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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Архіви, музеї, бібліотеки належать до публічних інституцій, соціаль-
ною функцією яких є зберігання історичної пам’яті та історико-культурної 
інформації протягом всієї історії людства. Архівні документи, які зберігаю-
ться в архівних, музейних, бібліотечних фондах є унікальними за змістом, 
різноманітними за типом та характером і складають невід’ємну частину ду-
ховної спадщини українського народу. 

специфіка діяльності, співвідношення функцій музеїв, бібліотек і ар-
хі вів щодо зберігання документів, розмежування різних видів писемних 
джерел між архівом та бібліотекою, питання про місце музеїв в зберіганні 
архівних документів тривалий час були об’єктом дискусії як зарубіжних, так 
і вітчизняних архівістів. Так, у 1922 р. архівіст і музеєзнавець Г. с. Габаєв 
у своїй роботі “Опыт формулировки основных принципов организации на-
учных хранилищ” писав, що архів – це лабораторія ученого, музей – кафед-
ра популяризатора, а бібліотека – те й інше. серед архівістів цього періоду 
була поширена думка, що музеї не мають права збирати архівні документи 
і повинні передавати їх архівним установам через те, що вони недоступні 
дослідникам. Музеї розглядалися лише як культурно-освітні, а не наукові 
заклади, а документи, що в них зберігалися, як екс понати1.

у 1926 р. І. Маяковський у своїй статті “Архив, библиотека и музей”2 
відмічав, що у різні періоди змінювалися теоретичні засади та організаційні 
форми розмежування та взаємовідносини архівів, бібліотек і музеїв стосов-
но писемних пам’яток минулого. На базі проведеного вивчення діалектики 
розвитку архівів, бібліотек і музеїв автор визначив сутність їх діяльності 
у відношенні до писемних матеріалів та визначив, як практично досягти 
взаємодії між ними. у статті закладено цінні загальні теоретичні засади 
щодо розподілу сфер діяльності архівів, бібліотек і музеїв, але практичні 
висновки були спірними. Дискусія закінчилася визнанням за музеями та 
бібліотеками права на існування в них відділів рукописів та інших струк-
турних підрозділів для зберігання архівних документів.

Інтеграційні процеси між різними науковими, освітніми установами 
призвели до того, що на початку ХХІ ст. знову постало питання співпраці та 
взаємодії музеїв, бібліотек та архівів. у травні 2004 р. у м. Варшаві (Польща) 
відбулась 10 міжнародна конференція архівістів країн Центральної та схід-

1 барвінський В. [Рецензія] // Архів. справа. – Х., 1925. – Кн. 1. – с. 173–174. – 
Рец. на вид.: Архивное дело. – М. ; Пг., 1923. – Вып. 1. – 172 с. ; алексеев В. Архивы 
в музеях // Архив. дело. – л., 1925. – Вып. 2. – с. 61.

2 Маяковский и. Архив, библиотека и музей // Архив. дело. – 1926. – Вып. 5/6. – 
с. 45–56 ; Вып. 7. – с. 21–36.
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ної Європи – сковронківські читання. Темою читань стала проб лема спіль-
ного та відмінного у єдиній системі накопичення, зберігання та використан-
ня історичної пам’яті – музеїв, бібліотек, архівів3. Відзначивши важливість 
кожної зі вказаних установ у цих процесах, учасники дискусії відміти ли, що 
вже давно назріла потреба розглянути взаємодію діяльності всіх трьох скла-
дових національної пам’яті у сучасних умовах. Продовженням обговорення 
ролі музеїв, бібліотек і архівів у системі історичної пам’яті стала дискусія, 
яка того ж року розгорнулася на сторінках російського журналу “Отечест-
венные архивы”4. учасники дискусії визнали, що музеї, бібліотеки та архіви 
є рівноцінними, взаємодоповнюючими одна одну підсистемами єдиної сис-
теми історичної пам’яті. Підкреслювалось, що об’єктами музейного, бібліо-
течного та архівного зберігання є предмет, книга, документ. 

Питання місця та ролі архівів, музеїв і бібліотек у суспільстві, їх участі 
у освіті, ознайомленні громадськості з культурними цінностями, та, від-
повідно, пошук нових форм і методів інформування про їх архівні зібрання 
й на сьогодні залишаються в центрі уваги архівістів, музеєзнавців, бібліоте-
кознавців, співробітників музеїв і бібліотек, адже зазначені установи мають 
багато спільного у своїй місії. багатовікова історія суспільства свідчить про 
те, що ці установи, незалежно одна від одної, збирали й зберігали докумен-
ти, рукописи. Однак, у той же час, їм притаманні свої специфічні риси, що 
знаходять відображення в характері та організації їхньої діяльності, в по-
кладених на них завданнях. Кожна з зазначених установ має свої особли-
вості у формуванні фондів, обліку, систематизації їх типів і видів, підходах 
до зберігання та розповсюдження інформації про них. у той час як у архіві 
справа, одиниця обліку та одиниця зберігання може формуватися з одного 
документа або сукупності документів, у музеях кожен предмет розглядаєть-
ся як окрема одиниця обліку. 

Формування музейних колекцій залежить від принципів комплекту-
вання фондів музею на основі наукових планів комплектування, відповідно 
до яких проводяться наукові експедиції, архівні розвідки, цілеспрямований 
пошук окремих предметів, закупівля на аукціонах тощо. До музейних пред-
метів належать: писемні пам’ятки – рукописні і друковані документи, руко-
писні книги, стародруки, книги з автографами, маргіналіями, рідкісні видан-
ня XVII–XX ст., книжкові фонди, друковані видання – запрошення, афіші, 
програми, документи, газети; документальні та художні кіно-, фотодоку-
менти; фонозаписи мовні та музичні, що мають документальне, меморіаль-
не або художнє значення. Фонди особового походження у складі музейного 
зібрання складають біографічні (особові) документи, документи службової 
діяльності окремої особи, родини або роду. Крім того, в архівних підрозділах 
музеїв зберігаються документи, пов’язані з історією створення музеїв.

усі музейні предмети розподіляються між основним та науково-допо-
міжним фондом. Під час відбору документів до основного фонду передба-
чається проведення експертизи цінності документів. Музейна цінність до-
кумента визначається не лише художньою цінністю, але й його історичним, 
естетичним, меморіальним, комунікативним та науковим значенням. 

3 Archives among the Memory Institutions : Papers of the International Conference 
Warsaw, May 28–29, 2004 / ed. by A. Biernаt and W. Stępniak. – Warszawa, 2004. – 249 s. 

4 Отечественные архивы. – 2004. – № 6. – с. 71–87.
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Документ із музейної колекції має зовсім інше навантаження, ніж 
із архівного зібрання. Документи, що подані в експозиції музею, призна-
чені для відвідувачів. Останні, як правило, не є фахівцями, тому документ 
подається для них як експонат. Тут спрацьовує одна з найважливіших со-
ціальних функцій музею – емоційний вплив експоната на глядача. Музей-
ний об’єкт повинен бути репрезентативним й аутентичним. у зв’язку з цим 
вступають в дію закони побудови експозиції, які передбачають певні ви-
моги до документа: збереженість, читабельність, привабливість. Наявність 
у документів зазначених особливостей дає можливість використовувати їх 
у музейних експозиціях для глибокого емоційного впливу на відвідувачів. 
Деякі документи за своїми зовнішніми ознаками не привертають увагу 
відвідувачів музеїв. у той же час такі документи можуть зацікавити до-
слідників через їх зміст, а не зовнішній вигляд. На гальною потребою є роз-
ширення доступу до фондів музеїв з метою залучення до наукового обігу 
архівної інформації. 

універсальним місцем збирання пам’яток культури, з часом – друко-
ваних видань, рукописних документів і матеріальних предметів стали біб-
ліотеки – установи культури, що організовують збирання, збереження, вико-
ристання творів друку та пам’яток писемності з давніх часів.

у бібліотеках значні за складом та змістом архівні фонди знаходяться 
у відділах рідкісних книг і рукописів, які історично сформувалися у ХІХ ст. 
як колекційні та архівні фонди у результаті цілеспрямованого збирання 
книжково-рукописної старовини просвітницькими установами, навчальни-
ми закладами, науковими товариствами, громадськими об’єднаннями. Ос-
нову цих зібрань становлять рукописні книги та писемні пам’ятки з найдав-
ні ших часів й до наших днів, особові фонди діячів науки та культури, 
ко лекційні матеріали. суттєвою відмінністю друкованого видання від архів-
но го документа є якісна характеристика тиражованості першого та унікаль-
ності останнього. 

За багаторічну історію бібліотеками нагромаджено великий досвід не 
тільки збирання та збереження архівних документів, удосконалення техно-
логій та методик роботи з ними, але й використання архівної інформації. 
Фонди бібліотек, на відміну від музейних фондів, більш доступні для до-
слідників. Як відмічає І. б. Матяш: “склад і зміст документів Національного 
архівного фонду, що зберігаються в бібліотеках україни визначають форми 
їх використання. серед традиційних форм використання архівної інформа-
ції в цих установах пріоритет мають експозиційна робота, організація вико-
ристання документів в читальних залах, публікація архівних документів (як 
збірників, так і окремих документів у засобах масової інформації)”5.

бібліотечні фонди нарівні з музейними зібраннями суттєво допов-
нюють інформацію щодо історичної національної пам’яті. Тому важливим 
є поєднання зусиль всіх установ, що виконують функцію збереження істо-
ричної пам’яті, у якісному та оперативному доведенні інформації до дослід-
ників історії україни.

5 Матяш и. Документы Национального архивного фонда украины в библиоте-
ках и проблемы их использования // Archives among the Memory Institutions : Papers of 
the International Conference Warsaw, May 28–29, 2004 / ed. by A. Biernat and W. Stępniak. – 
Warszawa, 2004. – S. 147.
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Відповідно до Закону україни “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”6 державні наукові установи, музеї та бібліотеки, об’єд-
нан ня громадян, релігійних організацій, а також підприємства, установи, за-
сновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні під-
роз діли для зберігання документів НАФ, а також поповнювати свої фонди 
і ко лекції профільними документами. у своїй діяльності вони підпорядкову-
ю ться міністерствам і відомствам, що їх створили: Національній академії 
на ук україни, Міністерству культури україни, Міністерству освіти і нау ки, 
молоді та спорту україни тощо. 

Наукові установи, музеї, бібліотеки україни останнім часом актив-
но долучилися до роботи зі створення системи інформаційно-пошукових 
за собів та науково-інформаційних видань про склад і зміст фондів, у тому 
числі архівних, удосконалюють довідковий апарат з урахуванням сучасних 
комп’ютерних технологій, створюють електронні бази даних облікового та 
тематичного характеру, веб-сторінки у мережі Інтернет з інформацією про 
архівні документи.

системний підхід до організації доступу до архівних документів 
нау кових установ, музеїв і бібліотек, громадських інституцій передбачає 
вклю чення відомостей про їхні інформаційні ресурси у систему довідково-
інформаційних видань. Отже, підготовка таких видань, які репрезентують 
склад і зміст архівних зібрань україни перед вітчизняною та світовою гро-
мадськістю, є одним із пріоритетних напрямів роботи.

З метою посилення системного підходу до підготовки та видання ар-
хівних довідників Державним комітетом архівів україни було розробле но 
перспективний план підготовки довідкових видань за програмою “Архівні 
зібрання україни” у межах двох серій “Путівники” та “спеціальні довідни-
ки”. Відповідно до перспективного плану у 2005 р. побачив світ перший том 
довідника “Архівні установи україни. Т. 1 : Державні архіви”, який включає 
відомості про установи, підпорядковані Державному комітету архівів ук-
раїни, – центральні та місцеві державні архівні установи; галузеві архівні 
установи, підпорядковані різним міністерствам та відомствам, а також стат-
ті про Державний комітет архівів україни, український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства, Науково-довідкову бібліо-
теку Центральних державних архівів україни, Державний центр збережен-
ня документів Національного архівного фонду.

Виконанням програми “Архівні зібрання україни. спеціальні довід-
ники” є видання другого тому довідника “Архівні установи україни. Т. 2 : 
Наукові установи, музеї, бібліотеки” (далі – Довідник). В основу концепції 
Довідника редакційною колегією покладено рішення колегії Держкомар-
хіву україни щодо перевіряння стану обліку та забезпечення збереженості 
документів у музеях і бібліотеках, виявлення та обліку архівних докумен-

6 Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон україни від 24 груд. 
1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради україни. – 1994. – № 15. – ст. 86 ; Про 
Національний архівний фонд та архівні установи : Закон україни від 13 груд. 2001 р. [зі 
змінами] // Відомості Верховної Ради україни. – 2002. – № 11. – ст. 81 ; Про внесення 
змін до деяких законів україни у зв’язку з прийняттям Закону україни “Про внесення 
змін до Закону україни «Про Національний архівний фонд та архівні установи»” : Закон 
україни від 6 берез. 2003 р. № 594-IV // Відомості Верховної Ради украї ни. – 2003. – 
№ 24. – ст. 159.
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тів з метою проведення їх державної реєстрації, наукового опрацювання та 
включення до складу НАФ. 

До другого тому Довідника увійшли відомості про архівні зібрання 
наукових установ Національної академії наук україни, музеїв і бібліотек 
систем Міністерства культури україни та Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту україни, установ іншого відомчого підпорядкування, громад-
ських об’єднань, організацій та творчих спілок, заснованих на приватній 
формі власності, ар хівні фонди яких відповідно до Закону україни “Про 
Національний архівний фонд та архівні установи” є складовою НАФ.

Мета Довідника – сприяти інформуванню про архівні зібрання, які 
зберігаються у музеях і бібліотеках україни, їх місцезнаходження, зміст, 
умови доступу до документів; розширити можливості використання рет-
роспективної документної інформації дослідниками та введення докумен-
тів у науковий обіг; репрезентувати склад і зміст архівних зібрань україни 
перед вітчизняною та світовою громадськістю.

Завданнями Довідника є узагальнення та систематизація відомос-
тей про наявні архівні документи у фондах державних музеїв і бібліотек, 
архівних підрозділах та архівних зібраннях державних наукових установ 
Національної академії наук україни, музеїв і бібліотек вищих навчальних 
закладів, які здійснюють збереження документів НАФ, поповнюють свої 
фонди і колекції профільними документами; включення відомостей про 
їхні інформаційні ресурси у систему довідково-інформаційних видань; 
розкриття системи інформаційно-пошукових засобів та науково-інформа-
ційних видань про склад і зміст фондів, у тому числі архівних; характерис-
тика довідкового апарату, електронних баз даних облікового та тематич-
ного характеру, веб-сторінок у мережі Інтернет з інформацією про архівні 
документи.

Описові статті Довідника розподілено за географічним (за алфавітом 
назв адміністративно-територіальних одиниць україни), профільним та ві-
домчим принципами.

Матеріал другого тому Довідника представлено у двох книгах, які 
включають 570 описових статей (кн. 1 – 298 статей, кн. 2 – 272 статті):

Книга 1: Національна академія наук україни, Автономна Республіка 
Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, лу-
ганська, львівська, Миколаївська, Одеська області.

Книга 2: Полтавська, Рівненська, сумська, Тернопільська, Харків-
ська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська об-
ласті, міста Київ та севастополь.

Розділ “Національна академія наук україни” представлено описови-
ми статтями про державні наукові установи, зокрема Національну бібліо-
теку україни імені В. І. Вернадського та її архівні підрозділи, львівську 
національну наукову бібліотеку імені В. стефаника та її підрозділи, архів-
ні зібрання академічних інститутів. у їхніх фондах зберігається масив ар-
хівних документів щодо діяльності Національної академії наук від часу її 
створення як провідної наукової установи україни до сьогодення, розвитку 
української науки протягом ХХ століття, особистого внеску видатних уче-
них країни, міжнародних наукових зв’язків, містяться колекції документів 
з історії україни тощо.
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серед наукових установ Національної академії наук україни найба-
гатші за складом та змістом фонди Інституту рукопису Національної бібліо-
теки україни імені В. І. Вернадського, де сконцентровано рукописи, зібрані 
протягом ХІХ ст. різними історико-просвітницькими установами, духовни-
ми та світськими навчальними закладами, та колекції документів і архіви 
монастирів, лавр, окремих церков, а також зібрання Київської духовної ака-
демії з її Церковно-археологічним музеєм, Духовної семінарії, навчальних 
закладів, історичних музеїв, приватних осіб. у фонді наявні рукописні кни-
ги ХІІ–XVIII ст., списки хронік, літописні нотатки, щоденники, архівні до-
кументи ХІХ–ХХ ст., автографи видатних просвітителів і літераторів. Збері-
гаються особові архівні фонди учених-просвітителів ХІХ–ХХ ст., редакції 
журналу “Киевская старина”, київських генерал-губернаторів, професорів 
університету св. Володимира, автографи видатних письменників тощо.

львівська національна наукова бібліотека україни імені В. стефани-
ка є важливим державним сховищем унікальних рукописних та друкованих 
пам’яток української та зарубіжної книжкової та музичної культури ХІІІ–
ХХ ст., карт, фотодокументів. універсальні за змістом її фонди становлять 
цінне зібрання вітчизняної та зарубіжної літератури з питань богослов’я, 
філософії, природознавства, медицини та ін. у бібліотеці зберігається най-
багатша у світі збірка україніки (XI – поч. XX ст.); особові архівні фонди 
XVIII–XX ст.; українська та іншомовна періодика ХІХ – першої пол. ХХ ст., 
унікальні колекції стародруків, палеотипів, інкунабул XV–XIX ст. та карто-
графічних видань XVI–XVIII ст. Оригінальні документи висвітлюють куль-
турно-освітній розвиток та суспільно-політичні процеси, які відбувалися 
на території україни старопольського періоду, австро-угорського пануван-
ня в Галичині (1772–1918), періоду уНР та ЗуНР (1917–1921), міжвоєнної 
Польщі (1918–1939), періоду німецької окупації, містять значний докумен-
тальний масив радянського періоду та періоду української незалежності, 
а також документи еміграційних інституцій, представників української 
діаспори сША, Канади, Великої британії, Німеччини. 

багаті наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського міс-
тять документи установ і наукових товариств, діяльність яких припадає на 
останню чверть ХІХ – першу третину ХХ ст.; особові фонди дослідників 
ХІХ – першої пол. ХХ ст., етнографів і фольклористів другої половини 
ХХ ст. (біографічні та службові документи, листування, матеріали польо-
вих досліджень, наукові праці та відгуки); фонди творчих організацій та 
окремих діячів культури кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст., художніх товариств, 
художників і мистецтвознавців.

у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. 
Т. Г. Шевченка зібрано найбагатшу в україні колекцію архівних докумен-
тів українських письменників кінця ХVІІ–ХХ ст. Наявні фонди особового 
походження, редакцій журналів, товариств, установ, і тематичні фонди ви-
датних діячів культури та учених, які досліджували літературний процес. 
Окрім творчих літературних документів – автографів, списків, машино-
писів тощо, майже кожний особовий фонд має зібрання листів, фотографій, 
біографічних документів та документів інших осіб.

Науковий архів Інституту археології містить архівні документи, фон-
ди експедицій (наукові звіти археологічних експедицій про розкопки та 
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розвідки археологічних пам’яток, польова документація експедицій, 1945–
1998 рр.); найдавніші фонди музею старожитностей Київського універси-
тету св. Володимира, Всеукраїнського археологічного комітету, Інституту 
історії матеріальної культури та Інституту археології.

у межах кожної області та АР Крим, міста севастополь систематиза-
цію матеріалів здійснено за відомчою приналежністю – музеї та бібліотеки 
системи Міністерства культури україни, музеї та бібліоте ки вищих навчаль-
них закладів системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту украї ни, 
музеї та бібліотеки інших відомств. 

Описові статті про музеї та бібліотеки Міністерства культури украї-
ни, розміщено за видами: краєзнавчі, історичні музеї, заповідники, літера-
турно-мистецькі, меморіальні, художні музеї, бібліотеки. у межах кожної 
виділеної групи прийнято алфавітний перелік за назвами музеїв.

Так, багаті архівні фонди має Національний музей у львові імені 
Андрея Шептицького. Особливу цінність мають рукописи, грамоти та доку-
менти відомих історичних діячів, представників вищого духовенства, пара-
фіяльні метрики, документи монастирів, різних товариств та відомих діячів 
української культури. Важливу групу складають конспекти наукових творів, 
лекцій XVIII–XIX ст. з історії, мистецтва, риторики, поетики, філософії, ма-
тематики, астрономії тощо. 

у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького най-
ціннішими є колекція актових джерел XVII–XIX ст., що містить грамоти, 
універсали, атестати, ордери, рапорти, купчі, патенти, чолобитні, відписи, 
записи та ін.; фонд Катеринославського культурно-освітнього товариства 
“Просвіта” (статут товариства, звіти, протоколи засідань, запрошення, заяви 
з проханням прийняти до складу товариства, програми різних просвітян ських 
заходів, шевченківських свят, каталоги просвітянської бібліотеки) тощо. 

Фонди Харківського історичного музею розкривають історію всієї 
україни, слобожанщини XVII – поч. ХХ ст. (універсали, царські укази, жа-
лувані грамоти на вотчини, чини, дворянство, свідоцтва, атестати, купчі, 
судові справи); політичне і соціально-економічне становище та культуру, 
стан феодально-кріпосницьких відносин, зародження і розвиток капіталіз-
му, процес формування пролетаріату, його економічне і правове становище; 
офіційні документи і праці видатних науковців.

Інтерес представляють архівні документи Кримської республікан-
ської установи “Кримськотатарський музей мистецтв” у м. сімферополі, 
центру вивчення і популяризації історії, археології, етнографії, матеріаль-
ної й духовної культури кримськотатарського та інших корінних народів 
Криму. Музей має рукописні релігійні книги “Коран” (ХIХ ст.), тлумачення 
Корана – “тавсир”, молитовний текст (XVIII ст.). у Музеї двічі Героя Радян-
ського союзу Аметхана султана зберігаються фотографії героїв та учасни-
ків Великої Вітчизняної війни, цінні матеріали з історії кримськотатарсько-
го національного руху, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи.

у розділі “Київ” описові статті згруповано за таким принципом: на-
ціональні, міські музеї за профілем, бібліотеки Міністерства культури ук-
раїни, музеї та бібліотеки навчальних закладів Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту україни, музеї інших інституцій.

Так, зібрання архівних документів Національного музею історії ук-
раїни висвітлюють історію україни під час її перебування у складі лит-
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ви, Речі Посполитої та Російської імперії, входження україни до складу 
сРсР та україни часів незалежності (XV–XXI ст.). Документи містять 
важливу інформацію про соціально-економічний лад та історичні події 
і носять урядово-адміністративний, правовий і приватний характер (при-
вілеї, універсали, купчі, статути, донесення, грамоти, чолобитні, ордери, 
свідоцтва, дипломи, мандати, атестати, посвідчення, постанови, укази, 
книги, листівки, газети). Надзвичайно важливу групу складають універ-
сали гетьманів украї ни: Ю. Хмельницького, П. Дорошенка, І. брюхо-
вецького, І. Мазепи, Д. Апостола, К. Розумовського. Цінною частиною 
музейного зібрання є колекція стародруків друкарні львівського став-
ропігійного братства; книги Києво-Печерської, Новгород-сіверської, 
Чернігівської, Почаївської, Острозької друкарень. Особливу групу до-
кументів складають рукописні книги (XVI–XIX ст.), цінні картогра-
фічні документи IX – поч. XX ст., документи видатних діячів україни:  
д-ра архітектури П. Ф. Альошина, діяча народної освіти Х. Д. Алчевської, 
історика-етнографа, уче ного-археолога В. Хвойки, українського ученого 
у галузі механіки О. М. Динника, лікаря-мікробіолога В. А. Таранухіна, 
мецената Є. Х. Чикаленка та ін.; документи видатних діячів культу ри, що 
жили і працювали в україні в XIX – поч. XX ст. – академіків М. Ф. бі ля-
шів ського, В. Г. ляскоронського, В. П. бузескула; військових істориків – 
П. П. По тоцько го, О. О. Петровського, Г. с. Габаєва; рідкісні видання, 
кни ги з автографами та маргіналіями, стародруки.

у архівних фондах “Меморіального комплексу «Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»” широко представлено 
історію Великої Вітчизняної війни та локальних воєн, збройних конфліктів 
за межами колишнього сРсР. Документи, що зберігаються у фондах музею, 
сприяють збереженню історичної правди про Другу світову війну, її зна-
чення в історичній долі україни та її народу, ціну Перемоги. Значний ком-
плекс документів підтверджує значення соборності україни, становлення її 
як суб’єкта міжнародного права, члена світового співтовариства як співза-
сновника ООН. Фонди музею містять як документи військових об’єднань, 
з’єднань, частин, установ, організацій і підприємств (накази, постанови, 
розпорядження, відозви, довідки, рапорти, звіти, зокрема друковані матеріа-
ли: листівки, газети, оголошення, афі ші), так і особисті документи: членські 
квитки, червоноармійські та черво но флотські книжки, посвідчення, свідоц-
тва про народження, одруження, смерть, характеристики, послужні списки, 
нагородні документи, щоденники, записні книжки, листи тощо.

Особливу групу установ, що зберігають документи НАФ, складають 
заповідники україни. серед них Національний Києво-Печерський істори-
ко-культурний заповідник, де зберігається комплекс поменників Києво-Пе-
черського монастиря ХVІ–ХХ ст.; стародруки кінця ХVІ–ХІХ ст.; жалувані 
грамоти Києво-Печерському монастирю ХVІІ–ХVІІІ ст.; королівські укази 
ХVІІІ ст.; листи митрополитів XIX ст.; грамоти та дипломи благодійних то-
вариств XIX ст.; мапи, схеми споруд, локалізованих на території Заповідни-
ка (ХVІІІ – поч. XX ст.); фотографії (ХІХ – поч. XX ст.). 

у Державному історико-культурному заповіднику м. Дубна період 
до 1900 р. представлено такими документами: грамоти польського короля 
сигізмунда ІІІ (ХVІ–ХVІІ ст.); звернення братства кн. Острозьких до насе-
лення Волині (XVI ст.); охоронний лист надзвичайного посла Росії в Речі 
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Посполитій кн. Г. Долгорукого; книги прибутків і видатків Дубенського за-
мку (1739–1806); метрична та парафіяльна книги (XIX ст.) тощо.

Музейні установи зберігають офіційні документи органів дер жавної 
влади, установ, організацій і підприємств незалежно від форми власності; 
документи особового походження громадян; друковані матеріали; рукописи; 
кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи; фамільні документи і колекції. Істотне 
місце в архівному фонді займають документи, що висвітлюють суспільно-
політичне і соціально-економічне становище та культурно-освітнє життя 
регіонів в різні історичні періоди. 

Для використання документів у науковій та освітній роботі створю є ть-
ся обліково-довідковий апарат (інвентарні книги, описи, уніфіковані паспор-
ти, довідкові картотеки – іменна, тематична, географічна, предметна тощо).

багаті архівні фонди зберігаються у бібліотеках. Відділ рідкісних і цін-
них книг Національної парламентської бібліотеки україни зберігає стародру-
ки, рідкісні та цінні видання, серед яких унікальні книги та періодичні видан-
ня, універсальні за змістом, починаючи з XVI ст., кращі зразки поліграфічного 
та художнього оформлення; колекцію книг українських репресованих авторів 
1920–1930-х рр. (В. базилевич, М. Вороний, О. Гермайзе, М. Драй-Хмара, 
М. Зеров, А. Кримський. б. лепкий, О. Олесь, В. Перетц, В. Під могильний, 
Є. Плужник, Г. Хоткевич, Г. Шкурупій, М. Яворський); українські книги, 
видані під час Великої Вітчизняної війни (твори українських письменників-
фронтовиків: В. Кучери, А. Малишка, І. Неходи, О. Новицького, л. Первомай-
ського, В. собка та ін.); особові колекції визначних діячів україни (літерату-
рознавців академіка О. І. білецького та П. І. Орлика, україн ського ученого, 
громадського і політичного діяча с. О. сірополка та ін.).

у фондах Національної історичної бібліотеки україни зібрано колек-
цію рукописних книг XV–XX ст., більша частина яких богослужбові. уні-
кальним історичним документом є найдавніший зі збережених поменників 
Києво-Печерського монастиря 1483–1526 рр.; колекції книг кириличного 
та гражданського друку; колекція видань з теорії та історії образотворчого 
мистецтва; колекція стародруків іноземними мовами (XVI–XVII ст.), серед 
яких особливе місце займають палеотипи, видання голландських друкарів 
Ельзевірів, стародруки латинською, німецькою, французькою, польською 
мовами; книги з автографами. Колекція “українські видання періоду Вели-
кої Вітчизняної війни, 1941–1945 рр.” містить офіційні повідомлення, пуб-
ліцистичні твори, збірки віршів, художню літературу. 

Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської державної науко-
вої бібліотеки імені В. Г. Короленка зберігає фонди установ (1905–1997), 
особового походження (1670–1995); колекції рукописних книг цер-
ковнослов’янською, староукраїнською, латинською, польською мовами 
(1390–1691); грамоти (1456–1691), листи, щоденники, фото- і кінодокумен-
ти (ХІХ–ХХ ст.). До найбільш запитуваних дослідниками відносяться руко-
писи діячів Острозької академії початку XVII ст., архівні документи з історії 
Харківського колегіуму (ХVIII–ХХ ст.), зібрання автографів видатних діячів 
українського та світового мистецтва, краєзнавчі матеріали, архівний фонд 
харківського клубу любителів книги 1963–1976 рр. тощо.

Рукописні фонди Відділу рідкісних видань і рукописів Одеської націо-
нальної наукової бібліотеки ім. М. Горького включають рукописи та рукописні 
книги старослов’янською, грецькою, латинською, французькою, італій ською, 
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німецькою мовами. Вони згруповані за тематичною ознакою: історичний 
(ХVII–ХIХ ст.), історії україни (1784 – ХIХ ст.) та Одеси (1796 – ХХ ст.), 
літературний (ХVIII–ХХ ст.), музичний та театральний (1874 – ХХ ст.), юри-
дичний (1741 – ХХ ст.), економіки та статистики (1806–1923), історії техніки 
(1824–1928), богословських і ма сонських рукописів (1668–1907). Зберіга-
ються документи видатних ро сійських поетів і письменників О. Пушкіна, 
І. Тургенєва, В. Жуковського, М. Некрасова, О. блока, україн ських учених 
І. линниченка, Ф. Зінька, родин Дерібасів та Шевельових та ін.

у підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту ук-
раїни музеях і бібліотеках також зберігаються цінні рукописні фонди.

Фонд Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка універсальний за змістом. у відділі 
рідкісної книги зібрано унікальні видання Альдів, Ет’єнів, Ельзевірів, План-
тенів; рідкісні стародруки першої половини ХVI ст. – палеотипи; фонд рід-
кісних і цінних книг, надрукованих гражданським друком ХVIII ст., а також 
рідкісних та цінних видань XIX–XX ст. Значна частина книг з автографами 
вихованців університету, інших учених і письменників, визначних діячів.

Науковий архів Наукової бібліотеки Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” має переважно документи особового поход-
ження видатних діячів україни та світу.

у відділі рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Мак-
сименка Наукової бібліотеки львівського національного університету ім. 
Івана Франка зберігаються документи, які становлять науко вий інтерес не 
тільки для українських учених, але й для зарубіжних дослідни ків. Тут пред-
ставлені фонди особового походження ХV–ХХ ст., рукописні книги ХII–
ХIХ ст., науково-технічна документація XX ст., ноти ХV–ХVІІІ ст. і карти 
ХVIII–ХХ ст. Відклалися рукописні каталоги (XIX ст.), кодекси ХІІ–ХХ ст., 
листування з відомими діячами польської культури, письменника ми тощо.

Цікавими є фонди відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліо-
теки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, де зберіга-
ються архівні колекції князів Воронцових, учених-професорів М. М. ланге, 
В. І. Григоровича, А. Г. Готалова-Готліба, театрознавця М. В. Терещен ка та ін.

Відділ рідкісних видань і рукописів Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна зберігає руко-
писні книги ХV–ХVІІІ ст., списки історичних творів, хронографи (XVII–
XVIII ст.) тощо. у колекції зарубіжних рукописних книг зосереджені грецькі, 
турецькі й арабські рукописи XVI–XVIII ст., католицький молитовник XV ст. 
серед архівних документів наявні універсали гетьмана І. Мазепи, накази Ка-
терини II, Павла І, Олександра I, лист Наполеона та інші цінні документи.

Археографічна частина Довідника складається з описових статей, при-
свячених окремим музеям і бібліотекам. Робота над описовими статтями 
про водилася за апробованою схемою щодо організації роботи та методики 
під готовки, яка була застосована під час підготовки першого тому “Архівні 
ус танови україни Т. 1 : Державні архіви”. Але до вимог щодо описових ста-
тей були внесені певні зміни й доповнення, специфічні для другого тому. 

Основу описових статей Довідника складають одержані від працівни-
ків наукових установ Національної академії наук україни, музеїв і бібліотек 
систем Міністерства культури україни та Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту україни, установ іншого підпорядкування відомості, які подано 
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переважно в авторській редакції. Згідно з наказом Держкомархіву україни 
від 09.06.2006 р. № 90 “Про організацію підготовки статей для другого тому 
Довідника «Архівні установи україни»” до підготовки описових статей були 
залучені провідні фахівці центральних державних архівів, Держархіву в Ав-
тономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та севас-
тополя. Вони провели значну роботу з уточнення переліку музеїв і бібліотек 
системи Міністерства культури україни, вищих навчальних закладів систе-
ми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни, іншого підпоряд-
кування, які зберігають архівні документи, відредагували описові статті про 
архівні зібрання музеїв і бібліотек, доповнили їх новими матеріалами.

Наукове та літературне редагування здійснювалося упорядниками 
з метою уніфікації структури описової статті, загальних понять і уточнення 
термінології, зокрема, стосовно обліку архівних документів. Так, є суттєві 
відмінності у вживанні архівістами і працівниками музеїв і бібліотек таких 
понять як “фонд”, “колекція”, “одиниця зберігання”, “музейний експонат”, 
“музейний предмет”, “письмовий документ”, “обліково-довідковий апарат” 
(для всіх установ крім бібліотек), “довідковий апарат” (для бібліотек) тощо. 
упорядники подають ці та інші поняття в значенні, які закріплені в зако-
нах україни “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (2001), 
“Про музеї та музейну справу” зі змінами (1995, 2010).

Описова стаття складається з таких основних блоків інформації:
Перший блок – адміністративна інформація – містить основні відо-

мості про музеї, бібліотеки, установи:
Підпорядкування (якому міністерству або відомству підпорядковано 

установу).
Повна назва музею/бібліотеки.
адреса музею/бібліотеки, електронна адреса, веб-сайт.
транспорт, яким можна дістатися до установи (музею/бібліотеки).
час роботи музею/бібліотеки.
Другий блок – розкриває історію установи, обсяг, склад і зміст фон-

дів: 
історична довідка включає стислу характеристику основних етапів 

розвитку установи: дату створення, реорганізацію, перейменування, сучас-
ну структуру, назву підрозділу у якому зосереджено архівні документи.

Обсяг фондів подає загальну кількісну характеристику одиниць збері-
гання архівних документів, музейних предметів, примірників книг за остан-
німи даними із зазначенням носіїв та крайніх дат. Враховано, що в музеях 
і бібліотеках є специфіка щодо обліку різних видів документів (у музеях – 
музейні предмети та експонати, у бібліотеках – примірники), подекуди має 
місце незавершеність обліку і наукового опису документів. Названі обстави-
ни вплинули на точність статистичних відомостей відносно наявних в музе-
ях і бібліотеках архівних документів, у тому числі кіно-, фото-, фоно-, віде-
одокументів, крайніх дат документів. Відомості про обсяг архівних фондів 
і документів в окремих випадках подано приблизно. Не завжди подаються 
хронологічні рамки документів, що зберігаються в установі.

анотація складу фондів включає: узагальнену характеристику 
складу документів з паперовими носіями за періодами, що відображають 
соціально-економічний розвиток та культурне життя регіонів україни; 
їх типи та види, зміст, хронологічні межі; групи документів, які відпові-
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дають профілю музею/бібліотеки; аналіз за тематичною ознакою кіно-, 
фото-, фоно-, відео документів. За умови втрати документів під час воєн, 
при пожежах, переміщеннях тощо подано відповідну інформацію. За на-
явності у фонді копій архівних документів вказано джерело копіювання 
з оригіналу. Особливу увагу приділено опису документальних комплексів, 
колекцій краєзнавчого характеру та фондів особового походження. Інфор-
мацію про друковані видання включено за умови наявності відомостей 
про книги з автографами, маргіналіями. Організаційно-розпорядчу, пла-
ново-звітну, кадрову документацію, матеріали про екскурсійну, виставко-
ву роботу зберігають всі музеї, бібліотеки. Відтак, такі архівні документи 
в описовій статті не анотуються. Зміст вказаного розділу супроводжується 
відомостями про основних фондоутворювачів із зазначенням сфери їхньої 
діяльності.

Третій блок – характеризує доступ до інформації: 
Обліково-довідковий апарат (для музеїв) та Довідковий апарат (для 

бібліотек). До характеристики Обліково-довідкового апарату музеїв, крім 
традиційних каталогів та картотек, включено й специфічні для них довід-
кові та облікові форми: інвентарні описи (книги, картки), науково-уніфіко-
вані паспорти, книги надходжень, акти приймання-передавання, інвентар-
ні картки тощо. у статтях про бібліотеки виділено загальноприйнятий для 
біб ліотек Довідковий апарат, який інформує про наявні в них каталоги та 
картотеки.

Подано інформацію про наявність в установі баз даних.
бібліотека – назву підрозділу подано відповідно прийнятої структу-

ри у кожному музеї або навчальному закладі (наприклад, “бібліотека”, “Нау-
кова бібліотека”, “бібліотечний фонд” тощо). стисло характеризується її 
фонд, рідкісні видання, комплекти газет та журналів (назва, рік), наявність 
стародруків, рукописних книг, видань з автографами та маргіналіями.

Четвертий блок – включає бібліографію публікацій про установу (ві-
домості про авторів, укладачів та редакторів наведених видань включено 
у “Покажчик авторів, укладачів та редакторів”, а відомості про персо-
налії відображено в “іменному покажчику”):

– друковані довідкові видання про музеї/бібліотеки – путівники, опи-
си, огляди документальних зібрань, буклети, проспекти;

– публікації документів;
– статті та інші публікації, які за змістом можна віднести до жанру 

оглядів фондів;
– основні праці з історії установи та її архівних колекцій;
– бібліографічні покажчики;
– періодичні та продовжувані видання установи;
– інші видання, що стосуються окремих фондів, колекцій.
бібліографічні записи в межах описової статті подано в хронологічній 

послідовності, в межах року за алфавітом.
Оскільки видання місцевих музеїв, як правило, малотиражні, не завж-

ди була можливість перевірити їх de visu, інформація про них представлена 
за поданням авторів описових статей.

бібліографічний опис видань у Довіднику проведено відповідно до 
чинних в україні правил бібліографічного опису документів, встановле-
них ДсТу ГОсТ 7.1:2006 “бібліографічний запис. бібліографічний опис. 
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Від упорядників

Загальні вимоги та правила складання”, а скорочення слів – згідно з ДсТу 
3582-97 “скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: За-
гальні вимоги та правила” та ГОсТ 7.12-93 “библиографическая запись. 
сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

Довідковий апарат кожної книги Довідника включає такі покажчики:
– іменний покажчик (у межах включених у кожну книгу описових 

статей); 
– Географічний покажчик (у межах включених у кожну книгу описо-

вих статей);
– Покажчик авторів, укладачів та редакторів (у межах включеної 

у кожну книгу бібліографії до описових статей); 
– Список авторів описових статей (у межах включених у кожну кни-

гу описових статей); 
–  Список скорочень (у межах включених у кожну книгу описових ста-

тей).
В описових статтях відомості про архівні зібрання в музеях/бібліо-

теках та інших установах подаються авторами станом на 2008–2009 рр. 
Добір матеріалів Довідника завершено у 2009 р.

у процесі опрацювання отриманих від музеїв, бібліотек, установ ма-
теріалів згідно запропонованої анкети відхилено статті про музеї і бібліо-
теки, в яких або не виявлено документів НАФ, або опис статей не розкри-
ває зміст документів.

більша частина інформації про склад і зміст документальних колек-
цій музеїв і бібліотек публікується вперше, за виключенням відомостей про 
рукописні зібрання бібліотек, архівні підрозділи та відділи рукописів науко-
вих установ Національної академії наук україни.

Редколегія Довідника висловлює щиру подяку керівництву та праців-
никам установ і закладів Національної академії наук україни, Міністерства 
культури україни та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни 
за проведену велику роботу з підготовки відомостей про склад і зміст архів-
них документів, що зберігаються в наукових установах, музеях, бібліотеках 
цих систем.

Особлива подяка працівникам музеїв і бібліотек, які ґрунтовно про-
аналізували склад їх фондів та написали статті про свої установи. 

Таким чином, підготовлений Довідник є вагомим інформаційним ви-
данням, яке слугуватиме оприлюдненню відомостей про архівні документи 
наукових установ Національної академії наук україни, музеїв і бібліотек, 
суттєво доповнить відомості про архівні зібрання україни, закладе основу 
для організації та проведення експертизи цінності архівних документів і, 
врешті, слугуватиме визначенню приналежності їх до НАФ та проведенню 
державної реєстрації.

Зауваження та пропозиції щодо довідника “Архівні установи україни. 
Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки” будуть з вдячністю прий няті на 
адресу українського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства:

вул. солом’янська, 24, м. Київ, 03110
E-mail: undiasd@archives.gov.ua
Веб-сторінка: http://undiasd.archives.gov.ua
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Полтавський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Конституції, 2, м. Полтава, 36020 
Тел.: (05322) 7-42-34, 7-15-37, 7-37-74
Факс: (05322) 7-42-34

Транспорт: тролейбус 1, 2, 4, 6, маршрутне таксі (зуп. “Театральна”, 
“Краєзнавчий музей”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1891 р. – музей засновано з ініціативи визначного ученого, професо-

ра-ґрунтознавця В. В. Докучаєва згідно з рішенням Полтавського губерн-
ського земського зібрання. 

1891–1917 рр. – Природничо-історичний музей Полтавського гу-
бернського земства. Спочатку музей розташовувався у приміщенні флігеля 
на подвір’ї Полтавського губернського земства. У 1902–1908 рр. за проек-
том В. Г. Кричевського у Полтаві було збудовано новий земський будинок, 
у мансардному поверсі якого розташувався музей. З 1920 р. будинок повніс-
тю було віддано під музейні експозиції та колекції. 

1917–1920 рр. – Полтавський музей колишнього губернського зем-
ства. 

1920–1927 рр. – Центральний Пролетарський музей Полтавщини. 
1928–1930 рр. – Полтавський державний музей ім. В. Г. Короленка. 
1931–1941 рр. – Полтавський державний музей.
1943–1964 рр. – Державний обласний історико-краєзнавчий музей. 
1964 р. – Полтавський краєзнавчий музей.
З історією музею пов’язано чимало відомих у вітчизняній і світовій 

науці імен. У різні роки тут працювали біолог М. О. Олеховський (1855–
1909), етнограф і археолог І. А. Зарецький (1857–1936), орнітолог М. І. Гав-
риленко (1889–1971), археолог і мистецтвознавець В. М. Щербаківський 
(1876–1957), етнограф і мистецтвознавець Н. Х. Онацький (1875–1940), 
поет М. Г. Філянський (1873–1938), етнограф і архітектор К. В. Мощенко 
(1876–1963). З музеєм тісно співпрацював визначний учений-природозна-
вець, перший президент УАН В. І. Вернадський (1863–1945).

Музей – учасник багатьох міжнародних виставок: у Німеччині, Італії, 
Болгарії, Росія, Індії, Австрії, Польщі та ін.

Музей нагороджено Дипломом Міністерства культури і туризму  
України за кращу науково-дослідну та видавничу роботу, одержав першу 

Полтавська область
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премію ім. Д. І. Яворницького, учасник та дипломант І Всеукраїнського му-
зейного фестивалю (м. Дніпропетровськ, 2005).

обсяг фондів
бл. 300 тис. од. зб. музейних предметів

У групі зберігання “Документи”:
17152 од. зб. документів (XIV – поч. XX ст.)
9931 од. зб. фотовідбитків (XХ – поч. XXІ ст.)

У науковому архіві:
8 тис. од. зб. документів (1943–2008)

анотація складу фондів
Основу колекції склали зразки ґрунтів, гірських порід та гербарій, 

зібрані експедицією В. В. Докучаєва у Полтавській губернії в останній чвер-
ті ХІХ ст. Значний вплив на формування музейної колекції та становлен-
ня його як наукової установи справило передання 1906 р. до його складу 
зібрання приватного музею К. М. Скаржинської. Впродовж 1894–1913 рр., 
завдяки зусиллям полковника П. П. Бобровського, було сформовано наро-
дознавчу колекцію – збірку старожитностей та предметів мистецтва і по-
буту народів країн Близького Сходу, Ірану, Індії, Індонезії, Китаю, Японії, 
зібрано колекцію з кількох сотень предметів давньоєгипетського мистец-
тва. 1915 р. Полтавська єпархія подарувала музею зібрання старожитностей 
Полтавського єпархіального давньосховища – унікальну збірку церковної 
старовини, зібраної на теренах історичної Полтавщини.

До 1941 р. фондова колекція налічувала 117900 од. зб., серед яких 
були рукописні документи козацької доби XV–XVIII ст., стародруки, у т. ч. 
видання І. Федорова – Львівський Апостол та Острозька Біблія. До колек-
ції входило також Пересопницьке Євангеліє, Євангеліє, на якому присягав 
Б. Хмельницький у Переяславі в січні 1654 р., книги з вкладними записа-
ми представників козацької старшини, рукописи Т. Шевченка, Лесі Україн-
ки, М. С. Грушевського, Панаса Мирного, В. Г. Короленка, М. В. Лисенка, 
М. П. Драгоманова та ін. Частина наукового архіву музею – каталожні опи-
си, щоденники наукових експедицій, фондово-облікова документація та ін. 
були спалені на подвір’ї музею за розпорядженням Полтавського обкому 
ВКП(б). експонати, що залишилися, та науковий архів загинули у вересні 
1943 р. 

Комплектування фондів розпочалося у перші ж дні після визволення 
Полтави у вересні 1943 р. 20 тис. музейних предметів було зібрано на згарищі,  
організовувалися експедиції зі збирання матеріалів, пов’язаних з нацист-
ською окупацією Полтавщини. Повернулась евакуйована до міст Уфи та 
Тюмені частина збірки, поступово було розшукано та повернуто частину 
вивезених до Німеччини цінностей із музейного зібрання. Сьогодні фондові 
збірки – це колекції полтавської народної вишивки, ткацтва, килимарства, 
речей культового призначення; археологічні, нумізматичні, природничі. Се-
ред раритетів – колекція давньоєгипетського мистецтва, група пам’яток ан-
тичного та східного мистецтва, козацькі старожитності.

Документи НАФ зберігаються у відділі фондів – група зберігання 
“Документи”. Основні напрямки комплектування: природничі науки, архе-
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ологічні дослідження краю, історія XIV – поч. ХХ ст., історія сучасності,  
питання етнографії Полтавщини. До його складу входять: офіційні доку-
менти державних установ, організацій і підприємств, приватних установ, 
громадських об’єднань та документи особового походження. В докумен-
тальному фонді виділено родинні та особові фонди, що охоплюють предме-
ти всіх інвентарних груп (у т. ч. і речових).

Фонд родини Кричевських включає живописні та графічні роботи, 
документи, фотографії, особисті речі В. Г. Кричевського, В. В. Кричевсько-
го, М. В. Кричевського, К. В. Кричевської-Росандіч.

У фонді журналіста, літератора, поета Олеся Юренка зберігаються: 
документи, що стосуються літературного життя на Полтавщині у 1930– 
1970-х рр., літературної діяльності фондоутворювача – рукописи, фотогра-
фії, перші публікації творів; документи про зв’язки з літературними органі-
заціями Радянського Союзу, листування з письменниками України, респуб-
лік СРСР, зарубіжних країн, у т. ч. з О. Гончаром, П. Тичиною, М. Рильським, 
О. Твардовським та ін.; документи, що стосуються репресованих письмен-
ників, розвитку літературного процесу в Україні та на Полтавщині у ХХ ст., 
публікації перших творів та фронтові фотографії О. Гончара.

Фонд академіка В. І. Вернадського складається з документів, що ви-
світлюють життя і діяльність ученого на Полтавщині, його рукописів, при-
життєвих публікацій, видань праць ученого, здійснених після його смерті, 
та досліджень про нього, фотографій.

У фонді І. А. Зарецького зібрано документи, що стосуються життя і 
діяльності ученого, участі у наукових товариствах; посвідчення на право 
здійснювати наукові експедиції; листування з В. Б. Антоновичем, В. В. Дро-
фичем, Полтавською губернською земською управою, Полтавським крає-
знавчим музеєм; наукові та інші матеріали.

Фонд В. В. Докучаєва зберігає матеріали, що стосуються життя і 
діяльності ученого, рукописи, колекцію грунтів Полтавської губернії, ма-
теріали експедиції, що проводила обстеження грунтів на Полтавщині.

У фонді М. І. Вавилова є перші публікації праць ученого, ювілейні 
медалі, значки, конверти, марки із зображенням ученого, книги, газети, 
журнали з матеріалами про науковий шлях ученого, аудіозаписи виступів 
учасників наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня його народ-
ження.

Фонд орнітолога М. І. Гавриленка включає друковану наукову спад-
щину ученого – книги, брошури, журнальні відбитки робіт, присвячених 
питанням зоогеографії, систематики, охорони птахів, організації заповідної 
справи; епістолярії; заяви; особові справи; автобіографію тощо. 

Серед документів є царські підтверджувальні грамоти на земельні во-
лодіння на Полтавщині, видані представникам козацької старшини – В. Ро-
машку та С. Гречаному (кін. XVII ст.), універсал гетьмана К. Розумовського 
про надання звання військового товариша М. Значку (1764), купчі на зе-
мельні володіння, кілька документів із архіву Української оборонної лінії 
XVIII ст. – козацькі паспорти та донесення. 

Колекцію рукописних книг та стародруків втрачено у результаті вилу-
чень, що проводилися в 1930-ті рр. Нині вона налічує лише кілька одиниць. 
Особливо цінними є книги “Relatio De Civitate Terra Chelmenfi Cathedrali 
Ruthena, de Imagine Deiparae miraculufa, deuotione retroactorum ad illam” 



Архівні установи України

�

(Повіствування про град та землю Хелмську, кафедральну церкву русинів, 
чудотворний образ Богородиці та минулі священні діяння його) ([Хелм, За-
мостя ?], 80–90-ті рр. XVII ст.) та Тріодь пісна (1743), які за переказами 
належали родині М. В. Гоголя.

Науковий архів музею сформовано після 1943 р. До його складу вхо-
дять матеріали наукових досліджень музею: тематичні структури та темати-
ко-експозиційні плани експозицій та виставок, каталоги музейних колекцій, 
плани роботи та річні звіти музею, протоколи науково-методичних рад, зві-
ти наукових експедицій, у т. ч. етнографічних, польова та звітна документа-
ція археологічних експедицій, рукописи дисертацій, статей, підготовлених 
працівниками музею та науковцями Полтавщини.

обліково-довідковий апарат
Описи фондів

Картотеки:
тематична 
робочі відділів
зведена 

бібліотека
Первісну наукову бібліотеку було втрачено під час пожежі музею у 

вересні 1943 р. З її складу збереглися лише окремі видання, що були ви-
везені окупантами до Німеччини, а пізніше повернуті до музею, та комп-
лекти газет “Робітник” (1927), “Робітник Полтавщини” (1928), “Більшовик 
Полтавщини” (1929–1941) та “Зоря Полтавщини” (1946–2006). Формування 
нинішньої наукової бібліотеки розпочато у 1943 р. після визволення м. Пол-
тави. Її фонд налічує 15 тис. прим. видань. Основний напрямок комплек-
тування бібліотеки – краєзнавчий. Серед рідкісних книг – видання творів  
І. Ф. Павловського, Л. В. Падалки, В. Є. Бучневича, М. І. Арандаренка,  
П. І. Бодянського, М. С. Грушевського, М. І. Костомарова, О. І. Рігельма-
на, видання Полтавського губернського земства (стенографічні звіти засі-
дань, статистичні щорічники, збірники, матеріали переписів) (1900, 1910), 
стенографічні звіти засідань Державної думи Російської імперії тощо. Наяв-
ні комплекти часописів “Киевская старина”, “Русская старина”, “Основа”, 
“Полтавские епархиальные ведомости”; енциклопедичні видання.

Бібліотека має алфавітний та систематичний каталоги.

бібліографія
Полтавський державний музей ім. В. Г. Короленка : збірник. Т. 1–

2. – Полтава, 1927–1928. – Т. 1 : Присвячений 35-річчю музею. – Полтава, 
1928. – XI, 295 с. ; Т. 2 : Полтавщина. – Полтава, 1927. – 420 с.

Каплун М. Л. Красень України : (до 75-річчя заснування Полтавського 
державного краєзнавчого музею) / М. Л. Каплун // Нар. творчість та етно-
графія. – 1966. – № 6. – С. 82–85.

Полтавський краєзнавчий музей : путівник. – Х. : Прапор, 1989. – 139 с.
Кондратенко Т. К. Фонд Докучаєва В. В. і Вернадського В. І. у Пол-

тавському краєзнавчому музеї / Т. К. Кондратенко // Полтавський краєзнав-
чий : сторінки історії та колекції. – Полтава, 1991. – С. 123–129.
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Халимон О. В. Фонд академіка Вавилова М. І. в Полтавському краєзнав-
чому музеї / О. В. Халимон // Соціальні проблеми села. економіка і механізація 
сільськогосподарського виробництва. – Полтава, 1995. – Т. 18. – С. 142–145.

Фонд В. І. Вернадського в Полтавському краєзнавчому музеї : тем. 
каталог / Упр. культури Полтав. облдержадміністрації, Благодійн. фонд 
В. І. Вернадського, м. Полтава, Полтав. краєзн. музей ; уклад. С. Л. Кигим. – 
Полтава, 2002. – 38 с.

Кигим С. Л. Фонд М. І. Гавриленка в Полтавському краєзнавчому му-
зеї / С. Л. Кигим // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття Украї-
ни : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. до 115-ї річниці М. І. Гаври-
ленка. – Полтава, 2004. – С. 19–31.

Кигим С. Л. Унікальні експонати з фонду М. І. Гавриленка в Полтав-
ському краєзнавчому музеї / С. Л. Кигим, Т. К. Кондратенко, О. В. Халимон // 
Полтавський краєзнавчий музей : зб. наук. ст. 2001–2003 рр. : маловідомі сторін-
ки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Упр. культури Полтав. облдержад-
міністрації, Полтав. краєзн. музей . – Полтава : Дивосвіт, 2004. – С. 126–131.

Кондратенко Т. Наукова спадщина Д. С. Івашина у Полтавському 
краєзнавчому музеї / Т. Кондратенко // Полтавський краєзнавчий музей : зб. 
наук. ст. 2001–2003 рр. : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона 
пам’яток / Упр. культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзн. му-
зей. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – C. 132–137.

Кондратенко Т. Фонди видатних учених-природознавців у Полтав-
ському краєзнавчому музеї / Т. Кондратенко, О. Халимон // Полтавський 
краєзнавчий музей : зб. наук. ст. 2001–2003 рр. : маловідомі сторінки історії, 
музеєзнавство, охорона пам’яток / Упр. культури Полтав. облдержадміністра-
ції, Полтав. краєзн. музей. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – С. 285–289.

Супрун Т. До проблем дослідження подій Другої світової війни : (на 
матеріалах фронтових спогадів П. А. Денисенка) [віднайдених Полтавським 
краєзнавчим музеєм] / Т. Супрун, В. Клочко // Полтавський краєзнавчий му-
зей : зб. наук. ст. 2004 р. : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охоро-
на пам’яток / Упр. культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзн. 
музей. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – С. 181–192.

Кигим С. Фонд В. В. Докучаєва в Полтавському краєзнавчому музеї : 
історія створення, стан та тематичний каталог / С. Кигим // В. В. Докучаєв 
і Полтавщина : факти, документи, бібліографія / Полтав. держ. аграрна ака-
демія, Полтав. краєзн. музей, Полтав. від-ня Укр. ботаніч. т-ва. – Полтава : 
Верстка, 2007. – С. 102–134.

В. Мокляк, Н. Шумейко

Полтавський музей авіації та космонавтики
Підпорядкування: відділ Полтавського краєзнавчого музею

Адреса: Першотравневий просп., 16, м. Полтава, 36011
Тел.: (05322) 7-25-82, 7-47-77
Веб-сайт: http: //p-space.narod.ru

Транспорт: тролейбус 1, 2, 4, 6, 11, 12, 13; маршрутне таксі  
(зуп. “Краєзнавчий музей”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок
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Історична довідка
1987 р. – започатковано Полтавський музей авіації та космонавтики. 

Ініціатор його створення – академік В. П. Глушко. 
Музей має статус самостійного структурного підрозділу Полтавсько-

го краєзнавчого музею на правах його відділу. Йому надано приміщення 
в окремому будинку, який є пам’яткою архітектури ХІХ ст. (1810).

обсяг фондів
бл. 4 тис. од. зб. музейних предметів (1779–2006) у т. ч.:
1222 од. зб. музейних предметів основного фонду 
понад 10 тис. од. зб. документів 
2 од. зб. кінофільмів про Ю. Кондратюка (1980–2006)
бл. 20 од. зб. відеофільмів

анотація складу фондів
Сектор фондів зберігає матеріали, присвячені внеску учених, конс-

трукторів, спеціалістів, пов’язаних з Полтавщиною навчанням, працею, ге-
неалогічними та іншими зв’язками, у розвиток аерокосмічної науки і техні-
ки з ХVІІІ ст. до сьогодення.

До фондової збірки входять: факсимільні копії листів, довідок бюро 
винаходів, наказів відомчих установ, креслень, схем, спогадів, рукописів; 
фотографії та фотокопії, афіші, книги, журнали, статті, запрошення; осо-
бисті речі.

Факсимільні копії, фотокопії та ксерокопії були зроблені з оригіналів 
особових архівів, що зберігаються в установах: Музей К. е. Ціолковсько-
го (м. Калуга); Інститут природознавства та техніки РАН, Патентне бюро 
(м. Москва); Музей М. Жуковського (м. Москва); Російський державний 
військово-історичний архів (м. Москва); НВО Машинобудування (м. Реу-
тов Московської області); Музей повітряно-десантних військ (м. Рязань); 
сімейні та особові архіви нащадків Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея), 
В. М. Челомея, В. П. Глушка, С. О. Леваневського та ін.

У фондах музею зберігаються кінофільми про Ю. Кондратюка; архів-
на збірка налічує бл. 20 відеофільмів за тематикою музею (1980–2006).

Фондоутворювачі: Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шаргей) (1897–1914) – один 
із піонерів теоретичної космонавтики, обдарований механік, фахівець в га-
лузі елеваторного будування та промислової вітроенергетики; В. М. Челомей 
(1914–1984) – видатний учений в галузі механіки та процесів управління, 
конструктор авіаційної та ракетно-космічної техніки; Ю. О. Побєдоносцев 
(1907–1973) – учений у галузі ракетної техніки та космонавтики; М. А. Ко-
марницький (1894–1975) – організатор Полтавського вузлового аеродрому, 
активний діяч розвитку авіаційної справи на Полтавщині; О. Д. Засядко 
(1799–1838) – учений у галузі артилерії та конструктор перших вітчизняних 
бойових порохових ракет; О. М. Кованько ( 1856–1919) – один із фундаторів 
військового повітроплавання в Росії; Г. Є. Котельников (1872–1944) – тво-
рець першого у світі авіаційного ранцевого парашута; С. О. Леваневський 
(1902–1937) – один з перших полярних льотчиків, начальник льотної части-
ни Всеукраїнської авіашколи в Полтаві; Г. Т. Береговий (1921–1995) – льот-
чик-космонавт СРСР та ін.
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обліково-довідковий апарат
Книги надходжень основного фонду
Книги надходжень науково-допоміжного фонду
Інвентарні картки

Каталог

Довідкова бібліотека 

Наявні книги з автографами космонавтів, льотчиків, конструкторів.

бібліографія
Пістоленко І. О. З плеяди першопрохідців космосу. В. М. Челомей 

(1914–1984) / І. О. Пістоленко // 100-річчя Полтавського краєзнавчого му-
зею : матеріали ювіл. наук. конф. “Краєзнавство Полтавщини” / Полтав. 
краєзн. музей, Полтав. наук. т-во краєзнавців. – Полтава, 1991. – С. 65–68.

Операція “Френтік” : З історії бойової співдружності Військово-Повіт-
ряних Сил СРСР і США, цивільного населення України в роки Другої сві-
тової війни: зб. документів і матеріалів / під ред. П. Т. Тронька, О. Г. Бажан, 
Д. П. Кального та ін. – К. : Рідний край, 1998. – 488 с.

Пістоленко І. О. Дослідження Полтавського музею авіації та космо-
навтики / І. О. Пістоленко // Український технічний музей : історія, досвід, 
перспективи : матеріали 1-ї Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : еКМО, 2002. – 
С. 26–28.

Пістоленко І. О. В. М. Челомей : штрихи до біографії / І. О. Пісто-
ленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. пр. / за ред. Л. О. Гріффе-
на. – К. : Політехніка, 2002. – Вип. 1. – С. 116–123.

Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистос-
тей Полтавщини минулих століть. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – 
С. 18, 19, 72, 73, 78, 79, 102, 103, 106, 107, 194, 195 (Пістоленко І. О. – автор 
статей про Г. Т. Берегового, М. Л. Духова, О. Д. Засядка, Ю. В. Кондратюка, 
Г. Є. Котельникова, В. М. Челомея).

Пістоленко І. О. Полтавський музей авіації та космонавтики / 
І. О. Пістоленко // Імена України в Космосі : наук.-енциклопед. вид. / під 
ред. І. Б. Вавилової, В. П. Плачинди. – Львів : Вид. дім “Наутілос” : Ком-
панія “ВАІТе” ; К. : Академперіодика, 2003. – С. 114–116. 

Пістоленко І. О. С. П. Корольов і Ю. О. Побєдоносцев. Траєкторія 
долі / І. О. Пістоленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. пр. – К. : 
Політехніка : еКМО, 2003. – Вип. 3. – С. 130–139.

Пістоленко І. О. Ю. В. Кондратюк (О. Г. Шаргей). Погляд з позицій 
етики / І. О. Пістоленко // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячені 
пам’яті Ю. В. Кондратюка / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 
Полтава, 2004. – С. 32–36.

Пістоленко І. О. Полтавський музей авіації та космонавтики : від кон-
цепції до створення / І. О. Пістоленко ; Полтав. музей авіації та космонавти-
ки. – Полтава, 2004. – 26 с. : 5 арк. іл.

Пістоленко І. О. Кованько О. М. Віхи біографії і внесок у розвиток 
аеронавтики / І. О. Пістоленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. 
пр. – К. : Політехніка : еКМО, 2004. – Вип. 5. – С. 157–161.
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Кальний Д. Сторінки аерокосмічного літопису Полтавщини / Д. Каль-
ний, І. Пістоленко // Слов’янський збірник. – Полтава : Вид. Слов’ян. клубу 
м. Полтави, 2005. – С. 237–251.

Пістоленко І. О. Авіабудівництво на Полтавщині : (на матеріалах 
ПМАК) / І. О. Пістоленко // Український технічний музей : історія, досвід, 
перспективи : матеріали 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 2005 р. – 
К. : еКМО, 2005. – С. 147–150.

Пістоленко І. О. З історії військового повітроплавання та авіації (кі-
нець ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. О. Пістоленко // Матеріали 10-ї конференції 
молодих істориків освіти, науки і техніки, 27 трав. 2005 р. – К.: Вид. Акад. 
наук вищої школи України, 2005. – С. 118–124.

Пістоленко І. О. Винахідник Г. Є. Котельников. Коріння. Пошуки. 
Відкриття / І. О. Пістоленко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. пр. – 
К. : Політехніка, еКМО, 2005. – Вип. 6. – С. 115–122.

Пістоленко І. О. О. Д. Засядко – воїн, винахідник, людина / І. О. Пісто-
ленко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2006. – Вип. 11. – 
С. 298–306.

Пістоленко І. О. Комарницький М. А. та початок авіабудівництва на 
Полтавщині / І. О. Пістоленко // Актуальні питання історії техніки : мате-
ріали 4-ї Всеукр. наук. конф., 20–21 жовт. 2005 р. – К. : еКМО, 2005. – 
С. 136–137.

Шафарчук С. Г. Прізвище Шаргей – по праву геніальне / C. Г. Шафар-
чук // Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених пам’яті Ю. В. Конд-
ратюка / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. –  
С. 4–18.

Шафарчук С. Г. Цікаво знати : коротко про всі особистості експози-
ційних залів : З історії авіації та космонавтики / С. Г. Шафарчук ; Полтав. 
музей авіації та космонавтики. – Полтава, 2005. – 52 с.

Пістоленко І. О. Діяльність О. М. Кованька, представників його по-
вітроплавального парку та школи як вагомий внесок у становлення і розви-
ток аеронавтичної справи наприкінці ХІХ – початку ХХ століття / І. О. Піс-
толенко // Полтавський краєзнавчий музей : зб. наук. ст. 2005 р. – Полтава : 
Дивосвіт, 2006. – С. 315–330.

Н. Березовська

Диканський історико-краєзнавчий музей ім. Д. М. Гармаша
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 68, смт Диканька, Полтавська обл., 38500 
Тел.: (05351) 9-15-96, 9-14-58
Транспорт: автобус “Полтава – Диканька”, маршрутне таксі 
Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1959 р. – музей створено на громадських засадах за ініціативи педаго-

гічного колективу Диканської середньої школи.
1967 р. – присвоєно звання народного.
1978 р. – став державним.
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1999 р. – присвоєно ім’я Д. М. Гармаша.

обсяг фондів
901 од. зб. документів (1862–2003)

анотація складу фондів
Серед найдавніших документів: газета “День” (1862), виписки з мет-

ричної книги Миколаївської церкви (1882, 1885, 1898), свідоцтва про на-
родження, купчі (1897, 1901, 1907, 1911, 1918), солдатські подяки і шкільні 
грамоти (1912–1916), поштові листівки з видами кочубеївської Диканьки. 

До періоду Великої Вітчизняної війни відносяться листи з фронту, ні-
мецької неволі, похвальні листи та подяки з фронту, повідомлення про заги-
бель, посвідчення до орденів та медалей та ін. 

Найбільшу групу документів повоєнного часу становлять почесні гра-
моти, дипломи, посвідчення, подяки, виписки з протоколів засідання прав-
ління колгоспу, похвальні грамоти учасникам художньої самодіяльності, 
афіші та програми концертів, договори про соціалістичні змагання, депу-
татські посвідчення, рапорти піонерських дружин. Наявні статті з газет, по-
чинаючи з 1912 р., комплекти районної газети “Трудова слава” (1946–1956, 
1958–1960, 1962, 1964–1977, 1979–1994); довідкова література краєзнавчого 
характеру. Багато видань – з автографами.

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги

Допоміжні картотеки

бібліографія
Гармаш Д. М. Диканський історико-краєзнавчий музей : путівник / 

Д. М. Гармаш, В. П. Скорик, Т. Д. Швець. – Х. : Прапор, 1990. – 106 с. 
Скорик В. П. Факели пам’яті / В. П. Скорик. – Диканька, 1995. – 66 с. 
Навічно в пам’яті : проспект. – Диканька, 2000. 
Запрошує старовинна Диканька : проспект. – Полтава, 2003.
Пісні Бузкового гаю : проспект. – Диканька, 2006. 
Парижанка з-під Диканьки : проспект. – Полтава, 2006. 
Диканщина – історична перлина України : проспект. – Полтава, 2006. 
Скорик В. П. Диканщина : іст.-краєзн. нарис / В. П. Скорик. – Полта-

ва : Скайтек, 2006. – 68 с.
Л. Грубич

карлівський історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 50, м. Карлівка, Полтавська обл., 39500
Тел.: (05346) 2-22-05
Транспорт: залізничний або автомобільний транспорт  
“Полтава – Красноград” через м. Карлівку
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Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
8.00–14.00 (субота), вихідний день – неділя 

Історична довідка
1967 р. – музей засновано громадськістю Карлівського району з ініціа-

тиви вчителя історії міської школи № 1 Ф. Я. Леученка. 
2003 р. – створено Карлівський історико-краєзнавчий музей, як заклад 

комунальної власності, на базі Карлівського районного історико-краєзнав-
чого музею на громадських засадах.

Тематична структура Карлівського історико-краєзнавчого музею: ар-
хеологія і природа краю; історія краю; край в період Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.; післявоєнна відбудова, економічний розвиток краю; 
край у роки проголошення незалежності України; соціально-культурна сфе-
ра краю; етнографія; постійнодіюча виставка заслуженого майстра народної 
творчості І. О. Ніколаєвського.

обсяг фондів
23 од. зб. документів з паперовими носіями (1944–2002)

анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження громадян, докумен-

ти службової і громадської діяльності, листування; друковані матеріали ра-
дянського періоду (1944–1991), періоду незалежності (1991–2002); газета 
“Червона зоря” (1944).

Фондоутворювачі: працівники музею, учні загальноосвітніх шкіл ра-
йону, жителі Карлівського району.

Т. Голуб

комсомольський історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Космонавтів, 4, м. Комсомольськ,  
Полтавська обл., 39800 
Тел.: (05348) 7-53-03
E-mail: snt@ferrexpo.poltava.ua

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1999 р. – створено музей. 
2000 р. – музей зареєстровано як юридичну особу.
Музей має філіал у приміщенні Політехнічного технікуму.

обсяг фондів
160 од. зб. документів з паперовими носіями (1960–2006)

анотація складу фондів
Переважна більшість документів музею є експонатами державно-

го музейного фонду. Документи місцевого значення відносяться до 1960– 
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1990-х рр. Більшість документів пов’язана з формуванням Полтавського 
гірничо-збагачувального комбінату або діяльністю установ, служб та ор-
ганізацій м. Комсомольська (1960–2006). 

бібліографія
Музей Полтавского ГОКа. Комсомольский историко-краеведческий 

музей : буклет. – Комсомольск : ФеРРОТРАНС, 2003. 
Краєзнавча збірка : альманах-I. – Кременчук, 2005.
Краєзнавча збірка : альманах-II. – Кременчук : Християнська Зоря, 

2006.
Кириченко В. Хроніка подій будівництва Комсомольська-на-Дніпрі / 

В. Кириченко. – Кременчук : Християнська зоря, 2006.
Т. Стахів

кременчуцький краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Жовтнева, 2, м. Кременчук, Полтавська обл., 39614 
Тел. (05366) 3-90-66, 3-91-05

Транспорт: тролейбус 1, 2, 5, автобус 15, маршрутне таксі 15, 16,  
15 б (зуп. “вул. Перемоги”), 15 а, 17, 30 (зуп. “Укрсоцбанк”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – середа, четвер

Історична довідка
1937 р. – створено Краєзнавчий музей у Кременчуці. Під час Вели-

кої Вітчизняної війни приміщення музею було частково зруйновано, фонди 
пограбовано.

1975 р. – Кременчуцький історико-краєзнавчий музей відновив ро-
боту.

1992 р. – перейменовано у Кременчуцький краєзнавчий музей.

обсяг фондів
165 од. зб. документів з паперовими носіями (1813–2007)

анотація складу фондів
Переважна більшість документів є експонатами державного Музей-

ного фонду. Частина документів знаходиться в науковому архіві музею.
Серед документів: офіційні документи (наказ тимчасового генерал-гу-

бернатора Штерича про встановлення ступеню провини та накладання по-
карання на учасників масових заворушень 1905 р.; судова повістка В. К. Ов-
чаренку за участь у страйку залізничників 1905 р.; копія звинувачувального 
акта, видана В. К. Овчаренку; алфавітна картка Кременчуцької в’язниці на 
І. Логвинова (1905); “Выпись из крепостной Полтавского Нотариального 
Архива по гор. Кременчугу за 1905 г., № 1”; дозвіл на довічне користування 
(з правом передачі іншій особі) дубовим лісом у Кременчуцькому повіті 
(1813); купчі розписки; акт на продаж будинку (1879); “Избирательная кар-
точка” на право участі у виборах гласних до міської думи А. І. Гончаревсь-
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кої (1917); повідомлення Кременчуцького товариства взаємного кредиту 
(1917); атестати про закінчення Кременчуцької гімназії (1912, 1914); свідоц-
тва про відбування військової повинності (1890), про закінчення Кременчу-
цького повітового училища (1913), про закінчення курсів сестер милосердя 
військового часу (1914), про присвоєння звання повитухи (“повивальной 
бабки”) (1914), про закінчення двокласного училища при ст. Крюків (1915); 
лист Голови Президії ВР УРСР М. Гречухи депутату ВР СРСР (1943).

Серед друкованих матеріалів: листівка-відозва Кременчуцького комі-
тету РСДРП “Ко всем рабочим г. Кременчуга и п. Крюкова” (1904); про-
грамки комедії “Столичный воздух”, водевілю “Роковая скамейка”, постав-
лених у Кременчуцькому військовому зібранні (1899), концерту художньої 
самодіяльності (1909); поштові листівки з видами Кременчука, чорно-білі 
та кольорові (кін. ХІХ – поч. XX ст.), “Місто Пшемисль (Польща) із зобра-
женням пам’ятника на могилі Героя Радянського Союзу М. С. Новохатька”.

Зберігаються примірні форми документів: виписка із вказівок з обліку 
офіцерських чинів ополчення; картографічні матеріали – карта Кременчу-
цького повіту (1896), план земельної ділянки в урочищі Шаламай, що нале-
жала громаді селян посаду Крюкова (1914); малюнки художників Д. В. Гор-
лова (“Зруйнований Кременчук”, 1943) та Л. Литвиненко (“Зруйнований 
Кременчук”, 1945). 

Документи особового походження включають: виписки з метрич-
ної книги про народження (1898, 1899); свідоцтво про народження (1900); 
метричну виписку, надану Кременчуцьким рабинатом (1909); паспортні 
книжки (1907, 1911); поштові листівки, адресовані у в’язницю І. Логвино-
ву, відомому кременчуцькому революціонеру (1908); “Квиток членський 
Добровільного Пожежного Товариства Кременчука на 1914–1915 гг.”; атес-
тат, виданий Кременчуцьким біржовим комітетом (1915); листи на фронт з 
описом бідувань родини (1916, 1917); свідоцтва про те, що вчительки сіль-
ських шкіл прослухали курси українознавства у Кременчуці (1917), про 
присвоєння відомому у Кременчуці лікарю М. В. Дімарі звання масажиста 
(1901); квитанції про сплату за навчання у Кременчуцькій жіночій гімназії 
(1911–1914); ощадні книжки (1902, 1917); посвідчення про зарахування лі-
каря М. В. Румянцева, ратника ополчення, до складу санітарного ополчення 
Чернігівської губернії (1914); посвідчення В. К. Овчаренка про делегування 
його до міста Петрограда (1917); листи В. Правдиченка, юного підпільни-
ка, батькові на фронт (1944); записки із гестапівських застінків підпільника 
М. Ромашкіна (1943); спогади колишнього головного архітектора Кремен-
чука Л. М. Шлапаковського про післявоєнну відбудову міста (1962, 1967); 
документи П. В. Ракітіна, комісара винищувального батальйона у 1941 р. 
(особовий аркуш з обліку кадрів, автобіографія, посвідчення про перебуван-
ня у складі винищувального батальйону, спогади про початок війни та обо-
рону Кременчука); документи П. С. Воробйова, командира 3 полку Кремен-
чуцької дивізії народного ополчення (автобіографія, пояснювальна записка 
про бойові дії полку 6–9 серп. 1941 р., спогади про оборону міста); спогади 
колишнього командира 297 стрілецької дивізії генерал-майора Г. А. Афа-
насьєва про оборону міста (1966); посвідчення редактора газети “Робітник 
Кременчуччини” Л. П. Шрамка (1941) та його спогади про народне опол-
чення у Кременчуці (1965); спогади про К. В. Ємельяненка, який у бою під 
ст. Павлиш повторив подвиг О. Матросова, написані колишнім підпільни-
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ком М. О. Лисенком (1965); спогади колишньої підпільниці, Почесного гро-
мадянина Кременчука Г. М. Пономарьової про події 1942–1943 рр.

обліково-довідковий апарат

Книги обліку
Інвентарні книги

Картотеки:
тематична 
генеральна 

Довідкова бібліотека

Налічує бл. 6 тис. прим. книг, серед яких краєзнавча, історична, при-
родознавча, мистецтвознавча література, енциклопедії, словники, довідники 
тощо. Із видань до 1917 р. є “Большая Энциклопедия” Южакова та “Энцик-
лопедический словарь” Брокгауза та Єфрона. Наявні газети: “Приднеп-
ровский голос” (1915, 1917), “Правительственный вестник” (1891, 1893), 
“Южный край” (1917), “Русское слово” (1917), “Незаможній” (1921–1925), 
“Пролетарська правда” (1922), “Дело революции” (1923), “Дніпрова хви-
ля” (з додатком “Вечірній листок”, 1941–1943), “Робітник Кременчуччини” 
(1946–1959, 1962), “Прапор ленінізму” (1961–1962), “Кременчуцька зоря” 
(1966–1991), “Кремінь” (1991), “Вісник Кременчука” (1991–2005), “Пере-
мога” (1965–2005), “Наш путь” (1925), “Кременчугский рабочий” (1927), 
“Известия” (1924), “Вісті-Известия” (1921).

бібліографія

Кременчугский историко-краеведческий музей : путеводитель / 
Л. Ф. Бережко, А. М. Лушакова, е. Г. Шушпанова, Н. М. Юшко. – Х. : Пра-
пор, 1987. – 70 с.

Голодомор 1932–1933 років на Кременчуччині : матеріали наук. 
конф. – Полтава : Криниця, 1994. – 44 с.

Кременчуцький краєзнавчий музей – 25 : буклет. – Кременчук, 1999.
Іванченко О. Герої Кременчуччини / О. Іванченко, О. Осташко. – Кре-

менчук, 2001. – 80 с.
Ігнатенко О. Путівник екскурсії “Ідеї В. І. Вернадського і Кременчуч-

чина” / О. Ігнатенко. – Кременчук, 2004. – 22 с.
Старожитності Кременчука. Археологічні пам’ятки території та ок-

руги міста / О. Супруненко, І. Кулатова, К. Мироненко, І. Кракало, О. Тіт-
ков. – Полтава ; Кременчук : Техсервіс, 2004. – 158 с.

Игнатенко О. 115 лет исследованию В. И. Вернадским Кременчугско-
го уезда / О. Игнатенко. – Кременчук, 2006. – 70 с.

Передати нащадкам. екологічне краєзнавство. – Полтава : Верстка. – 
2006. – 306 с.

А. Гайшинська
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лохвицький краєзнавчий музей ім. Г. с. сковороди
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 48, м. Лохвиця, Полтавська обл., 37200 
Тел.: (256) 3-11-58

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
1919 р. – створено музей на базі археологічних колекцій Лохвицького 

реального училища. Пізніше його фонди поповнились за рахунок старожит-
ностей і предметів мистецтва, реквізованих у маєтках поміщиків Лохвиць-
кого повіту Полтавської губернії.

1922 р. – відкрито для масового відвідування під час відзначення 200-
річчя від дня народження українського філософа і просвітителя Г. С. Ско-
вороди. Під час Великої Вітчизняної війни зазнав великих втрат (зокрема, 
втрачено лохвицькі листи Г. С. Сковороди).

1943 р. – музей відновив роботу.

обсяг фондів
понад 30 тис. од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
21043 од. зб. документів з паперовими носіями (1724–2006)
понад 3 тис. од. зб. фотодокументів (1881–2006)

анотація складу фондів
Музей має природничі, археологічні, етнографічно-побутові, художні, 

нумізматичні колекції, архівно-літературні, документальні та фотоматеріа-
ли. Зберігаються: офіційні документи державних органів, установ, підпри-
ємств, організацій, господарств району, громадських об’єднань.

Документи музею поділяються за хронологічними періодами. Серед 
документів дореволюційного періоду: копії урядових указів та розпоряджень 
митрополита Київського, церковні реєстри, плани Лохвиці XVIII–XIX ст., 
“Ревизские сказки” – реєстр кріпаків Лохвицького повіту (1835), документи 
Лохвицького магістрату, міської думи, поліції, чолобитні та купчі, матеріали 
про революційні події 1905–1907 рр. та їх учасників, документи про стан 
освіти, медицини, сільського господарства краю. 

Революційні події 1917–1918 рр. представлено газетами, наказами, 
розпорядженнями та оголошеннями того часу, особовими справами та спо-
гадами учасників подій, фотодокументами.

Довоєнний період характеризується документами про створення та 
діяльність комуністичної, комсомольської та піонерської організацій, інду-
стріалізацію та колективізацію краю, голодомор 1932–1933 рр. та репресії 
1937 р.

Період Великої Вітчизняної війни представлено документами та фо-
тографіями, що стосуються трагічної загибелі у вересні 1941 р. в урочищі 
Шумейкове штабів і військових рад Південно-Західного фронту та 5-ї армії, 
діяльності 20-ти підпільних груп і партизанського з’єднання “Сокіл”; акта-
ми про звірства окупантів і завдані ними збитки підприємствам, господар-
ствам і установам, списками вивезених на примусові роботи до Німеччини, 
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особовими справами учасників війни, визволення краю від нацистських за-
гарбників, учасників Параду Перемоги та Героїв Радянського Союзу.

Значне місце посідають документи про соціально-економічний розви-
ток краю у повоєнний та сучасний періоди (фотографії, матеріали про пере-
довиків виробництва, Героїв Соціалістичної Праці, делегатів різних з’їздів, 
про розбудову державності України, діяльність новостворених місцевих 
осередків політичних партій та рухів, громадських формувань).

Зберігаються документи особового походження відомих діячів, Героїв 
Соціалістичної Праці, серед яких: український філософ і народний просвіти-
тель Г. С. Сковорода, письменники А. Ю. Тесленко, О. Ф. Коломієць, поети 
Д. І. Каневський, М. е. Петренко, композитор І. О. Дунаєвський, скульптори 
Г. Л. Пивоваров, В. Ф. Молодченко. Зберігаються архіви народної поетеси 
Х. Д. Литвиненко, першого директора музею Т. Я. Крестинського, археоло-
га-краєзнавця М. Д. Ренського. 

Наявні друковані матеріали (листівки, афіші, програми, історичні 
хроніки, ноти), фотодокументи, печатки. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга
Книги надходжень

Науково-довідкова бібліотека
Налічує понад 2 тис. прим. томів історичної та довідкової літератури, 

серед яких – 6 стародруків, рідкісні видання, звіти та матеріали Лохвиць-
кого повітового земства (1879–1918), “Труды Полтавской губернской уче-
ной архивной комиссии” (1905–1914), “Лохвицкий исторический сборник” 
(К., 1906), матеріали переписів населення та статистичні дані Полтавської 
губернії, газети “Рада” (1910–1913), “Лохвицкое слово” (1913–1918) тощо. 
Зберігаються примірники газет за 1919–1922, 1931–1941 рр. та річні комп-
лекти, починаючи з 1943 р.

бібліографія
Лохвицький краєзнавчий музей ім. Г. С. Сковороди : буклет. – Лохви-

ця, 1971.
Лохвицький краєзнавчий музей ім. Г. С. Сковороди : путівник / авт. 

тексту Ф. А. Сидоренко. – Х. : Прапор, 1973. – 39 с.
Лесик С. В. На київському напрямку : документ. розповідь / С. В. Ле-

сик. – Гадяч, 2000. – 52 с.
Л. Козіна

лубенський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 30/25, м. Лубни, Полтавська обл., 37500
Тел.: (05361) 5-21-06

Транспорт: автобус, маршрутне таксі (зуп. “Стадіон”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – середа
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Історична довідка
1873 р. – створено музей Лубенської чоловічої гімназії. 
1918 р. – засновано Лубенський український музей ученим-археоло-

гом Г. Я. Стеллецьким. 
1919 р. – музеї об’єднано в Лубенський історико-краєзнавчий музей.
1943 р. – Лубенський краєзнавчий музей відновив діяльність.

обсяг фондів
16954 од. зб. музейних предметів основного фонду (XIX–XX ст.)

анотація складу фондів
експозицію музею розміщено в краєзнавчому відділі та галереї обра-

зотворчого мистецтва.
У фондах зберігаються документи: про діяльність директора му-

зею, професора археології Г. Я. Стеллецького (1878–1949) – оголошення, 
посвідчення, довідки; члена Спілки письменників України О. Донченка 
(1902–1954) – членський квиток, листи, книги з дарчим написом; члена 
Спілки письменників України Н. Хоменко (1912–1987) – грамоти, віталь-
ні адреси, книги з дарчим написом; члена Спілки письменників України 
П. Лубенського (Афонського, 1907–2003) – членський квиток, вітальні ад-
реси, книги з дарчим написом; члена Спілки письменників України В. Ма-
лика (Сиченка, 1921–1998) – книги з дарчим написом; члена Спілки пись-
менників України В. Безорудька (1913–1985) – книги з дарчим написом; 
члена Спілки письменників України Є. Наумова (1939–1992) – дипломи, 
грамоти, книги; члена Спілки письменників України П. Мостового – гра-
моти, листування, книги з дарчим написом; з родинного архіву колезького 
асесора В. І. Кірквуда (кін. ХІХ – поч. XX ст.); д-ра геолого-мінералогічних 
наук, проф. В. І. Скаржинського – диплом лауреата державної премії УРСР, 
посвідчення, записні книжки.

бібліографія
Лубенський краєзнавчий музей : путівник / упоряд.: В. Л. Семенюта, 

І. І. Горенко. – К. : Реклама, 1969. – 20 с.
Банкова Л. А. Лубенський краєзнавчий музей : путівник / Л. А. Банко-

ва, Т. М. Дяченко, Т. С. Мопшікова. – Х. : Прапор, 1991. – 118 с.

Т. Дяченко, З. Шевченко

Миргородський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Незалежності, 2, м. Миргород, Полтавська обл., 37600
Тел.: (05355) 5-21-02

Транспорт: маршрутне таксі

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – середа
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Історична довідка 
1920 р. – музей створено з ініціативи видатного українського худож-

ника, етнографа, педагога, громадського діяча О. Г. Сластьона.
1920–1932 рр. – Миргородський повітовий художньо-промисловий 

і науковий музей.
1933–1947 рр. – Миргородський районний музей.
1947–1994 рр. – Миргородський районний краєзнавчий музей.
1995 р. – Миргородський міський краєзнавчий музей.

обсяг фондів
понад 15 тис. од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
2580 од. зб. документів з паперовими носіями (XVIII–XX ст.) 
3342 од. зб. фотографій (XIX–XX ст.)

анотація складу фондів
У музеї зберігаються рукописні документи – універсал Д. Апостола 

про призначення сотником Миргородського козацького полку М. Зарудного, 
жалувані грамоти на землеволодіння І. Фролову-Багреєву, герб Миргорода 
(1857). Зберігаються також листування приватних осіб, метричні і церковні 
книги миргородських церков, господарські та судові справи, документи про 
організацію та будівництво підприємств Миргородщини, рідкісні видання 
(стародруки).

Події ХХ ст. на Миргородщині зафіксовано у друкованих докумен-
тах: постанови земства, військово-революційного комітету та радянських 
органів управління, різноманітні заклики й відозви, документи періоду Ве-
ликої Вітчизняної війни – нагородні листи, карти, схеми бойових дій, спо-
гади ветеранів.

У фондах наявні особисті документи, протоколи обшуку, свідоцтва 
про смерть, реабілітаційні посвідчення репресованих миргородців.

економічний розвиток краю відображено у постановах, програмах, 
договорах, планах, трудових рапортах. Є статути сільськогосподарських 
артілей, державні акти на користування землею, схеми землекористування, 
протоколи зборів про утворення та укрупнення колгоспів, норми хлібоздачі 
та ін.

Різноманітні оголошення, афіші, програми розповідають про культур-
ний розвиток Миргородщини (відкриття музеїв, мовних курсів, театральні 
вистави, свята, конкурси тощо).

Наявні документи і фотографії цехів промислових та сільськогоспо-
дарських підприємств, кращих трудівників, лауреата Ленінської премії 
Л. С. Пальця та Героя Соціалістичної Праці М. С. Коваленка.

Фотографії фіксують минулі події, предмети, людей, куточки старого 
Миргорода.

Ведеться збір документів та фотоматеріалів про становлення та роз-
виток сучасних партійних осередків та громадських організацій.

Довідкова бібліотека 
Налічує 5700 прим. політичної, історичної та довідкової літератури. 
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обліково-довідковий апарат
Описи
Картотеки

бібліографія 
Миргородський краєзнавчий музей : путівник. – Х. : Прапор, 1969.
Миргородский краеведческий музей : путеводитель. – Х. : Прапор, 

1976. – 35 с.
Миргородский краеведческий музей : путеводитель. – Полтава, 

1990. – 22 с.
Палець Н. Фондові зібрання Миргородського краєзнавчого музею / 

Н. Палець // Сторінки історії Миргородщини : зб. наук. пр. / Від. культу-
ри виконкому Миргород. міської ради, Миргород. краєзн. музей. – Полтава, 
2000. – Вип. 1. – С. 144–164.

Розсоха Л. Миргородський краєзнавчий музей : віхи становлення 
й розвитку / Л. Розсоха // Сторінки історії Миргородщини : зб. наук. пр. / 
Від. культури виконкому Миргород. міської ради, Миргород. краєзн. му-
зей. – Полтава, 2000. – Вип. 1. – С. 165–177.

Розсоха Л. Книжка і театр на Миргородщині : цикл бібліофільсько-
краєзн. розвідок / Л. Розсоха // Сторінки історії Миргородщини : зб. наук. 
пр. / Посольство Республіки Грузії в Україні, Миргород. краєзн. музей. – 
Полтава, 2002. – Вип. 3. – С. 113–156. – Розділ 5 : Книжки з автографами 
козацької доби й гоголівського оточення в Миргородському краєзнавчому 
музеї. – С. 143–152.

Л. Россоха

Пирятинський районний народний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Пушкіна, 47, м. Пирятин, Полтавська обл., 37000
Тел.: (05358) 2-02-96, 2-05-70

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – понеділок, четвер

Історична довідка
1967 р. – засновано Пирятинський районний народний краєзнавчий 

музей.
1988 р. – експозицію музею переоформлено. 
1993 р. – музею присвоєно звання народного.

обсяг фондів
понад 3 тис. од. зб. музейних предметів (1771–2009)

анотація складу фондів
У музеї зберігаються такі документи: лист кошового отамана війська 

Запорізького Петра Калнишевського (1771); паспорт періоду правління 
Миколи II; рукописна (метрична) книга про реєстрацію шлюбів та новона-
роджених (1837); відпустка на волю кріпака С. Смикова 13 липня 1855 р.; 
свідоцтво про закінчення Теплівського початкового народного училища 



��

Полтавська область

(1876); свідоцтво про народження жительки м. Жоравки Пирятинського 
повіту Полтавської губернії, видане Полтавською духовною консисторією 
(1904); щоденник Пирятинської чоловічої гімназії (1916); похвальні листи 
(1912–1913); шкільне свідоцтво Пирятинської шкільної ради (1918).

Н. Малинка

Державний музей літератури та мистецтва
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Шевченка 14, м. Кобеляки, Полтавська обл., 39252
Тел.: (05343) 3-40-10 
Транспорт: автотранспорт 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1982 р. – відкрито музей.

анотація складу фондів
У музейній експозиції представлено матеріали про видатних лю-

дей Кобеляцького краю: письменників О. Т. Гончара, П. А. Загребельного, 
Ю. П. Дольд-Михайлика, А. В. Головка, В. Л. Кашина, І. В. Дубинського, 
С. М. Жураховича, Д. В. Ткача, М. С. Білецького; поета П. М. Усенка; на-
родних артистів С. Й. Шкурата, Є. А. Золотаренка, В. Д. Кирейка, Т. О. Гри-
щенко; заслужених артистів України П. С. Колеснікова, Г. Ф. Кутастого; 
художників О. Г. Максименка, І. Г. Лося, І. І. Ярового, С. М. Солодовник, 
В. М. Греченка; скульптора С. А. Лоїка; науковців М. В. Остроградського, 
І. Ф. Богдановича.

У музеї експонуються оригінали картин художників-земляків, кни-
ги письменників, роботи скульпторів, особисті речі Ю. Дольд-Михайлика, 
П. Колеснікова, А. Головка.

М. Скляренко

великосорочинський літературно-меморіальний музей  
М. в. Гоголя
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Гоголя, 34, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, 
Полтавська обл., 37645
Тел.: (05355) 3-16-77
Факс: (05355) 3-16-77
Транспорт: автобус “Миргород – Гадяч”, “Полтава – Гадяч”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – вівторок

Історична довідка
1929 р. – Музей М. В. Гоголя засновано з ініціативи місцевих ак-

тивістів. Його було відкрито у будинку лікаря М. Я. Трохимовського, де на-
родився славетний письменник. 
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1943 р. – німецькі війська, відступаючи, знищили музей. У піс-
лявоєнний час на місці спаленого будинку за проектом полтавського ар-
хітектора П. П. Черніховця було збудовано нове приміщення музею. 

1951 р. – відбулося урочисте відкриття нового приміщення літератур-
но-меморіального музею М. В. Гоголя. 

обсяг фондів
8 тис. од. зб. музейних предметів (1791–2006)
1300 од. зб. фотодокументів (1902–2006) 

анотація складу фондів
У фондах зберігаються музейні предмети під грифом “Документи”: 

фотокопія документа про нагородження матері М. В. Гоголя бронзовою ме-
даллю за участь у Вітчизняній війні 1812 р.; свідоцтво, видане М. Гоголю 
московським оберполіцмейстером 24 серп. 1849 р., на право проїзду в Туль-
ську, Орловську, Калужську губернії і назад у м. Москву; атестат М. В. Гого-
ля, виданий йому за підписом ректора Імператорського Санкт-Петербурзь-
кого університету ординарного проф. і різних орденів кавалера Н. Шульгіна 
про роботу в Санкт-Петербурзькому університеті на посаді ад’юнкта по ка-
федрі історії з 24 липня 1834 р. по 1 січня 1836 р.; лист М. Гоголя до друга 
О. Данилевського; повідомлення Комітету по цензурі духовних книг про не-
можливість друкувати “Размышлений о божественной литургии” М. В. Го-
голя та про повернення рукопису, адресоване професору О. Бодянському; 
записна книжка М. В. Гоголя французькою мовою (1850-ті).

Наявні твори біографів М. В. Гоголя: Н. Трушковського, Н. Тихонра-
вова, П. Куліша.

До унікальних музейних предметів музею відносяться: власноручні 
малюнки Миколи Васильовича; особисті речі письменника (жилет, підфрач-
на хустинка, циліндр, портфель, валіза та записна книжечка); твори М. В. Го-
голя, видані за життя письменника.

Документи з паперовими носіями відображають життя та творчість 
М. В. Гоголя (1809–1852), включають друковані видання (1791–2006), зокре-
ма, книги класиків української, російської та світової літератури, словники, 
енциклопедії, критичну літературу на гоголівську тематику (1902–2006).

Найціннішими серед фотодокументів є: дагеротип із зображенням 
М. Гоголя серед російських художників у м. Римі, який слугував І. Є. Репіну 
для написання його портрета; альбом фотографій 1902 р. відомого полтав-
ського фотографа І. Хмелевського з видами сіл Великі Сорочинці, Василів-
ки, місць та міст, де жив і перебував М. В. Гоголь тощо.

Довоєнна експозиція музею М. Гоголя, яка включала першовидання 
творів Гоголя, картини відомих художників та інше були втрачені під час 
нацистської окупації.

Біля витоків формування, комплектування його фондів стояли наукові 
працівники музею: А. М. Ковтун, М. М. Козиленко, А. Т. Сердюк, І. А. Фе-
сюра, Г. П. Кундіренко та ін. 

У формуванні музею велику участь взяли: Всесоюзна державна біб-
ліотека ім. Леніна, Державний літературний музей, Літературний музей Інс-
титуту російської літератури АН СРСР, Київський державний музей росій-
ського мистецтва, Державний музей Т. Г. Шевченка, Полтавський краєзнавчий 
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музей та інші науково-дослідні і культурно-освітні заклади, а також окремі 
громадяни.

обліково-довідковий апарат
Акти приймання
Книги надходжень 
Інвентарні книги 
Наукові паспорти
Інвентарні картки

бібліотека
Наявні книги класиків української, російської та світової літератури, 

словники, енциклопедії, критична література з гоголівської тематики. 

бібліографія
Літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя : путівник / авт. 

Г. П. Кундіренко ; під ред. І. А. Фесюри. – Х. : Кн. вид-во, 1960. – 80 с.
Літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя : путівник / авт. 

Г. П. Кундіренко ; під ред. І. А. Фесюри. – Х. : Прапор, 1970. – 116 с.
Літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя : путівник / авт. 

Г. П. Кундіренко ; під ред. І. А. Фесюри. – Х. : Прапор, 1975. – 68 с.
Великосорочинський літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя : 

путівник / авт. тексту: Г. С. Брайко, М. О. Литвин. – 4 вид., перероб. – Х. : 
Прапор, 1981. – 62 с. : іл.

Великосорочинський літературно-меморіальний  музей М. В. Гоголя. 
путівник / авт. тексту: І. Ф. Довгаль, М. О. Литвин. – 5 вид., перероб., до-
пов. – Х. : Прапор, 1984. – 62 с. : іл.

Великосорочинський літературно-меморіальний музей М. В. Го-
голя : путівник / авт. тексту В. Д. Міщенко. – К. : Аванпост-прім, 2004. – 
32 с. : іл.

Музей М. В. Гоголя у Великих Сорочинцях : фоторозповідь / авт. текс-
ту : Г. С. Брайко, М. О. Литвин. – К. : Мистецтво, 1975. 

Полтавщина : енциклопед. довідник. – К. : Укр. енциклопедія, 1992. – 
С. 191. 

В. Міщенко

Державний літературно-меморіальний музей-садиба  
олеся Гончара
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Олеся Гончара , 67, с. Суха, Кобеляцький р-н, Полтав-
ська обл., 39252
Транспорт: автобус “Кобеляки – Кременчук” 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – п’ятниця, субота

Історична довідка
2000 р. – музей відкрито до 5-ої роковини від дня смерті О. Т. Гончара. 

Музейна експозиція має меморіальну і літературну частини.
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обсяг фондів
1142 од. зб. музейних предметів
336 фондів 
194 науково-допоміжних фондів
39 од. зб. документів з паперовими носіями
48 од. зб. фотодокументів
6 од. зб. фонодокументів
2 од. зб. кінодокументів

анотація складу фондів
Меморіальна частина розкриває дитячі роки біографії О. Т. Гончара. 

У меморіальній кімнаті знаходяться сімейні реліквії Гончарів, речі щоден-
ного вжитку 1930–1940-х рр., фотографії з сімейних архівів.

У літературній частині наявні книги, газетні публікації, особисті речі 
Олеся Гончара та фотографії 1933–1995 рр., а також світлини та публікації 
про увічнення, вшанування пам’яті письменника.

Т. Бондаревська

Мануйлівський державний 
літературно-меморіальний музей о. М. Горького

Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: с. Верхня Мануйлівка, Козельщинський р-н,  
Полтавська обл., 39120
Тел.: (05342) 9-31-11
Транспорт: автобус “Кременчук – Верхня Мануйлівка” 
Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – вівторок, неділя

Історична довідка
1937 р. – Мануйлівський літературно-меморіальний музей О. М. Горь-

кого відкрито на громадських засадах. Під час перебування у с. Мануйлівці 
1897 р. О. М. Горький брав участь у постановці п’єси І. Карпенко-Карого 
“Мартин Боруля” (спектакль відбувся 1-го жовтня), виконуючи ролі Транда-
льова та Націєвського, та інших п’єс українських класиків.

1939 р. – став державним музеєм. У роки Великої Вітчизняної війни –  
музейні експонати і саме приміщення були знищені нацистами. 

1944 р. – відновлено діяльність музею після звільнення Полтавщини 
від ворога. 

1960 р. – методом народного будівництва розпочалось спорудження 
нового приміщення для музею. 

1961 р. – відкрито нову експозицію, яку подарував мануйлівцям Мос-
ковський музей О. М. Горького Інституту світової літератури.

обсяг фондів
2681 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
195 од. зб. документів з паперовими носіями
1045 од. зб. фотодокументів
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анотація складу фондів
У музеї наявні листи дружини письменника К. П. Пешкової, письмен-

ників України Д. М. Косарика, Івана Ле, М. Єлизарової, М. О. Забурдаєва. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи 

Допоміжні картотеки

бібліографія
Литвиненко В. В. Мануйловский литературно-мемориальный музей 

А. М. Горького / В. В. Литвиненко. – Х. : Прапор, 1970. – 118 с. 
Мокренко А. Я. Мануйловский литературно-мемориальный музей 

А. М. Горького : путеводитель / А. Я. Мокренко, С. С. Манько. – Х. : Пра-
пор, 1975. – 30 с.

Мокренко А. Я. Мануйловский литературно-мемориальний музей 
А. М. Горького / А. Я. Мокренко. – 2 изд., перераб. и доп. – Х. : Прапор, 
1984 – 30 с.

Л. Артюшенко

Гадяцький державний літературний музей родини  
Драгоманових
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пл. Революції, 11, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300
Тел.: (05354) 3-37-44

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
1991 р. – створено Гадяцький державний літературний музей родини 

Драгоманових. 
1995 р. – музей розпочав роботу. Гадяцькому музею родини Драгома-

нових присвоєно статус державного.

анотація складу фондів
Діяльність музею спрямовано на вивчення та збереження духовної 

спадщини родини Драгоманових – видатних мислителів, захисників “ук-
раїнства”, патріотів рідного краю. експозиція музею висвітлює життя та 
діяльність визначних представників роду Драгоманових: М. Драгоманова, 
Олени Пчілки, Лесі Українки. Основні експозиційні комплекси присвячені 
історико-культурному середовищу м. Гадяча, М. П. Драгоманову, Лесі Ук-
раїнці. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга

В. Левицька



Архівні установи України

��

Полтавський державний літературно-меморіальний  
музей в. Г. короленка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Короленка, м. Полтава, 36020
Тел.: (0532) 7-22-00, 7-92-82

Транспорт: тролейбус 1, 4 (зуп. “Площа Леніна”), 2, 12, 6  
(зуп. “Театральна”)

Час роботи: 9.00–17.00 (щодня)

Історична довідка
1928 р. – відкрито Полтавський державний літературно-меморіаль-

ний музей В. Г. Короленка у будинку, де видатний письменник-демократ, 
публіцист, прогресивний громадський діяч проживав останні 18 років свого 
життя. Першим директором музею стала С. В. Короленко – старша дочка 
письменника.

Під час Великої Вітчизняної війни експозицію було евакуйовано до м. 
Свердловська, де музей продовжував роботу. Захопивши м. Полтаву, нацис-
ти пограбували та знищили багато безцінних реліквій, картин та пам’яток 
старовини, про що свідчать документи: І А–2 № 170 “Акт об ущербе, на-
несенном немецкими фашистами музею В. Г. Короленка” та II А–2 № 792 
“Список предметов, погибших в доме-музее В. Г. Короленка в Полтаве, раз-
грабленном и сожженном гитлеровцами”. У вересні 1943 р. нацистами зни-
щено 2 музейні будівлі та зелені насадження меморіального саду.

1946 р. – створено нову літературно-меморіальну експозицію, при-
свячену життю і творчості В. Г. Короленка в будинку, де він проживав.

У музейний комплекс входять: будинок-музей (меморіальна частина), 
флігель (виставковий зал), садиба, могили В. Г. Короленка і його дружини.

обсяг фондів
понад 10 тис. од. зб. музейних предметів 
1005 од. зб. документів (1784–1993)

анотація складу фондів
У музеї є автографи В. Г. Короленка, А. П. Чехова, Л. М. Толстого, 

І. Є. Рєпіна, інших видатних діячів культури, меморіальні речі дворянсько-
го побуту кін. XIX – поч. XX ст., книжки та газети з особистої бібліотеки 
письменника.

Наявні також документи, що характеризують соціально-економічне та 
суспільно-політичне життя України та Полтавщини кін. XIX – поч. XX ст. 
Серед них: укази правлячого Сенату, різні свідоцтва, фінансові документи, 
зразки паперових та металевих грошей, судові справи, приватне листування.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні картки
Інвентарні книги
Наукові картки
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Картотеки:
“Літопис життя і творчості В. Г. Короленка”
“Бібліотека В. Г. Короленка”

бібліографія
Полтавский литературно-мемориальный музей В. Г. Короленко : пу-

теводитель. – Изд. 2-е, перераб. – Х. : Прапор, 1987. – 101 с. 

Е. Ніколенко

Полтавський літературно-меморіальний музей  
І. П. котляревського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Першотравневий просп., 18, м. Полтава, 36011
Тел.: (05322) 7-41-60

Транспорт: тролейбус 1, 4 (зуп. “Краєзнавчий музей”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – п’ятниця 
Меморіальна садиба І. П. Котляревського працює з 10.00 по 18.00, 
вихідний день – понеділок

Історична довідка
1950 р. – засновано Полтавський літературно-меморіальний музей 

І. П. Котляревського. 
1952 р. – відкрито експозиційні зали.
1969 р. – відбулось відкриття філіалу музею – меморіальної садиби 

письменника з нагоди 200-річчя від дня народження І. П. Котляревського. 

обсяг фондів
2932 од. зб. документів з паперовими носіями (1717–2005)
бл. 1 тис. од. зб. фотодокументів (1903–2005)

анотація складу фондів
Документи зберігаються у фондосховищі, літературній та меморіаль-

ній експозиціях музею.
У рукописному архіві класика нової української літератури І. П. Кот-

ляревського є рукописи (зокрема, переклад праці Дюкена “Размышления 
о расположении, с каким должно приступить к чтению Св. евангелия от 
Луки”, список “енеїди” поч. ХІХ ст, рукописний молитовник XVIII ст., 
який, ймовірно, належав батькам письменника); документи приватного 
і службового характеру; листування поета; “ревизские сказки”; форму-
лярні списки, розписки, юридичні акти, атестати, подорожні листи тощо 
(1717–1838). Зберігаються матеріали вшанувань річниць життя та творчості  
І. П. Котляревського, листи учених до музею з питань котляревськознав-
ства.

Друковані матеріали (листівки, афіші, програмки) стосуються поста-
новки драматичних творів І. П. Котляревського (1903–2005). 
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Фотодокументи стосуються вшанування пам’яті І. П. Котляревського 
і охоплюють період від відкриття пам’ятника І. П. Котляревському. Серед 
них є портрети І. П. Котляревського та його літературного оточення. Наявні 
також фотокопії документів про І. П. Котляревського, що зберігаються в ін-
ших установах України та Росії.

Фондоутворювач: видатний український поет І. П. Котляревський 
(1769–1838).

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень 
Акти приймання 
Акти передавання
Інвентарні книги 
Інвентарні картки
Наукові паспорти

Картотеки: 
іменна 
топографічна 
тематичні (прижиттєві видання І. П. Котляревського та антикварна 

книга, статті) 

бібліотека
Наявна енциклопедична та довідкова література, словники філологіч-

ного спрямування (орфографічні, морфемні, словники імен, псевдонімів, 
словники труднощів тощо).

бібліографія
Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського в Полтаві : 

путівник. – Полтава, 1956. – 72 с.
Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею 

І. П. Котляревського. – Полтава, 1958. – Вип. 1. – 100 с.
Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею 

І. П. Котляревського – Полтава, 1959. – Вип. 2. – 99 с.
Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : 

путівник. – Полтава, 1961. – 144 с.
Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : 

путівник. –Х. : Прапор, 1969. – 108 с.
Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : 

путівник. – Х. : Прапор, 1969. – 24 с.
Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях / авт.-упо-

ряд. А. Т. Залашко. – К. : Дніпро, 1969. – 631 с.
Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : 

путівник. – Х. : Прапор, 1982. – 37 с.
Ротач П. П. Круг чтения украинского поэта И. П. Котляревского / 

П. П. Ротач // Русские библиотеки и их читатель. – Л., 1983. – С. 203–209.
Полтавський літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського : 

путівник. – Х. : Прапор, 1988. 
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Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського у Полтаві : 
буклет. – Полтава, 1999. 

Стороха Є. В. Духовний дім І. П. Котляревського / Є. В. Стороха // 
Українська мова й література у школах, ліцеях, колегіумах. – 1999. – № 3.

Земля натхнення великого поета : проспект. – Полтава, 2005. 
Степаненко М. “У цій домівці вічно живе могутня, велична душа Іва-

на Котляревського” / М. Степаненко // Рідне українське слово : зб. ст. – Пол-
тава : АСМІ, 2005. – С. 190–213.

Степаненко М. Тут жив батько нової української літератури Іван 
Котляревський / М. Степаненко, Є. Стороха // Рідний край. – 2005. – № 1. – 
С. 150–164.

Є. Стороха

Педагогічно-меморіальний музей 
антона семеновича Макаренка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Макаренка, 44, м. Кременчук, Полтавська обл., 39621; 
вул. Жовтнева, 27, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600
Тел.: (05366) 6-10-79

Транспорт: автобус 2, 121 (зуп. “Музей Макаренка”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1950 р. – організовано Педагогічно-меморіальний музей А. С. Мака-

ренка.
1951 р. – музей розпочав роботу.
2000 р. – музейні колекції, музейні предмети Педагогічно-меморіаль-

ного музею А. С. Макаренка внесено до Музейного фонду України. 
Музей розташовано в будинку, де жив і працював А. Макаренко в 

1905–1911 та 1917–1919 рр.
Директором музею працював П. Г. Лисенко, канд. пед. наук, заслуже-

ний працівник культури України (1966–2006).

обсяг фондів
290 од. зб. документів з паперовими носіями (1950–1991)

анотація складу фондів
Документи зберігаються в архівному відділі Кременчуцької міської 

ради, серед яких рукописні оригінали документів особового походження: 
листи, посвідчення, записні книжки, блокноти, загальні зошити, свідоцтва, 
довідки, запрошення, авторські машинописні тексти, листівки, щоденники 
тощо.

Наявні листи А. С. Макаренка до: А. П. Сугак (1918, 1924); В. Я. Кос-
тецької (1916); сестер Віри і Катерини Костецьких та Є. Ф. Григорович 
(1916); листівка з Петрограда Костецьким (1914); С. О. Калабаліну (1934, 
1935, 1938, 1939); листівка Т. О. Міллер (1936); В. Г. Зайцеву (1936, 1937); 
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В. І. Поповиченку (1926); Б. Ф. Гороновичу (1921); Харківському окружно-
му фінвідділу (1927) тощо.

Серед інших документів: посвідчення А. С. Макаренка, виписане ним 
же (1935); звітно-фінансова книга комуни (частина); кишеньковий кален-
дар А. С. Макаренка; п’ять його записних книжок; п’ять загальних зошитів; 
свідоцтва, підписані А. С. Макаренком; авторські машинописи з правками 
“Домой хочу” та “Марш 30 года” тощо.

Наявні також спогади співробітників і колишніх вихованців про Ан-
тона Семеновича; листування з питань вивчення і творчого застосування 
педагогічної спадщини педагога та увічнення його пам’яті з учителями, ор-
ганізаціями, установами, музеями України, Росії, країн близького і далекого 
зарубіжжя (Болгарії, Чехословаччини, Німеччини, Польщі, Китаю, США); 
плани, доповіді, виступи, рішення, списки учасників науково-практичних 
конференцій; звіти про роботу музею, книга відгуків відвідувачів музею; пла-
ни науково-дослідницької та громадсько-педагогічної роботи музею тощо.

обліково-довідковий апарат
Інвентарний опис 
Інвентарні книги 
Описи справ 
Картка фонду

бібліотека 
Зберігаються твори А. С. Макаренка, видані в різні роки різними мо-

вами, книги та періодика з матеріалами про життя і діяльність видатного 
педагога.

Про життя та діяльність і про музей А. С. Макаренка йдеться у та-
ких виданнях бібліотеки: Лисенко П. Г., Убийвовк І. С. “Антон Семенович 
Макаренко. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях” (К., 
1978); Лисенко П. “Теорія і практика А. С. Макаренка в долях його вихо-
ванців” (Кременчук, 1998); Лисенко П. “Долі вихованців А. С. Макаренка” 
(Кременчук, 1999); Лисенко П. “А. С. Макаренко і В. О. Сухомлинський” 
(Кременчук, 1999).

Є видання з автографами А. С. Макаренка: “Педагогічна поема” з дар-
чим написом автора Є. С. Магурі; книга О. М. Остроградського “У рабочих 
людей”, якою було нагороджено у 1905–1906 навчальному році з підписом 
А. С. Макаренка В. Сороку, учня 1 класу 2 відділення Крюківського заліз-
ничного училища за відмінні успіхи в науках і зразкову поведінку.

бібліографія
Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка : путівник / П. Г. Лы-

сенко. – Х. : Прапор, 1973. – 36 с.
Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводи-

тель / П. Г. Лысенко. – Х. : Прапор, 1977. – 30 с.
Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводи-

тель / П. Г. Лысенко. – Х. : Прапор, 1981. – 48 с.
Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводи-

тель  / П. Г. Лысенко. – Х. : Прапор, 1985. – 65 с.
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Педагогическо-мемориальный музей А. С. Макаренко : путеводи-
тель / П. Г. Лысенко. – Х. : Прапор, 1988. – 78 с.

Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка : путівник / П. Г. Ли-
сенко. – Кременчук : Про-Графіка ЛТД, 2000. – 60 с.

Г. Пугасей

Полтавський літературно-меморіальний музей  
Панаса Мирного

Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Панаса Мирного, 56, м. Полтава, 36002
Тел.: (05322) 59-69-08, 59-68-53
Факс: (05322) 59-68-53

Транспорт: тролейбус 2, 3, 5, 6, 8, 11, автобус “Кільцевий” 
(зуп. “вул. Панаса Мирного”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1939 р. – Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мир-

ного засновано у частині будинку, де письменник прожив останні 17 років 
(1903–1920). 

1940 р. – музей розпочав свою роботу. 
1974 р. – садибу-музей відновлено повністю. Роботу з упорядкування 

літературної спадщини Панаса Мирного очолив син письменника М. П. Руд-
ченко, він же став першим директором музею.

У цьому будинку, зокрема, під час відкриття пам’ятника І. П. Кот-
ляревському в Полтаві 1903 р. бували М. Лисенко, Леся Українка, Олена 
Пчілка, М. Коцюбинський, В. Стефаник, М. Старицький, І. Карпенко-Ка-
рий, М. Садовський, М. Заньковецька. 

1976 р. – музейна садиба – пам’ятка садово-паркового мистецтва. 
1985 р. – садибу-музей взято під охорону держави як пам’ятку архі-

тектури місцевого значення.

обсяг фондів
4398 од. зб. музейних предметів основного фонду (1825–2005), 

у т. ч.:
569 од. зб. фотодокументів (1870–2004)
18 од. зб. кіно-, фоно-, відеодокументів (1972–2003)

анотація складу фондів
Музей – один із найбагатших в Україні за кількістю меморіальних ре-

чей (бл. 1 тис. речей, що належали письменнику і його родині, зберігаються 
в музеї і виставлено в експозиції).

У музейній колекції є: документи про народження, навчання в Мирго-
родському парафіяльному та Гадяцькому повітовому училищах, рукописи, 
листи, фотографії тощо, що належали Панасові Мирному (П. Я. Рудченку) 
та його родині (батькові, діду, дружині, дітям, онуку); документи архіву ре-
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дакції журналу “Рідний край”; документи І. Я. Рудченка (Івана Білика) – рід-
ного брата письменника (службовий документ “Обозрение задолжености 
сельских сословий Херсонской губернии к 1887 г.”); спогади сучасників про 
Панаса Мирного, його родину, садибу (зокрема, Я. В. Жарка, П. О. Репетіна, 
М. П. Рудченка).

У фондосховищі музею зберігаються документи (свідоцтва про народ-
ження, одруження і смерть, послужні списки, листи, матеріали службової 
і громадської діяльності, афіші, програми, ноти, фотокопії рукописів, фото-
графії), понад 150 рукописів Панаса Мирного та його старшого брата Івана 
Білика (І. Я. Рудченка), фотокопії рукописів, фотографії, понад 280 аркушів 
епістолярної спадщини письменника та його родини (зокрема, щоденник 
старшого сина Віктора), першодруки творів Панаса Мирного.

У групі “Листи” – листування Панаса Мирного з дружиною, дітьми, 
сучасниками, його листи до В. І. Василенка, М. А. Дмитрієва, Г. Коваленка, 
копії листів до М. Коцюбинського та Я. Жарка. Серед листів до нього є лис-
ти від родичів, співробітників, літераторів-початківців, від В. П. Горленка, 
М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, Д. Яворницького, О. Косач та ін. 
Тут же листування М. П. Рудченка (сина письменника та першого директо-
ра музею) з родичами, письменниками та особами, що сприяли створенню 
музею.

Зберігаються фотографії Панаса Мирного, його рідних, друзів, спів-
робітників казенної палати, видатних діячів культури (1870–2004).

Є навчальний кінофільм “Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?»” (1975), відеофільм реж. Ю. Майорчика “Полтава відома 
і невідома: ретропогляд (Панас Мирний)” (1999), відеофільм реж. А. Гусака 
“Духовні скарби Полтавщини. Музей Панаса Мирного” (2003), магнітофон-
ні записи сцен із спектаклів за творами Панаса Мирного (1972).

У фондосховищі зберігаються копії документів, рукописів, виготов-
лені в ЦДІАК УРСР (1980), ЦДІА м. Ленінграда (1980), ЦДІА м. Москви 
(1957), Полтавським худфондом (1985), Укрфото (1949), фотоплівку з копія-
ми надіслано Інститутом літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР (1947, 1948, 
1981, 1983). Фотокопії рукописів зроблено з оригіналів, що зберігаються 
в Інституті літератури ім. Т. Шевченка.

Зберігається бл. 1 тис. прим. книг з особистої бібліотеки письменника 
та з автографами сучасників Панаса Мирного. У розділі “Книги” зберіга-
ються газетні статті, які стосуються Панаса Мирного та Івана Білика, а та-
кож підшивка часопису “Рідний край” (1906).

Фондоутворювачі: письменник Панас Мирний та його брат – пись-
менник і громадський діяч Іван Білик.

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень основного фонду
Інвентарні книги основного фонду
Інвентарні картотеки
Каталоги

бібліотека
Налічує понад 1 тис. прим. видань: твори класиків української та 

російської літератури, словники, літературознавчі розвідки.
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бібліографія
Залашко А. Музей Панаса Мирного / А. Залашко. – Полтава : Зорі Пол-

тавщини, 1946. – 24 с.
Мазуровський З. А. Полтавський державний літературно-меморіаль-

ний музей Панаса Мирного / З. А. Мазуровський, Н. Т. Коба. – Х. : Кн. вид-
во, 1959. – 52 с.

Полтавський державний літературно-меморіальний музей Панаса 
Мирного / [Наукові працівники музею за участю М. П. Рудченка]. – Полта-
ва : Обл. кн.-газет. вид-во, 1962. – 24 с.

Северин М. Д. Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса 
Мирного / М. Д. Северин. – Х. : Прапор, 1969. – 86 с. 

Володарець О. І. Музей Панаса Мирного в Полтаві : фоторозповідь / 
О. І. Володарець. – К. : Мистецтво, 1980. – 24 с. 

Володарець О. І. Садиба-музей Панаса Мирного : путівник / О. І. Во-
лодарець, Є. Є Радченко. – Х. : Прапор, 1980. – 36 с.

Володарець О. І. Садиба-музей Панаса Мирного в Полтаві : путівник / 
О. І. Володарець, Є. Є. Радченко. – Х. : Прапор, 1982. – 46 с.

Панас Мирний. Життя і творчість у фотографіях, ілюстраціях, доку-
ментах : альбом / упоряд.: Є. Є. Радченко, О. І. Володарець. – К. : Рад. шко-
ла, 1984. – 160 с.

Шемчук В. Садиба-музей Панаса Мирного в Полтаві / В. Шемчук. – 
Полтава : Скайтек, 1998. – 28 с. 

Шемчук В. Панас Мирний. Відоме й невідоме / В. Шемчук. – Полта-
ва : Рік, 1999. – 56 с.

Рямова О. Оселя пам’яті й любові / О. Рямова, Н. Березовська. – Пол-
тава : Верстка, 1999. – 20 с.

Полтавський державний літературно-меморіальний музей Панаса 
Мирного : буклет / упоряд.: В. О. Шемчук . – Полтава : Скайтек, 2005. – 5 с.

Шемчук В. Вшановуючи пам’ять Панаса Мирного / В. Шемчук // Доб-
родій. – 1997. – № 4. 

Березовська Н. Були добрими приятелями / Н. Березовська // Зоря 
Полтавщини. – 1997. – 28 січ.

Шемчук В. Видавав і редагував у добу соціальних потрясінь / В. Шем-
чук // Полтав. думка. – 1997. – 16 трав. 

Шемчук В. Про що розповіла фотографія / В. Шемчук // Полтав. дум-
ка. – 1998. – 9 жовт. 

Шемчук В. Садиба-музей Панаса Мирного в Полтаві / В. Шемчук // 
Прапор. – 1999. – 19 трав.

Шемчук В. Зустріч із реліквіями / В. Шемчук // Зоря Полтавщини. – 
2000. – 26 січ.

Шемчук В. Видання і автографи / В. Шемчук // Вечір. Полтава. – 
2001. – 25 січ.

Березовська Н. Будиночок на Кобищанах / Н. Березовська // Зоря Пол-
тавщини. – 2003. – 30 верес.

Березовська Н. Скарби родини Рудченків / Н. Березовська // Зоря Пол-
тавщини. –2005. – 4 лют.

Степаненко М. “Тут все Панасом повногрудо дише і таємниці часу 
розкрива” : із життя Полтавського літературно-меморіального музею Па-
наса Мирного / М. Степаненко, В. Шемчук // Рідний край. – 2005. – № 2. –  
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В. Пащенко
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Чорнухинський літературно-меморіальний музей  
Г. с. сковороди
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 45, смт Чорнухи, Полтавська обл., 37100
Тел.: (5340) 5-14-73

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1972 р. – відкрито краєзнавчий музей з меморіальною садибою бать-

ків Г. Сковороди з нагоди 250-річчя від дня народження Г. С. Сковороди на 
його батьківщині в смт Чорнухи Полтавської області.

1995 р. – музей перепрофільовано й перейменовано на Чорнухин-
ський літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. Проведено реекс-
позицію, створено літературну частину та краєзнавчий відділ музею.

обсяг фондів
1192 од. зб. документів з паперовими носіями (ХVIII–ХХ ст.)

анотація складу фондів
Копії документів ХVІІІ ст. стосуються історії краю періоду козаччини 

та розкривають родовід Г. С. Сковороди. Писемні історичні джерела кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст. характеризують стан розвитку освіти, майнові та земельні 
відносини в краї: купчі, жалувані грамоти, судові справи тощо. 

Зберігаються документи радянського періоду, спогади про події 
Жовтневої революції та громадянської війни, про Велику Вітчизняну вій-
ну (фронтові листи, спогади ветеранів, нагороди, фотографії, зокрема, 
Героїв Радянського Союзу В. П. Лугового, О. Д. Перелити, О. Батієвсько-
го, В. П. Мележика, П. З. Масленікова, повного кавалера орденів Слави 
О. Л. Козинця; учасників визволення району від нацистських загарбників 
у 1943 р. – О. К. Швидуна, Г. В. Ярмоленка, І. В. Уханя та ін.), про період 
соціалістичного будівництва, соціально-економічний та культурний роз-
виток 1970–1990-х рр. (документи і фотографії передовиків виробництва, 
матеріали делегатів з’їздів, Героїв Соціалістичної Праці тощо), газетні ма-
теріали, відео-та аудіозаписи, фотографії учасників повстання на броненос-
ці “Потьомкін” у черв. 1905 р. – З. П. Цимбала, М. С. Біблого та О. М. Дя-
коненка.

Зібрано книги авторів різних поколінь про Г. Сковороду: М. І. Ко-
валинського, Д. І. Багалія, Г. П. Данилевського, Т. А. Білича, І. Ф. Драча, 
С. Б. Кримського, М. Р. Поповича, М. П. Редька, А. М. Ніженець, І. П. Стог-
нія, П. Г. Тичини, Л. Є. Махновця та ін.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотеки:
основна
тематична
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бібліографія
Малько І. М. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей : путівник / 

І. М. Малько, В. Г. Біблий. – Х. : Прапор, 1990. – 59 с.
Зуб Т. С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей : путівник / 

Т. С. Зуб. – Х. : Прапор, 1978. – 35 с.
Т. Гринь

Державний історико-культурний заповідник  
“Поле Полтавської битви” 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Шведська Могила, 32, м. Полтава, 36006
Тел.: (05322) 2-27-48, 7-26-72, 52-74-27
Факс: (05322) 52-74-27

Транспорт: автобус, маршрутне таксі “Критий ринок – Яківці”  
(зуп. “Музей”)

Час роботи: 9.00–17.00 (вівторок–четвер, субота), 9.00–16.00 
(п’ятниця), вихідний день – неділя, понеділок

Історична довідка
1909 р. – створено перший музей Полтавської битви на меморіально-

му полі до 200-річчя битви, який функціонував до 1918 р.
1950 р. – музей Полтавської битви відновив діяльність.
1981 р. – Державний історико-культурний заповідник “Поле Пол-

тавської битви”. 

обсяг фондів
14 од. зб. документів з паперовими носіями (1676–1954)

анотація складу фондів
У фондах заповідника зберігаються такі документи: накази Петра І ки-

ївському полковнику Г. Карлову, про прийняття піданими присяги на вірність 
царській величності (1682, скоропис), путивльському воєводі І. Г. Анненко-
ву (1702, скоропис), про обмін землями між путивльцями (1702, рукопис), 
путивльському воєводі С. Т. Клокачову про наділення землями в Підгород-
ському стані Путивльського повіту (1697, рукопис); грамота царів Івана і Пет-
ра путивльському воєводі Вояконському про надання дворянства В. Черепо-
ву (1686, скоропис); чолобитна путивльських солдатів Петру І з проханням 
про затвердження обміну між ними маєтностями (1700, рукопис); жалувана 
грамота Петра І на ім’я І. Маркова, сотника Прилуцького полку, на землю 
(1718, рукопис); універсал Данила Апостола, миргородського полковника 
про нагородження землями пана Г. Зарудного (Сорочинці, 1709, скоропис); 
Маніфест Петра І до українського народу про зраду Мазепи (Суми, 1709, 
скоропис, друк); жалувана грамота царя Олексія Михайловича на вотчину 
І. Фролову, сину Багреєва, за успішні походи з ратними людьми на польське 
і литовське королівства (1676, рукопис); свідоцтво Президії ВР УРСР про 
передавання музею меморіальної медалі “В пам’ять 300-річчя возз’єднання 
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України з Росією” (1954); план м. Полтави і околиць до братської могили 
російських воїнів, що загинули (1709, друкований текст); план-креслення 
околиць і міста Полтави під час обстеження (1909); карта України (поч. 
ХVII ст.); копія з карти французького інженера Г. Боплана (літографія), що 
зображує Україну під польським володінням.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Книги надходжень 
Науково-інвентарні картки

О. Янович

Заповідник-музей М. в. Гоголя 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адрес: с. Гоголеве, Шишацький р-н, Полтавська обл., 38040 
Тел./факс: (05352) 9-38-96, 9-38-74

Транспорт: автобус “Полтава – Шишаки” через с. Гоголеве,  
маршрутне таксі 

Час роботи: 8.30–17.30, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1979 р. – створено заповідник-музей М. В. Гоголя з метою увічнення 

пам’яті великого письменника М. В. Гоголя і подальшої популяризації його 
творчості на місці родинного маєтку Гоголів-Яновських в с. Василівка (нині 
с. Гоголеве). 

1984 р. – заповідник-музей М. В. Гоголя прийняв перших відвіду-
вачів.

анотація складу фондів
експозицію побудовано на факсимільних копіях рідкісних докумен-

тів, рукописів, світлин Гоголя та його рідних, зроблених з оригіналів доку-
ментів, представлених музеями міст Москви, Санкт-Петербурга, Ніжина та 
колекцій нащадків письменника.

Заповідник-музей М. В. Гоголя зберігає цінні стародруки; твори М. Го-
голя, видані в ХІХ ст.: “Арабески” (СПб., 1835); “Ревизор” (СПб., 1836); 
“Выбранные места из переписки с друзьями” (СПб., 1847); “Сочинения 
и письма Н. В. Гоголя” (СПб., 1857) тощо.

О. Янович

Державний музей-заповідник а. с. Макаренка
Підпорядкування: Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей 
із сільської місцевості імені А. С. Макаренка. Міністерство освіти 
і науки, молоді та спорту України

Адреса: с. Ковалівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., 38701
Тел.: (05322) 55-67-39
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Факс: (05322) 55-67-30 
Е-mail: direktor@olim.pl.ua 

Транспорт: автобус, маршрутне таксі “Полтава – Ковалівка”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1988 р. – Державний музей-заповідник А. С. Макаренка відкрито 

до 100-річчя з дня народження видатного педагога. Він розташований за 
20 км від Полтави на околиці с. Ковалівка у колишньому маєтку поміщика 
В. Трепке на території, де протягом п’яти років (1921–1926) перебувала ор-
ганізована А. С. Макаренком колонія ім. М. Горького. 

Саме у стінах музею було проголошено створення Міжнародної Ма-
каренківської асоціації. Щорічно тут проходять наукові конференції, творчі 
зустрічі, присвячені А. С. Макаренку, його педагогічній спадщині, пробле-
мам і перспективам освіти й виховання сьогодні.

1988 р. – на базі Державного музею-заповідника А. С. Макаренка та 
Ковалівської середньої школи імені А. С. Макаренка створено навчально-
виховний комплекс сільськогосподарського профілю ім. А. С. Макаренка. 
Нині Державний музей-заповідник А. С. Макаренка входить до складу Об-
ласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості імені 
А. С. Макаренка, який функціонально підпорядкований управлінню освіти 
і науки Полтавської облдержадміністрації і є правонаступником вказаного 
вище комплексу.

обсяг фондів
1398 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
87 од. зб. документів з паперовими носіями
36 од. зб. фотодокументів (1907–1986)

анотація складу фондів
У залах Червоного будинку знаходиться основна експозиція, що 

включає речі, фотографії, документи, книги, які розповідають про життя  
А. С. Макаренка та керованих ним колективів, творчу діяльність педагога, долі 
його вихованців, втілення в життя макаренківських педагогічних ідей. Відкри-
то експозицію “Історія освіти Полтавщини”.

У Білому будинку знаходиться меморіальна експозиція, відновлено 
навчальні класи, спальню дівчат, клуби, майстерні, робочий кабінет А. С. Ма-
каренка, в якому ним були написані перші сторінки “Педагогічної поеми”, 
зберігаються особисті речі видатного педагога.

Із дореволюційного періоду найбільш цінними є видання з історії. Ар-
хівні документи пов’язані з життям і діяльністю А. С. Макаренка, його спів-
робітників та вихованців, керованих ним колективів – колонії ім. М. Горько-
го та комуни ім. Ф. Дзержинського, історією освіти Полтавщини.

Найраніші документи – фотографія А. С. Макаренка (1907), паспорт 
до швейної машинки “Зінгер” (1910), афіші, програми концертів та спек-
таклів (1916–1917). Зберігаються фотографії, документи, листи, оригінали 
машинопису А. С. Макаренка, а також фотографії, документи, посвідчен-
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ня, довідки, похвальні листи, автобіографії, спогади його вихованців та 
співробітників.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотека

книжковий фонд музею
Налічує 835 прим. томів політичної, історичної, природничої та ху-

дожньої літератури, у т. ч. видання творів А. С. Макаренка іноземними мо-
вами. 

бібліографія
Пашко Л. Ф. Музей-заповедник А. С. Макаренко : путеводитель /  

Л. Ф. Пашко. – Х. : Прапор, 1991. – 56 с. 
Навчально-виховний комплекс сільськогосподарського профілю імені 

А. С. Макаренка : реклам. проспект. – [Б. м.], 2000.
Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місце-

вості імені А. С. Макаренка : реклам. проспект. – [Б. м.], 2006.
В. Шульга

Національний музей-заповідник  
українського гончарства в опішному 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Партизанська, 102, с. Опішне,  
Полтавська обл., 38164
Тел./факс: (05353) 4-24-16, 4-24-17 
Е-mаіl: оріshnе@рі.net.uа

Транспорт: рейсовий автобус, маршрутне таксі

Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок – субота), 8.00–16.00 (неділя)

Історична довідка
1986 р. – засновано Музей гончарства в с. Опішному.
1989 р. – почав створюватися Державний музей-заповідник україн-

ського гончарства в с. Опішному – Всеукраїнський центр дослідження, збе-
реження й популяризації гончарської спадщини України. 

2001 р. – Державному музею-заповіднику українського гончарства 
надано статус національного.

Найважливіші структурні підрозділи: Центр досліджень українсько-
го гончарства, Гончарська книгозбірня України, Національний архів україн-
ського гончарства, видавництво “Українське народознавство”, відділ фон-
дової роботи та відділ популяризації гончарської спадщини, екскурсій та 
туризму, науково-пошуковий відділ керамологічних джерел – Національний 
архів українського гончарства.
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обсяг фондів
9736 од. зб. документів з паперовими носіями (поч. XX ст. – 2006) 
понад 10 тис. од. зб. кіно-, фото-, відеодокументів (поч. XX ст. – 

2006)

анотація складу фондів
У Національному архіві українського гончарства зберігаються доку-

менти, пов’язані з історією гончарства. Найстаріші документи датуються 
початком XX ст. Сформовано особові фонди дослідників гончарства (ди-
сертації, рукописи, спогади, щоденники та звіти експедицій), майстрів-гон-
чарів та художників-керамістів (спогади, бібліографічні матеріали); колекції 
періодичних публікацій про гончарство, робочої документації, пов’язаної 
з діяльністю заповідника.

Наявні особові фонди: заслуженого майстра народної творчості  
України, гончарки О. Ф. Селюченко; д-ра мистецтвознавства Ю. П. Лащука; 
члена Спілки художників СРСР, майстра-кераміста Т. Н. Демченка; опіш-
ненських малювальниць заводу “Художній керамік” З. П. Линник, М. С. На-
зарчук, М. С. Боярчук; директора Інституту керамології – відділення Інсти-
туту народознавства НАН України – д-ра іст. наук О. М. Пошивайла.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи
Книги надходжень
Картотеки:
тематична
алфавітна

Гончарська книгозбірня України
Налічує бл. 65 тис. од.; з них бл. 3 тис. рідкісних видань серед. XIX ст. – 

кін. 1930-х рр. Зокрема, “Труды комиссии по исследованию кустарной про-
мышленности в России”(кін. XIX – поч. XX ст.), “Кустари и ремесленники 
Полтавской губернии : по сведениям, собранным в 1898 и 1900 гг.” (1901), 
“Земский ежегодник за 1876 год” (1878), “Жизнь европейских народов.  
Т. 2: Жители Севера” (1889), “Виргилиева Энеида, на малороссийском язы-
ке переложенная И. Котляревским. Ч. I” (1842), Нарежный В. “Бурсак, ма-
лороссийская повесть’’ (1824), “Русский филологический вестник” (1895), 
комплекти газет “Комсомольська правда”, “Зоря Полтавщини”, “Голос 
Зіньківщини”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Літературна газета”,  
“Україна молода” тощо (1980–2006).

бібліографія 
Бібліографія українського гончарства. 1999–2004 : наук. щорічник / за 

ред. О. Пошивайла. – Опішне : Укр. народознавство, 2000–2004. – 2000. – 
Вип. 1. – 120 с. : іл. ; 2001. – Вип. 2; 2002. – Вип. 3. – 136 с. : іл. ; 2003. – 
Вип. 4. – 144 с. : іл.; 2004. – Вип. 5. – 144 с. : іл. 

Пошивайло О. Опішне — гончарська столиця України / О. Пошивай-
ло. – Опішне : Укр. народознавство, 2000. – 60 с. : іл.
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Національний симпозіум гончарства : творчий практикум : програ-
ма. – Опішне : Укр. народознавство, 2000. – 56 с. : іл.

Національний конкурс художньої кераміки. – Опішне : Укр. народоз-
навство, 2000. – 68 с. : іл.

Пошивайло О. Гончарська столиця України / О. Пошивайло. – Опіш-
не : Укр. народознавство, 2000. – 72 с. : іл.

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішно-
му : проспект. – Опішне : Укр. народознавство, 2004. – 12 с. : іл.

Н. Пічковська 

Полтавський художній музей  
(галерея мистецтв)
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Фрунзе, 5, м. Полтава, 36020
Тел.: (05322) 56-35-40, 7-27-46, 56-07-31
Транспорт: кільцевий автобус, тролейбус 1, 4, 5, 11 (зуп. “Центр”), 2, 
6, 6 а (зуп. “Площа Луначарського”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1919 р. – відкрито під назвою “Картинна галерея”. Фундатором був 

український учений, історик, археолог, музеєзнавець, пам’яткоохоронець та 
мистецтвознавець М. Я. Рудинський (1887–1958).

1920 р. – картинну галерею приєднано на правах художнього відділу 
до Центрального Пролетарського музею Полтавщини.

1939 р. – самостійний обласний художній музей. До війни він мав 
одну з найчисельніших та найбагатших колекцій в Україні – понад 23 тис. 
музейних предметів. 

1941–1945 рр. – під час війни врятувати вдалось лише фондову час-
тину. експозицію було повністю пограбовано, а її залишки згоріли в при-
міщенні колишнього губернського земства, де на той час знаходився музей. 
У цей же період повністю втрачено музейну документацію. 

1944 р. – музей відновив роботу у листопаді. Повернено з евакуації 
художню збірку (4187 музейних предметів). 

1951 р. – музей перемістився до свого першого приміщення після за-
вершення відбудови Болюбашівського особняка.

2000 р. – Полтавський художній музей переведено до приміщення но-
возбудованої Галереї мистецтв (архітектор Ю. Олійник, 1999).

На сучасному етапі – це музейно-мистецький комплекс, який орга-
нічно поєднує у собі збірку художнього музею, роботу галереї сучасного 
мистецтва та галерею дитячої творчості ім. С. Путрі. Нині має назву Пол-
тавський художній музей (галерея мистецтв).

обсяг фондів
8918 од. зб. музейних предметів основного фонду
327 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду
103 од. зб. документів з паперовими носіями (1887–2006)
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анотація складу фондів
В основу збірки покладено колекцію відомого художника-передвиж-

ника, уродженця Полтави, М. О. Ярошенка, подаровану рідному місту за 
заповітом його дружини М. П. Ярошенко. Вона складалася із власних творів 
живописця (100 живописних полотен та 23 робочих альбоми малюнків), 
значної кількості картин, виконаних друзями і колегами по Товариству пе-
ресувних виставок, зокрема, І. Шишкіним, В. Полєновим, В. Маковським, 
І. Рєпіним, В. Максимовим. Комплектування музею відбувалось також за 
рахунок приватних збірок, залишених напризволяще власниками під час 
буремних подій поч. ХХ ст. – кн. Кочубеїв у с. Диканьці, Галаганів у с. Со-
киринцях, гр. Капністів в с. Обухівці та Гоголів-Яновських у с. Василівці. 
До них долучено ряд менших за обсягами колекцій. Порятунок художніх 
цінностей здійснював Комітет по охороні пам’яток старовини, мистецтва 
і природи на чолі з В. М. Щербаківським. 

Західноєвропейське мистецтво репрезентують твори німецьких, ні-
дерландських, голландських, фламандських, італійських, французьких та 
англійських митців ХVІ–ХІХ ст. Серед унікальних – художні полотна Лу-
каса Кранаха Молодшого, Дір Ван Равестейна, Клари Петерс, Мельхіора де 
Хондекутера, Ф. Гварді, М. Баччіареллі та ін. експозиційний ряд продовжує 
образотворче мистецтво України і Росії ХVІІІ – поч. ХХ ст., де представле-
но твори таких визначних майстрів як: І. Рєпін, К. Маковський, Г. та І. Мя-
соєдови, М. Пимоненко, П. Левченко, О. Сластьон та ін. У двох окремих 
залах розміщені роботи М. Ярошенка. 

У післявоєнний період колекція продовжує істотно зростати. До неї 
входять твори вітчизняного і зарубіжного образотворчого мистецтва, значна 
етнографічна збірка. 

Документи зберігаються у науковому архіві музею. Він складається 
з матеріалів, що стосуються життя та творчості митців, які народилися або 
жили на Полтавщині. Серед цих матеріалів є і особливо цінні, зокрема, сві-
доцтва про нагороди художника В. Г. Казанцева (1848–1902), автобіографії 
художників, спогади про художників, листи, фотографії, каталоги тощо.

Фондоутворювачі: М. О. Ярошенко (1846–1898) – каталоги виставок, 
книга М. Я. Рудинського “М. О. Ярошенко” (Полтава, 1919), путівник по 
музею художника у м. Кисловодську з дарчим написом засновника музею 
В. В. Секлюцького, листування з музеєм М. О. Ярошенка у Кисловодську 
та ін.; Г. Г. Мясоєдов (1834–1911) – неопублікована праця художника і мис-
тецтвознавця Б. М. Піаніди (1920–1993) про полтавський період життя 
і творчості Г. Г. Мясоєдова, фотографії; В. Г. Казанцев (1848–1902) – свідоц-
тва про нагороди за участь у виставках (1887–1890), фотографії; В. О. Вол-
ков (1840–1907) – витяг із щоденника Ю. В. Котельнікової (уродженої 
Волкової), біографія художника, фотоматеріали; Г. І. Цисс (1869–1934) – 
копії оригіналів документів, що стосуються життя і творчості художника 
і зберігаються у РДІА, каталоги виставок, фотографії, спогади племінниці 
Г. І. Цисса А. В. Сердюк; П. М. Горобець (1905–1974) – автобіографія, його 
листування, фото, публікації у пресі про нього і його авторські мистецтво-
знавчі статті; І. К. Дряпаченко (1881–1936) – рукопис монографії А. К. Тере-
щенка “І. К. Дряпаченко – життя та творчість” (1984), з фоторепродукціями 
переважної більшості творів художника.
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обліково-довідковий апарат
Книги надходжень 
Інвентарні книги

бази даних
Створено комп’ютерну БД на документи.

Довідкова бібліотека
Налічує понад 4 тис. прим. видань з історії образотворчого мистец-

тва. Серед них є рідкісні видання та ін. Є книги з дарчими написами та 
автографами. Зберігаються комплекти журналів: “Die Kunst” (1902–1914), 
“Аполлон” (1910, 1913–1917), “Старые годы” (1912–1914) “Образотворче 
мистецтво” та “Искусство” радянської доби.

бібліографія
Ханко В. М. Полтавський художній музей. 1919–1994 : бібліогр. довід-

ник / В. М. Ханко. – Полтава, 1994. – 203 с.
Рудинський М. Я. Музей мистецтва : коротенький провідник / М. Я. Ру-

динський. – Вид. 2, допов. – Полтава, 2002. –16 с.
Бочарова С. І. Роль М. Я. Рудинського у формуванні і становленні 

Полтавського художнього музею / С. І. Бочарова // Археологічний літопис 
Лівобережної України. – Полтава, 2002. – № 1/2. – С. 19–21.

Каталог художньої виставки в пам’ять І. П. Котляревського : репринт. 
відтворення вид. 1903 р. з передмовою та коментарями. – Полтава, 2003. – 
17 с.

Скалацький К. Г. Павло Горобець : каталог виставки / К. Г. Скалаць-
кий, С. І. Бочарова. – Полтава, 2005. – 56 с.

Бочарова С. І. “Шлях виважених мрій” / С. І. Бочарова // Анатолій 
Олексійович Гонтар : каталог творів. – Полтава, 2005. – С. 2–4. 

Бочарова С. І. Полтавський художній музей (галерея мистецтв) / 
С. І. Бочарова // Хто є хто на Полтавщині. – К., 2006. – С. 164–168. 

С. Бочарова

Народний музей історії  
Полтавського національного технічного  
університету імені Юрія кондратюка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: Першотравневий просп., 24, м. Полтава, 36000
Тел.: (05322) 2-16-69
E-mail: k70@pntu.edu.ua

Транспорт: кільцевий автобус 9 (зуп. “Технічний університет”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1975 р. – створено музей. 
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1986–1989 рр. – експозицію музею модернізовано, реконструйовано 
та перенесено до просторішого приміщення. 

1998 р. – музею присвоєно звання народного за високий рівень до-
слідницької, пропагандистської та культурно-виховної роботи. 

анотація складу фондів
експозиція складається з розділів: історія будівництва центрального 

корпусу університету та діяльність Полтавського інституту шляхетних дів-
чат; створення Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського 
будівництва; інститут у роки Великої Вітчизняної війни; відбудова інституту; 
Юрій Кондратюк (О. Шаргей) – теоретик космонавтики, видатний інженер 
та винахідник; науково-дослідницька діяльність викладачів та студентів; 
громадська діяльність науково-педагогічного та студентського складу інсти-
туту, університету; міжнародні зв’язки та співробітництво університету із 
зарубіжними країнами; випускники навчального закладу – його золотий 
фонд; макети матеріальної бази університету.

Як зразок типових документів поч. ХХ ст. у експозиції народного му-
зею представлено альбоми випускниць інституту шляхетних дівчат. 

І. Книш

кімната-музей а. с. Макаренка 
Полтавського національного педагогічного університету 
ім. в. Г. короленка

Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Остроградського, 2, навч. корп. № 1 Полтавського  
національного педагогічного університету, ауд. 18, м. Полтава, 36003 
Тел.: (05322) 2-56-50
Е-mail: biblio@pdpu.septor.net.ua 

Транспорт: тролейбус 1, 4, маршрутне таксі (зуп. “Кінотеатр  
ім. І. П. Котляревського” або “Центр, Корпусний сад”)

Час роботи: щодня у позаурочний час

Історична довідка
1977 р. – музей створено з ініціативи викладачів та студентів.
1988 р. – архівний фонд передано до Державного музею А. С. Мака-

ренка.
2003 р. – реорганізовано і підпорядковано кафедрі педагогічної май-

стерності. 
Нині Кімната-музей А. С. Макаренка представлена стендовими експо-

зиціями та фотодокументами.

обсяг фондів
бл. 10 од. зб. документів з паперовими носіями
понад 80 од. зб. фотодокументів (1909–1998)
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анотація складу фондів
Документи розподілено за розділами, присвяченими дитячим рокам 

А. С. Макаренка, навчанню у Кременчуцькому чотирикласному училищі 
та на однорічних педагогічних курсах при ньому (1900–1911), його діяль-
ності у колонії ім. М. Горького (1920–1928) та як начальника комуни ім. 
Ф. е. Дзержинського.

Представлено копії документів: атестат А. С. Макаренка про закін-
чення училища та свідоцтво про закінчення педагогічних курсів; три фото-
графії – будинок, де жив А. С. Макаренко (1905–1911, 1917–1919); будинок 
залізничного училища, де він працював (1905–1911); фотографії його колег 
(1909), “А. С. Макаренко. Початок роботи завідувачем колонією”, “Перші 
місяці в колонії. За книгою”. Уявлення про діяльність колонії ім. М. Горько-
го дають фотодокументи “Білий будинок”, “Річка Коломак”, “Свято першо-
го снопа”, “Заготівля соломи”, “Майстерня лозоплетіння”, “Праця в кузні”. 
Зберігається уривок листа до А. Ф. Суган від 23 берез. 1923 р. про діяль-
ність у комуні ім. Ф. е. Дзержинського, фотографії будинку комуни, педа-
гогічного колективу, А. С. Макаренка разом з учителем хімії, завідувачем 
навчальної частини Т. Д. Татариновим та К. Борискіною. Наявні фотоілюс-
трації про промислову діяльність комунарів, їх естетичне виховання, відгук 
чехословацького журналіста Ю. Фучика, грамота А. С. Макаренка від прав-
ління комуни.

У 1991 р. після створення Міжнародної Макаренківської асоціації, 
яка об’єднала учених 15 країн Європи, Азії, Америки, фонди поповнилися 
новими матеріалами. 

бібліографія
Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах 

(1920–1926). Ч. 1 / О. Єрмак, Л. Крамущенко, І. Кривонос, Н. Тарасевич. – 
Полтава, 2002. – 269 с.

Л. Крамущенко

кімната-музей в. М. верховинця та українського народного 
хору “калина” Полтавського національного педагогічного 
університету ім. в. Г. короленка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Остроградського, 2, навч. корп. № 3, ауд. 312 Полтав-
ського національного педагогічного університету, м. Полтава, 36003
Тел.: (05322) 2-56-50
Е-mail: biblio@pdpu.septor.net.ua 

Транспорт: тролейбус 1, 4, маршрутне таксі (зуп. “Кінотеатр  
ім. І. П. Котляревського”, “Центр, Корпусний сад”)

Час роботи: щодня у позаурочний час

Історична довідка
2000 р. – створено кімнату-музей.
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обсяг фондів
понад 30 од. зб. документів з паперовими носіями (1895–1937)
понад 120 од. зб. фотодокументів (1909–1998)

анотація складу фондів
експозиційний фонд складають копії документів з приватного ар-

хіву Я. Верховинця – сина музичного етнографа, диригента та хореографа 
В. М. Верховинця: атестат успішності В. М. Верховинця у бурсі при Став-
ропігійському інституті у Львові (1895); умови про ангажування В. М. Верхо-
винця до складу трупи Руського народного театру при Львівському товарис-
тві “Руська бесіда” (1906); сторінки першого видання “Теорії українського 
народного танцю” з рукописними виправленнями В. М. Верховинця (1919); 
програма лекцій з мистецтвознавства для студентів Полтавського інститу-
ту народної освіти, розроблена В. М. Верховинцем на 1930–1931 навчаль-
ний рік; рукописи аранжування української народної пісні “На горбочку, на 
вершочку” (1915), пісні з циклу “Весна” (1920), хорової партитури “Ой на 
серці юно” (1920); посвідчення Є. І. Долі – актриси Драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка у Києві (1919); повідомлення про клопотання Президії 
Українського театрального товариства щодо встановлення меморіальної 
дошки на будинку в м. Полтаві, де жив і працював В. М. Верховинець; ма-
теріали особової справи В. М. Верховинця з архіву СБУ.

Привертають увагу копії фотодокументів, серед яких: батько 
В. М. Верховинця – М. І. Костів і молодший брат Йосип; В. М. Верховинець 
грає на цитрі (1909); В. М. Верховинець у ролі Левка в опері М. Лисенка 
“Майська ніч” у постановці М. К. Садовського (1910); В. М. Верховинець 
з дружиною Є. І. Долею (1915); трупа “Товариства українських артистів” 
(1916); В. М. Верховинець і студентський хор Полтавського ІНО (1926); 
В. М. Верховинець з Харківською показовою капелою “Чумак” (1928);  
В. М. Верховинець з “Жінхорансом” на вокзалі в м. Одесі (1934);  
В. М. Верховинець з “Жінхорансом” і капелою бандуристів В. А. Кабачка 
(1934); В. М. Верховинець (1937).

Н. Дем’яненко

Наукова бібліотека Полтавського національного  
педагогічного університету ім в. Г. короленка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003
Тел.: (05322) 2-56-50
Е-mail: biblio@pdpu.septor.net.ua 

Транспорт: тролейбус 1, 4, маршрутне таксі  
(зуп. “Кінотеатр ім. І. П. Котляревського”, “Центр, Корпусний сад”)

Час роботи: 9.00–20.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–17.00 (субота), 
вихідний день – неділя

Історична довідка
1914 р. – засновано бібліотеку Полтавського учительського інституту, 

назви якого змінювалися в 1919, 1921, 1930, 1933 рр. 
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1999 р. – інститут отримав статус університету. Бібліотека отримала 
сучасну назву.

У структурі бібліотеки: сектор рідкісних видань відділу книгозбере-
ження.

обсяг фондів
5927 прим. рідкісних книг (XVIII–ХХ ст.)
2277 прим. рідкісних періодичних видань
Меморіальні бібліотеки:
4702 прим. видань та документів академіка мовознавця М. Жовто-

брюха
80 прим. видань та документів викладача університету Д. Ганича
469 прим. видань та документів письменника краєзнавця П. Ротача
1078 прим. книг з автографами авторів

анотація складу фондів
У бібліотеці М. Жовтобрюха більшість книг з автографами авторів. 

За змістом – це книги з педагогіки, історії, природничо-математичних, пси-
хологічних, суспільно-політичних наук, літератури та літературознавства 
тощо.

Наявні книги істориків П. Голубовського, М. Довнар-Запольського, 
П. Житецького, В. Модзалевського, М. Сумцова, полтавців І. Ф. Павловсько-
го, В. Є. Бучневича; видання “Кобзаря” Т. Шевченка, у т. ч. репринтні (1922 
з передмовою Б. Лепкого, 1878), “Остромирове євангеліє” (1878); багато-
томне видання “Архив Юго-Западной России” (1859–1904), “етнографіч-
ний збірник Наукового товариства ім. Шевченка” (1895–1929), “Жерела до 
історії України-Руси” (1895–1911), “Полное собрание русских летописей”; 
копії старовинних рукописів; багато прижиттєвих видань авторів. 

Дослідникам суспільно-політичного та духовного життя минулого 
можуть прислужитися журнали: “Киевская старина” (1882–1906); “Запис-
ки НТШ” (1892–1937, ред. М. Грушевський); “Основа” (1861–1862), до 
видання якого багато зусиль доклав П. Куліш; “Світло” – перший україн-
ський педагогічний журнал (1911–1912); “Журнал Министерства народного 
просвещения” (1860–1917); “Русское богатство” (1890–1917), редактором 
якого багато років був В. Г. Короленко; “Современник” (пушкінський і не-
красовський); 3-томне зібрання творів українських письменників і поетів 
“ВІК” (1902, одне з перших видань, яке зібрало твори за 100 років).

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний 
періодичних видань
мініатюрних видань

Картотеки:
систематична статей
книг до державного реєстру книжкових пам’яток України (76 прим.)
записів власників на книгах
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бібліографія
Книгозбірня ІНО // Записки Полтав. Ін-ту народної освіти. – Полтава, 

1927. – Т. 4. – С. 226–227.
Щербаківський В. Український університет у Полтаві : спогади / 

В. Щербаківський ; відп. ред. О. Б. Супруненко ; Центр охорони та до-
сліджень пам’яток археології упр. культури Полтав. облдержадміністрації, 
Держ. архів Полтав. обл. – Препринт. – Полтава, 1994. – 40 с. : портр.

Рудинський М. Про заснування в Полтаві педагогічного факультету 
(1918) / М. Рудинський ; Центр охорони та досліджень пам’яток археоло-
гії упр. культури виконкому Полтав. обл. Ради нар. депутатів. – Полтава, 
1995. – 40 с. 

Бака М. В. Невичерпна скарбниця знань : про бібліотеку ПДПУ /  
М. В. Бака, Л. І. Костенко, Л. Л. Цвєткова // Іст. пам’ять століть : наук. зб. / 
Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Вип. 1. –  
С. 207–211.

Ротач П. Книжка з бібліотеки Панаса Мирного / П. Ротач // Київ. ста-
ровина. – 2000. – № 2. – С. 166–168.

Лайко Л. М. Бібліотека Полтавського державного педагогічного уні-
верситету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Лайко // енциклопедія Сучасної Украї-
ни. – К., 2003. – Т. 1. – С. 703.

Л. Лайко

Музей історії  
Полтавської державної аграрної академії
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003
Тел.: (05322) 50-02-73
Факс: (05322) 2-29-57

Транспорт: кільцевий автобус 9 (зуп. “Аграрна академія”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка 
1970 р. – відкрито музей історії Полтавської державної аграрної ака-

демії.
У різні часи музеєм історії опікувалися М. П. Кертіц, Г. К. Середа (ди-

ректор бібліотеки), доц. О. О. Захарченко та В. М. Самородов, Т. В. Заштовт 
(директор музею з 2001). 

обсяг фондів
750 од. зб. музейних предметів (1920–2006)
бл. 650 од. документів з паперовими носіями (1920–1930-ті – 2009)

анотація складу фондів
Музей має розділи, які відображають історію академії, а саме: кори-

феї академії; репресована наука; голодомор і академія; агрономічний факуль-
тет; факультет ветеринарної медицини; академія у роки Великої Вітчизняної 
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війни тощо. У музеї частково відображено історію Полтавщини, починаючи 
від часів козаччини до сьогодення.

У фондах зберігаються: рукописні матеріали, фотографії, листи, за-
писні книжки, вітальні адреси, тощо; листівки, афіші, програми; особові до-
кументи; родинні документи та ін. Документи особового походження пред-
ставляють: автобіографії, записні книжки, вітальні адреси, листи, дипломні 
роботи та ін., які належали академікам О. В. Квасницькому та М. М. Гриш-
ку; професорам Є. С. Гуртепі, М. Т. Ноздріну; доцентам М. М. Маньків-
ській, О. Г. Близнюченку та окремим студентам. Серед документів – довід-
ки, справи, листи, фотографії. 

У фондах є родинні (фамільні) документи, що належали родині 
професора М. Т. Ноздріна (1935 р. н., м. Полтава). У 1959 р. закінчив Пол-
тавський сільськогосподарський інститут (нині академія). У 1966 р. за-
хистив кандидатську дисертацію у спецраді при Українській сільськогоспо-
дарській академії. У 1982 р. у спецраді при вищезгаданій академії захистив 
докторську дисертацію. З 1989 р. і до сьогодні проф. М. Т. Ноздрін працює 
в академії. Серед його документів є різні довідки, фотографії, запрошення 
(1941–2006).

Музей має невеликий рукописний фонд: спогади учасників бойових 
дій Великої Вітчизняної війни (1941–1945), спогади дітей війни, нотатки 
тощо. Є колекція відомих учених, життя яких тісно пов’язане з м. Полтавою 
та Полтавщиною (М. І. Вавилова та В. І. Вернадського).

Музей історії академії має окремі фонди: академіка О. В. Квасницько-
го; проф. Ф. К. Почерняєва; проф. М. Т. Ноздріна (його фонд родинного 
характеру).

Музей має свою фототеку. Світлини відображають історію академії від 
1920–1930-х рр. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотеки

Науково-довідкова бібліотека
У фонді бібліотеки є: словники, довідники, монографії тощо, які ма-

ють переважно фаховий характер, – з агрономії, зоотехнії, ветеринарії тощо; 
видання іноземними мовами: англійською, болгарською, польською, німець-
кою, французькою; краєзнавча література переважно складається з видань 
XX та XXI ст. Зберігаються рідкісні книги та журнали. Серед них – журна-
ли “Хуторянин”, який видавався Полтавським товариством сільського гос-
подарства (1913, 1914), “Україна” (1941) та ін.

Зберігаються книги з автографами: Чепуров К. П. “Диплококковая 
инфекция молодняка и меры борьбы с ней” (Благовєщенськ, 1944); Гонча-
ренко В. К., Макаренко П. С. “Виробництво насіння кормових культур і по-
ліпшення лук” (К., 1992); “Агротехника многолетних трав” (Xарків, 1979); 
“Багаторічні бобові трави” (під ред. канд. с.-г. наук Б. С. Зінченка, К., 1979); 
“Водный режим плодовых культур” (Кишинів, 1970); Кушнаренко М. Д. 
“Физиология водообмена и засухоустойчивости плодовых растений” (Ки-
шинів, 1975) тощо. Загальна кількість літератури з автографами становить 
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бл. 300 прим. Цей розділ включає книги, які не відносяться до профілю му-
зею, але їх автори в різні роки закінчили академію. До таких, наприклад, 
слід віднести поетичні збірки поета-пісняра А. О. Лихошвая, який успішно 
поєднує науково-педагогічну та поетичну діяльність; поетичні збірки ви-
пускників академії – М. В. Казидуба, М. В. Шевченка та ін.

Бібліотека має невеликий фонд краєзнавчої літератури (здебільшого 
путівники по мм. Полтаві, Лубнах, Миргороду тощо та декілька книг, що 
носять суто довідковий характер). 

Т. Заштовт

Полтавська обласна наукова медична бібліотека 
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України

Адреса: вул. Пушкіна, 133, м. Полтава, 36014
Тел./факс: (05322) 7-50-21

Транспорт: кільцевий автобус (зуп. “5-а школа”, “Будинок молоді”), 
тролейбус 1, 4, 8, 9

Час роботи: 8.00–18.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1938 р. – створено Обласну наукову медичну бібліотеку.
Сучасна структура бібліотеки складається з 5 відділів і 1 сектора: від-

діли – обслуговування читачів (абонемент і читальний зал), наукової медич-
ної інформації, комплектування, науково-методичний та відділ бібліотечної 
обробки літератури, до якого входить сектор каталогізації.

обсяг фондів
170 тис. прим. видань (1879–2007)

анотація складу фондів
В архівному підрозділі бібліотеки зберігаються документи постійного 

зберігання (1973–2005), особового складу (1944–2005). 
Фонд складається з наукових, науково-популярних, виробничих, нав-

чальних, довідкових і інформаційно-бібліографічних видань. У його складі 
книги, журнали, газети, автореферати дисертацій (1930 р. – ХХІ ст.).

Зібрано літературу з усіх галузей медицини, охорони здоров’я і суміж-
них наук: біології, біофізики, біохімії, генетики, екології, радіології, фізіо-
логії, психології.

Бібліотечний фонд (приблизно в кількості 16 тис. прим.) у роки Вели-
кої Вітчизняної війни було втрачено.

У книжковому фонді зберігаються протоколи засідань товариств пол-
тавських та кременчуцьких лікарів кін. ХІХ – поч. ХХ ст., звіти та огляди 
діяльності Полтавської губернської земської лікарні, головного лікаря Пол-
тавської психіатричної лікарні О. Ф. Мальцева, головного лікаря Кремен-
чуцької лікарні О. Т. Богаєвського, а також 17-томне видання “Реальной эн-
циклопедии практической медицины” (Пг., 1915).
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Довідковий аппарат
Каталоги:
алфавітний
систематичний 
предметний 
обліковий 

Картотеки:
тематичні допоміжні (краєзнавча картотека “Медицина на Полтав-

щині”, яка включає джерела з доземського періоду)

Рекомендаційні списки літератури для лікарів різних спеціальностей
Інформаційні списки нових надходжень

бази даних
З 2005 р. започатковано електронний каталог нових надходжень з ви-

користанням бібліотечної програми “ІРБІС”. З другого півріччя 2007 р. ство-
рюється електронна версія предметного каталогу.

бібліографія
История медицины и здравоохранения на Полтавщине : указ. книг 

и статей из журн., сб., газ. (1846–1916 гг.) / Полтав. обл. отд. здравоохране-
ния, Обл. науч. мед. б-ка ; сост. Ф. Я. Дугельная. – Полтава, 1964. – 121 с.

История медицины и здравоохранения на Полтавщине : указ. книг 
и статей из журн., сб., газ. (1917–1967 гг.) / Полтав. обл. отд. здравоохране-
ния, Обл. науч. мед. б-ка ; сост. Ф. Я. Дугельная. – Полтава, 1967. – 150 с.

Труды врачей Полтавской области : библиогр. указ. (1946 – август 
1970 гг.) / Полтав. обл. отд. здравоохранения, Обл. науч. мед. б-ка ; сост. 
Ф. Я. Дугельная. – Полтава, 1970. – 46 с.

Указатель медицинской литературы врачей Полтавской области, име-
ющейся в фондах Полтавской областной научной медицинской библиотеки 
(сентябрь 1970 – август 1980 г.) / Полтав. обл. отд. здравоохранения, Обл. 
науч. мед. б-ка ; сост. Н. В. Марусова. – Полтава, 1980. – 59 с.

Наукові праці лікарів Полтавської області : бібліогр. покажч. / Упр. 
охорони здоров’я Полтав. облдержадміністрації, Обл. науч. мед. б-ка ; склад. 
Л. О. Ростовська. – Полтава, 1995. – Ч. 1 : верес. 1980–1985 рр. – 126 с.

В. Сліпченко
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Рівненський обласний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Драгоманова, 19, м. Рівне, 33014 
Тел.: (0362) 22-22-15, 22-33-67, 26-75-80 (директор) 
Е-mail: rivnemuzeum@ukr.net

Транспорт: тролейбус 3 (зуп. “Театральна площа”,  
“Майдан Незалежності”)

Час роботи: 10.00–18.00 (у осінньо-зимовий період); 11.00–19.00 
(у весняно-літній період, тільки у вихідні дні),  
вихідний день – понеділок

Історична довідка
1906 р. – засновано музей. 
1940 р. – музей став краєзнавчим.
У структурі музею – “Літературний музей Уласа Самчука”, “Інститут 

дослідів Волині”, Сарненський історико-етнографічний музей тощо. 

Обсяг фондів
27757 од. зб. музейних предметів основного фонду (XVI–XX ст.)
87 од. зб. кінодокументів (1939–1980-ті)
8033 од. зб. фотодокументів
1607 од. зб. фонодокументів

Анотація складу фондів
Музей зберігає: рукописні книги церковно-слов’янською та латинсь-

кою мовами; стародруки; грамоти на пергаменті латинською мовою ХVІ, 
ХVІІ ст.; тори XIX ст.; документи Першої та Другої світових воєн; карти 
XX ст.; особисті документи учасників Великої Вітчизняної війни та УПА; 
документи навчальних закладів, науково-освітніх установ м. Рівне та об-
ласті другої половини XX ст.; особові архівні фонди діячів культури Ук-
раїни – М. В. Лисенка-Дністровського, В. Авдєєва, М. І. Каганова, Б. Депо, 
Г. П. Косміаді, письменників Б. Тена (М. В. Хомичевського), В. Поліщука, 
А. В. Осипова. У 1996 р. фонди поповнились особистими документами ро-
дини П. Бульби – бургомістра м. Рівного 1940-х рр., А. Горохович – члена 
Пласту (уродженки Рівненщини). Значну частину складають: документи 
з історії релігії (збірки періодичних видань “Волынские епархиальные 

РІвненськА ОблАсть
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ведомости” і “Церковные ведомости” XIX – поч. XX ст.; колекція “Жур-
нал Московской патриархии”, “Православный вестник”, XX ст.); підбір-
ка документів і періодичних видань Святої автокефальної православної 
церкви в Польщі (1920–1930); комплекс матеріалів з історії Української 
автокефальної православної церкви (1941–1944); збірка матеріалів з іс-
торії діяльності протестантських церков 1930–1980 рр. і сучасного стану 
православ’я та католицизму в краї. У 2006 р. музей поповнився книгами 
письменника У. Самчука (прижиттєвими виданнями та перевиданнями) 
з дарчими написами. 

Під час нацистської окупації всі музейні цінності було вивезено. 
Кінодокументи представлено фільмами “Возз’єднання” (1939), “Виз-

волення м. Рівне” (1944), “Археологічні розкопки” (1970), “Герой Радян-
ського Союзу Д. Медведєв” та ін. Фотодокументи включають: слайди, не-
гативи, давні фотографії, які стосуються етнографії, природи краю (рідкісні 
рослини, заповідні зони); знімки м. Рівного, партизан, підпільників, учас-
ників ОУН–УПА, репресованих, а також колекцію фотографій про життя 
та діяльність У. Самчука. Фонодокументи містять записи спогадів комісара 
загону “Переможці” С. В. Степова, видатних діячів краю. 

Обліково-довідковий апарат

Картотеки: 
хронологічна
географічна
тематична
іменна
авторська
меморіальна
предметна
топографічна 

Довідкова бібліотека
Налічує 6963 прим. книг. Наявні довідкові видання: нумізматичні 

словники, каталоги, довідники, журнали та ін. 

бібліографія 
Бухало Г. В. Слідами героя : путівник по місцях дій легендарного роз-

відника Героя Радянського Союзу М. І. Кузнєцова в м. Рівне / Г. В. Буха-
ло. – Л. : Каменяр, 1970. – 36 с.

Ровенський краєзнавчий музей : путівник / авт. тексту: Г. Антонова, 
Ю. Нікольченко, Т. Пономарьова, Г. Бухало. – Л. : Каменяр, 1978. – 95 с. : іл.

Меморіальний музей квартира М. І. Кузнєцова у Ровно : путівник / 
авт. тексту Г. Бухало. – Л. : Каменяр, 1979. – 64 с. : іл.

Бухало Г. В. До 40-річчя возз’єднання західноукраїнських земель в єди-
ній Радянській соціалістичній державі 1939–1979 рр. : пристенд. проспект 
до експозиції Ровенського краєзн. музею / Г. В. Бухало. – Ровно, 1979. – 6 с.

Бухало Г. В. Танкова битва під Дубно : пристенд. проспект до експози-
ції Ровенського краєзн. музею / Г. В. Бухало. – Ровно, 1981. – 6 с.
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Свєшніков І. Каталог найважливіших знахідок з місця Берестецької 
битви 1651 року : за матеріалами археологічної експедиції музею / І. Свєш-
ніков, Т. Пономарьова. – Ровно, 1986. – 12 с.

Бухало Г. В. Дерманський свято-троїцький монастир : буклет / 
Г. В. Бухало. – Дубно, 1990. – 11 с.

Прищепа Б. А. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі : 
до історії населення Західної Волині в X–XIII століттях : монографія / 
Б. А. Прищепа, Ю. М. Нікольченко. – Рівне : Держ. ред.-вид. підприємст-
во, 1995. – 248 с.

Наукові записки : 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвя-
чується – Рівне, 1996. – Вип. 1. – 153 с.

Пономарьова Т. О. Пересопниця : іст.-краєзн. нарис : [до 850-річчя 
писемної згадки] / Т. О. Пономарьова, В. Г. Віткалов, Я. М. Мельник. – Рів-
не : Волин. обереги, 1999. – 42 с.

Пономарьова Т. О. Колекція періодики Рівненського обласного крає-
знавчого музею : спроба систематизації / Т. О. Пономарьова, В. Г. Вітка-
лов. – Рівне : Волин. обереги, 1999.  – 46 с.

Терський С. Скарби княжого граду : [до 800-ліття Галицько-Волин-
ської держави та 850-річчя літописної Пересопниці] / С. Терський, С. Соко-
ленко. – Рівне ; Львів ; К., 1999. – 6 с.

Ричков П. Почаївська Свято-Успенська Лавра / П. Ричков, В. Луц. – К. : 
Техніка, 2000. – 136 с.

Ричков П. Архітектурно-мистецька спадщина кн. Острозьких / П. Рич-
ков, В. Луц. – К. : Техніка. 2002. – 168 с.

Пономарьова Т. О. Берестецька битва 1651 р. : пристенд. проспект 
до експозиції / Т. О. Пономарьова, Н. І. Кожушко, О. В. Морозова. – Рівне, 
2003. – 6 с.

Бухало Г. В. Втретє відроджена : до 125-річчя “Просвіти” : пристенд. 
проспект до експозиції / Г. В. Бухало. – Рівне, 2003. – 6 с.

Пономарьова Т. О. Рівне – 720 років : іст.-культ. огляд : пристенд. 
проспект до експозиції / Т. О. Пономарьова, Н. І. Кожушко, О. В. Морозо-
ва. – Рівне, 2003. – 6 с.

Пономарьова Т. О. В. Г. Короленко і Рівненщина : пристенд. проспект 
до експозиції / Т. О. Пономарьова, Н. І. Кожушко. – Рівне : Волин. обереги, 
2003. – 6 с.

До 60-річчя визволення Рівного від німецько-фашистських загарб-
ників : пристенд. проспект / упоряд. В. Ф. Данілічева. – Рівне, 2004. – 6 с.

Кожушко Н. І. Давня Русь : пристенд. проспект до експозиції з фон-
дової колекції музею / Н. І. Кожушко, В. Д. Луц, О. В. Морозова, Т. О. Поно-
марьова. – Рівне, 2004. – 6 с.

Томаш Оскар Сосновський (1813–1886). Син землі Волинської : при-
стенд. проспект / авт. текста О. Романчик. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 
6 с.

Тишкевич Р. К. Сарни : іст.-краєзн. нарис / Р. К. Тишкевич. – Кос-
топіль : РОСА, 2004. – 84 с. 

Культурна спадщина Рівненщини. – Рівне, 2005. – 8 с.
Рівненський обласний краєзнавчий музей : до 100-річчя першого му-

зею в Рівному. – Рівне, 2006. – 8 с.
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Наукові записки : до 100-річчя заснування першого музею в м. Рів-
не. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4 : Матеріали наук. конф., 25–
26 жовт. 2006 р. – 316 с.

Літературний музей Уласа Самчука : путівник. – Рівне : Волин. обере-
ги, 2007. – 16 с. : іл.

Наукові записки РОКМ : до 190 річчя від дня народження М. І. Косто-
марова. – Рівне : Перспектива, 2007. – Вип. 5. – 140 с. : 66 іл., 1 табл.

Міжзональна межа на Погоринні / Б. С. Жураковський, О. М. Сауш, 
О. В. Нагорна. – Рівне, 2008. – 43 с. 

Наукові записки РОКМ : до 155-річчя від дня народження В. Г. Коро-
ленка. – Рівне : О. Зень, 2008. – Вип. 6. – 276 с.

Наукові записки РОКМ : до 190 річчя від дня народження П. О. Кулі-
ша. – Рівне : О. Зень, 2008. – Вип. 7. – 196 с. : 83 іл.

Нагорна І. У дні виняткового часу / І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2008. – 
56 с.

С. Соколенко

Державний історико-культурний заповідник м. Дубна
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Замкова, 7а, м. Дубно, Рівненська обл., 35600
Тел.: (03656) 4-24-01 (дирекція), 4-39-86 (наук. частина)
Факс: (03656) 4-12-30
E-mail: zapovidnyk@meta.ua

Транспорт: автобус, залізничне сполучення

Час роботи: 8.00–19.00 (щодня)

Історична довідка 
1912 р. – історико-військову експозицію на честь 100-річчя Вітчизня-

ної війни 1812 р. організували офіцери 41-го Селенгінського полку, дисло-
кованого у м. Дубні. Невеличкий музей було відкрито у кількох залах Ду-
бенського замку. 

1915 р. – під час Першої світової війни, при наближенні фронту до 
м. Дубна, експозицію та фонди було вивезено у м. Пирятин, що на Полтав-
щині. Подальша їхня доля невідома.

1934 р. – за часів Польщі з ініціативи аматорів-краєзнавців, виклада-
чів Дубенської гімназії Ю. Шумовського та В. Шульмінського створено “Ре-
гіональний музей землі Дубенської”. Це була приватна установа, яка утри-
мувалася з членських внесків, добровільних пожертв окремих громадян та 
коштів, які надходили від плати за відвідування музею. Фонди складались, 
в основному, з археологічних матеріалів, нумізматичної та етнографічної ко-
лекцій, зібраних, здебільшого, випадково, без системи й опису. 

1939 р. – експонати вивезено до м. Варшава (Польща).
1940 р. – відкрився історико-археологічний музей, в якому налічува-

лось 3,5 тис. експонатів. Під час окупації міста нацистами музей перевезе-
но в інше приміщення, його фонди було частково знищено та пограбовано. 
Після визволення м. Дубна у музеї залишилось 2419 експонатів, переваж-
но – археологічний матеріал.
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1949 р. – Дубенський музей змінив свій профіль на краєзнавчий. 
1963 р. – краєзнавчий музей став філіалом Рівненського краєзнавчого 

музею. 
1993 р. – створено Державний історико-культурний заповідник м. Дуб-

на. До його складу на поч. 1994 р. увійшов Дубенський краєзнавчий музей 
та понад два десятки історико-архітектурних пам’яток міста – Замок кн. Ос-
трозьких (палац кн. Острозьких XVI ст., палац кн. Любомирських XVIII ст.), 
Луцька брама XVI ст., синагога XVI–XVIII ст., Спасівська церква XVII ст., 
келії монастиря бернардинів XVII ст., Костьол бернардинів XVII ст., Мо-
настир кармеліток XVIII ст., Юріївська церква початку XVIII ст., Костьол 
ХІХ ст., Іллінська церква початку ХХ ст., світські будівлі XVIII–XIX ст. 

Обсяг фондів
8376 од. зб. музейних предметів (1598–2006)
1321 од. зб. фотодокументів (XX ст.) 

Анотація складу фондів

Період до 1900 р. включає такі документи: грамоти польського ко-
роля Сигізмунда ІІІ Ковальському на право володіння урочищем Сташів 
(1598), про надання кн. О. Заславським с. Зозулинець шляхтичу Горсько-
му в м. Дубні (1671); грамота про виділення С. Конецпольським землі воє-
воді подольському А. Кобриновському за особисті заслуги (1681); звернен-
ня Братства кн. Острозьких до населення Волині про пожертви на ремонт 
замку кн. Острозьких в Острозі (XVI ст.); охоронний лист надзвичайного 
посла рос. кн. Г. Довгорукого, видане Загорським, для охорони маєтностей 
від реквізицій військ, які проходять через їх володіння (1716); звернення 
до кн. П. Л. Сангушка у зв’язку з претензіями кн. Чарторийського на во-
лодіння Острозькою ординацією (XVIII ст., польс. мовою); формуляр роз-
ділення потреб військових в Луцькому повіті (1794, польс. мовою); книги 
прибутків і видатків Дубенського замку (1739–1740), церкви с. Семидуби 
(1774–1806, польс. та рос. мовами); візитацій дубенського парафіяльного 
костьолу (1799–1816, польс. мовою з детальним описом земель, сінокосів, 
фільварків, худоби, птиці, лісів, садів); фрагмент книги реєстрації померлих 
в православній парафії містечка Птича (1800–1805); книга обліку парафіян 
Дубенського фарного костьолу (1825–1829, 1830–1833, польс. мовою); мет-
рична книга сіл Носовиця, Судобичі, Бірок Дубенського повіту (1850–1879, 
рос. мовою на 768 с., сургучна печатка, Волинської консисторії); парафіяль-
на книга Спасо-Преображенської церкви м. Дубна (XIX ст.); посвідчення 
королівської канцелярії польського короля Августа III в тому, що кн. Сан-
гушко звільняє кн. Любомирського від боргу 100 тис. злотих (1750, Вар-
шава, оригінал); договір про виділення з Острозьких володінь 600 людей, 
з них 270 – для захисту Дубенського замку (1753, Кольбушів, оригінал); 
маніфест дубенського священика про пожежу (1811); дарча кн. С. Любо-
мирського на користь братів Березецьких (1826, польс. мовою); свідоцтво 
про шлюб ст. писаря 18-ї кінної артилерійської батареї Т. К. Трохимчука та 
доньки відставного солдата М. С. Монаннікової, видане протоієреєм при-
ходської церкви с. Здовбиця Метельським (1827); наказ Дубенського ду-
ховного управління Волинської консисторії про правила виборів старост 
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у церквах Дубенського району (1830, оригінал, рос. мовою); опис Дубен-
ського парафіяльного фарного костьолу (1839, польс. мовою); договір між 
кн. Любомирським і цехом шевців (1839, польс. мовою); розпорядження 
Дубенського “уездного исправника” настоятелю Дубенського костьолу від-
правити молебен у зв’язку з невдалою спробою вбити імператора в Парижі 
поляком Березовським (1867, оригінал); план підвалів замку кн. Острозьких 
у м. Дубні (оригінал, польс. мовою); документ, адресований комендантові 
Дубенського форту від начальника Південно-Західної залізниці про немож-
ливість встановлення телефону для переговорів з фортом на станції Дубно 
(1899); список похованих в криптах костьолу бернардинів м. Дубно (польс. 
мовою); книжкова ілюстрація портрета кн. О. Д. Меншикова (1895, оригі-
нал); відтиск гербової печатки кн. Любомирських на папері.

Поч. ХХ ст. представлено такими документами: витяг із кріпосної 
книги Луцького нотаріального архіву по Дубенському повіту (1902); фраг-
мент журналу обліку жителів м. Дубна повулично із зазначенням їх віку, 
щеплень, повторного хрещення дівчат (оригінал, польс. мовою); дозвіл свя-
щенику с. Носовиця на повторний шлюб А. Т. Питреника; накази з Луцько-
Житомирської римо-католицької консисторії Дубенському декану Лисевичу 
про охорону пам’яток старовини, які знаходяться в костьолах й каплицях, 
про прочитання у всіх костьолах єпархії маніфесту про заснування Держав-
ної Думи (1901, 1905, оригінали); книга подвірна про осіб, які мешкають 
у будинку власника З. Г. Яцюка (1903); книга для запису похованих воїнів 
у м. Верба (1916); атестат за ІІІ чверть 1907/1908 навч. р. учня підготовчого 
класу міського чоловічого навчального закладу І розряду Д. Т. Трохимчука; 
свідоцтво Є. М. Колесникової про закінчення Дубенської Іллінської церков-
но-приходської школи (1907, рос. мовою); план м. Дубно (1907, рос. мо-
вою); журнал богослужінь і треб в с. Ульбарів із записами про богослужіння, 
метрики, свідоцтва (1918–1920); книга службова Волинсько-Кременецької 
єпархії (1922, рос. мовою), парафіяльна книга с. Рачин з підписом свяще-
ника і сургучевою печаткою (1926); книга передшлюбних записів в с. Ше-
петин (1937–1939, рос. та польс. мовами); звіт Волинського краєзнавчого 
товариства (1931, Луцьк, польс. мовою); адміністративна карта Дубенського 
повіту (1938, польс. мовою).

Про період Великої Вітчизняної війни є такі документи: акти державної 
комісії з розслідування фашистських звірств на Дубенщині (1944).

Післявоєнний період характеризують такі документи: книга обліку 
членів колгоспу ім. Сталіна с. Сатиїв, Дубенського району (1951); почесна 
грамота трикотажній фабриці (1977); передвиборні листівки з короткими 
біографіями кандидатів у депутати ВР УРСР і облради (1980); договір про 
соцзмагання між трудящими Дубенського і Рівненського районів Рівнен-
ської області (1981); вітальні листівки і телеграми, які надійшли на адресу 
виконкому Дубенської міської ради народних депутатів від колективів тру-
дящих до знаменних дат (1982).

Документи особового походження громадян включають: спогади про 
встановлення радянської влади в с. Погорілці жителя с. Дубрівка Дубен-
ського району П. Т. Кириченка (1968, с. Привільне), жителя с. Черешнівка 
Дубенського району К. П. Момотюка про минуле села (1970); листи-спога-
ди стрілка-радиста М. Б. Вороніна про бої кінця черв. 1941 р. біля Дубно 
(1981), колишнього командира 1-го стрілкового батальону 744 СП 149 СД 
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полковника у відставці О. М. Харичева про бої за м. Дубно в лют.-берез. 
1944 р. (1983), колишнього командира відділу роти зв’язку 744 СП, 149 СД 
сержанта І. М. Баландіна, який брав участь у звільненні м. Дубна (1983), ко-
лишнього командира танка “КВ” 67 ТП 8 МК А. Н. Одинцова, учасника боїв 
за м. Дубно в черв. 1941 р., колишнього однополчанина І. І. Іванова генерал-
майора авіації у відставці М. І. Магерина – спогади про повітряний таран 
1941 р., здійснений І. І. Івановим над м. Дубно; коротку довідку про бой-
овий шлях 149-ої Новоград-Волинської Краснознаменної ордена Кутузова 
ім. Суворова стрілкової дивізії; схема бойового шляху 314 артилерійського 
полку 149 СД (1944, Дубно); історичний формуляр 134 артилерійського пол-
ку 179 СД, який звільняв м. Дубно; автобіографія, написана майором у від-
ставці, колишнім начальником артилерії 388 СП 172 СД М. П. Малокосто-
вим, учасником звільнення м. Дубна у 1944 р. (1983); листи від сестри Героя 
Радянського Союзу І. І. Іванова Є. І. Тимофійової зі спогадами про свого 
брата (1979), генерал-полковника авіації І. Д. Підгірного, В. І. Богарова зі 
спогадами про свого батька І. І. Іванова; В. В. Богарової зі спогадами про 
свого чоловіка – Героя Радянського Союзу І. І. Іванова; С. М. Будьонного сту-
дентам і педагогічному колективу Дубенського культпрофтехнікума (1960, 
оригінал); атестація на молодшого лейтенанта Іванова (1936, копія); візитна 
картка почесного громадянина м. Дубно, колишнього лікаря Є. І. Аронова, 
учасника боїв за звільнення м. Дубно від нацистів у лют. 1944 р.; щоденник 
колишнього політрука роти 34 мотополку, 34 ТД, 8 МК М. В. Голубєва зі 
спогадами про бої в районі с. Кривуха (1941); матеріали про піонера-героя 
Б. Огороднікова, який загинув при звільнені м. Дубно в лют. 1941 р.

Наявні окремі рукописи: партитури композитора М. Кодейшка до 
вальсу “Про що шептали рожі” (дарчий напис автора); до вальсу для фор-
тепіано “Літній вечір” (1929, Дубно); рукописи П. Вишневського “Чужа до-
рога не до Бога”, “Правда і домисли про Переяславську угоду”; рукописні 
книги “Устав” (Україна, кін. XVI – поч. XVII ст.), К. Ставровецького “Зер-
цало богословія” (1754). 

У музеї зберігаються особові фонди: 
фонд В. Д. Селедця (кілька десятків років був завідувачем Дубен-

ського краєзнавчого музею, лектором, екскурсоводом), який включає: ор-
денську книжку до Ордена Слави ІІІ ступеня, посвідчення до медалі “За 
перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні”; 

фонд М. І. Островського (після встановлення у краї радянської влади 
в одній з кімнат будинку економії графів Шувалових у Дубні розташував ар-
хеологічну експозицію; після війни очолив Дубенський музей. 1949 р. – ди-
ректор Крем’янецького музею); 

фонд Б. Г. Возницького – директора Львівської галереї мистецтв, екс-
перта ЮНЕСКО, Героя України, лауреата Державної премії України імені 
Т. Г. Шевченка;

фонд Ю. Шумовського – ученого, колишнього учня та викладача Ду-
бенської гімназії, одного з перших українців – дослідників Африки, релігій-
ного діяча, доктора, який проводив археологічні дослідження у 1930-х рр. 
у багатьох старовинних селах Дубенщини. Фонд родини Шумовських вклю-
чає документи членів родини Шумовських, африканські колекції та ін. Серед 
них: альбоми з документами, рецензіями та матеріалами про педагогічну та 
наукову діяльність Ю. Ф. Шумовського, добірка його наукових матеріалів на 
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богословсько-релігійну тематику, публікації про діяльність Ю. Шумовського 
як археолога і кореспондента ООН – “Наукова діяльність та праці о. Ю. Шу-
мовського в Західній Африці”, як археолога та антрополога, директора 
французького інституту Чорної Африки, “Архів біографічних, наукових, 
суспільно-громадських та релігійних праць професора Павла Федоровича 
Шумовського”, “Артистична і громадська діяльність Олександри Шумовсь-
кої – видатної української співачки в Парижі”; часописи – “Українське пра-
вославне слово” (укр. мовою, США, Баунд-Брук, Нью-Джерсі, 1974), “Ми 
і світ” (1952, Франція, Париж; 1956, Канада, Торонто); книга П. Шумовсько-
го “Остріг : історичний нарис” (1964, Вінніпег, Канада); паспорт та картка 
робітнича Ю. Ф. Шумовського (1957, Судан); щоденник подорожній свяще-
ника Ю. Шумовського (1951, Дакар, Африка); картка-віза Ю. Шумовського 
про перебування на посаді директора музею і бібліотеки у м. Рівному (1940–
1944); довідка про закінчення Варшавського університету (1934); дозвіл на 
археологічні дослідження Волині (1936, польс. мовою); випис із метричної 
книги про народження; посвідчення А. Шумовського як викладача приватної 
єврейської гімназії в Дубні (1923), про закінчення механічного факультету 
КПІ (1921), до нагороди Т. Шумовського з сертифікатом за видатні заслуги 
у розвитку дружніх відносин між Україною та Канадою; 

фонд І. Д. Лозов’юка – відомого краєзнавця, дослідника Дубенщи-
ни. У фонді: його військовий квиток (1964), паспорт (1915), посвідчення 
священика с. Хотин Дубенського повіту Д. Г. Лозов’юка (1915), спогади 
І. К. Свєшнікова про І. Д. Лозов’юка, адресовані Дубенському краєзнав-
чому музею; шкільне свідоцтво І. Д. Лозов’юка (1933/1934); його атестат 
зрілості про закінчення повного курсу заочної середньої школи м. Рівне 
(1959, Рівне); орденська книжка до ордена Вітчизняної війни ІІ ступеня; 
посвідчення до ювілейної медалі “60 років Збройних сил СРСР”; дипломи 
про закінчення повного курсу Всесоюзного заочного технікуму м’ясної та 
молочної промисловості (1962, Москва), лауреата просвітянської премії ім. 
Грицька Чубая (у 1992 р. отримав премію за активну краєзнавчу та етно-
графічну працю, Дубно); подяка І. Д. Лозов’юку за активну участь у роботі 
товариства “Просвіта” (1992, Рівне); почесна грамота Г. П. Лозов’юка з на-
годи 55-річчя утворення УПА, за активну участь у національно-визвольній 
боротьбі, громадсько-політичному житті області  (1997, Рівне); листування 
І. Д. Лозов’юка з Н. М. Ліборською (1974), з Ю. Шумовським (1994); руко-
пис І. Д. Лозов’юка “Матеріали до монографії історичного містечка Берес-
течка” (1990-ті); його книга “Віч-на-віч з Дубном ”; буклет краєзнавчої серії 
(з дарчим написом автора); 

фонд С. М. Куриляка, борця за волю України, політв’язня, включає: 
атестат про отримання середньої освіти в Явасській вечірній школі; листу-
вання з Л. Лук’яненком (1970–1980-ті); довідка про перебування у засланні 
С. М. Куриляка в с. Чілі Кзил-Ординської області (1991); звинувачувальний 
висновок щодо злочинів (1963, Рівне); довідки про зняття з обліку спецпо-
селення (1958, Томськ), про дозвіл на проживання тільки в межах Молчанів-
ського району Томської області (1950, Томськ), про відбування покарання 
в місцях позбавлення волі із 31 жовт. 1963 р. по 31 жовт. 1968 р. ВТК № 11 
(1968), про виселення сім’ї Куриляків на спецпоселення в Томську область 
та їх реабілітацію (1992, Львів); вирок С. М. Куриляку з короткою його 
біографією та дані про попередні судимості (1963). 
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Серед друкованих матеріалів наявні: поштова листівка з видами 
м. Дубна (поч. XX ст., франц. мовою); оголошення Волинського губерна-
тора з викладом маніфестів про відречення від престолу Миколи ІІ і Ми-
хайла (складається з трьох розділів: маніфест про відречення від престолу 
Миколи ІІ на користь брата Михайла, маніфест про відречення від престо-
лу Михайла на користь Тимчасового уряду, 1917); звернення керівництва 
Дубенського краю до населення про “соблюдение спокойствия и порядка” 
(1917); оголошення міської ради м. Дубна про санітарний порядок за під-
писом бургомістра Ковалевського (1937, польс. мовою); листівки “Нащо 
нам потрібні комітети бідноти”, періоду Великої Вітчизняної війни – “Хо-
чеш жити – не їдь в Німеччину”, “До населення України” із закликом не 
йти працювати на військові об’єкти окупантів (1943), “Україна була і буде 
радянською!” (звернення до поліції з закликом переходити на бік парти-
занів і бити фашистів, 1943).

Післявоєнний період характеризують такі документи: поштові листів-
ки на тему “Росія в трьох революціях” (1957, кольорові малюнки художника 
М. Довгорукого); запрошення на святкування 400-ліття книгодрукування на 
Україні 1574–1974 рр. у м. Острозі; листівка “Рідній Батьківщині – удар-
ну працю” (завдання Дубенського м’ясокомбінату, 1977); положення про 
присвоєння звання “Відмінник якості” (1976); програми республікансько-
го семінару працівників музею (1979) та святкового концерту для делегатів 
XXIV з’їзду ЛКСМ України (1982); плакати на міжнародні теми і події внут-
рішнього життя СРСР (1982–1983).

Фонд фотодокументів включає старі види міста та околиць Дубна, 
фотографію родини Шумовських, фотографії з серії “Національні меншини 
Дубно”.

Довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарна книга 
Уніфікований паспорт

Картографічна картотека 

Довідкова бібліотека

Налічує бл. 4 тис. прим., серед яких є рідкісні видання, у т. ч. з дарчи-
ми написами: Самчук У. “Чого не гоїть огонь” (Нью-Йорк, США, 1959, дар-
чий напис автора); “Біблія” (Кролевець, Польща, 1738, польс. мовою); “Тру-
ды общества исследователей Волыни” (Житомир, 1912–1915); “Волынские 
епархиальные ведомости” (1877–1881); “Архів Сангушків” (1554–1572) 
(Львів, 1910, польс. і рос. мовами, дарчий напис від 1922); Шевченко Т. Г. 
“Повісті” (К., 1964, з дарчим написом правнука по сестрі Катерині письмен-
ника Д. Красицького); Свєшніков І. К. “Монографія про Берестецьку битву 
1651 року” (Львів, 1994, з дарчим написом автора, адресованим Держав-
ному історико-культурному заповіднику м. Дубно); “Церковные ведомос-
ти” (СПб., 1913); “Энциклопедический словарь” Брокгауза і Єфрона (СПб., 
1890); “Волынский историко-археологический сборник” (Почаїв, 1896); 
газети “Селянська доля” (1924, Луцьк); “Червоний прапор”(1940–1941). 



Архівні установи України

58

бібліографія

Савчук П. О. Дубнівський краєзнавчий музей : путівник / П. О. Сав-
чук, І. І. Кузнєцов, П. І. Яковчук ; худ. О. Романченко ; відп. за вип. В. Я. Си-
доренко. – Львів : Каменяр, 1979. – 102 с. : іл.

Камінський П. Перлина Волинського краю : іст. нарис / П. Камін-
ський ; ред. М. Пшеничний. – Дубно, 2003. – 85 с.

Державний історико-культурний заповідник у місті Дубні : буклет / 
упоряд.: Т. Дмитренко, О. Гавриленко, М. Пшеничний. – Луцьк, 2003. – 
11 с. 

“Дубно, княжий мій граде!”: краєзн. нарис / ред. П. Смолін. – Луцьк, 
2005. – 52 с.

Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років : матеріали Міжнар. 
наук.-теорет. конф. / голов. ред. П. Смолін. – Дубно, 2007. – 258 с.

Єврейському народові : матеріали Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., 
присвяч. укр.-євр. взаєминам на Дубенщині. – Дубно, 2008. – 154 с.

Історико-культурна спадщина Дубна : правові, історичні, мистецькі та 
музейні аспекти : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. 15-річчю створен-
ня Держ. іст.-культ. заповідника міста Дубна / голов. ред. П. Смолін. – Дуб-
но, 2008. – 224 с.

Чехи і Дубенщина : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 
60-річчю репатріації чехів на етнічну Батьківщину / ред. П. Смолін. – Дуб-
но, 2008. – 92 с.

Дубно – Гоголю : матеріали наук.-теорет. конф., присвяч. 200-річчю 
від дня народження М. В. Гоголя / голов. ред. П. Смолін. – Дубно, 2009. – 
172 с. 

Л. Камінська

Державний історико-культурний заповідник м. Острога
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Академічна, 5, м. Острог, Рівненська обл., 35800
Тел.: (03656) 2-26-56 (директор), 2-25-93 (заст. директора з наукової 
роботи, краєзн. музей), 2-26-98 (відділ фондів), 2-32-71 (Музей книги 
та друкарства), 5-43-52 (літературно-меморіальний музей  
М. Островського, с. Вілія Острозького р-ну)
Факс: (03656) 2-26-56
Е-mаіl: dikzo@ukr.net 

Транспорт: автобус, маршрутне таксі “Рівне – Острог”, “ст. Острог” 
(зуп. “Центр міста”)

Час роботи: 8.30–17.45, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка

1916 р. – відкрито історичний музей (відомий як Музей імені кн. Ост-
розьких) на основі колекцій заснованого в 1910 р. давньосховища Братства 
імені кн. Острозьких (релігійно-просвітницького і краєзнавчого товариства 
місцевої інтелігенції, організованого в 1909 р.). У роки революції в Україні 
при музеї працював повітовий комітет охорони пам’яток мистецтва і ста-



59

Рівненська область

ровини. За польської влади Музей імені кн. Острозьких підпорядковувався 
спочатку призначеній адміністрацією кураторії, згодом – “Товариству друзів 
Музею імені кн. Острозьких” при міському самоуправлінні.

1938 р. – підпорядковувався міському осередку Польського краєзнав-
чого товариства. 

1940 р. – іменувався “Острозький історичний музей” (після входжен-
ня Західної України до складу УРСР був націоналізований). Діяльність му-
зею не переривалася в роки нацистської окупації.

1950 р. – перейменовано в Острозький краєзнавчий музей. 
1981 р. – створено Державний історико-культурний заповідник м. Ост-

рога на базі музею. 
1985 р. – відкрито Музей книги та друкарства.
1987 р. – до структури заповідника увійшов Літературно-меморіаль-

ний музей М. Островського в с. Вілія Острозького р-ну.
1997 р. – відкрито постійнодіючу нумізматичну виставку.
У заповіднику працюють: краєзнавчий музей з історичним і художнім 

відділами, Музей книги та друкарства, постійнодіюча нумізматична вистав-
ка, Літературно-меморіальний музей М. Островського в с. Вілія, до складу 
якого входять пам’ятки оборонної і храмової архітектури Острога і Межи-
річчя ХІV–ХVІІ ст. 

Обсяг фондів
64736 од. зб. музейних предметів основного фонду
16686 од. зб. науково-допоміжного фонду (стародруки і рукописні 

книги; архівні документи; нумізматика; археологія; етнографія; іконопис; 
живопис; скульптура; ін. пам’ятки давньої і новітньої історії та мистецтва), 
у т. ч.:

23249 од. зб. документів з паперовими носіями (1546–2008)
1603 од. зб. фотодокументів (друга пол. ХІХ ст. – 2008)

Анотація складу фондів
Рукописні оригінали зберігаються у відділі фондів. Найдавніші доку-

менти у фондах – акти (ХVІ–ХVІІІ ст., староукраїнською, серед. ХVІІ ст. пол. 
мовами). Серед них: виписи із судових книг (головних трибунальських Во-
линського і Брацлавського воєводств; земських, гродських і підкоморських – 
насамперед, луцьких, а також кременецьких, берестейських воєводств і Київ-
ського воєводства), що стосуються майнових (переважно, земельних) справ 
волинських магнатів і шляхти – кн. Острозьких, Заславських, Глузьких, 
Малинських та ін. Низка документів висвітлює хід судових процесів кн.  
В.-К. Острозького та його спадкоємців. Зберігаються дві королівські грамо-
ти – А. Ягелонки (1582) і С. Понятовського (1777), що містять копії привілеїв, 
наданих роду Острозьких. Визначними рукописними пам’ятками, що стосу-
ються династії Острозьких, є дерманский “Пом’яник” (1521) кн. К. І. Ост-
розького (в рукопису ХVІІ ст.) і “Суботник” (1693) з церкви с. Погорілець на 
Дубенщині, який містить імена кн. Острозьких і Заславських. Зберігається ін-
вентар Острога (1708, частини міста, належної тоді кн. Яблоновським), сво-
го часу опублікований Й. В. Новицьким. Ремісниче життя другої половини 
ХVІІІ ст. відображено у цехових книгах містечка Мізоч.
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Найчисленнішими в архівному фонді є документи часів перебування 
Острога і краю у складі Російської імперії – архівні документи православ-
них духовних установ. Значний за обсягом фонд Острозького чоловічого 
Преображенського монастиря, який був резиденцією волинських архієреїв 
(1795–1825); тут же працювала духовна семінарія єпархії. Є фонди Острозь-
кого міського благочиння, міських (Успенської, Параскево-П’ятницької, Ми-
колаївської, Богоявленської соборної) та деяких сільських (Майкова, Вілії, 
Хорова тощо) церков повіту. Низка документів походить з архіву Острозь-
кого Кирило-Мефодіївського православного братства і жіночого училища 
при ньому (у т. ч. адресовані ініціатору створення братства графу Д. Блу-
дову автографи російського поета В. Жуковського та чеського просвітителя 
В. Ганки, а також копія передсмертного листа поета-декабриста К. Рилєєва, 
що належала графу). Окремі документи стосуються Острозької чоловічої 
гімназії та інших навчальних закладів міста. 

Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування ві-
дображають архівні документи Острозького міського спрощеного управ-
ління, Хорівського волосного правління, Острозького сирітського суду. Наявні 
фрагменти документів розташованих у місті військових частин, насамперед, 
126-го Рильського піхотного полку. Наявні комплекси архівних документів, що 
стосуються пов’язаних з Острогом походженням, навчанням і проживанням 
радянського воєначальника генерала армії О. Антонова, російського пись-
менника в Польщі П. Юр’єва, історика права академіка ВУАН А. Малинов-
ського, краєзнавця А. Сендульського, директора гімназії М. Макарова.

Низка архівних документів відображає діяльність Братства імені кн. 
Острозьких, хід реставрації Вежі Мурованої ХІV ст., діяльність керівника 
реставраційних робіт волинського єпархіального архітектора В. Леонтови-
ча, острозьких музейників і краєзнавців М. Тучемського і Й. Новицького.

Роки революції в Україні (1917–1920) відображено у архівних до-
кументах Острозької міської думи, Українського товариства “Просвіта” 
(1917), повітового революційного комітету, Острозького повітового комітету 
(1919–1920), Острозького повітового комітету охорони пам’яток мистецтва 
і старовини, в особистих документах і спогадах учасників подій, листівках, 
брошурах, періодиці тощо. 

Міжвоєнне двадцятиріччя, коли Острог належав до Польщі, пред-
ставлено в архівних документах Острозького міського магістрату, підбір-
ках документів, що стосуються здійснюваної владою парцеляції земель, 
соціально-економічного і культурного життя міста, діяльності навчальних 
закладів, а також у підбірках рекламної друкованої продукції польських 
фірм. Окремі документи висвітлюють діяльність громадських організацій 
міста і повіту – Українського товариства “Просвіта”, Російського благодій-
ного товариства, професійних спілок, польських і єврейських об’єднань. 
Зберігаються особисті архівні документи і спогади членів політичних пар-
тій лівого спектра – Компартії Західної України та Українського соціаліс-
тичного селянсько-робітничого об’єднання, активістів просвітянського 
руху – І. Талащука, С. Козицького, родини Алтуніних. Зібрано архівні доку-
менти священицьких родин (Туркевичів, Рихлицьких і Бобровницьких, Со-
болевських та ін.).

Входження західноукраїнських земель до складу УРСР, події Другої 
світової і Великої Вітчизняної воєн представлено фотографіями, відозвами, 
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листівками, листами, нагородними документами та ін., а також спогадами 
і щоденниками фронтовиків, партизанів і підпільників, трудівників тилу. 
Комплекс документів присвячено органу Рівненського підпільного обкому 
КП(б)У – газеті “Червоний прапор”. Велика група документів походить з на-
цистських окупаційних установ (справи про вивезення місцевого населення 
на примусові роботи до Німеччини).

Значне місце в архівних фондах посідають документи, що відобра-
жають соціально-економічне і культурне життя міста і району в перші піс-
лявоєнні роки і в наступні десятиріччя, діяльність Рад депутатів різних рів-
нів, районної партійної (КПУ), комсомольської, профспілкових організацій, 
колгоспів, промислових підприємств, установ освіти, культури, охорони 
здоров’я, серед яких: особисті архівні документи депутатів Рад, делегатів 
з’їздів і конференцій, керівників і передовиків виробництва. У зв’язку зі 
створенням у структурі заповідника Музею книги і друкарства відклалися 
підбірки документів, що висвітлюють діяльність організацій книголюбів, лі-
тературних об’єднань, редакцій газет і журналістських колективів, полігра-
фічних і книготоргових підприємств регіону.

Роки становлення незалежної Української держави представлено до-
кументами, що висвітлюють громадсько-політичне життя міста і району, 
діяльність політичних партій, рухів, об’єднань, релігійних конфесій, на-
ціонально-культурних товариств, відродження Острога як осередку вищої 
школи і науки.

Значну частину колекції складає збірка стародруків та рукописів 
XVI–XVIII ст. Серед рукописних книг – Євангеліє XVI ст., Мінея місячна 
XVI ст., Апостол XVII ст., Євангеліє XVII ст., Євангеліє учительне XVIII ст., 
Шестиднев XVIII ст., два Пом’янника кн. Острозьких – Дерманський поч. 
XVII ст. та Суботник (1696), збірник конспектів невідомого студента Киє-
во-Могилянської академії (1696), колекція нотних ірмолоїв XVI–XVIII ст., 
рукописи російського походження І. Посошкова “О скудости и богатстве” 
(1724, лат., польс., рос. мовами), врятовані музейними працівниками в роки 
Другої світової війни сувої єврейських Тор.

У колекції є кириличні стародруки друкарень України, Білорусі, Росії, 
Литви; рідкісні видання; збірка видань гражданського друку.

Дві третини колекції стародруків складають західноєвропейські ви-
дання друкарень міст Майнца, Кельна, Нюрнберга, Базеля, Женеви, Па-
рижа, Ліона, Лейдена, Антверпена, Амстердама, Венеції, Рима, Лондона, 
Варшави, Кракова та ін. В колекції є 10 палеотипів, видання Ельзевірів та 
Плантенів, один Альдин.

Музей книги має колекції стародруків, українських видань ХІХ– 
ХХ ст., Біблій, “Кобзарів” Т. Шевченка, “Букварів” мовами народів світу, 
мініатюрних видань, краєзнавчої літератури, книг з автографами, ексліб-
рисів та книжкової графіки.

Фотографічна група експонатів включає: найдавніші знімки другої 
пол. ХІХ ст. – пам’ятки острозької старовини, заходи щодо їх врятування, 
фотографії, присвячені діяльності місцевих релігійних і освітніх установ, – 
Кирило-Мефодіївського братства, жіночого училища графа Д. Блудова, 
чоловічої гімназії, Братства імені кн. Острозьких та ін.; фотопортрети та 
групові знімки представників острозької інтелігенції, осіб, життя і діяль-
ність яких пов’язані з Острогом – графині А. Блудової, В. Леонтовича, 
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Д. Мануїльського, О. Антонова та ін. Є численні фотографії фронтовиків, 
передовиків виробництва минулих десятиріч, діячів літератури і мистецтва. 
Сформовано колекцію острозької філокартії.

Велику частину архівних збірок музею у 1920–1930 рр. було виве-
зено в м. Луцьк, у музей і бібліотеку при Волинському товаристві друзів 
наук. Серед них – архів Єло-Малинських (і їх спадкоємців – Сосновських) з 
Новомалинського замку; латиномовні богословські і філософські рукописи, 
що походили з єзуїтського колегіуму в Острозі; метричні і церковні книги 
з православних храмів Острога і повіту; частина межиріцького (під Остро-
гом) пофранцисканського монастирського архіву; фрагменти документації 
російської шкільної адміністрації в Острозі; документи Української війсь-
кової ради в Острозі (1917–1918) тощо. З музею в Острозі тоді ж зникла 
більшість рукописів волинського краєзнавця ХІХ ст., священика Аполонія 
Сендульського. 

Обліково-довідковий апарат

Книги вступу музейних предметів
Інвентарні книги
Паспорти на музейні пам’ятки 

Допоміжні картотеки

наукова бібліотека 

Розпочала роботу в 1910 р. разом із давньосховищем Братства імені 
кн. Острозьких. Налічує бл. 11 тис. прим. книг укр., польс., рос., нім., грец. 
та лат. мовами ХІХ–ХХ ст. (видання до 1825 р. і особливо цінні пізніші ви-
дання поступово передаються в основний музейний фонд заповідника). На-
явні комплекти енциклопедичних видань ХІХ–ХХ ст., комплекти періоди-
ки ХІХ–ХХ ст., у т. ч. “Волынские епархиальные ведомости” (1867–1914), 
“Киевская старина” (1883–1886, 1888–1889, 1891, 1893, 1903, 1905–1906), 
“Вестник Юго-Западной и Западной России” (1862–1866), “Записки НТШ” 
(1902–1916), “Журнал Министерства народного просвещения” (1894–1910), 
“Восход” (1884), “Образование” (1898–1901), “Всемирный вестник” (1906–
1908), “Научное обозрение” (1898–1901), “Русский архив” (1884–1889), 
“Историческая летопись” (1916), “Труды Киевской духовной академии” 
(1863–1907), “Русская старина” (1892–1910), “Вестник Знания” (1903–1914), 
“Ziemia Wołyńska” (1938–1939), “Православна Волинь” (1922), “Духовний 
сіяч” (1927–1931), “Церква і нарід” (1938) тощо.

бібліографія 
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Хведась А. Острозький державний історико-культурний заповідник : 
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Забаштанський В. Музей книги в Острозі : путівник / В. Забаштан-
ський. – К., 1987. – 16 с.
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книжных памятников : сб. науч. тр. – М. : ГБЛ, 1989. – С. 132–134.

Позіховська С. Листи В. Жуковського і В. Ганки графу Д. М. Блудо-
ву в колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острога /  
С. Позіховська // Острог на порозі 900-річчя : матеріали VI Острозької наук.-
краєзн. конф., 1995 р.  – Острог, 1995. – С. 167–170.

Пушкар Н. Ю. Листи вчителів Острозького повіту з фронтів Першої 
світової війни / Н. Ю Пушкар // Острог на порозі 900-річчя : матеріали  
VI Острозької наук.-краєзн. конф., 1995 р. – Острог, 1995. – С. 171–173.

Хведась А. О. Архів Братства імені князів Острозьких, як важливе 
джерело у вивченні історії організації Острозького краєзнавчого музею / 
А. Хведась // Острог на порозі 900-річчя : матеріали VI наук.-краєзн. конф., 
1995 р. – Острог, 1995. – С. 179–181.

Манько М. П. Архівно-документальний фонд Державного істори-
ко-культурного заповідника м. Острога / М. П. Манько // Наук. зап. / Упр. 
культури Рівнен. облдержадміністрації, Рівнен. краєзн. музей. – Рівне, 
1996. – Вип. 1 : 100-річчю музейної справи на Рівненщині присвячується. –  
С. 90–95.

Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі / С. Позіхов-
ська // Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст. : енциклопед. вид. – Острог, 1997 –  
С. 98–100.

Хведась А. Джерела з історії Братства ім. кн. Острозьких в Острозі 
(1909–1920) / А. Хведась // Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст. : енциклопед. 
вид. – Острог, 1997 – С. 41–43.

Манько М. П. Пам’ятки єврейської історії та культури в зібранні Дер-
жавного історико-культурного заповідника міста Острога / М. П. Мань-
ко, Р. С. Шпізель // Доля єврейської духовної та матеріальної спадщини 
в ХХ столітті. – К., 2002. – С. 325–329.

Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової ко-
лекції Музею книги та друкарства в Острозі / С. Позіховська // Волинський 
музей. Історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 2004. – Вип. 3.

Позіховська С. До питання створення експозиції Музею книги та дру-
карства в Острозі / С. Позіховська // Волинська книга : історія, дослідження, 
колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 3–13.

Стародруки Речі Посполитої ХVІ–ХVІІІ ст. у зібраннях Музею кни-
ги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог 
/ уклад.: О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська. – Луцьк, 2005. – 104 с. : 
іл. – (Б-ка “Волання з Волині” ; т. 38).

Бірюліна О. Витоки та історія роду Єло-Малинських за матеріалами 
Новомалинського родинного архіву / О. Бірюліна // Волинська книга : іс-
торія, дослідження, колекціонування : наук. зб. – Острог, 2005. – Вип. 1. –  
С. 29–39.

М. Манько
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літературно-меморіальний музей М. Островського
Підпорядкування: Державний історико-культурний заповідник  
м. Острога

Адреса: с. Вілія, Острозький р-н, Рівненська обл., 35852
Тел.: (03656) 54-3-52 

Транспорт: автобус, маршрутне таксі “Острог – Вілія”

Час роботи: 9.00–13.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка

1950 р. – створено бібліотеку-музей М. Островського у родинному бу-
динку письменника, де його сім’я мешкала до 1913 р. 

1970 р. – бібліотека-музей отримала статус Літературно-меморіаль-
ного музею М. Островського. 

1974 р. – перебував у складі Рівненського обласного краєзнавчого 
музею. 

1987 р. – передано Державному історико-культурному заповіднику  
м. Острога. 

Обсяг фондів

1431 од. зб. музейних предметів основного фонду, у т. ч.: 
1182 од. зб. архівних документів (1804–2007)

Анотація складу фондів

Зберігаються документи з історії с. Вілія ХІХ – поч. ХХ ст., біль-
шість яких походить з архіву місцевої Параскева-П’ятницької церкви, 
у т. ч. клірові відомості, прибутково-видаткові книги, сповідні відомості, 
друковані примірники царських маніфестів тощо. В окремих документах 
збереглися свідчення про предків письменника М. Островського. Наявні: 
план родинної садиби Островських (поч. ХХ ст.), окремі документи з Ві-
лійської церковно-парафіяльної школи, де навчався майбутній письмен-
ник, записи спогадів його земляків, шкільних колег, листи родичів М. Ост-
ровського (дружини Раїси, сестри Катерини і брата Дмитра) на адресу 
Вілійського музею. Основу книжкового фонду складають видання творів 
М. Островського в російському оригіналі і в перекладі мовами народів 
колишнього СРСР і світу, у т. ч. три прижиттєві видання роману “Як гар-
тувалася сталь” із бібліотеки письменника в м. Сочі, дослідження його 
біографії та творчої спадщини, художні твори про письменника, книги 
“людей корчагінської долі” (літераторів, що повторили життєвий подвиг 
Островського) із дарчими написами авторів, а також книги з автографами 
українських та зарубіжних письменників, які в післявоєнні десятиріччя 
відвідували с. Вілію.

Зберігається підбірка фотографій із сімейного архіву народної актри-
си України та СРСР Н. Ужвій, яка в 1916–1918 рр. вчителювала у місцевій 
школі.
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Обліково-довідковий аппарат
Книги вступу музейних предметів
Інвентарні книги
Паспорти на музейні пам’ятки 

Допоміжні картотеки
М. Манько

Музей історії 
національного університету “Острозька академія”
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Адреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800
Тел./факс: (03654) 2-29-49 (приймальня ректора)
E-mail: heritage@uosa.uar.net
Транспорт: потяг до залізн. ст. Острог, маршрутне таксі “Рівне – Острог”
Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1576 р. – засновано Острозьку слов’яно-греко-латинську академію кн. 

В.-К. Острозьким.
1998 р. – створено Центр вивчення спадщини Острозької академії На-

ціонального університету “Острозька академія”, який займається вивченням 
матеріалів (документів, історичних праць, літературних творів) стосовно іс-
торії та духовної спадщини Острозької академії, їх опрацюванням та пуб-
лікацією досліджень; встановленням та підтримкою зв’язків із вітчизняни-
ми та зарубіжними науковими установами, окремими науковцями з метою 
вивчення історії і духовної спадщини Острозької академії; популяризацією 
феномену Острозької академії серед громадськості.

Обсяг фондів
1451 од. зб. музейних предметів (1594–2009) 

Анотація складу фондів
У фондах є документи, пов’язані з діяльністю Острозького жіночого 

училища ім. графа Д. Блудова: листи, квитанції про перерахунок коштів, 
копії атестатів, довідки, конспекти лекцій, підручники тощо; листи росій-
ського художника К. Брюлова до засновниці жіночого училища графині 
А. Блудової (30-ті рр. XIX ст.).

У музеї є рукопис “Плач пресвятої Богородиці” голови Української 
греко-православної церкви в Канаді митрополита Іларіона (Івана Огієнка) 
(1943). До експонатів музею належить оригінал документа, вік якого понад 
400 років – уповноваження, видане кн. В.-К. Острозьким, засновником Ост-
розької академії, закріплене червоною печаткою (23 квіт. 1594 р.). 

Зберігаються такі документи: “Приложение к аттестату, выданному от 
Острожского Женского Графа Димитрия Николаевича Блудова Училища”; 
різноманітні рахунки училищу (1919–1922); документи про нагородження 
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учениць училища (1900); квитанції (1916, 1917, 1918, 1919); копія атеста-
та учениці 7-го класу училища Даненкович; копія виписок з нотаріального 
духовного заповіту С. Ф. Солнцева (1912); Указ Його Імператорської Велич-
ності, Самодержавця Всеросійського з Волинської духовної консисторії бла-
гочинному ієрею Юлію Гапановичу (1909); випис з двох духовних заповітів 
гр. А. Д. Блудової, зроблених у петербурзьких нотаріусів М. І. Успенського 
(1876) та Каченовського (1886), затверджених до виконання окружним су-
дом м. Санкт-Петербурга (1891); запрошення (м. Острог, 1914, 1923, 1933); 
різного роду прохання до Педагогічної ради (1911, 1922, 1923).

Наявна багата епістолярна спадщина, яка складається з листів різно-
го характеру: до отця протоієрея Острозького Св. Кирило-Мефодіївського 
братства (1885); вчителя Юрчинського до матері учениці училища О. Руд-
ницької; Т. Прібільської до вчительки училища Олени Григорівни; дирек-
тора училища до командира 19 волинського полку з проханням дозволити 
виступ польському оркестру на балу в гімназії (1922); адміністрації Волин-
ського шкільного округу до училища у справі шкільної статистики (1922); 
лист-кореспонденція протоієрея Арсенія (Бордоговського) до протоієрея 
Бенедикта (Ієронімовича) (1922), директора Острозької жіночої гімназії ім. 
графа Д. М. Блудова до Острозького повітового старости, кураторії Волин-
ського шкільного округу до дирекції гімназії (1923); до настоятеля Острозь-
кої братської церкви (1924); комісії у справах російської школи в Польщі до 
гімназії (1922); до графині А. Блудової від імператриці Катерини (м. Санкт-
Петербург); ради Острозького Св. Кирило-Мефодіївського братства до 
присяжного повіреного В. О. Савкукома (1923); протоієрея Анамія до отця 
Венедикта в м. Острог (1923); А. Чеховської в канцелярію гімназії (1923); 
з Острозької гімназії до видавництва “Наука” у м. Варшаві (1922); О. Во-
ронкової до директора гімназії о. Венедикта; директору гімназії з книгарні 
Венде в м. Варшаві (1922); директора гімназії до магістра м. Острога (1922), 
до графині А. Блудової (1835); К. Брюлова до графині А. Блудової, директо-
ра гімназії до кураторії Волинського шкільного округу (1922) тощо.

Є господарські документи (1920–1925); переліки книг, які учили-
щу пропонують виписувати з магазину польсько-російського видавництва 
“Коззіса” (1922); списки учнів, пенсіонерів та службових осіб Острозької 
жіночої гімназії ім. графа Д. М. Блудова; зошит з диктантами учнів учили-
ща ім. графа Д. М. Блудова в Острозі (кін. XIX – поч. XX ст.); звіт 8-клас-
ної приватної жіночої гімназії ім. графа Д. М. Блудова в Острозі на Во-
лині (1922/1923 навчального року); протоколи засідань педагогічної ради 
училища; звернення кураторії Волинського шкільного округу до дирекцій 
приватних шкіл та шкільних інспекторів з вимогою організації фізичного 
виховання учнів (1923); посвідчення директора училища (1922); різні пові-
домлення кураторії Волинського шкільного округу, управління приватних 
середніх і загальних шкіл, дирекції училища; дозволи директору училища 
на проведення лекцій (1922), складання іспитів; довідки про навчання та 
місце проживання учнів; доповідь викладача гімназії О. Ленгевського фі-
нансовій комісії (1923); свідоцтва опікунської Ради училища; трудові уго-
ди; атестати про закінчення навчального курсу.

Наявні лекції, прочитані Д. Бичковським в училищі, про варяго-русь-
ке питання, “смутні часи” в Росії, полонізацію Задніпров’я, утворення ко-
зацтва та перші козацькі війни, історію Росії, війну Росії з Францією, роз-
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дроблення Польщі (XIII–XIV ст.), поляків в Угорщині та Прусії, М. Гоголя, 
слов’янство, забудову Острога та заселення України, першодрукаря І. Федо-
рова та розвиток книгодрукування, історію України XVI–XVIII ст., церков-
не життя.

Зберігається колекція стародруків, серед яких є видання з дарчими 
написами (Псалтир, XIX ст., дар від В. П. Пєріна); рукописи (Служебник, 
рукопис, поч. XIX ст.) тощо.

Обліково-довідковий апарат
Картотеки: 
художнього фонду 
документального фонду 
фонду стародруків 
речового фонду 
нумізматичного фонду 
фонду фотографій 
книжкового фонду 

Г. Плахотнюк
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Сумський обласний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Кірова, 2, м. Суми, 40030
Тел.: (0542) 22-16-59, 22-25-37, 22-14-41
E-mail: sumymuseum@mail.ru

Транспорт: тролейбус 3, 4 (зуп. “Центральний універмаг”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1920 р. – засновано художньо-історичний музей. 
1939 р. – на базі художньо-історичного музею створено обласний крає-

знавчий та обласний художній музеї.
1941р. – будинок музею було зруйновано, втрачено документи і біль-

шість експонатів. 
1975 р. – музей функціонує в будинку колишньої Сумської земської 

управи. 
1993 р. – музей одержав ще один будинок по вул. Покровській, 2 (ко-

лишній Жовтневій).
У структурі музею функціонує будинок-музей А. П. Чехова в м. Суми 

та виставка “П. І. Чайковський і Україна” в смт Низи Сумського району.

Обсяг фондів
24842 од. зб. музейних предметів основного фонду (без фонду відділу 

“Будинок-музей А. П. Чехова”) (І чверть ХVІІ ст. – 2008)

Анотація складу фондів
Документи зберігаються у відділі обліку і збереження фондів, екс-

понуються у діючих експозиціях, є рукописними, друкованими та виго-
товленими фотографічним способом. До рукописів відносяться документи 
XVII – поч. ХХ ст. У фонді наявні друковані матеріали: книги, альбоми, пе-
ріодичні видання, друкована агітаційна продукція. 

Документи ХVІІ ст. – рукописні паперові сувої, так звані “стовпці”; 
зразки казенного діловодства: виписи з окремих книг, списки з грамот ро-
сійських царів. Найдавнішим є випис 1613 р., що підтверджує надання 
за службу М. Карпову садибного маєтку в Новгород-Сіверському повіті. 
У списках царських указних грамот названо прізвища путивльських воєвод 

СумСькА ОблАСть
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І. Анненкова, С. Клокачова, дяків І. Колпакова, П. Швиртова. Є документи-
сувої про наділення новими “жеребами”, тобто земельними володіннями, 
боярських дітей Черепових, Лапоногових, Бершова. У грамоті путивльсько-
му воєводі дано розпорядження не брати податки з земельних володінь 
у зв’язку з участю їх господарів у кримських походах. Є документи про 
продаж кріпаків с. Недригайлова, купівлю та полюбовний обмін земельних 
ділянок.

Офіційні документи державних органів та установ є у фондах По-
луботків, Туманських, Бартошів, Уманців та місцевих органів управлін-
ня. Серед офіційних документів: універсал гетьмана І. Мазепи сотнику 
Н. Цигикалу про прибутки з млинів; указ цариці Анни Іоанівни гетьману 
Д. Апостолу про земельні наділи (1731); копія указу Катерини ІІ із забо-
роною недворянам подавати чолобитні (1770-ті); маніфест Олександра І 
на честь перемоги над Наполеоном. Наявні друковані “Записки історич-
ні, політичні і військові про Росію” (1771); рукописна збірка “Звід законів 
судочинства” (1778); книги-збірники заслуханих Сенатом справ з резо-
люціями (1823–1826); список законів Литовської держави ХVІ–ХVІІ ст., 
так званий “Литовський статут”, який регламентує питання юридичного, 
державницького, судового, господарського, родинно-майнового, мораль-
но-етичного характеру (два розділи його стосуються гетьманщини 1730– 
1750-х рр.). Документи Чернігівського губернського правління (1796–1802) 
та глухівського земського повітового суду відклались в фонді Туманських. 
До документів і справ місцевих органів самоуправління відносяться, зокре-
ма, матеріали Лебединського окружного і волосного правлінь (1815–1900), 
Межирицького волосного і сільського (першої пол. ХІХ ст.), Охтирського 
волосного (1837–1852) правлінь. Це документи: про місцеве судочинство; 
рекрутські набори з селян; соціально-економічні відносини (збір місцевих 
податків, врожаї, стан земель, лісів, сінокісних угідь, громадські повин-
ності); стан медицини і освіти в повітах та становлення і дію культурно-
просвітницьких об’єктів; паспортизацію населення Лебединщини. 

До документів радянського періоду відносяться – документи партій-
них з’їздів, ІІІ Всесоюзного з’їзду колгоспників (1969), диплом ЦК КПРС, 
РМ СРСР та ЦК ВЛКСМ про вручення м. Суми перехідного Червоного 
прапора (1976); офіційні документи місцевих органів влади про укладання 
договорів на соцзмагання між містами Суми, Чернігів та Курськ. У фондах 
г. Пармузіної, М. Савченко, М. Оксененко, Я. Шульги є документи про їх 
роботу депутатами ВР СРСР та УРСР. За нинішній час – документи Сум-
ського земляцтва в Києві, Сумського Ротарі-клубу (1990–2000).

Документи (оригінали і старовинні копії ХVІІІ ст.) свідчать про май-
новий стан верхівки тогочасного населення, ріст козацько-старшинського 
землеволодіння, певною мірою – про соціально-політичний устрій: копії 
жалуваних грамот царів на маєтності військовому обозному, кільком пол-
ковникам, на монастирські будівлі і вотчини; численні купчі на землю в різ-
них місцевостях краю поміщиків Бардакових (1807–1820-ті), Пустовойто-
вих, Іваненків, Романових та ін.; документи судових інстанцій про розподіл 
спадщини. Боргові розписки, документи щодо відносин гр. О. г. Кушеле-
ва-Безбородька та управителя його економіями Я. Бартоша свідчать про 
зростання землеволодінь поміщиків (Я. Бартош був управителем кількох 
економій) та подальше зубожіння селян. У фонді Бартошів є документи про 
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надання дворянства (1791), відзначення заслуг за навернення селян Нової 
Чиголки до християнської віри та документи особистого характеру (одру-
ження, народження дітей). 

У фондах зібрано рукописні книги з різних галузей знань: підручни-
ки з навчання латині, дипломатії, медична “Хірургія”, нотні записи в кіль-
кох “Ірмологіях” та тексти пісень; чотири томи рукописів ХІХ ст. з описом 
мандрів по святих місцях Сходу українського мандрівника і письменника, 
ієромонаха В. г. григоровича-Барського з відтворенням його малюнків 
(1723–1747). Рукописний зшиток “Ревизские сказки по Лебединскому уез-
ду Слободско-Украинской губернии” (1835) є збіркою “Сказок” на кожний 
населений пункт повіту з іменами поміщиків-власників. Сповідальна кни-
га церкви с. Івот глухівського повіту включає записи осіб, які сповідались 
(1708–1828). Рукописна книга “Сборник упражнений учащихся Харьков-
ского коллегиума” містить переклади з латинської різних текстів: псалмів, 
листів, поезії, повчань, понад 20 зошитів текстів-перекладів з написами про 
належність книги різним особам (1766–1789).

У фонді є кілька книг богословського змісту: “Євангеліє” (1681) з піз-
нішими рукописними вставками, датованими 1695 р.; “Ключ разумения” 
(1659) – збірник релігійних проповідей давньослов’янською мовою І. галя-
товського – українського письменника, церковного діяча, ректора Києво-
Могилянського колегіуму; “Бесіди Іоанна Златоустого на діяння апостолів” 
(1629) з графічними малюнками із зображенням апостолів, друковані у Киє-
во-Печерській лаврі на благодійні кошти.

Рукописні копії указів митрополичої Київської консисторії і Синоду 
стосуються різних питань церковної і господарської діяльності, у т. ч. чинні на 
території регіону. Інші рукописні документи характеризують майновий стан 
церков, монастирів. В одній з рукописних книг віднаходимо опис будівель, 
церковного і загальновживаного начиння, транспортних засобів, бібліотеки, 
грошових надходжень Петропавлівського глухівського монастиря (з водяни-
ми знаками, 1769). Є рукописний документ з описом Молчанського чоловічого 
монастиря (1856) та “Расходная книга Николаевской церкви с. Мартыновки” 
Охтирського повіту про різноманітні витрати на церковне життя (1825–1828). 
Церковно-парафіяльний опис Успенської церкви слободи Краснопілля подає 
відомості про населений пункт, його жителів та церкву.

У фондах музею зберігаються документи особового походження, се-
ред яких фонд Полуботків – оригінали документів або старовинні завірені 
копії ХVІІІ ст., які мають ознаки оригінальних (жалувана грамота російсь-
ких царів Іоанна та Петра Олексійовичів на маєтності полковнику Л. Полу-
ботку; добірка документів про вирішення майнових спорів, які стосувались 
с. Михайлівки; копії жалуваних грамот царя Петра І П. Полуботку; чоло-
битні царю з проханням повернути конфісковане майно померлого в Петро-
павлівській фортеці гетьмана П. Полуботка (1724). У зв’язку з військовим 
походом 1739 р. складений сином А. Полуботком документ-заповіт “Духов-
ная…” з розпорядженнями; є чернетка родоводу Полуботків (1840-ті). 

Більшість фонду складають оригінальні документи і старовинні копії 
з позовами до судів за право наслідувати володіння землями і майном. До-
кументи стосуються нащадків А. Полуботка, родин Миклашевських, Забе-
ло, Красовських, гамаліїв, Коробовських, Іваненків, Березовських та ін. Є й 
документи-позови до Предтечинського монастиря с. Михайлівки за землю 
і селян (1726–1809).
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У фонді роду Туманських, поміщиків з глухівщини, відклалися доку-
менти: про внесення до дворянської родовідної книги (1792), події Вітчиз-
няної війни 1812 р. (відправлення провіанту, теплих речей, грошових вне-
сків з маєтку до “відділення захисника”); глухівського земського повітового 
суду про тривалі судові позови до братів, сестер, сусідів, розподільчі акти на 
майно між членами родини, квитанції про сплату податків казні; багаторічні 
позови Ф. Туманської до міських властей м. глухова з проханням компен-
сації за дві крамниці, зруйновані з метою розбудови міського майдану; ви-
мога подати плани, описи лавочних місць; рукописна копія імператорського 
указу генерал-губернатору якнайшвидше закінчити справу з відшкодування 
компенсації (1837).

Фонд Ф. Шафонського та його сина – історика, етнографа, лікаря, 
дійсного статського радника О. Шафонського – складають купчі на землю, 
документи про обмін та землевпорядкування, що свідчить про господарську 
діяльність вченого; є кілька цінних автографів на документах.

У фонді роду Уманців (Ф. Уманець, П. Уманець, І. і М. Уманці та ін.) 
зібрано рукописи з клопотанням про надання дворянства, документи про 
військові і службові звання, навчання і громадську діяльність, земельні на-
діли. 

За документами родини Бартошів, Литвинових, ученого та історика 
О. Марковича можна прослідкувати їх родинні зв’язки і взаємовідносини, 
службову діяльність; наявне особисте листування (1852–1877).

Більшість документів родини Терещенків – купця І гільдії А. Тере-
щенка та трьох його синів торкаються питання пожертвування землі і са-
дибного місця для церкви, подальших грошових внесків на спорудження 
Свято-Трьох-Анастасіївської церкви у м. глухові (1870-ті – кін. ХІХ ст.), лі-
карні (про її завдання і діяльність розповідає брошура “Устав больницы св. 
Евфросинии в глухове”, 1879). До фонду глухівської Трьох-Анастасіївської 
церкви входять креслення планів будівлі, рукописні документи про даруван-
ня глухівською міщанкою А. Стеслявською садибного місця та документи 
про юридичне врегулювання майнових справ церкви.

Документи з фондів землевласника Л. Кеніга, князів Щербатових (пла-
ни і карти земельних угідь і економій, знімки заводських приміщень і майсте-
рень Тростянця, опис лісових масивів в угіддях) свідчать про становлення 
в краї капіталістичних відносин. Найвпливовішими були підприємці-меце-
нати І. г. та П. І. Харитоненки, які також володіли Павловським рафінад-
ним заводом. Є документи на їх земельні володіння в кількох повітах, опи-
си будівель заводу, заповіти Івана герасимовича про розподіл нерухомості, 
план сівозмін; документ із записами за 1872–1873 рр. – великоформатна 
книга “Расчётная заводов, экономий и лесов главной конторы И. г. Харито-
ненко”, кілька фотознімків відбудови цехів заводу після пожежі, датованих 
1908 р.; портретні фотографії П. Харитоненка і його сина, частини інтер’єру 
та подвір’я маєтку в Натальївці.

Про розвиток торгівлі свідчать рахунки торгових домів, магазинів, ла-
вок міст глухова (М. Д. Дунін), Охтирки, Сум, Харкова (1897–1917); платіж-
ні документи 1906–1913 рр. з с. Перекопівка Роменського повіту, окладні 
документи Сумської управи про податок на майно Є. Ходуна (1890-ті). 

Деякі відомості про міський устрій м. Суми наявні у фонді родини  
гречків. 



Архівні установи України

72

У фондах відклалися документи колишніх підлеглих кріпаків кн. 
В. голіцина – П. Соколова та родини Селегенів. П. Соколов (Соколенко) – 
самодіяльний поет і художник, родом із с. Славгорода Охтирського повіту. 
Деякий час жив у Петербурзі. У 1859–1861 рр. спілкувався з Т. Шевчен-
ком, переписував його “Букварь южнорусский”. Писав вірші, пісні, малю-
вав. У фонді П. Соколова є рукописна збірка з 54 аркушів із віршами пое-
та-аматора соціально-етнографічного характеру (деякі з віршів присвячено 
Т. Шевченку, є кілька ескізних малюнків олівцем; один з малюнків – “Хво-
рий Шевченко в ліжку”). У фонді два вірші-автографи П. Соколова – “Журба 
по родині” (1859) та віршоване послання з Петербурга приятелю і земляку 
М. Селегеню (1860), кілька фотознімків членів родини П. Соколова. У фон-
ді родини Селегенів є документи про звільнення від кріпацтва, народження 
дітей, сплату податків, кілька паспортних книжок; найбільше документів на 
ім’я С. М. Селегеня (про навчання за кошти земства, його допис у газету). 
На фотознімках – С. Селегень, бухгалтер у маєтку Л. Кеніга, організатор біб-
ліотеки та “народних читань” для робітників економії. У фонді є брошури 
“Отчет библиотеки служащих Тростянецкого имения” (1905–1907). 

Декілька документів пов’язані з іменами відомих російських літера-
торів г. Державіна та В. Капніста (рукописні нотатки до біографії, чернетки 
окремих поетичних творів, господарські документи). 

У фонді поета-демократа, уродженця Сумщини П. грабовського на-
явні оригінальні документи про його навчання, заслання до Сибіру: справи 
кількох повітових справників Тобольської губернії на осіб, що були під глас-
ним наглядом, поліцейські документи Тобольського губернського управлін-
ня та канцелярій Іркутського і Якутського губернаторів; матеріали про увіч-
нення пам’яті поета на Сумщині та пізніші видання його творів кількома 
мовами (1899–1902).

У фонді про Першу світову війну зібрані газетні матеріали, листи ря-
дового О. Фоменка з фронтових позицій своїй матері в м. Суми, поштові 
листівки, листи рядового П. Тверського та ін.

У музейній збірці є друковані наукові праці кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
професорів Харківського університету А. Краснова, В. Талієва та ін., які 
проводили дослідження рельєфу ґрунтів і рослинного світу Сумського, Ле-
бединського, Охтирського повітів; праці учених, пов’язаних із Сумщиною. 

Велику кількість музейного зібрання становлять документи особового 
походження післяжовтневого періоду, серед яких – особова справа В. Пав-
люченка (1917), фонди В. Рибальченка, Ф. Пономарьова, М. Савельєва, 
О. Самойлова, г. Сукачова, О. Маршали, Т. Яковлева, В. Смирнова, І. Хиж-
няка (1920–1980). 

Документи І. Барабана, Ф. Бабанова, М. Туркова, О. Самойлова, Д. Мо-
роза, Ю. Вакала, І. Жолдака, О. Пирожникова, О. Придатка, І. Карбовничого 
та інших містять відомості про період становлення радянської влади. 

Музейні документи розповідають про запровадження нових законів, 
організацію різних комітетів і інспектур, єдиний сільгоспподаток 1920-х рр., 
колективізацію на селі, події 1930-х рр. (фонди І. Барабана, О. Маршали, 
Д. Мороза, А. Оричука, Ф. Бабанова, Ю. Вакала, В. Білковського, О. А. Сте-
панченка, С. Д. Балабушки та ін.), сільське господарство, промисловість, 
письменників Сумщини.

Зберігаються добірки газет 1920–1940-х рр.: “Більшовицька зброя”, 
“Більшовицька молодь”, “Плуг і молот”, “Знамя Советов”, “Наш голос”, 
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“Соціалістична праця”; декілька районних газет кількох районів Сумщини 
за довоєнні роки, районні газети 1950-х рр., обласні та республіканські газе-
ти 1960–1980-х рр.; газети підприємств – “Компресор”, “Цукровик”.

Тему Великої Вітчизняної війни відображено в документах багатьох 
фондоутворювачів, зокрема, у справах кадрових офіцерів і рядових сол-
дат, нагороджених численними орденами і медалями, відзначених найви-
щою державною нагородою – званням героя Радянського Союзу (фонди 
С. Супруна, П. Іванова, М. Скуби, М. Полежая, М. Калініна, г. Рудченка, 
В. Цибровського, М. Пархоменка, В. Кайдаша, М. Моренця, І. Савченка, 
К. Білошниченка, І. Даниленка, К. Кухтія, А. Давидова, І. Ткача, Т. Терентія, 
Т. Яковлева, І. Міщенка, жінок-фронтовичок І. Єгорової, М. Коженко, Н. Ва-
куленко, Н. Орлової, О. грицини та ін.). 

Багато імен уродженців краю пов’язано з партизанською боротьбою 
і підпільною діяльністю в тилу ворога (документи і фотознімки з фондів 
І. Восьмірова, А. Інчина, радисток Н. Барабан, К. Коноваленко, М. Бугрова, 
підпільниць М. Бадаєвої та С. Тихончук, керівника молодіжної підпільної 
групи “Прапор” Д. Косаренка). Збереглися листівки, що закликали народ не 
коритись німцям і допомагати партизанам (кілька листівок і партизанських 
газет, надрукованих у з’єднанні М. Наумова); тексти партизанської клятви та 
характеристики партизан-комсомольців, підписані С. Ковпаком; серії анти-
нацистських партизанських листівок періоду війни, віднайдені у схованці 
в с. Василівка Лебединського району; шкільні дитячі твори про пережите 
в с. Мала Рибиця під час окупації; бланки німецьких документів – наказів 
розпорядчого змісту з написом “Конфісковано” і загрозою розстрілу; іменні 
документи про примусове вербування на працю до Німеччини (1942); фото 
дівчат Сумщини – остарбайтерів; довідки особи для Є. Рудиченко; картки 
явки на біржу праці. Так, жителька х. Караван на Лебединщині Н. Білков-
ська від берез. 1942 р. до лип. 1943 р. отримала 8 повісток з гарбузівської 
волості про те, що згідно з розпорядженням німецького управління вона 
повинна здати на заготбазу продовольство для німецької армії.

Зібрано твори радянських письменників, які у вигляді брошур друку-
вались для бійців на фронтах війни. Серед книг про Велику Вітчизняну вій-
ну – книги “Впереди – Берлин!” та “Битва за Тулу” з дарчими написами 
уродженця Сумщини генерала А. Л. гетьмана. Ветерани-уральці з 167-ї Сум-
сько-Київської стрілецької дивізії, яка звільняла м. Суми від нацистських 
загарбників, зробили дарчий напис на честь 30-річчя звільнення м. Суми. 
На книзі письменника В. Астаф’єва “Повести и рассказы” (М., 1984) є дар-
чий напис зі спогадами колишнього фронтовика, якому довелось бути в “ах-
тырском огненном аду. На вечный мир! На доброе здоровье”. 

Наявні книги з дарчими написами відомих керівників партизанського 
руху на Сумщині М. І. Наумова “Хинельские походы” та г. Я. Базими “Слі-
дами великого рейду”, повний комплект історико-меморіального видання 
“Книга Пам’яті. Сумська область” та двотомник “Книга скорботи України” 
з іменами жителів області, які загинули під час війни. 

Післявоєнна відбудова господарства зафіксована на фотознімках 
об’єктів с. Дубовичі Кролевецького району. Період 1950–1970-х рр. пред-
ставлено документами і фотознімками героїв Соціалістичної Праці (лан-
кових А. Пармузіної, К. Баранової, голови колгоспу К. Цибенка, телятниці 
О. Сердюк, доярки М. Савченко, бригадирів тракторних бригад Я. Шульги 
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та І. Залозного, М. Бездрабка, М. Кисіля). Відклалися матеріали про розви-
ток передових господарств і населених пунктів області, зокрема, колгоспу 
“Червона зоря” Охтирської міськради, смт Жовтневого і колгоспу ім. Леніна 
в Білопільському, с. Коровинців та колгоспу “Комінтерн” в Недригайлівсь-
кому, с. Чапліївка в Шосткинському, с. Воздвиженського в Ямпільському 
районах. У багатьох фондоутворювачів, пов’язаних із працею у сільському 
господарстві, є документи (грамоти, свідоцтва, посвідчення) про участь у 
виставках: ВСгВ, ВДНг УРСР, книги, брошури, особисті документи з пи-
тань розвитку сільського господарства. Науковий внесок у різні напрямки 
розвитку сільського господарства (агромеханізацію вченого М. Ковальова, 
зоотехнію агронома-зоотехніка А. Тиріна та заслуженого зоотехніка УРСР 
С. гайдаша) відзначено нагородами.

Про розвиток промисловості краю у 1950–1980 рр. розповідають до-
кументи і друковані матеріали фондів найбільших підприємств міст Суми, 
Конотопа, Охтирки, Шостки; особових фондів передових трудівників різ-
них галузей промисловості і будівництва (героїв Соціалістичної Праці 
г. Кириченка, С. Скринника, О. Черниша, О. Нефьодова; М. Ісаєва, нова-
торів-виробничників В. Мазного, О. Батрака, М. Бані, Л. Борзаниці, А. Се-
менюти, В. Ступної). У фонді Сумського машинобудівного об’єднання  
ім. Фрунзе зібрано матеріали виробничників М. Резниченка, В. Корольова, 
О. Клищенка. У “промисловому” блоці є матеріали про участь уродженців 
Сумщини у найбільших новобудовах колишнього СРСР (БАМ, Уренгой–
Ужгород), інтернаціональні зв’язки між сумськими підприємствами і під-
приємствами країн Європи, містами-побратимами. 

Тему освіти у навчальних закладах різних рівнів висвітлюють рукопис-
ні і друковані матеріали, фотодокументи: зображено будівлі глухівського учи-
тельського інституту (1886), чоловічої і жіночої гімназій та реального учили-
ща в м. Суми (1910–1916); сюжетні зображення – учні Сумського реального 
училища на заняттях з військової підготовки; учні глухівської чоловічої гім-
назії в класі та на заняттях духового оркестру; учні V класу Роменського ре-
ального училища; учениці та викладачі Лебединської жіночої гімназії (1901, 
1909). Комплекти квитанцій із сплатою за навчання в І Сумській жіночій гім-
назії сестер Л. та В. Смирнових (поч. 1900-х) свідчать про те, що навчання 
починалось з підготовчого класу, оплата здійснювалась за півроку. 

У фонді родини Харитоненків є документи про відкриття нового нав-
чального закладу у 1899 р. в м. Суми, кадетського корпусу, побудованого за-
вдяки зусиллям родини Харитоненків. Тут зібрано документи С. Отоцького, 
офіцера-вихователя корпусу. У фонді Терещенків відклались документи про 
благодійну роботу у навчальних закладах м. глухова.

У фонді є рукописні документи із графічними схемами та цифрови-
ми викладками про 3 парафіяльні училища Лебединської волості (1862), 
кілька текстових звітів (1891–1894) про стан церковно-парафіяльних шкіл 
та шкіл грамоти в Охтирському повіті. Привертає увагу книга Охтирсько-
го повітового земства “Сборник планов школьных зданий (Х., 1907)”. Про 
роботу Лебединського та Штепівського ремісничих училищ за кілька років 
йдеться у двох брошурах, де подано характеристику закладів, склад учнів 
та визначено мету. Кілька фотознімків із фонду В. Бабка засвідчують його 
багаторічну вчительську роботу в Низівській школі Сумського повіту (кін. 
ХІХ – перша чверть ХХ ст.).
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Післяжовтневий час в темі освіти розкриває добірка журналів “Тру-
дова освіта” Охтирського повітового відділу наросвіти, про розвиток ос-
віти у 1920–1950-х рр. наявні документи у фондах Т. Родіонової, г. Пінка, 
О. Лащенка, К. Багацького, Б. Коротенка, Н. Клюс, О. Орлової, г. Кононен-
ка, г. Батрак, яка разом з іншими випускниками Лебединського педучили-
ща була направлена учителювати в Кустанайську область (період освоєння 
цілинних земель).

Помітну частину музейного фонду складають підручники для різних 
типів навчальних закладів: гімназій, училищ, шкіл від поч. ХІХ ст. і до су-
часності – для середніх шкіл, ВНЗ. На “старих” книгах наявні печатки біб-
ліотек навчальних закладів. На кількох підручниках поч. ХІХ ст. є маргіналії 
(напр., на підручниках історії середніх віків та давньої історії, автором яких 
є проф. І. Кайданов, 1839). 

Розвиток вищої школи, середньої спеціальної освіти на сучасному 
етапі засвідчено документами, публікаціями наукових праць, методичними 
розробками Сумського державного університету, Сумського педуніверсите-
ту, технікумів.

Сформовано особові фонди знаних вчителів області: героя Соціаліс-
тичної Праці з Буринського району Є. Касьяненко, заслужених вчителів 
Н. Баранник, Є. Юхти, В. Пигуля, Р. Куриленко, учасника війни, відмінника 
освіти Б. Коротенка, учасника війни, представника професійної освіти в об-
ласті Ф. Седікова.

У фондах відклалися документи про розвиток медицини в краї та кра-
щих лікарів області (заслуженого лікаря УРСР, хірурга І. Дерев’янка, до-
ктора медичних наук, лікаря-інфекціоніста З. Красовицького, І. Ерастова, 
лікарів-орденоносців І. Левіна та А. Маркова, І. Чмиренка, медичної сестри 
В. Подерні-Маркової – учасників Великої Вітчизняної війни).

Сформовано фонди письменників-земляків О. Олеся (з трьома поетич-
ними збірками за 1907–1911 рр., фотоматеріалами, рукописами-спогадами, 
літературними дослідженнями), Я. Мамонтова, П. Воронька, П. Кочури, 
О. Вишні, М. Данька, О. Маландія, О. Ющенка, О. Столбіна, С. Алимова, 
К. Худенського, О. Кустенка, А. гризуна, літературознавця, член-кор. АН 
УРСР Л. Новиченка з опублікованими художніми творами, фотоматеріала-
ми, особистими документами та рукописами; твори кількох дожовтневих 
письменників-земляків Б. грінченка, М. Ляшка, С. Васильченка, Я. Щоголі-
ва, П. Куліша, Лесі Українки, яка приїздила в с. Косівщину поблизу м. Суми 
на лікування. Великий за обсягом книжковий, журнальний, газетний і фо-
тографічний фонд українського генія Т. г. Шевченка. Тут зібрані видання 
творів Кобзаря (1880–1900-ті), видання радянського періоду (1920–1930-ті), 
унікальне видання “гайдамаків” (1919).

Існують фонди: Сумського театру драми і музичної комедії ім. М. Щеп-
кіна; народних артистів УРСР О. Тарасенка; А. Носачова, заслуженого ар-
тиста С. Шкурата; колишнього фронтовика, багаторічного головного режи-
сера Сумського драмтеатру, заслуженого артиста УРСР О. Льдова-Настенка; 
Сумського театру юного глядача. Збираються матеріали про розвиток на-
родного мистецтва (танцювальні колективи “Юність” та “Сумчанка”), художні 
звіти області в столиці і республіканські конкурси в районах (“Боромля”, “Кро-
левецькі рушники”, “Хліборобська пісня”), митців облфілармонії (об’яви, 
афіші, газети, починаючи з кін. 1940-х). 
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Діяльність професійних художників прослідковується за фондами за-
служеного художника України М. Сіробаби, художників В. Куца, Я. Крас-
ножона, майстра екслібрису художника В. Ломаки і художника-графіка 
М. Бондаренка, який розробляв шевченківську тему та тему голодомору 
(є відома “Кулінарна книга. Україна, 1933” з дарчим написом художника 
музею із зображенням того, що їли селяни, рятуючись від голодної смерті).

Із Сумщиною пов’язані імена композиторів П. Чайковського та 
Ю. Шапоріна, у фондах яких є фотографії, книги, нотні видання, публікації 
про них. Накопичено фонд музичної літератури 1930–1950-х рр.; зібрано 
матеріали про запровадження в Сумській середній школі № 18 програм му-
зичної освіти учнів за системою Д. Шостаковича та Д. Кабалевського. 

Створено фонд засновника і організатора художньо-історичного му-
зею в м. Суми у 1920 р. Н. Онацького (1875–1937). Тут відклались брошури, 
написані Н. Онацьким, фотознімки, зроблені ним, та листування репресова-
ного Н. Онацького з дружиною і доньками. У листах висвітлені питання ор-
ганізації музею в м. Суми та доля художнього спадку Н. Онацького. Зібрано 
матеріали про просвітницьку і видавничу роботу кількох музеїв області. 
Наявні фонди колишнього директора художнього музею О. Маршали та ко-
лишнього директора Сумського краєзнавчого музею г. Долгіна (відклались 
видові фотодокументи про Суми 1950–1960-х рр., особисті документи). 

Друковані видання, листування, фотографії, документи складають фонд 
відомого скульптора, академіка, уродженця Сумського району М. Лисенка. 
Зібрано документальний і книжковий фонд ученого-археолога Д. Березов-
ця; фонд історика, археолога М. Макаренка; фонд дослідника і краєзнавця 
І. Абрамова. 

У фондах А. Ковалевської, А. Приходька, Д. Сірожа відклались доку-
менти про репресії 1930–1940-х рр. Арештований у листоп. 1936 р. студент 
Мінського юридичного інституту Б. Блінер перебував у таборах гУЛАгу 
до кінця грудня 1947 р., після звільнення жив у м. Суми, реабілітований 
в 1963 р. У його фонді є документи про реабілітацію, чотири збірки руко-
писів (“Дорога туда”, “Дорога обратно”, “Этюды” та “Анти-ад”) про пережи-
те на засланні. А. геттлер у в’язницях, таборах, на засланні та спецпоселенні 
провів понад 20 років, у 1956 р. його звільнено і реабілітовано; в його фонді 
є фото та листи до сумського краєзнавця П. Сапухіна (1960–1963) із спога-
дами про пережите. Серед матеріалів А. григор’євої є листи до державних 
установ і службовців з проханням надати відомості про В. К. григор’єва, 
арештованого органами НКВС у 1938 р. 

Створено фонди краєзнавців П. Сапухіна, г. Петрова. У фонді П. Са-
пухіна – документи про навчання в Петербурзькій духовній академії, вчи-
телювання під час евакуації (1941–1944), численні публікації про видатних 
людей, які були уродженцями краю або відвідували Сумщину. В результаті 
досконалого дослідження лучанського періоду життя А. П. Чехова до публі-
кації підготовлено збірник. У фонді г. Петрова, крім особистих документів, 
зібрані книги шевченківської тематики та ті, що відображають літератур-
ний процес у краї з поч. ХХ ст. Є рідкісні видання – поетична антологія  
“Українська муза” (1908), мистецтвознавча література, книга зі статтями 
професорів Д. Багалія та М. Сумцова про Т. Шевченка; збірка “Южнорус-
ские песни” О. Метлинського з розробкою побутових, сімейно-родинних, 
обрядових, бурлацьких пісень (1854).
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Наявні матеріали про сучасне життя обласного центру і районів: 
ювілейні дати області, вибори, спорт тощо.

У музейному зібранні є чимало плакатів 1960–1980-х рр. і філателіс-
тичних видань на теми життя соціалістичного періоду та про уродженців 
Сумщини; сюжетні тематичні добірки листівок поч. ХХ ст., листівки і фото-
знімки з видами міст краю (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.); добірка колгоспних ру-
кописних стінгазет з глухівщини, а саме – Землянської сільради, колгоспів 
ім. Ворошилова, “Велетень”, “V з’їзд Рад” (1944–1946) та Сумського району 
(1950–1960-ті). 

Частину фонду складають книги серед. ХVІІІ–ХХ ст.: матеріали 
офіційного характеру вміщено в книгах “Поденные записки…” (1772–1790) 
та “Деяния Петра Великого” (1837–1839); “Землеописание Российской им-
перии” (1810) з географічно-довідковими відомостями; “Собрания портре-
тов россиян” (1824) вміщує портрети і статті про Б. Хмельницького, І. Ма-
зепу; книга, присвячена походам і перемогам О. В. Суворова (1815); книга 
руських літописів літописця Нестора (1809); загальнодоступне видання 
творів М. В. гоголя видавця О. Суворіна.

Понад 100 од. зб. присвячено унікальній пам’ятці світової культури, 
події якої пов’язані з Сумщиною – “Слову о полку Ігоревім”. Тут перекла-
ди та літературно-критичні видання видатних дослідників цієї пам’ятки 
М. грамотіна (1823), Є. Барсова (1880), І. глазунова (1891) та М. гербеля 
(1876), життя якого пов’язане з Сумщиною; видання радянського часу текс-
ту “Слова” кількома мовами народів СРСР. Переклади “Слова” українською 
мовою започаткував у 1853 р. поет з галичини М. Шашкевич. “Слово” пе-
рекладали також С. Руданський, І. Франко, О. Олесь, М. Рильський. Проф. 
М. грунський зробив у 1952 р. прозовий переклад “Слова”. Зібрано афіші 
постановок опери “Князь Ігор”, листівки, філателію.

У фонді є книги про державний устрій, громадсько-політичні події 
в країні 1920–1950-х рр.; Червону Армію (1935 та 1940); спасіння авіато-
рами челюскінців (1934), література аграрної тематики; багатоілюстровані 
енциклопедично-довідкові видання “Вулицями старого міста” (про м. Суми 
ХІХ ст.) та “Сумщина в іменах”. Є фонд документів із паперовими носіями 
з проектами герба Сумської області (2000), в основу ескізів яких покладено 
історичні події і символіку Сумщини.

З Канадсько-українського бібліотечного центру (м. Торонто) наді-
йшли добірки журналів “Визвольний шлях”, альманахи “гомону України”, 
шкільні підручники для українців Канади, брошури зі статтями про діяль-
ність ОУН–УПА та представників визвольного руху.

Фотодокументи відклались у фондах Л. Кеніга (1900–1905); Пав-
ловського рафінадного (1908–1916), згодом – Червонозоряного рафзаводу 
(1921–1939). Зібрано фото: викладачів та учнів навчальних закладів міст 
Суми та Лебедина (у т. ч. вчительки гімназії Н. Лазаренко); типажні фото 
поч. ХХ ст.; Сумського кадетського корпусу; В. Кандиби, військового лі-
каря, учасника російсько-японської війни; альбом із знімками медперсо-
налу та військових лазаретів, що належав військовому лікарю, учаснику 
Першої і Другої світових воєн А. Маркову; численні фотографії в особо-
вих фондах радянського періоду (з 1917), у т. ч. в фондах О. Ющенка та 
О. Вишні; чимала кількість фото періоду Великої Вітчизняної війни; фото 
передовиків промислових підприємств та сільського господарства. Серед 
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добірки видових матеріалів про міста Сумщини є декілька фото м. Суми 
(1890-ті), м. Охтирки (1870-х – поч. ХХ ст.), м. Лебедина (1895), м. глухова 
(1875 – поч. ХХ ст.). Привертає увагу добірка фотознімків з фонду В. Ново-
бранцева – знімки кін. 1920-х рр., так званої “живої газети” “Синя блуза”: 
зображені сюжетна сценка “Перекуємо мечі...”, сценки санпросвітницької 
тематики, акробатичних номерів та спортивних ігор. Одні з останніх над-
ходжень – фотографії з фонду П. Забело, уродженця Середино-Будського 
району, кадрового військового (1953–1980-ті); фото з фондів г. Долгіна, 
письменника О. Столбіна.

Основні сюжетні теми фотофонду: герої та ветерани Великої Віт-
чизняної війни; благоустрій та архітектура населених пунктів; міста об-
ласті; архітектурні пам’ятки минулих століть; пам’ятники; освіта, наука; 
медицина; спорт; промисловість, транспорт; сільське господарство; інтер-
національні зв’язки; свято дружби і праці; культура, мистецтво, художня 
самодіяльність; театр ім. Щепкіна; герої Соціалістичної Праці; знаменні 
дати, події; з’їзди, наради; політичне життя 1920–1930-х, 1950–1980-х рр.; 
релігійні громади; Троїцька церква; типи сумчан (1960–1990); фото з осо-
бистих фондів.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень 
Інвентарні книги 
Науково-уніфіковані паспорти
Тематико-експозиційні плани

Картотеки:
попредметна інвентарна 
допоміжні 
іменна
тематична
топографічна 

бази даних
З 2003 р. складаються в електронному варіанті науково-уніфіковані 

паспорти на експонати фонду, а з 2006 р. – на всі групи експонатів, що від-
носяться до НАФ. 

бібліотека
В бібліотеці налічується 2091 прим. довідкової літератури, серед 

яких рідкісні видання: Філарет (Д. г. гумілевський) “Историко-статисти-
ческое описание Харьковской епархии” (М., 1852–1858, з дарчим написом 
А. Д. Михайличенка від 1960); І. Самойлович “Справочная книга для Харь-
ковской епархии” (Х., 1904); М. Домонтович “Материалы для географии 
и статистики России. Черниговская губерния” (СПб., 1865); В. Семенов 
“Россия. Полное географическое описание нашего отечества” (СПб., 1900); 
г. гельмонт “История человечества” (СПб., 1909); М. Сумцов “Слобожане” 
(1918, з власноручним написом автора своїй матері); М. і Д. Сумцови “гео-
графія України” (Х., 1921); “Всеобщая история древних просвещенных наро-
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дов от основания до летоисчисления христианского. Соч. И. Ертова” (СПб., 
1824–1834); “Описание архива западно-русских униатских митрополитов” 
(СПб., 1907); “Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святей-
шего Синода” (СПб., 1907); “Сказания о святых Борисе и глебе. Сильвес-
тровский список ХІV века” (СПб., 1860); “Біблія від 1820 р.” (з написом 
приватного характеру, зробленим у с. Локня, 1919); “Харьковские епархи-
альные ведомости” (1868–1872); “Энциклопедический лексикон” (СПб., 
1839); журнали – “Киевская старина” (К., 1882–1905, 1995–2006), “Русская 
старина” (СПб., 1874–1917), “Исторический вестник” (1880–1915), “Вест-
ник Европы” (СПб., 1868–1913), “Русский архив” (М., 1868–1896), “Рус-
ский вестник” (1861–1906); добірки районних, обласних, республіканських, 
всесоюзних газет (1946–1990) тощо.

бібліографія 
Сумський краєзнавчий музей : путівник. – Х. : Прапор, 1976. – 48 с.
Сапухіна Л. П. грабовський у листуванні своїх сучасників : (з нових 

надходжень в музеї) / Л. П. Сапухіна // П. А. грабовський – визначний гро-
мадський діяч, поет-революціонер, перекладач, фольклорист : обласні літе-
ратурні читання до 125-річчя письменника : тези доп. та повідомл. – Суми, 
1989. – С. 92–94.

Сапухіна Л. П. Дослідник зв’язків А. П. Чехова з Сумщиною / Л. П. Са-
пухіна // Панорама Сумщини. – 1990. – 20 груд.

Сапухіна Л. П. Полуботківські архіви і Сумщина : [про матеріали з 
фамільного архіву П. Полуботка, які знаходяться у Сумському краєзн. му-
зеї] / Л. П. Сапухіна // Укр. іст. журн. – 1992. – № 3. – С. 136–145.

Сапухіна Л. П. Про що розповіли документи роду Кондратьєвих / 
Л. П. Сапухіна // Червоний промінь. – 1993. – Серп. 

Сапухіна Л. П. Краєзнавець з Сумщини П. А. Сапухін / Л. П. Сапухі-
на // Матеріали шостої Всеукраїнської конференції з історичного краєзнав-
ства. – Луцьк, 1993. – С. 262–263.

Ситниченко Л. С. Ювілей Нарбута : (виставка до 110-річчя з дня на-
родження) / Л. С. Ситниченко // Сотня. – 1996. – 14 берез.

Капітоненко Н. О. Олесів талан : (виставка до 120-річчя видатно-
го українського поета О. Олеся) / Н. О. Капітоненко // Суми і сумчани. – 
1998. – № 6.

Сапухіна Л. П. Павло Сапухін : бібліогр. покажч. : (до 105-річчя від 
дня народження) / Л. П. Сапухіна. – Суми, 1998. – 51 с.

Приймак В. В. Д. Т. Березовець і проблема русів та Русі : (післяслово 
до публікації) / В. В. Приймак, В. М. Приймак // Полтав. археол. збірник. – 
Полтава, 1999. – С. 351–354.

Приймак В. М. Матеріали про Д. Т. Березовця у фондах Сумського 
краєзнавчого музею / В. М. Приймак // Археологічний літопис Лівобереж-
ної України. – 1999. – № 2. – С. 64–66.

Сапухіна Л. П. Документи О. Ф. Шафонського у фондах Сумського 
краєзнавчого музею / Л. П. Сапухіна // Матеріали Третьої Сумської обласної 
наукової історико-краєзнавчої конференції : зб. ст. – Суми, 1999. – С. 52–54.

Сапухіна Л. П. Штрихи до біографії П. Я. Литвинової-Бартош: [за до-
кументами Сумського краєзнавчого музею] / Л. П. Сапухіна // Сумська ста-
ровина. – Суми, 1999. – № 5/6. – С. 82–93.
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Сапухіна Л. П. Документальні матеріали роду Туманських у фондах 
Сумського обласного краєзнавчого музею. Наш друг Туманський / Л. П. Са-
пухіна // Матеріали Сумської обласної науково-практичної конференції : (до 
200-річчя від дня народження поета-земляка). – Суми, 2000. – С. 8–11.

Приймак В. М. Непересічна мудрість “Слова...” : (виставка до 200-
ліття публікації “Слова о полку Ігоревім”) / В. М. Приймак // Сумщина. – 
2000. – № 56.

Багацька Н. І. Вклонімося великим тим рокам : (експозиція Сумсько-
го обласного краєзнавчого музею напередодні 55-річчя Перемоги) / Н. І. Ба-
гацька // Сумщина. – 2000. – № 51.

Сапухіна Л. П. З історії Сумського краєзнавчого музею / Л. П. Сапухі-
на. – Суми, 2000. – 16 с. 

Сапухіна Л. П. Автографи О. М. Марковича в фондах Сумського 
краєзнавчого музею / Л. П. Сапухіна // Сумська старовина. – Суми, 2002. – 
№ 10. – С. 128–131.

Сапухіна Л. П. Документи Опанаса Шафонського у фондах Сумського 
краєзнавчого музею / Л. П. Сапухіна // 1100-літній Ромен : сторінки історії : 
матеріали ювіл. наук. конф., 13–14 верес. 2002 р., Ромни, Сумська обл. : зб. 
наук. пр. – К. ; Ромни, 2002. – С. 70.

Бєлінська Л. І. Знищений системою, шанований народом : (виставка 
до 125-річчя видатного вченого, археолога, мистецтвознавця М. Макарен-
ка) / Л. І. Бєлінська // Культура і життя. – 2002. – № 78.

Хвостенко Г. І. Учора, сьогодні і – завтра / г. І. Хвостенко // Сумщи-
на. – 2004. – № 23.

Сумський обласний краєзнавчий музей: історія та сьогодення : зб. на-
ук. ст. – Суми : МакДен, 2005. – 190 с. 

Документи XVII – початку XVIIІ ст. з фондів Сумського обласно-
го краєзнавчого музею / упоряд. та публікація Л. П. Сапухіної, Л. І. Бєлін-
ської // Сумський іст.-архів. журн. – Суми : вид-во СумДУ, 2005. – Вип. 1. – 
С. 78–84.

Кулик Т. П. Рукописна книга із списком Литовського Статуту / Т. П. Ку-
лик // Сумський обласний краєзнавчий музей : історія та сьогодення : зб. 
наук. ст. – Суми : МакДен, 2005. – С. 20–27.

Кулик Т. П. Автограф г. Р. Державина в фондах Сумского областного 
краеведческого музея / Т. П. Кулик // Сумський обласний краєзнавчий музей : 
історія та сьогодення : зб. наук. ст. – Суми : МакДен. – 2005. – С. 28–32.

Сапухіна Л. П. Документальні матеріали українських істориків у фон-
дах Сумського обласного краєзнавчого музею / Л. П. Сапухіна // Укр. іст. 
журн. – 2005. – № 3. – С.175–191.

Сапухіна Л. П. Документальні матеріали з історії Сум 50–60-х рр. 
XVII ст. в науково-допоміжному фонді Сумського обласного краєзнавчого 
музею / Л. П. Сапухіна, Л. І. Бєлінська // Збірник наукових статей Сумського 
обласного краєзнавчого музею. – Суми : МакДен, 2005. – С. 43–84.

Бєлінська Л. І. Чотири старовинні документи з фондів Сумського об-
ласного краєзнавчого музею / Л. І. Бєлінська, Л. П. Сапухіна // Краєзнав-
чий збірник : ст. та матеріали / Сум. обл. краєзн. музей. – Суми, 2006. – 
[Вип. 2]. – С. 11–21.

Документи з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею про 
землеволодіння путивльських служилих людей Карпових у XVII ст. / публі-
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кація Л. П. Сапухіної, Л. І. Бєлінської // Сумська старовина. – Суми, 2006. – 
№ 18/19. – С. 207–216.

Сувої XVII – початку XVIIІ ст. з фондів Сумського обласного краєзнав-
чого музею / передмова та публікація Л. П. Сапухіної, Л. І. Бєлінської // 
Сумська старовина. – Суми, 2008. – № 24. – С. 146–156.

Кулик Т. П. Український поет-лірик О. Олесь і особи, з ним пов’язані : 
(на основі фонду матеріалів журналіста г. Т. Петрова у Сумському облас-
ному краєзнавчому музеї) / Т. П. Кулик // Краєзнавчий збірник : ст. та ма-
теріали / Сумський обл. краєзн. музей. – Суми : Університет. книга, 2006. – 
[Вип. 2]. – С. 27–39.

Лапченко Л. О. Книжкова шевченкіана і мистецтвознавча літера-
тура : з фонду Петрова г. Т. у Сумському обласному краєзнавчому музеї / 
Л. О. Лапченко // Краєзнавчий збірник : ст. та матеріали / Сумський обл. 
краєзн. музей. – Суми : Університет. книга, 2006. – [Вип. 2]. – С. 40–43.

Скворцов И. Н. Сумы и Сумской уезд в годы Первой мировой войны 
(1914–1917) / И. Н. Скворцов, Н. И. Евтушенко // Краєзнавчий збірник : ст. 
та матеріали / Сумський обл. краєзн. музей. – Суми : Університет. книга, 
2006. – [Вип. 2]. – С. 73–108.

Костюк О. В. Матеріали Івана Спиридоновича Абрамова у фон-
дах Сумського обласного краєзнавчого музею / О. В. Костюк // Матеріали 
VІІ Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми : СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 309–313.

Рідкісні книги (1763–1926) з фонду бібліотеки Сумського обласного 
історико-краєзнавчого музею : анотов. бібліогр. список / уклад. І. Є. Були-
га. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 22 с.

Рідкісні книги (1823–1916) з фонду бібліотеки Сумського обласно-
го історико-краєзнавчого музею : анотов. бібліогр. список. Вип. 2 / уклад. 
І. Є. Булига. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 38 с.

Т. Кулик, Ж. Клочко, Н. Дацкевич, Л. Лапченко 

будинок-музей А. П. Чехова 
Підпорядкування: відділ Сумського обласного краєзнавчого музею 
Адреса: вул. Чехова, 79, м. Суми, 40022 
Тел.: (0542) 25-11-96, 22-16-59 
E-mail: Chekhov-Sumy@rambler.ru 
Веб-сайт: www.Chekhov.Sumy.ua 
Транспорт: маршрутне таксі 7, 19, 29
Час роботи: 10.00–17.00 (понеділок, вівторок, середа, субота,  
неділя); 10.00–16.00 (четвер), вихідний день – п’ятниця 

Історична довідка
1960 р. – Будинок-музей А. П. Чехова засновано до 100-річчя від дня 

народження письменника як відділ Сумського краєзнавчого музею.

Обсяг фондів
2458 од. зб. документів з паперовими носіями (1858–2006) 
792 од. зб. фотодокументів (1890–1917)
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Анотація складу фондів
Друковані матеріали: листівки, афіші, програми, буклети, книги, газе-

ти, журнали. Родинні (фамільні), особисті документи та колекції – рукопис-
ні листи сестри письменника М. П. Чехової (1863–1957), написані в 1935– 
1956 рр. сумчанці К. В. Калениченко. Нею також передано 14 малюнків (пе-
реведено на кальку самим художником) її брата М. Чехова, його рукопис 
про задум картини (разом з Ф. Шехтелем та І. Левітаном) “В’їзд Месаліни 
в Рим”, малюнок “Актор у ролях” (олівець), автограф художника, а також 
документи: свідоцтво про народження, про успіхи навчання в живописно-
му класі училища живопису, телеграма батьку, П. Чехову, про смерть сина 
в червні 1889 р. Декілька малюнків художника С. М. Чехова (племінника 
А. П. Чехова) та його сина – С. С. Чехова.

Копії з робіт художника М. Чехова, зроблені з оригіналів старшим 
науковим співробітником МДУ О. М. Подорольським і подаровані музею 
(2004–2006, 27 робіт).

20 фотографій 1890–1900-х рр. із сімейного альбому родини поміщи-
ків Линтварьових, переданих дочкою їх вихованки Т. І. Колосовською.

Наявні дореволюційні фотографії (до 1917), зокрема, фотографії 
А. П. Чехова 1889 р. з дарчим написом письменника та його сім’ї, фото-
графії родини Линтварьових та їх оточення. Сучасні фотогафії присвяче-
но виставам, фільмам за творами письменника, місцям, пов’язаним з його 
пам’яттю, чеховським музеям тощо. Зберігаються листівки “Суми дорево-
люційні”, види Малоросії, Криму, Ялти, добірки листівок “П’єси А. П. Че-
хова” у постановці МХАТ (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

Є прижиттєві видання творів А. П. Чехова, збірки оповідань, журна-
ли кін. ХІХ – поч. ХХ ст., в яких були опубліковані твори письменника або 
критичні нариси про його творчість, а також сучасні видання творів пись-
менника та видання про його життя та творчість, зокрема, книга Стівена Ле 
Флеммінга “господа критики и господин Чехов” (2006).

Фондоутворювачі: сестра письменника М. П. Чехова, її брат М. П. Че-
хов, його син художник С. М. Чехов та онук С. С. Чехов; Н. М. Линтварьова 
та її племінниця К. г. Линтварьова; Т. І. Колосовська; старші наукові спів-
робітники Інституту світової літератури г. С. Мелкова, Інституту мистецт-
вознавства А. П. Кузічева, МДУ О. М. Подорольський та ін. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Книга надходжень
Описи

Картотеки

бази даних
Частина фонду (фотографії, тексти лекцій, наукових робіт, досліджен-

ня) зберігається в електронній формі.

бібліографія
Погрібна В. Д. Будинок-музей А. П. Чехова в Сумах : путівник / 

В. Д. Погрібна, Л. П. Сапухіна. – Х. : Прапор, 1970. – 70 с.



83

Сумська область

Погрібна В. Д. Будинок-музей А. П. Чехова в Сумах : путівник / 
В. Д. Погрібна, Л. П. Сапухіна. – вид. 2-е, допов. – Х. : Прапор, 1976. – 35 с.

Капітоненко Н. О. Будинок-музей А. П. Чехова в Сумах : путівник / 
Н. О. Капітоненко. – Х. : Прапор, 1982. – 45 с.

Дом-музей А. П. Чехова в Сумах : путеводитель. – Х. : Прапор, 1984. – 
111 с.

Сапухіна Л. П. Дослідник зв’язків А. П. Чехова з Сумщиною / Л. П. Са-
пухіна // Панорама Сумщини. – 1990. – 20 груд.

Сапухін П. А. А. П. Чехов на Сумщині / П. А. Сапухін. – Суми : Ред.-
видавн. від. облуправління по друку, 1993. – 106 с.

Капітоненко Н. О. Чеховські місця в Сумах : буклет / Н. О. Капіто-
ненко, Л. Н. Євдокимчик. – Суми : Ред.-видавн. від. облуправління по друку, 
1996. – 12 с.

Капітоненко Н. О. А. П. Чехов і О. Олесь : сумські сторінки їх біогра-
фії / Н. О. Капітоненко // Матеріали наукової конференції до 110-річчя при-
їзду А. П. Чехова на Сумщину : збірник. – Суми, 1998. – С. 12–13.

Сапухіна Л. П. Дослідник сумських сторінок життя і творчості  
А. П. Чехова краєзнавець П. А. Сапухін / Л. П. Сапухіна // Матеріали на-
укової конференції до 110-річчя приїзду А. П. Чехова на Сумщину : збір-
ник. – Суми, 1998. – С. 6–7.

Л. Євдокимчик

П. І. Чайковський і україна
Підпорядкування: відділ Сумського обласного краєзнавчого музею

Адреса: смт Низи, Сумський р-н, Сумська обл., 42355 
Тел.: (0542) 29-12-84, 22-25-37 

Транспорт: маршрутне таксі

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1990 р. – експозицію “П. І. Чайковський і Україна” створено до 150-

річчя від дня народження П. І. Чайковського. До цього часу музей існував 
як народний. 

Обсяг фондів
131 од. зб. документів (1893–2007)

Анотація складу фондів
В експозиції представлено копії документів та фотознімків, а також 

оригінал – нотне видання опери П. І. Чайковського “Черевички” (видавець 
П. Юргенсон). 

Документи розповідають про перебування композитора на Україні, 
а саме: в містах Тростянці, Кам’янці, Києві, Харкові, Одесі, в сел. Низи 
в маєтку сім’ї Кондратьєвих у 70-х рр. ХІХ ст. Під час перебування на 
Сумщині П. І. Чайковський створив Другу і Третю симфонії, оперу “Че-
ревички”, Перший концерт для фортепіано з оркестром, декілька вальсів і 
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фортепіанних творів. Матеріали розповідають про приїзд до Кондратьєвих 
А. і М. Чайковських – братів композитора, поета О. Апухтіна та ін.

У фонді П. І. Чайковського зібрано друковані видання (книги, брошу-
ри) про родину Чайковських, композиторську і педагогічну роботу Петра Іл-
ліча. Окремими виданнями представлені опери композитора “Пікова дама”, 
“Євгеній Онєгін”, “Чародійка”, “Черевички” – дожовтневі видання музич-
ного видавця П. Юргенсона та видання 1963 р. “Третьої симфонії”. Нотна 
збірка творів для дітей видана у 1910 р. У фонді відклались 7 томів “Полно-
го собрания сочинений Чайковского” (М., 1951–1962), ноти інструменталь-
ної, романсової музики, окремих оперних арій, увертюр, оркестрових творів 
(1906–1948). Зібрані твори багатьох радянських музикознавців і дослідни-
ків творчості П. І. Чайковського: Л. Сидельникова, г. Прибєгіної, Л. Михеє-
вої, Є. Руч’євської. Ґрунтовні дослідження-монографії про Чайковського 
написали г. Домбаєв (1958) та А. Альшванг (1959 р.). Є науково-популярні 
видання про композитора і його музику, які вийшли в серії “Шкільна бібліо-
тека” (1964), та хрестоматія для учнів старших класів (1990). В Київському 
видавництві “Музична Україна” надрукована книга Н. Калініної про П. Чай-
ковського (1990). Найдавніші у фонді – ноти “Елегії” А. Н. Шефер, музич-
ний твір, написаний після смерті композитора і присвячений йому (1893).

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні картки
Паспорти

бібліографія
Народні музеї Сумщини. – Х. : Прапор, 1970. – С. 82–86.
Народицький А. Сторінка життя великого композитора. П. І. Чайков-

ський на Сумщині / А. Народицький. – К. : Знання, 1973. – 32 с.
Природою Низів натхненний // В. Ю. голубченко, Б. В. Ліницький. 

600 кілометрів по Сумщині. – Х., 1973. – С. 76–80.
Народицький А. Чайковський в Низах / А. Народицький, П. Несторен-

ко. – Суми, 1980. 
Музеї Сумщини : бібліогр. покажч. – Суми, 1989. – С. 35–36.

Т. Кулик, Л.Коген

Глухівський міський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Терещенків, 42, м. глухів, Сумська обл., 41400
Тел.: (05444) 2-27-94

Транспорт: музей знаходиться в районі автовокзалу

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
1902 р. – музей засновано глухівським земством на базі приватної 

колекції уродженця глухівщини М. В. Шугурова та експонатів, переданих 
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меценатами міста. Музей називався – Зібрання предметів місцевої старови-
ни і мистецтва. 

1957 р. – музей закрито. 
1973 р. – музей відновив свою діяльність на громадських засадах.
1975 р. – глухівський музей став відділом Сумського обласного 

краєзнавчого музею. 
1997 р. – самостійний краєзнавчий музей.
2002 р. – сучасну новостворену експозицію представлено на огляд 

відвідувачам. 

Обсяг фондів
10797 од. зб. музейних предметів (1738–2005), у т. ч.:
3645 од. зб. документів з паперовими носіями
26 од. зб. фонодокументів
1226 од. зб. фотодокументів
14 од. зб. кіно-, відеодокументів 

Анотація складу фондів
У фондах зберігаються документи особового походження громадян: 

автобіографії, свідоцтва про народження, одруження і смерть, паспорти, 
посвідчення і мандати, дипломи про освіту, грамоти, анкети, формуляри, 
послужні списки, щоденники, записні книжки, листування, а також матеріа-
ли службової та громадської діяльності.

Є документи кін. ХІХ ст. – купчі на землю; бл. 50 стародруків ук-
раїнських та російських друкарень. Архівні фонди відображають події Жовт-
невої революції на глухівщині (фотографії, протоколи, спогади учасників). 
Період будівництва соціалістичного суспільства відображено у фотографіях 
та грамотах.

Про події Великої Вітчизняної війни та партизанський рух на глу-
хівщині розповідають нагородні документи учасників війни, героїв Ра-
дянського Союзу, грамоти, фотографії, родинні фонди М. І. Жужоми, 
П. Л. Кульбаки. 

Соціально-економічний та культурний розвиток краю 1960–1980-х рр. 
представлено документами та фотографіями передовиків виробництва, бро-
шурами, книгами, газетами, пам’ятними альбомами, телеграмами. Є доку-
менти, що відображають інтернаціональні зв’язки глухівщини з м. Криво-
долом (Болгарія).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Книга надходжень
Інвентарні картки
Паспорти

Картотеки

Довідкова бібліотека
Налічує понад 1300 комплектів газет, журналів, довідкових матеріалів, 

каталогів, довідників та інших видань. 
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бібліографія
Музеї Сумщини : бібліогр. покажч. – Суми, 1989. – С. 13–14.

С. Артеменко

конотопський краєзнавчий музей ім. О. м. лазаревського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Садова, 2, м. Конотоп, Сумська обл., 41600
Тел.: (247) 4-31-27

Транспорт: трамвай 1, 2 (зуп. “Проспект Миру”),  
маршрутне таксі 1, 2, 6, 7, 11

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1900 р. – музей відкрито. Активну участь в його створенні брав відо-

мий український історик Лівобережної України, уродженець Конотопського 
краю О. М. Лазаревський. Обов’язки завідувача Конотопське земство по-
клало на Н. П. Кандибу. Першими експонатами були подаровані О. М. Лаза-
ревським твори мистецтва, живопису, книги, зброя, рукописи.

1925 р. – утворено художній відділ, який поповнився у 1926 р. колек-
цією портретів ХІХ–ХХ ст., пейзажами М. Мамонтова, роботами А. Лазар-
чука, Т. Яременка. 

1927 р. – формується історичний та природничий відділ. 
1934 р. – музей працює як історико-краєзнавчий. У період тимчасової 

окупації міста нацистами було знищено та пограбовано більшість експо-
натів. 

1943 р. – культурний заклад відновив роботу після визволення м. Ко-
нотопа. 

1950 р. – музей працює як краєзнавчий.
1973 р. – побудовано нове приміщення музею.

Обсяг фондів
6477 од. зб. документів (1760–2006), у т. ч.:
2663 од. зб. документів з паперовими носіями
2142 од. зб. фотодокументів
10 од. зб. стародруків
1662 од. зб. книг

Анотація складу фондів
Документи розміщено за періодами: XVIII–ХІХ ст.; період революції 

і громадянської війни 1917–1920 рр.; новітня доба (радянський період); пе-
ріод незалежності України.

Документи поділяються на рукописні та друковані за темами: культу-
ра, освіта, спорт, економіка, Велика Вітчизняна війна, сільське господарс-
тво, медицина; фотодокументи поділяються за такими ж темами.
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Найранніші документи, що зберігаються в музеї, – документи канце-
лярії М. Д. Білозенського. Цінним документом XVIII ст. є рукописна книга 
(1760) володінь К. Розумовського, останнього гетьмана України. Є купчі на 
продаж кріпаків с. Митченки (1830); дозвіл поміщика на нерівний шлюб 
дівчини-кріпачки (1853); документи про набір у рекрути селян Конотопсько-
го та Борзненського повітів під час Кримської війни (1853–1856); архівні 
документи П. І. Прокоповича (бджоляра), його школи бджільництва (1828), 
рукописи лекцій, атестати школи бджільництва, фото, грамоти; документи 
про життєвий шлях, творчість, зв’язки з краєм художника г. г. Яременка; 
документи про життя і революційну діяльність відомих діячів робітничо-
го руху братів Радченків; листи, довідки, фото періоду революційних подій 
(1900–1917).

Зберігається 10 стародруків вітчизняних та іноземних друкарень.
Частину архівних фондів музею складають матеріали, що відобража-

ють події 1917–1920 рр., Великої Вітчизняної війни на Конотопщині (листи, 
газети, плакати, брошури, мандати, спогади учасників тих подій, фотогра-
фії). Серед них: матеріали про соціально-економічний та культурний розви-
ток Конотопщини (1960–1970-ті), пам’ятні альбоми, Книги Трудової Слави, 
матеріали делегатів з’їздів від Конотопщини; матеріали, що відобража-
ють інтернаціональні зв’язки жителів м. Конотоп із Врачанським округом 
Болгарії, матеріали про дружні зв’язки з містом-побратимом Дмитрієвом 
Бурської області, а також комплекси матеріалів відомих діячів літератури, 
науки, культури: Л. Смілянського, О. Столбіна, О. Смирнова, В. Литвінова.

Фотодокументи представлено фотографіями П. Прокоповича, А. Ла-
зарчука, О. Куліша, г. Яременка (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.). Радянський пе-
ріод представлено фотопортретами та груповими знімками учасників ре-
волюції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн, героїв Соціалістичної 
Праці.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Акти приймання
Книги надходжень
Інвентарні описи
Інвентарні картки

Науково-довідкова бібліотека 
Налічує 1662 прим. політичної, історичної, краєзнавчої літератури та 

підшивки газет за 1946–2005 рр.

бібліографія
Конотопський краєзнавчий музей : путівник. – Х. : Прапор, 1973. – 

75 с.
Тарас Шевченко і наш край : каталог. – Конотоп, 1995. – 6 с.
Збережемо себе і нащадків : каталог. – Конотоп, 1995. – 4 с.
Конотопському краєзнавчому музею – 100 років. – Конотоп, 2000. – 

300 с.
Історико-краєзнавча конференція “Золоті імена Конотопщини” : бук-

лет. – Конотоп, 2003. – 20 с.
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Вайнштейн М. Конотопський округовий музей / М. Вайнштейн // Укр. 
музей. – К., 1927. – Зб. 1. – С. 253–254. – Перевид.: Укр. музей. Зб. 1 : репри-
нт. перевид. 1927 р. – К. : Фенікс, 2007. – С. 253–254.

О. Євтушенко

кролевецький районний краєзнавчий музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Свердлова, 33, м. Кролевець, Сумська обл., 41300
Тел.: (05453) 9-50-47 

Транспорт: маршрутне таксі (зуп. “Райдержадміністрація”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні – субота, неділя

Історична довідка

1971 р. – відкрито музей історії м. Кролевець при Кролевецькій серед-
ній школі № 1 на громадських засадах завдяки ентузіазму директора школи 
М. Т. Сереженка. 

1984 р. – музей одержав приміщення по вул. Свердлова, 33, директо-
рами музею на громадських засадах були вчителі та краєзнавці М. П. Тара-
ненко, В. М. Макарюк, М. Ф. Палига, М. В. Сергієнко, І. М. Титаренко. 

2000 р. – створено Кролевецький районний краєзнавчий музей на базі 
музею історії м. Кролевця.

Обсяг фондів

3220 од. зб. музейних предметів основного фонду
15 од. зб. документів (1789–2005), у т. ч.:
8 од. зб. документів з паперовими носіями
7 од. зб. книг

Анотація складу фондів

У фондах є рукописи творів П. Кочури – романа “Коли ми дорослі”, 
оповідань “Жорстокість”, “Тоськина любов”, “Талант”, “Втрачена радість”; 
паспорт на ім’я Т. К. Павлюченка (1892). Серед друкованих видань наяв-
ні: стенографічний звіт Державної думи (1906), “Краткое руководство по 
математической географии” (1798), “Начальные основания прикладной ма-
тематики” (1803), “Правила словесности” (1815), “История минералогии” 
(1819), “Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и тех-
нологии” (1825), “Кобзар” Т. Шевченка (1860).

Обліково-довідковий апарат

Інвентарні книги
Акти приймання
Паспорти

А. Карась 
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лебединський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 37, м. Лебедин, Сумська обл., 42200
Тел.: (05445) 2-05-04

Транспорт: маршрутне таксі

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1966 р. – створено на базі громадського музею історії Лебединщини 

як філіал Сумського державного краєзнавчого музею. 
1997 р. – музей став самостійною установою. 

Обсяг фондів
9736 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
1975 од. зб. документів (1850–2005)
1187 од. зб. документів з паперовими носіями
84 од. зб. фотодокументів 
3 од. зб. кіно- та відеодокументів

Анотація складу фондів
Зберігаються документи про перебування в 1859 р. на Лебединщині 

Т. г. Шевченка. Музична спадщина представлена матеріалами про етногра-
фа і музикознавця О. І. Стеблянка, перебування в Лебедині у 1893 р. ком-
позитора С. В. Рахманінова, про співака І. Н. Стешенка. Серед матеріалів 
про українського співака Б. Р. гмирю є платівки з записами творів у його 
виконанні.

Зберігаються спогади очевидців, присвячені голодомору (1932–1933).
Події Великої Вітчизняної війни представлено фотографіями і доку-

ментами про партизан, кавалерів ордена Слави, героїв Радянського Союзу, 
зокрема, маршала П. С. Рибалка та генерала Р. С. Петрова.

Соціально-економічний, культурний, спортивний розвиток Лебедин-
щини представлено документами та фотографіями героїв Соціалістичної 
Праці М. І. Остапенка, М. Х. Савченко, видатних спортсменів Л. Приходько, 
Л. Солохи, М. Смяги та ін. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Акти приймання 
Паспорти

Картотеки

бібліотека 
Налічує понад 650 прим., серед яких бл. 200 прим. Шевченкіани, 

зібрання “Народной энциклопедии” (1911) тощо.
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бібліографія
Умнова Л. Лебединський краєзнавчий музей / Л. Умнова, Л. Зелена // 

Культура. Історія. Традиції. – 2005. – № 7. – С. 13–14.
В. Безкоровайний

Охтирський міський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Жовтнева, 10, м. Охтирка, Сумська обл., 42700
Тел.: (05446) 2-46-33

Транспорт: автобус 1 (зуп. “Центр”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1920 р. – створено Комітет з охорони пам’яток старовини. За рік його 

діяльності зібрано 350 предметів, які мали історичну і художню цінність, що 
дало змогу відкрити невеликий музей при Охтирському відділі наросвіти.

1921 р. – мав назву “Музей мистецтва, старовини і історико-етногра-
фічний”. 

1924 р. – музею надано нове приміщення. На той час музей мав три 
відділи: чистого мистецтва, прикладного мистецтва та старовини з підвід-
ділами археології, історії, етнографії, тощо. 

1941–1945 рр. – музейні цінності зберігалися у Покровському соборі. 
1945 р. – музей відновив свою діяльність.
1970-ті рр. – діяв на громадських засадах.
1994 р. – був філіалом Сумського обласного краєзнавчого музею. 
1995 р. – отримав назву “Охтирський міський краєзнавчий музей”.

Обсяг фондів
9788 од. зб. музейних предметів
5237 од. зб. документів (1640–2006), у т. ч.:
2136 од. зб. документів з паперовими носіями 
13 од. зб. рукописів
3188 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ ст. – 2006)

Анотація складу фондів
У фондах є документи, які характеризують соціально-економічне, 

суспільно-політичне, культурне життя Охтирщини; зберігаються рукопис-
ні документи Охтирського слобідського полку; списки Уланського полку 
2-го ескадрону (1847, 1907), 29-го драгунського Одеського полку (1896); 
документи родини Негребицьких (листи, купчі про придбання майна, спис-
ки про службу, 1640, 1756, 1733, 1795); подорожня полковника Шкурина 
(1885); грамота уставна (1862); заповіти про жертвування своїх капіталів 
церквам, монастирям (1851); вироки про віддачу в рекрути (1849); Указ 
Олександра ІІ про нагородження кн. голіцина орденом Св. Анни ІІІ ступеня 
(1862); фольклорні записи А. Д. Твердохлібова “Кришталева гора”, “Старо-
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светская масленица-бывальщина”, “Федот” (1861); дозволи на шлюб (1829, 
1849); “Ревизские сказки” (1850, 1858); рукопис, що містить відомості про 
відносини між Катериною ІІ та Петром ІІІ; листи Охтирського Троїцького 
монастиря з Харківської консисторії до настоятеля монастиря про читан-
ня маніфесту Олександра ІІ про звільнення селян (1861); копія листування 
між великою княжною Єлизаветою Федорівною та Охтирським повітовим 
справником (1912); купчі на придбання та продаж землі, майна, володінь; 
рукопис про чудотворну силу ікони Охтирської Божої матері (1816); “Ис-
торическое описание о явлении иконы Ахтырской Богоматери”; Статут Ох-
тирського Свято-Троїцького монастиря (ХVІІ ст.).

Документи періоду 1917–1941 рр. містять відомості про діяльність 
радянських і партійних органів Охтирщини.

Серед фотодокументів наявні фотопортрети, групові знімки, фотогра-
фії учасників революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн, знімки 
пам’яток архітектури.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Паспорти

бібліографія
Горват М. Організація краєзнавчого музею / М. горват // Краєзнав-

ство. – 1928. – № 6. – С. 77–80.
Горват М. Збираймо архівні матеріали з історії пролетарської ре-

волюції та громадянської війни : (з досвіду Охтирського краєзнавчого 
музею) / М. горват, Л. Татаренко // Архів Рад. України. – 1932. – № 1/2. – 
С. 195–197.

Музеї Сумщини : бібліогр. покажч. – Суми, 1989. – С. 26–27.

Н. Калюжна

Роменський краєзнавчий музей 
Державного історико-культурного заповідника “Посулля”
Підпорядкування: Міністерство культури України
 Адреса: вул. Рози Люксембург, 12, м. Ромни, Сумська обл., 42000
Тел./факс: (05448) 2-16-80, 2-30-05
Транспорт: автобус, мікроавтобус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
(зуп. “Прокуратура”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1919 р. – історія музею починається зі створення Товариства захисту 

пам’яток старовини та мистецтва. Серед його членів були місцеві худож-
ники, краєзнавці, патріотично налаштовані місцеві інтелігенти М. М. Се-
менчик, П. О. гнідич, І. П. Кавалерідзе та ін. Через рік при повітовому від-
ділі народної освіти утворилася колегія музейних працівників, які провели  
велику підготовчу роботу зі створення музею.
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1920 р. – відкрилась експозиція Роменського народного музею мистец-
тва, науки, промисловості з відділами археографії, природничим, промисло-
вим, медично-санітарним, історичним, етнографічним, архітектурним та 
науковою бібліотекою. Його першим директором було призначено місцево-
го художника і педагога М. М. Семенчика. 

1923–1932 рр. – мав назву Роменський окружний музей.
1932 р. – Роменський краєзнавчий музей. 
1941 р. – музею передано документи, які до того знаходились в Ро-

менському районному архіві.
2006–2007 рр. – створено Державний історико-культурний заповідник 

“Посулля” з філіалами: Роменський краєзнавчий музей, музей Калнишев-
ського в с. Пустовійтівка, Недригайлівський краєзнавчий музей, музей в 
с. Хоружівка. 

Обсяг фондів
50 тис. од. зб. музейних предметів
20194 од. зб. документів (1588–2006), у т. ч.:
12750 од. зб. документів з паперовими носіями (ХVI ст. – 2006) 
7004 од. зб. фотодокументів (1852–2006) 
40 од. зб. фонодокументів 
400 од. зб. рукописних книг, стародруків (1588–1839)

Анотація складу фондів
Зусиллями місцевих краєзнавців створено історичний літопис біль-

шості населених пунктів Роменщини, повернуто сотні невиправдано забу-
тих імен співвітчизників, збережено своєрідність історичних, культурно- 
етнографічних традицій краю.

Документи зберігаються у відділі фондів музею за групами: докумен-
ти, друковані матеріали, плакати, фото-, фонодокументи та бібліотеці.

Наявні документи: офіційні документи державних органів, установ, 
організацій і підприємств, громадських об’єднань, приватних установ (ука-
зи, грамоти, маніфести, декрети, постанови, накази, розпорядження, ві-
дозви, статути, довідки, цехові книги); документи особового походження 
громадян (автобіографії, свідоцтва про народження, одруження і смерть, ан-
кети, формулярні і послужні списки, щоденники, записні книжки, вітальні 
адреси, учнівські і студентські конспекти, листування, матеріали службової 
і громадської діяльності); друковані матеріали (листівки, афіші, програми, 
оголошення, відозви тощо); рукописні книги, ноти, картографічні матеріа-
ли, рукописи наукових і художніх творів, кінофотофоновідеодокументи, пе-
чатки; родинні (фамільні), особові документи та колекції.

Найранніший документ – Указ Петра І (1724). Зберігаються документи 
XVIII–XX ст.: приватне листування, документи органів влади, з питань еко-
номіки, адміністративного устрою, революційної боротьби на Роменщині; 
бл. 100 стародруків вітчизняних та зарубіжних друкарень. Найбільший ма-
сив документів стосується ХІХ–ХХ ст. Розвиток в Україні літератури, живо-
пису, музики, театру в другій пол. ХІХ–ХХ ст. знайшов відображення в осо-
бових справах г. П. Затиркович-Карпинської, С. Л. Шкурата, П. Н. Мусієнка, 
М. О. Макаренка, І. П. Кавалерідзе та ін.
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Велику частину архівних фондів складають матеріали, що відобража-
ють події 1917–1920 рр., пореволюційної відбудови, періоду Великої Віт-
чизняної війни – фотографії, листування, плакати, листівки, газети.

Значне місце в архівних фондах займають матеріали, що відобража-
ють соціально-економічний та культурний розвиток Роменщини в 1970–
1990-х рр. (документи та фотографії передовиків виробництва, брошури, 
книги, газети, пам’ятні альбоми, дипломи, телеграми, матеріали героїв Со-
ціалістичної Праці, делегатів партійних з’їдів і депутатів ВР).

У музеї наявні понад 400 прим. видань стародруків, рукописних 
книг: релігійні видання (ХVІІ ст.); збірки указів Російської імперії (ХVІІІ–
ХІХ ст.); Євангеліє Калнишевського (1758), Литовський статут (1588), 
Євангеліє Петра Могили (1634); рукописні книги – Мінея (1800), копії 
указів російських царів (1770–1800), прибутково-видаткова книга Троїць-
кої церкви с. Пустовійтівка (1762–1805), цехова книга різницького цеху 
м. Ромни (1689–1839).

Фотодокументи розподілено за тематичними розділами: народне гос-
подарство (з підрозділами і підтемами); духовне життя; державна влада та 
суспільно-політичний устрій; історія; природні умови; геодезія, картогра-
фування, топографія. Серед фотографій – види дореволюційного м. Ромен, 
фотознімки, що стосуються археологічних розкопок на Роменщині, розвит-
ку театрального мистецтва, сільського господарства і промисловості, освіти, 
учасників Великої Вітчизняної війни, післявоєнної відбудови, відзначення 
на Роменщині різноманітних свят.

З музею в 1930–1940 рр. неодноразово вилучалися різноманітні ма-
теріали. Так, у 1935 р. НКВС вилучено з музею колекцію стародавньої ро-
сійської та іноземної зброї, у 1937–1939 рр. – документи, книги та предмети, 
пов’язані з “ворогами народу” періоду визвольних змагань українського 
народу (1917–1921), служителями релігійних установ тощо. Репресій за-
знали й музейні працівники, а І. П. галюна було розстріляно 1938 р. Зазнав 
пограбувань музей і в період німецької окупації м. Ромен. У повоєнний час 
з музею було вилучено і передано багато матеріалів до Сумського облас-
ного державного архіву. З музейної колекції формувалися бібліотека Ро-
менського РК КП (б)У, деякі шкільні бібліотеки тощо. До архіву повернуто 
матеріали, що були збережені під час тимчасової окупації краю нацистами. 
У серпні 1950 р. до Київської державної історичної бібліотеки було переда-
но понад 10 тис. вітчизняних та зарубіжних книжкових видань.

Фондоутворювачі: державні установи, підприємства, приватні особи.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Інвентарні картки
Паспорти
Акти приймання

бібліотека
Створено у 1920 р. Книжковий фонд налічує 12039 прим.: книги з 

історії, природи, мистецтва, краєзнавства і статистики краю; журнали, ви-
дані до 1917 року: “Киевская старовина”, “Полтавские епархиальные ве-
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домости”, “Современник”, “Исторический вестник”, “Вестник Европы”, 
“Русский вестник”, “Русское багатство” та ін.; сучасна періодика – “Україн-
ський історичний журнал” (1958–2005), “Народна творчість та етнографія” 
(1957–2005); газети “Ромен” (1915–1916), “Народне слово” і “Наше слово” 
(1918), “Известия” (1919–1920), “голос селянина” (1921), “Влада праці” 
(1922–1925), “Радянське життя” (1926–1933), “За більшовицький колгосп” 
(1934–1938), “Прапор жовтня” (1939–1962), “Більшовицька зброя” (1940, 
1943–1957); книги з автографами видатних діячів літератури, культури, 
мистецтва і науки, зокрема, уродженців Роменщини: М. Макаренка, Д. Біло-
уса, О. Ющенка, О. Скоромця, Д. Кулиняки, А. Йоффе, О. Шугая та ін.

бібліографія
Роменський краєзнавчий музей : путівник / упоряд. Т. І. Єгоров. – Х. : 

Реклама, 1966. – 36 с. : іл.
Роменський краєзнавчий музей : путівник / авт. тексту: г. Л. Квітков-

ська, Є. П. Кричевська, Н. І. Николаєнко. – Х. : Прапор, 1973. – 31 с. : іл.
Нелин А. П. Ромны : путеводитель / А. П. Нелин, г. В. Диброва. – Х. : 

Прапор, 1986. – 87 с. : іл.
Музеї Сумщини : бібліогр. покажч. – Суми, 1989. – С. 31–32.

В. Панченко

Шосткинський державний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. К. Маркса, 53, м. Шостка, Сумська обл., 41100
Тел.: (05449) 4-79-23
Е-mail: shostmus@i.ua
Веб-сайт: http://shostkamuseum.org.ua

Час роботи: 9.00–18.15 (понеділок–четвер), 9.00–17.00 (п’ятниця, 
субота), вихідний день – неділя

Історична довідка
1965 р. – музей розпочав роботу на загальних засадах. Першим його 

директором був г. Є. Шугаєв. На час відкриття музею, завдяки пошуковій 
роботі директора, було представлено понад 2 тис. експонатів, більшість 
з яких були речові.

1991 р. – музею присвоєно назву народного.
1993 р. – створено Шосткинський державний краєзнавчий музей з ху-

дожнім відділом.
У структурі музею:  “Музей І. М. Кожедуба”, відділ “Кіно-фототехні-

ка” тощо. 

Обсяг фондів
3353 од. зб. документів (1741–2009), у т. ч.:
729 од. зб. документів з паперовими носіями
1471 од. зб. фотодокументів
5 прим. стародруків
1148 прим. книг (історична бібліотека)
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Анотація складу фондів
Документи зберігаються в інвентарних групах: “Документи”, “Фото-

графії” та “Друковані видання”.
Документи поділяються на рукописні та друковані. За змістом доку-

менти поділяються на розділи: дореволюційна історія Шосткинщини; рево-
люція, громадянська війна та становлення радянської влади в Шостці; Ве-
лика Вітчизняна війна; відбудова міста у післявоєнний час та його розвиток 
у 1960–1980-х рр.; часи незалежності України.

Фотодокументи поділяються за такими ж розділами.
Найбільш раннім рукописним документом є Метрична книга церкви 

Різдва Христового (1790), а також друкована церковна книга “Мінея службо-
ва” (1741). У фондах – 5 стародруків вітчизняних та іноземних друкарень.

Серед документів дореволюційного періоду є духовні заповіти, купчі 
на придбання землі, що укладалися між козаками містечка Вороніжа (серед. 
XIX ст.); договори на оренду земельних ділянок на території, прилеглій до 
Шосткинського порохового заводу (кін. XIX – поч. ХХ ст.); атестати учнів 
Шосткинської гімназії (1914/1915 навч. р.); грамоти; документи про жит-
тєвий шлях М. А. Терещенка, М. М. Неплюєва; архів родини протоієрея 
Воронізької Михайлівської церкви І. К. Бугославського.

Певну частину архівних фондів музею складають документи, що ві-
дображають події 1917–1920 рр., Великої Вітчизняної війни на Шосткин-
щині: листи з фронтів, газети, мандати, нагородні листи, спогади учасників 
тих подій, фотографії. Окреме місце займає фонд уродженця Шосткинщини, 
льотчика-винищувача, аса Другої світової війни, тричі героя Радянського 
Союзу І. М. Кожедуба, в якому зберігаються його льотна книжка, особисті 
листи, фотографії.

Фонд документів, що відображає історію міста та краю у післявоєн-
ний час, а також соціально-економічний та культурний розвиток Шосткин-
щини у 1960–1980 рр. включає: пам’ятні альбоми та Книги Трудової Слави 
в/о “Свема” – одного з флагманів хімічної промисловості СРСР; матеріали 
делегатів з’їздів від Шосткинщини; матеріали, що відображають економічні 
зв’язки з НДР, а також культурні зв’язки м. Шостки з м. Оряхово (Болгарія) 
та м. Желєзногорськ (РФ).

Фотодокументи представлено фотографіями П. П. герасимова, 
І. А. Карпова, М. І. Молчанова та В. Лешкова (кін. XIX – поч. ХХ ст.). Ра-
дянський період представлено фотопортретами та груповими знімками 
учасників революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн, героїв Со-
ціалістичної Праці.

Наукова бібліотека
Налічує 6601 прим. видань політичного, історичного, краєзнавчого 

змісту, підшивки газет за 1946–2009 рр.

Обліково-довідковий апарат
Акти приймання
Книги надходжень
Інвентарні описи
Інвентарні картки
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Інвентарні книги
Уніфіковані паспорти

Картотеки

бібліографія
Шостка : фотоальбом – К. : Мистецтво, 1991. – 80 с.
Шосткинщина в августе – декабре 1941 г. : сб. архив. документов и 

материалов : 265-летию городу посвящается / ред. А. А. Серенок. – Шост-
ка : Зодиак, 2004. – 59 с.

Відділ “Музей І. М. Кожедуба” : буклет. – Шостка : Слобожанщина, 
2005. – 7 с.

Художньо-мистецька спадщина Сумщини. – К. : Хрещатик, 2007. – 
180 с.

Україна туристична : Іміджево-презентаційне видання. – К. : Укр. ви-
давн. консорціум, 2008. – 208 с.

Каталог “Весняний капіж” : дизайн, комп’ютерна верстка / Л. В. Вой-
стрик ; Шосткинський краєзн. музей. – 2009. – 19 с.

Н. Марченко

Державний історико-культурний  
заповідник у м. Путивль
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Радянська, 70, м. Путивль, Сумська обл., 41500 
Тел.: (05442) 5-12-66, 5-34-10, 5-42-09
Факс: (05442) 5-34-26 
Е-mail: put-zap@sm.ukrtel.net

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1919 р. – створено Путивльський краєзнавчий музей, який згодом став 

філіалом заповідника.
1956 р. – засновано музей Партизанської слави у Спадщанському лісі, 

який згодом став відділом заповідника.
1986 р. – створено Державний історико-культурний заповідник 

у м. Путивль. 
2005 р. – відкрито відділ заповідника “Монумент жертвам фашизму 

«Дзвін Скорботи»” у с. Нова Слобода.

Обсяг фондів
8211 од. зб. музейних предметів (1618–2006), у т. ч.:
3342 од. зб документів з паперовими носіями 
2921 од. зб. фотодокументів 
48 прим. рукописів
853 прим. стародруків, книг
1381 од. зб. паперово-грошових знаків
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Анотація складу фондів
У фондах є документи, що характеризують соціально-економічний 

розвиток Путивльщини ХVII–XVIII ст. (витяги з межових книг на земель-
ні володіння, закріплення маєтностей, чолобитні грамоти, обмінні записи, 
купчі тощо).

Значна група документів відтворює соціально-економічне, суспільно-
політичне і культурне життя краю ХІХ – поч. ХХ ст. (паспорти, дозволи на 
купівлю землі, садибних ділянок, документи про розвиток освіти тощо).

Зберігаються: жалувана грамота Олександра І (1805), якою за помі-
щиком Цибульським закріплялось с. Товстогубівка і 150 душ селян; грамота 
Олександра ІІ про присвоєння звання поручика М. Бунякіну (1861).

Наявні 82 фотографії (1892–1917), виконані першим путивльським фо-
тографом Я. К. Фесиком (фотопортрети, групові зйомки, пейзажі, пам’ятки 
архітектури дореволюційного Путивля).

Велика група документів характеризує події Української революції 
1917–1920 рр. (листівки, плакати, газети, довідки, посвідчення партизанів-
червоноармійців, фотографії учасників подій).

Документи періоду 1921–1941 рр. висвітлюють діяльність радянських 
і партійних органів на Путивльщині, різні сторони соціально-економічного 
і суспільно-політичного життя краю (НЕП, колективізація, культурне життя, 
особливості ідеології цієї доби, різноманітні фотодокументи).

Серед документів Великої Вітчизняної війни – подяки Верховного 
головнокомандувача; посвідчення до нагород; червоноармійські книжки; 
листи з фронту; збірник пісень, написаних путивлянкою Н. Луговою під час 
перебування на примусових роботах у Німеччині; характеристики на ок-
ремих партизанів, написані власноручно С. А. Ковпаком і С. В. Руднєвим; 
карти бойових операцій партизан-ковпаківців; фотографії учасників війни, 
партизанів тощо. Значне місце в архівних фондах заповідника займають ма-
теріали 1945–2006 рр., плакати, листи, документи та фотографії видатних 
діячів Путивльщини, матеріали, що стосуються розвитку сучасного підпри-
ємництва і відродження духовної культурної спадщини краю.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 
Інвентарні картки 
Акти приймання
Книги вступу
Уніфіковані паспорти

бібліотека
Налічує 2185 прим. видань, справи архіву; книги з бібліотеки М. Мак-

лакова (стародруки); комплекти газет 1955–2006 рр.

бібліографія 
Рубанов А. Н. Спадщанский лес. Партизанский заповедник : путево-

дитель / А. Н. Рубанов, Ю. П. Мазуренко. – Х. : Прапор, 1991. – 54 с.
Печерский В. В. Путивль : фотопутеводитель / В. В. Печерский, 

И. А. гильбо, А. В. Луговской. – К. : Мистецтво, 1992. – 192 с.
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Путивль : Державний історико-культурний заповідник : фотопутів-
ник / уклад. С. В. Тупик ; фотограф С. М. Кобзарьов. – Суми : МакДен, 
2005. – 40 с.

Спадщанський ліс : фотопутівник / уклад. Н. І. Сторчака ; фотограф 
С. М. Кобзарьов. – Суми : МакДен, 2006. – 16 с.

Нова Слобода – українська Хатинь : фотопутівник / упоряд. тексту 
Л. М. Матяш ; фотограф С. М. Кобзарьов. – Суми : МакДен, 2006. – 16 с.

Путивльський краєзнавчий збірник / відп. за вип. С. В. Тупик. – Суми : 
МакДен, 2004. – Вип. 1. – 158 с. ; 2005. – Вип. 2. – 223 с. ; 2007. – Вип. 3. – 
286 с. ; 2008. – Вип. 4. – 261 с.

Пономаренко П. В. Рукописні документи XVII ст. з фондів Путивль-
ського історико-культурного заповідника / П. В. Пономаренко // Історико-куль-
турні надбання Сіверщини у контексті історії України : матеріали п’ятої наук.-
практ. конф. (18–19 трав. 2006 р.) : зб. наук. пр. – глухів, 2006. – С. 59–61.

Пономаренко П. В. Рукописні документи XVII ст. з фондів Держав-
ного історико-культурного заповідника у м. Путивлі  / П. В. Пономаренко // 
Путивльський краєзнавчий збірник / Упр. культури і туризму Сумської обл-
держадміністрації, Держ. історико-культ. заповідник у м. Путивлі. – Суми, 
2004. – Вип. 1. – С. 64–65 ; Суми, 2007. – Вип. 3. – С. 83–95. 

С. Тупик

Сумський обласний художній музей імені  
Никанора Онацького
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Червона площа, 1, м. Суми, 40000
Тел.: (0542) 22-05-76, 22-04-81, 27-23-67, 27-22-58

Транспорт: тролейбус 3, 4; маршрутне таксі 6, 12, 25, 27, 32, 34  
(зуп. “Універмаг”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1920 р. – створено Сумський художній музей.
1920–1932 рр. – фундатором і першим директором з 1 берез. 1920 р. по 

1 січ. 1932 р. був художник, педагог, археолог, громадський діяч Н. Х. Она-
цький, розстріляний у 1937 р. за “націоналістичну пропаганду музейними 
засобами”. Всі документи, пов’язані з його ім’ям, історією закладу, були 
знищені або засекречені. 

1920–1937 рр. – Сумський окружний художньо-історичний музей під-
порядковувався Інспектурі народної освіти; основою збірки стала худож-
ня колекція відомого київського колекціонера О. гансена, знайдена 1919 р. 
у м. Суми. 

1937 р. – музей набув статусу художнього республіканського 3-ої 
категорії з підпорядкуванням Комітету у справах мистецтв, за свідченням 
О. І. Маршали (директор музею, 1937–1960), у зв’язку з переважно художнім 
профілем експонатів, що надійшли до фондів у період формування закладу.

1939–1941 рр. – обласний художній музей підпорядковувався відділу 
у справах мистецтв. 
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1941 р. – найціннішу частину музейної збірки було евакуйовано до 
м. Новосибірська, де вона зберігалася під наглядом науковців з Третьяков-
ської галереї. Експонати, які були залишені в м. Суми, експонувалися протя-
гом періоду нацистської окупації, з них бл. 2-х тис. загинули під час пожежі 
в 1943 р.

1945–1946 рр. – Державний художній музей у м. Суми підпорядкову-
вався Комітету у справах мистецтв при РНК УРСР.

1955 р. – музей переведено на фінансування з місцевого бюджету. 
1946–1978 рр. – експозиції музею розміщувались у приміщенні облас-

ної філармонії.
1947–1970 рр. – Державний художній музей м. Суми.
1970 р. – Сумський обласний художній музей. 
1994–2004 рр. – Сумський обласний художній музей ім. Никанора 

Онацького.

Обсяг фондів

бл. 15 тис. од. зб. музейних предметів
598 од. зб. документів (1875–1993)

Анотація складу фондів

Науково обґрунтоване музейне зібрання сформувалося протягом 
1920–1922 рр. Перша музейна експозиція, що налічувала до трьох тис. ек-
спонатів, була відкрита в жовт. 1922 р. На кінець 1922 р. музейний фонд 
налічував понад 8 тис. од. зб. 

Процес комплектування збірки було продовжено у післявоєнний пе-
ріод, активизація поповнення творами мистецтва спостерігається з серед. 
1970-х рр. Надходження пов’язані зі створенням двох відділів на правах 
музеїв – декоративного мистецтва в 1975 р. та скульптурної галереї І. П. Ка-
валерідзе в 1989 р.

Сучасні експозиції репрезентують твори українських і російських ху-
дожників ХVІІІ – поч. ХХ ст., західноєвропейських майстрів Італії, Фланд-
рії, голландії, Франції ХVІ–ХІХ ст. 

У відділі фондової та науково-облікової роботи зберігаються:
Архівні документи Н. Х. Онацького, обліковані по групі “Мемо-

ріальний фонд Н. Онацького”. 1998 р. дочка першого директора музею 
Н. Н. Онацька (проживала у м. Харкові) передала музею родинний архів, 
документи кін. ХІХ ст. – 1930-х рр. Документи, що висвітлюють життя 
та діяльність Н. Х. Онацького, зберігаються за періодами: 1875–1905 рр. – 
свідоцтва про народження, звільнення з роботи (дозвіл на вступ до Пе-
тербурзької Імператорської Академії художеств), освіту, довідки з Пе-
тербурзької Академії художеств тощо; 1920–1935 рр. – відноситься до 
періоду створення музею – листи, довідки, резолюції, характеристики, 
посвідчення Інспектури наросвіти, оригінал акта передачі фондів музею 
від Н. Х. Онацького його наступнику (1931); два рукописних “Трудових 
списки”, складених Н. Онацьким (1930, 1935); видання з наукових опра-
цювань музейних фондів і з історії музею (1927–1931), фотознімки про-
екту (автор – В. г. Кричевський) будівлі бібліотеки в м. Лебедині і лист 
В. г. Кричевського з цього приводу. 
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Архів І. П. Кавалерідзе (1887–1978) знаходиться у групах “Ме-
моріальний фонд І. П. Кавалерідзе” та “Різні джерела”. Документи відоб-
ражають факти з життя та діяльності І. П. Кавалерідзе. Серед них: цінні 
та оригінальні фотодокументи (особисті фотознімки різних періодів життя, 
фоторепродукції станкових і монументальних скульптурних творів, верні-
сажів, персональних виставок, які відбулися у м. Києві); письмові договори, 
фотодокументи, що фіксують виконання творчих робіт, пов’язаних з кінема-
тографічною діяльністю І. П. Кавалерідзе та спорудженням монументаль-
них пам’ятників княгині Ользі, г. Сковороді в Києві, Т. Шевченку в містах 
Полтава, Ромни, Суми, а також іншим видатним діячам української культу-
ри. Фонд І. Кавалерідзе містить понад 20 прим. книг з особистої бібліотеки 
митця, а також машинописні тексти п’єс, каталог виставки з авторськими 
підписами, книги відгуків з персональних виставок, адресні листи та за-
прошення на них. Зберігається також листування скульптора з дружиною –  
І. Шаляпіною, донькою видатного російського співака (копії листів), інші 
епістолярні джерела.

Наявні документи з архівів відомих діячів культури, зокрема, з архіву 
Кричевських, понад 150 листів від К. В. Кричевської-Росандич, а також ро-
динні фотографії. 

В архіві мистецтвознавця А. В. Щекін-Кротової (1910–1993) наяв-
ні тридцять листів особистого характеру та поздоровлення до Н. В. та 
Н. Н. Онацьких, а також коментарі до переданих музею живописних та 
графічних творів відомого художника Р. Р. Фалька (1886–1958), її чоловіка, 
який перебував на Сумщині у свого приятеля по Московському училищу 
живопису, скульптури та архітектури О. Красовського в його маєтку в с. Ку-
лички.

Музей зберігає документи з особових фондів художників М. І. Зіно-
в’єва (1850–1919) та К. І. Власовського (1863–1922).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Книги надходжень

Каталоги: 
“Нові надходження (1980–1986)”
“Польське мистецтво к. ХІХ – поч. ХХ ст. в колекції музею”
“Західноєвропейська графіка в колекції музею кін. ХVІІ – поч. ХХ ст. 

(Італія, Франція, Англія, Польща, Німеччина)”
“Мистецтво ХХ ст. (радянський період 1917–1960)”
“Т. г. Шевченко та його оточення (твори з колекції музею)”
“Кролевецьке диво. Каталог виставки творів з фондів музею”
“Народна кераміка Сумщини”
“Твори В. Орловського в колекції музею”

Картотеки: 
топографічна
інвентарна
наукова
фототека
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бази даних
На електронних носіях знаходяться матеріали з історії музею і про 

експозицію “Меморіального залу Никанора Онацького”.

бібліотека
Має неповні комплекти рідкісних видань: енциклопедичні словники 

Брокгауза і Єфрона, братів гранат та безкоштовний додаток (енциклопедич-
ний словник) до журналу “Природа і люди” (поч. ХХ ст.). 

бібліографія
Онацький Н. Сім років існування Сумського музею / Н. Онацький. – 

Суми, 1927. – 15 с. 
Сумський державний художній музей : каталог / уклад. О. І. Рижова, 

А. І. городницький, П. І. Пелешук. – Суми : Обл. вид-во, 1957. – 77 с. 
Сумський державний художній музей : путівник / уклад.: г. Б. Андру-

сенко, В. О. грицай. – Харків : Прапор, 1966. – 71 с.
Сумський державний художній музей : путівник / уклад.: М. М. Кома-

ров, г. Б. Шинкаренко. – К. : Мистецтво, 1966. – 63 с.
Сумський художній музей : буклет / авт. тексту М. М. Комаров. – К. : 

Мистецтво, 1972. – 46 с. – (Серія “Скарби музеїв України”).
Многогранный талант : тез. докл. и сообщений науч.-теорет. конф., 

посвящённой 100-летию И. П. Кавалеридзе (1887–1978). – Сумы, 1987. – 
46 с.

И. П. Кавалеридзе (1887–1978) : каталог выставки, посвящённой 100-
летию со дня рождения / сост. З. г. Позняк. – Сумы, 1987. – 1 л.

Сумской художественный музей : путеводитель / авт. текста: В. А. Дон-
ченко, А. М. Дужая, Т. Н. Ершова, Е. И. Кочерженко, А. Б. Липницкая, 
И. Т. Павленко, Е. С. Прохасько, Л. К. Федевич. – Х. : Прапор, 1988. – 
152 с.

Сумський художній музей : альбом / авт.-упоряд. С. І. Побожій. – К. : 
Мистецтво, 1988. – 175 с.

Сумской художественный музей : буклет / авт. Н. С. Юрченко. – Сумы, 
1989. – 1 л.

Музейна колекція та художнє життя Сумщини : проблеми і перспек-
тиви вивчення : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 70-річчю утво-
рення Сумського художнього музею. – Суми, 1990. – 82 с.

Українська старовина ХVІІІ – поч. ХХ ст. : каталог виставки / уклад.: 
В. Донченко, Н. Юрченко, Л. Федевич, Є. Прохасько, І. Павленко. – Суми, 
1991. – 10 с.

Antiche icone dalla Pinacoteca di Sumy Ukraina : catalogo / Comune di 
Longarone ; a cura di: Yurchenko N. S. – Longarone, 1992. – 93 p.

Russische und ukrainicht Malerei des 19. Jahrhundets aus dem Kunstmuse-
um Sumy : Katalog / Katalogtext und Einfuhrung I. Pavlenko. – Celle : Bomann 
Museum, 1992. – 145 s. 

Нові аспекти в дослідженні творчості Івана Кавалерідзе : тези доп. та 
повідомл. наук. чит. з нагоди 105-ї річниці від дня народження І. П. Кава-
лерідзе / Сумський художній музей. – Суми, 1992. – 48 с. 
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Шевченкіана в колекціях Сумського та Лебединського художніх му-
зеїв : каталог /авт. тексту: Є. С. Прохасько, Н. С. Юрченко, Л. К. Федевич ; 
упоряд.: г. В. Ареф’єва, С. І. Побожій, В. І. Кравченко. – Суми, 1993. – 28 с.

Н. Х. Онацький (1875–1937) : каталог / авт. і упоряд. Н. С. Юрчен-
ко. – Суми : Слобожанщина, 1995. – 28 с.

Мистецькі осередки Сумщини : матеріали наук. конф., присвяч. 75-
річчю заснування Сумського художнього музею. – Суми : Слобожанщина, 
1995. – 77 с.

Художник у провінції : матеріали наук. конф. / Сумський обл. худож-
ній музей ім. Н. Онацького. – Суми, 1998. – 68 с.

Художній музей : минуле та сучасність : матеріали наук. конф., при-
свяч. 80-річчю заснування Сумського художнього музею ім. Никанора Она-
цького. – Суми, 2001. – 134 с.

Онацький Н. Х. (До 130 – річчя від дня народження ) / авт. тексту: 
г. В. Ареф’єва, Н. С. Юрченко. – Суми : Університет. книга, 2005. – 24 с.

Мистецька спадщина Кричевських на Сумщині / авт. тексту Н. С. Юр-
ченко. – Суми : Університет. книга, 2005. – 16 с.

Чеховіана в зібранні Сумського художнього музею ім. Н. Онацького / 
г. М. Дужа. – Суми : Університет. книга, 2005. – 16 с.

Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького / авт. та уклад. 
г. В. Ареф’єва. – Суми : Університет. книга, 2006. – 36 с.

Твори Роберта Фалька в зібранні Сумського художнього музею  
ім. Н. Онацького : каталог. / авт.-упоряд. Н. С. Юрченко. – Суми : Універси-
тет. книга, 2007. – 16 с.

Художник у провінції : матеріали міжнар. наук. конф., 24–25 верес. 
2009 р., м. Суми / Сумський обл. художній музей ім. Н. Онацького ; за ред. 
Л. К. Федевич. – Суми : Університет. книга, 2009. – 196 с.

Г. Ареф’єва

лебединський міський художній музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Майдан Волі, 17, м. Лебедин, Сумська обл., 42200
Тел.: (05445) 2-18-81 

Транспорт: маршрутне таксі (зуп. “Майдан Волі”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка 
1918 р. – музей засновано інженером-технологом Б. К. Руднєвим із 

м. Харків (1879–1944). 
1919 р. – офіційно відкрився Лебединський художньо-історичний му-

зей ім. Т. г. Шевченка (так музей називався у перші два десятиліття свого 
існування). 

1937 р. – музей перейменовано на Лебединський художній музей. 
1964 р. – музей реорганізовано у філіал Сумського державного облас-

ного художнього музею. 
1997 р. – знову стає самостійним Лебединським міським художнім 

музеєм. 
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Обсяг фондів
2500 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
5 од. зб. документів з паперовими носіями (XVIII ст. – 2006)
10 од. зб. кіно-, фото-, фонодокументів (1929–2006)

Анотація складу фондів
У фондах музею зберігаються документи про рух експонатів за 1929–

1950 рр.: акти, розпорядження, листи, розписки. Особливий інтерес стано-
вить група документів, що стосується періоду нацистської окупації м. Лебе-
дина (1941–1943).  Значна кількість документів присвячена історії музею від 
1930 до 2005 рр. У фондах є фотографії експозицій, зокрема, меморіального 
залу “Мистецькі дивосвіти родини Кричевських”. Фонодокументи – тексти 
радіопередач, присвячених історії музею.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Паспорти
Машинописний каталог художніх творів

Картотеки: 
інвентарна
каталожна
наукового опису

бібліотека
Налічує 3372 прим. (2559 од. зб. основного фонду, 813 од. зб. допо-

міжного фонду).
Переважна більшість видань – мистецтвознавчого характеру. Наявні 

рідкісні старовинні видання.

бібліографія 
Лебединський художній музей : комплект з 15 листівок / упоряд. 

Ю. В. голод. – К. : Мистецтво, 1979.
Побожій С. Борис Руднєв : “... Я повинен почати якесь нове справжнє 

життя” / С. Побожій // Україна : Наука і культура / АН України, Т-во “Знан-
ня” України. – К., 1993. – Вип. 26/27. – С. 366–378.

Рубан В. Живописні скарби Лебедина / В. Рубан // Наука і суспіль-
ство. – 1986. – № 10. – С. 46–49.

Ткаченко Б. Три сходинки у дивосвіт / Б. Ткаченко // Україна. – 1987. – 
№ 18. – С. 12.

Кравченко В. Першовитоки історії Лебединського художнього му-
зею / В. Кравченко // Художній музей : минуле та сучасність : матеріали 
наук. конф., присвяч. 80-річчю заснування Сумського художнього музею 
ім. Никонора Онацького. – Суми : ДОУНБ ім. Н. К. Крупської, 2001. – 
С. 57–59.

Кравченко В. Лебединський художній музей / В. Кравченко // Трибу-
на. – 2004. – № 1/2. – С. 34.
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Кравченко В. Нова експозиція: меморіальний зал “Мистецькі ди-
восвіти родини Кричевських” / В. Кравченко // Художній музей : зб. ст. і ма-
теріалів : [до 85-річного ювілею Сумського обласного художнього музею ім. 
Н. Онацького]. – Суми : Університет. книга, 2005. – С. 61–66.

Кравченко В. Лебединський художній музей / В. Кравченко // Культу-
ра. Історія. Традиції. – 2005. – № 7. – С. 14–15.

В. Кравченко

Сумська обласна універсальна  
наукова бібліотека імені Н. к. крупської
Підпорядкування: Міністерство культури України.

Адреса: вул. героїв Сталінграда, 10, м. Суми, 40000
Тел.: (0542) 22-24-73
Факс: (0542) 22-53-97
Е-mail: sumy_lib@mail.ru, library_on@sm.ukrtel.net
Веб-сайт: http://ounb.sumy.ua/

Транспорт: тролейбус 3, 4 (зуп. “Обласна бібліотека”), 1, 6, 7, марш-
рутне таксі 4, 28, 10, 8, 31, автобус 55 (зуп. “Червона площа”)

Час роботи: 9.00–19.00 (понеділок–четвер),  
9.00–17.00 (п’ятниця, субота, неділя)

Історична довідка
1860 р. – створено першу публічну бібліотеку м. Суми.
1920 р. – мала назву “Сумська центральна окружна бібліотека  

ім. Крупської-Ульянової”.
1939 р. – з утворенням Сумської області бібліотека стала обласним 

методичним центром. 
1970-ті рр. – відбулася реорганізація бібліотеки з масової в наукову.
1986 р. – бібліотека одержала нове приміщення, що дало змогу роз-

ширити її діяльність, були відкриті нові відділи.
1997 р. – ліквідовано обласну бібліотеку для юнацтва, в обласній 

універсальній науковій бібліотеці відкрилися два відділи з обслуговування 
юнацтва: абонемент та читальний зал.

Обсяг фондів
590239 прим. видань, у т. ч.:
2222 прим. видань у фонді сектора рідкісних і цінних видань (1798–

1991)
6157 прим. видань у відділі краєзнавчої літератури і бібліографії 

(з 1844)
65 од. зб. мікрофільмів відділу краєзнавчої літератури і бібліографії 

(1820–1968) 

Анотація складу фондів
У фонді сектора рідкісних і цінних видань зберігаються книги з ав-

тографами авторів: Жан Анрі Фабр “Инстинкт и нравы насекомых: из эн-
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томологических воспоминаний” (1898, з дарчим написом редактора Ів. Ше-
вирєва сумському підприємцю і меценату П. І. Харитоненку); підпис автора 
І. Нечахина у книзі “Новое ядро российской истории” (1809). 

У секторі наявні: пам’ятки української національної культури – Кот-
ляревський І. “Энеида на малороссийском языке” (СПб., 1798); колекція 
пам’яток революційного та визвольного руху народів Росії – Мельшин Л. 
(П. Ф. Якубович). “В мире отверженных: Записки бывшего каторжника. 
Т. 1” (М., 1933); шедеври художнього оформлення та поліграфічного вико-
нання – “Великая реформа: русское общество и крестьянский вопрос в про-
шлом и настоящем Т. 1–6” (М., 1911); факсимільні видання.

У розділі “Довідкова література” зібрані довідники – науково-попу-
лярні видання, які містять інформацію з усіх галузей знань і відображають 
рівень науки та культури свого часу.

Важливими є документи краєзнавчого змісту: довідки, звіти, кален-
дарі, статистичні записки та відомості.

У відділі краєзнавчої літератури і бібліографії зберігаються афіші, 
програми, оголошення (1979–1990), ксерокопії дореволюційних джерел 
XVII–XIX ст., рукописи місцевих дослідників: Коваленко А. В. “Заметки 
о городе Сумы. Из записок Никитенко, написанных в 1884 г. в уездном го-
роде “С” или по улицах старого города. Были и небылицы”; Ф. А. Карпен-
ко. “Воспоминания”; Р.  В. Сергієнко “Прогулка с дилетантом или мой дом 
в интерьере Троицкой” (Суми, 1991).

У відділі зберігаються особисті бібліотеки з помітками авторів крає-
знавців г. Т. Петрова (760 прим., серед яких – рідкісні видання 1897, 1899, 
1904, 1907, 1914, 1928 рр. про Харківську губернію, Ромни, Чернігів та Пів-
нічне Лівобережжя, Ахтирський Свято-Троїцький монастир), В. голубчен-
ко, літераторів О. Столбіна, М. Данька. 

Довідковий апарат 
Каталоги:
генеральний алфавітний 
зведений краєзнавчий 
алфавітний фонду рідкісних та цінних видань
систематичний фонду рідкісних та цінних видань

Картотеки:
алфавітна книг-мініатюр
алфавітна видань ХІХ ст., дожовтневих видань (1900–1917), довоєн-

них видань (1917–1940), книг, виданих у роки війни (1941–1945), цінних ви-
дань сучасності, факсимільних видань, шедеврів художнього оформлення, 
книг із дарчими написами

допоміжні: контрольна, місцевих видань, депозитарного фонду, сіл 
областей, спалених у роки Великої Вітчизняної війни, бібліотека г. Т. Пет-
рова, діафільмів та мікрофільмів

тематичні

бази даних
До електронного ресурсу бібліотеки, який налічує 187837 записів, 

включено наявні фонди з 1997 р. Створено бази даних: комплектування, 
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краєзнавства, періодичних видань, літератури іноземними мовами, фонду 
Канадської бібліотеки, літератури з мистецтва, авторефератів. 

Електронний каталог для користувачів налічує 41334 записи.
На книжковий фонд рідкісних і цінних видань створено окрему елект-

ронну базу даних.

бібліографія
Путівник по сектору рідкісних та цінних видань відділу зберігання 

основного фонду. – Суми, 1999. – 10 с.
Сумська область : покажч. літератури. Вип. 1–12 / Сумська обл. уні-

верс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Суми, 1961–1986. 
Хроніка культурного життя Сумської області... : за матеріалами пре-

си та неопублікованими документами : щомісячно / Сумська обл. універс. 
наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Суми, 1983. – 2009.

Н. Дмитракова

Наукова універсальна бібліотека  
Сумського державного педагогічного університету  
ім. А. С. макаренка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Тел.: (0542) 22-14-95 (приймальня ректора), 62-49-75 (директор біб-
ліотеки), 28-28-10 (бібліотека)
Факс: (0542) 22-15-17 (факс університету)
Е-mail: library@sspu.sumy.ua

Транспорт: тролейбус 5, маршрутне таксі 1, 8, 7, 22, 28, 35

Час роботи: абонементи: 8.00–17.00 (понеділок–субота), вихід-
ний день – неділя; читальні зали: 8.00–20.00 (понеділок–п’ятниця), 
8.00–17.00 (субота, неділя)

Історична довідка 
1924 р. – засновано на базі бібліотеки вищих педагогічних курсів. 
1925 р. – надано статус бібліотеки Сумського педагогічного технікуму 

(з правами вищого навчального педагогічного закладу). 
1930 р. – бібліотека Інституту соціального виховання, який у 1933 р. 

перейменовано в Сумський державний педагогічний інститут. Крім стаціо-
нарного відділення, у довоєнний час працювали вечірнє й заочне відділення 
та два робітфаки у містах Білопілля й Тростянець, при яких теж були від-
діли бібліотеки.

1941–1943 рр. – під час нацистської окупації збережено майже весь 
книжковий фонд.

Обсяг фондів
949515 прим. видань, у т. ч.:
1476 прим. рідкісних видань (ХVIII–ХХ ст.)



107

Сумська область

Анотація складу фондів
Фонд цінної літератури включає книги з усіх галузей знань: матема-

тики, ботаніки, палеонтології, геології тощо. Широко представлені видання 
з історії російської мови зі значною кількістю записів і поміток.

Зберігаються видання кириличного друку до ХІХ ст., видання історич-
них творів, хронографи та історичні документи ХVIII–ХХ ст. Серед особли-
во цінних видань – документи з історії літератури (ХVIII ст.) та художні тво-
ри російських і зарубіжних письменників мовою оригіналів (XVIII–XX ст.) 
тощо.

Особливо цінними є періодичні видання ХІХ – поч. ХХ ст. У фонді 
представлено дисертації та їх автореферати, праці викладачів, дипломні ро-
боти студентів, навчальні диски.

Довідковий апарат
Каталоги:
генеральний алфавітний 
службовий алфавітний 
систематичний 
топографічний 

Картотеки:
систематична статей
назв художніх творів
дипломних робіт студентів
рідкісних видань
періодичних видань
авторефератів
основних підручників для ВНЗ
замовлень навчальної літератури
тематичні 
праць викладачів університету (з 1931)
краєзнавча “Наш рідний край, Сумщина”
картотека-депозитарій

бази даних
Електронний каталог (ведеться з 1996 р., обсяг 37500 записів, доступ 

для користувачів бібліотеки).
11 електронних БД (електронний каталог, повнотекстова БД авторе-

фератів; повнотекстова БД праць викладачів університету; БД підручників 
для ВНЗ; БД навчальних дисків; повнотекстова БД бібліографічних покаж-
чиків; БД електронних адрес бібліотек України, Росії, СНД; БД веб-сайтів 
інших університетів та бібліотек; БД “Ресурси Інтернет”; БД “Атлас Аналі-
тика” тощо).

бібліографія 
Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність : наук.-допом. біб-

ліогр. покажч. / З. М. горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Ма-
каренка, 2004. – 48 с.
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Етнічна специфіка духовності українського народу : наук.-допом. біб-
ліогр. покажч. / З. М. горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Ма-
каренка, 2003. – 68 с.

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів 
університету : до 80-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка / ук-
лад.: З. М. горова, В. В. Косенко ; худож. оформл.: І. В. Сенча. – 2-ге вид., 
допов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Вип. 1. – 96 с.

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів 
університету : до 80-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка / уклад.: 
З. М. горова, В. В. Косенко ; худож. оформл.: І. В. Сенча. – Суми : СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 2004. – Вип. 2. – 96 с.

З. Горова
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Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: майдан Мистецтв, 3, м. Тернопіль, 46001 
Тел.: (0352) 52-44-77, 52-58-94, 25-14-59
Транспорт: тролейбус 1, 2, 5, 10, 11 (зуп. “Центр”) 

Час роботи: 9.00–17.45, вихідні дні – понеділок, середа

Історична довідка
1906 р. – засновано музей з ініціативи членів подільського Товарист-

ва “Народна школа”. Бібліотечно-музейна комісія, створена при Товаристві, 
активізувала збір музейних предметів для майбутнього музею, відкриття 
якого планувалося на 1907 р. Але відсутність коштів та приміщення затри-
мували його відкриття. Музейні колекції зберігалися у двох кімнатах Това-
риства “Народна школа”. 

1913–1914 рр. – Подільський музей Товариства “Народна школа”. 
У роки Першої світової війни музей припинив функціонування.

1930–1939 рр. – Подільський музей Товариства “Народна школа”. 
Музей здійснював діяльність силами громадськості.

1940–1941 рр. – створено державну науково-освітню установу – Тер-
нопільський обласний історико-краєзнавчий музей. Його збірки збагатили-
ся за рахунок історичних і художніх цінностей, націоналізованих у поміщи-
цьких маєтках.

1941–1945 рр. – головному охоронцеві фондів С. С. Садовській, яка 
впродовж багатьох років працювала у музеї, вдалося заховати частину му-
зейних предметів, решту пограбували і знищили нацисти. Цей самовідданий 
вчинок С. С. Садовської згодом відзначили орденом “Знак пошани” (1948), 
а збережені матеріали стали основою фондів Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею. 

1945 р. – Тернопільський обласний краєзнавчий музей. 

Обсяг фондів
17500 од. зб. документів (1523–2007)
7087 од. зб. плакатів, листівок (1971–2007)
11101 од. зб. книг (1600–2002)
бл. 150 од. зб. стародруків (XVIІ–XVIII ст.)
10 од. зб. рукописних книг (XVI–XVIII ст.)
12769 од. зб. фотодокументів (1900–2007)
6946 од. зб. негативів (1900–2007)

ТернОпІльська ОбласТь
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анотація складу фондів
Музей має багаті колекції археологічних, нумізматичних, етногра-

фічних матеріалів, рідкісних документів, фотографій, книг тощо. Фонди до 
1939 р. зберігають: грамоту польського короля Сигізмунда І – про надан-
ня Магдебурзького права м. Золочеву (1523); привілей, що звільняв членів 
уряду і магістрату м. Золочева від міських податків (1681); дозвіл на ор-
ганізацію у м. Золочеві щорічного ярмарку на св. Дмитра; дозвіл коронного 
гетьмана М. Синявського на заснування в Гримайлові цеху ткачів (1725); 
привілей С. Потоцького, який надавав нові права м. Чорткову – замість 
втрачених старих, а також дозволяв вільно проживати євреям, купувати і 
будувати крамниці (1722); диплом Цісарський, виданий Й. і А. Відманам, 
про присвоєння їм і всім членам роду довічного аристократичного звання 
з правом вживання частки “фон”, а також мати родовий герб (1829); доку-
мент на пергаменті, який подає історію Скали-Подільської та родовід гра-
фів Голуховських; протокол громади с. Токів про вибори уповноважених 
мужів довір’я, які будуть правосильними представниками повітової комісії 
в справі зняття ґрунтових тягарів (1855). Серед документів, що стосуються 
польського повстання (1863–1864), є листи А. і Л. Менжинських, свідоц-
тва про прийняття до Товариства учасників польського повстання, листів-
ки; документи про присвоєння звання почесного громадянина м. Чорткова 
послу Сейму у м. Львові, члену Державної Ради Ф. Смольці і гр. К. Бадені, 
наміснику Галичини. У фонді “Промисловість Тернопілля” є посвідчення 
М. Лукіяновича про відкриття гончарного цеху у Товстенькій ремісничій 
школі (1896–1901), посвідка М. Кравчука про призначення пільгових проїз-
них квитків на залізниці. У фонді сільського господарства є документи про 
здачу в оренду землі (1904), боргові зобов’язання, контракти купівлі-прода-
жу землі (1901). Фонд “Освіта і культура” представлено свідоцтвами Кре-
менецького училища, вищого наукового жіночого інституту в Бережанах, 
Вишнівецького двокласного народного училища, свідоцтвами про закінчен-
ня Ю. Опільським Львівської гімназії і Львівського університету. У фонді 
“Театральних вечорів” зібрано матеріали про артистів: Т. Бенцалеву, Т. Дем-
чука, М. Кромнівну, Ф. Лопатинську. У фонді “Перша світова війна” наявні 
оголошення, повідомлення, накази магістрату м. Тернополя про заборону 
вивозити продукти харчування і предмети першої необхідності з місцевого 
повіту, призови на службу в народному ополченні на звільнених землях Га-
личини і Буковини.

У фонді “Рідкісна книга” зберігаються першодруки, Біблії, Псалтирі 
XVI–XVIІІ ст.; значна кількість діаспорної літератури, а також література 
з автографами письменників, діячів культури, що передали видання музею.

Музей зберігає особові фонди та окремі документи відомих діячів 
науки, літератури та культури: академіків – І. Климишина, І. Юхновсько-
го, Б. Блажкевича, С. Гжицького – чл.-кор. АН УРСР, заслуженого діяча 
науки УРСР, Т. Комаринця, М. Кордуби, М. Зарицького, К. Студинського; 
письменників – Т. Бордуляка, В. Гжицького, М. Рудницького, Уласа Сам-
чука, М. Тарнавського, П. Тимочка, Ю. Опільського; поетів – І. Блажкевич, 
С. Будного; краєзнавців – І. Герети, Г. Чернихівського, П. Медведика, Я. Гай-
дукевич, В. Лавренюка, Є. Гасая, О. Гаврилюка, М. Ягодинської, С. Костю-
ка; акторів та режисерів – М. Крушельницького, С. Крушельницької, Т. Ді-
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дик, Я. Геляса, Г. Юрчакової; матеріали перекладача М. Капія; ноти пісень 
М. Гайворонського; документи мера м. Тернополя В. Лучаківського та ін.

Обліково-довідковий апарат
Картотеки:
інвентарна
тематична 
територіальна 
особова

бібліографія
Тернопільський краєзнавчий музей : путівник / упоряд. В. Лавренюк ; 

худ. Ю. Соколов. – Львів : Каменяр, 1986. – 71 с. : 8 арк. іл.
Наукові записки : збірник / Терноп. краєзн. музей. – Тернопіль, 1993. – 

181 с.
Джерело : наук.-краєзн. часопис Тернопілля / Терноп. обл. краєзн. 

музей, Терноп. обл. орг. Всеукр. Спілки краєзнавців. – Тернопіль, 1994. – 
229 с.

Наукові записки. Кн. 2, ч. 1 / Терноп. краєзн. музей.– Тернопіль, 
1997. – 177 с.

Лавренюк В. Тернопільський обласний краєзнавчий музей : нарис-
путівник / В. Лавренюк, Я. Гайдукевич. – Тернопіль, 1998. – 66 с.

Наукові записки. Вип. 3 / Терноп. краєзн. музей. – Тернопіль : Джура, 
2003. – 160 с.

Костюк С. Фонд Богдана Лепкого у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї / С. Костюк // Наук. зап. / Терноп. обл. краєзн. музей. – 
Тернопіль : Джура, 2003. – Вип. 3. – С. 111–114.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей : буклет / текст і дизайн: 
Я. Гайдукевич, М. Бучик, Л. Тодоренко ; відп. за вип. С. Костюк. – Тер-
нопіль, 2003. 

Костюк С. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею : 
творення, складові розвитку / С. Костюк // Українська історична наука на 
шляху творчого поступу : ІІІ Міжнар. наук. конгрес укр. істориків, Луцьк, 
17–19 трав. 2006 р. : [доп. та повідомл.] / М-во освіти і науки України, Укр. 
іст. т-во (США, Україна, Канада, Європа), Ін-т історії України НАН України 
та ін. – Луцьк, 2007. – T. 1. – С. 271–275.

С. Костюк, Г. Савка 

Історико-меморіальний музей політичних в’язнів
Підпорядкування: відділ Тернопільського обласного  
краєзнавчого музею

Адреса: вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 46000
Тел.: (0352) 43-12-15

Транспорт: тролейбус 5, 11, маршрутне таксі, мікроавтобуси  
(зуп. “Залізничний вокзал”)

Час роботи: 10.00–17.00 (вівторок–п’ятниця), 10.00–14.00 (субота), 
вихідний день – понеділок 
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Історична довідка
1996 р. – засновано музей на громадських засадах. Засновники – ди-

рекція Тернопільського обласного краєзнавчого музею та обласна спіл-
ка політв’язнів і репресованих України. Музей на правах відділу входить 
у структуру обласного краєзнавчого музею. 

Частина фондів зберігається в Тернопільському обласному краєзнав-
чому музеї.

Обсяг фондів
Документи, що експонуються в музеї, знаходяться на обліку у фондах 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею

анотація складу фондів
На стендах музею є фотографії з короткими біографіями, цитати і ви-

писки з архівних документів. У музеї відтворено режим утримання в’язнів 
у слідчому ізоляторі КДБ, історію національно-визвольної боротьби ук-
раїнського народу за свою незалежність у XX ст. і подано матеріали про 
репресії тоталітарної системи. Представлено матеріали про розстріляне 
українське відродження (1930–1940), знищення української греко-като-
лицької церкви (1946), біографії багатьох керівників збройного підпілля 
(1940–1950), святкування 50 років УПА на Тернопільщині і перебування 
політв’язнів у таборах ГУЛАГу.

Музей готує великий розділ про дисидентський рух на Україні в 1960–
1980 рр. Сформовано невелику бібліотеку з історії національно-визвольної 
боротьби, зібрано архівні документи, спогади, мартирологи. 

бібліографія
Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів : 

[путівник] / І. Олещук, Я. Павуляк, О. Савка. – Тернопіль : В. Балюх, 2007. – 
24 с. : іл.

Історико-меморіальний музей політичних в’язнів (Тернопіль) : [про-
спект] / І. Олещук, Я. Павуляк, О, Савка. – Тернопіль : В. Балюх, [2007].

Я. Павуляк

бережанський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501
Тел.: (03548) 2-18-79
Е-mail: bereshkraesmysej@ukr.net
Транспорт: місцевий транспорт
Час роботи: 10.00–18.00 (понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця), 
10.00–17.00 (субота, неділя), вихідний день – середа 

Історична довідка
1980 р. – відкрито музей як відділ Тернопільського краєзнавчого музею.
2002 р. – став районним краєзнавчим музеєм.
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Обсяг фондів
5071 од. зб. документів (1778–2008)
1391 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Архівні документи зберігаються у фондових збірках “Письмові до-

кументи” та “Фотоархів”. Значна частина документального розділу скла-
дається з матеріалів господарсько-нормативного характеру Бережанського 
та Підгаєцького повітів (друга пол. ХІХ ст. – 1939): нотаріальні акти, до-
говори, господарські суперечки, судові рішення переважно у справах про 
власність. Суб’єкти цих документально завірених взаємовідносин – місцеві 
жителі та урядовці Бережан, Підгаєць, Козови. Окремий цінний комплекс 
складають документи господарського характеру щодо земельної власності 
графського роду Потоцьких на Бережанщині (перша третина ХІХ ст.). Є та-
кож матеріали, що стосуються регіонів Івано-Франківщини.

Хронологічно найдавнішим документом є німецькомовне свідоцтво 
про народження (1778). Ідентичні документи відносять до другої пол. ХІХ – 
першої третини ХХ ст.

Комплекс документів пов’язаний з навчальним процесом у Бере-
жанській гімназії: табелі успішності та атестати зрілості учнів (1920–1930), 
адміністративний гімназичний журнал із записами управлінського та педа-
гогічного характеру з 1789 р. (коли гімназія знаходилась у м. Збараж) до 
1817 р. Зберігаються також: рукописна “Книга урядувань греко-католицько-
го приходу села Куряни” (1889–1909); сувій єврейської тори на пергаменті; 
документи часів Першої та Другої світових війн (листи Р. Шухевича, урод-
женки Бережанщини Г. Дидик до С. Коковської – голови ”Союзу українок” 
в м. Бережанах); документи з приватних зібрань визначних особистостей 
краю та всеукраїнського рівня (листи М. Возняка та М. Кордуби про пись-
менника О. Маковея, документальний комплекс А. та Т. Осадців з листами 
до них патріарха Й. Сліпого); особисті послання А. Шептицького до парохів 
м. Бережан; частина особового архіву львівського письменника, поета, пе-
рекладача, літературознавця, театрального критика М. Рудницького; інфор-
маційні джерела про створене у 1892 р. в м. Бережани музичне товариство 
”Боян”; особовий архів митця В. Савчака – вихідця з м. Бережани (нині жи-
теля Австралії).

Музейний фотоархів відображає окремі події з історії січового стрілец-
тва, сюжети Другої світової війни, зокрема факти з історії УПА та дивізії 
“Галичина”, діяльність Бережанської гімназії, світлини з сюжетами видів 
м. Бережани першої третини ХХ ст., колекції з сімейних альбомів відомих 
місцевих родин (Старухів, Косовських, Савчаків тощо).

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Каталоги:
систематичний
інвентарних карток
тематичні неопубліковані
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Картотека
газетно-журнальних статей

Довідкова бібліотека
Має книги, комплекти місцевих газет, журналів.

бібліографія
З історії Бережанської ратуші : путівник. – Бережани, 1998. – 4 с.
Покликання – минуле зберегти : [зб., присвяч. 20-й річниці діяльності 

Бережанського краєзнавчого музею і 625-літтю міста Бережани] / упоряд. 
Г. Брицька. – Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2000. – 59 с. : іл. 

Бережанський краєзнавчий музей : путівник / упоряд. Г. Брицька. – 
Тернопіль : Кісь А. Я., 2005. – 21с.

Н. Голод, Г. Брицька

борщівський обласний комунальний  
краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 9, м. Борщів, Тернопільська обл., 48702
Тел.: (03541) 2-16-92

Транспорт: автобус 1 (зуп. “Дитячий садок”)

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – середа, субота

Історична довідка
1975 р. – Борщівський краєзнавчий музей на громадських засадах.
1979 р. – відділ Тернопільського краєзнавчого музею.
2003 р. – отримав статус самостійного обласного комунального музею.

Обсяг фондів
15461 од. зб. музейних предметів (1890–2009), у т. ч.:
1865 од. зб. документів з паперовими носіями
6301 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Зберігаються документи з паперовими носіями та фотодокументи, 

що відображають соціально-економічний та культурний розвиток району 
радянського періоду; документи особового походження (грамоти, дипломи, 
особисті рапорти та рапорти трудових колективів 1960–1980-х рр.); манда-
ти делегатів, учасників новоутворених партій та громадських організацій 
(“Рух”, УРП, “Меморіал”, товариство “Просвіта” тощо); документи про де-
легатів конференцій; матеріали про інтернаціональні зв’язки району.

Наявні документи майнового характеру кін. ХІХ – поч. ХХ ст. про 
купівлю-продаж майна, землі, про податок на землю, на право володіння 
землею, про спадкоємство, боргові зобов’язання, страхування майна. Окре-
мо виділено учнівські свідоцтва різних років про закінчення школи – рідної, 
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польської, двомовної (більшість із них польською мовою). Наявні докумен-
ти та матеріали про художників Л. Левицького, Я. Гніздовського, артистку 
театру Л.-В. Петровичеву-Смолеву, співака М. Старицького (Міро-Скаля), 
журналіста М. Вирового, письменника Р. Андріяшика, поетесу Г. Костів-
Гуску, організаторів художніх самодіяльних колективів післявоєнного пе-
ріоду (заслужений діяч культури Г. Зуляк, В. Мандрик, засновники народ-
ного ансамблю пісні і танцю “Збручани”, Д. Хруставка та ін.). Значне місце 
посідають матеріали про звичаї та обряди населення району, про діяльність 
товариства “Просвіта”.

Окрема група документів пов’язана з роками сталінських репресій 
(довідки, особисті довідки про реабілітацію, звільнення зі спецпоселень, 
участь у партизанській боротьбі, насильницьке переселення українців Лем-
ківщини, Холмщини та Підляшшя в 1944–1946 рр.).

Зберігаються фотографії передовиків виробництва, Героїв Соціаліс-
тичної Праці – І. М. Снігопад, М. П. Стрільчук, В. І. Стецько, двічі Героя 
Є. О. Долинюк; ветеранів Другої світової війни.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи
Інвентарні картки

Картотеки

науково-довідкова бібліотека
Налічує майже 3 тис. примірників енциклопедичної, краєзнавчої, іс-

торичної літератури, а також книг, отриманих із діаспори.

бібліографія
Літопис Борщівшини : наук.-краєзн. зб. – Борщів, 1992–2007. – Вип. 1–11.

Н. Николин

бучацький районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Галицька, 55, м. Бучач, Тернопільська обл., 48400
Тел.: (03544) 2-13-60

Транспорт: автобус (“Центр міста”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – понеділок, середа

Історична довідка
1982 р. – музей створено на громадських засадах.
1988 р. – відділ Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
2002 р. – музей отримав статус самостійної установи. 

Обсяг фондів
3607 од. зб. музейних предметів, у т. ч.: 
1469 од. зб. документів з паперовими носіями (1803–2008)
993 од. зб. фотодокументів (1893–2007)
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анотація складу фондів
Зберігаються матеріали, які розповідають про відомих людей Бучач-

чини: Ш. Агнона (1888–1970) – єврейського письменника, лауреата Нобелів-
ської премії – твори письменника (оповідання, повісті, автобіографічні 
нариси), фотографії, документи, конверти, листівки із зображенням Ш. Аг-
нона, копії рукописів; М. Островерха (1897–1979) – письменника, літера-
турознавця, журналіста – твори “Наперекір”, “На закруті”, “Обніжками на 
битий шлях” тощо; книговидавця Й. Кнебеля (1854–1926) – фотографії, до-
кументи, книги, листівки; видатної оперної співачки, уродженки Бучаччини 
С. Крушельницької – листівки, фотографії, брошури про її життя та діяль-
ність, лавровий вінок, яким було нагороджено С. Крушельницьку під час її 
виступу в м. Тернополі (1883); письменника О. Назарука (1883–1940) – тво-
ри “Роксолана”, “Осмосмисл” тощо; М. Крушельницького (1897–1963) – 
народного артиста, проф., фундатора українського театру, уродженця Бу-
чаччини – фотографії, книги, брошури, рукописи; В. Нестайка – дитячого 
письменника, лауреата премії ім. Лесі Українки, фотографії, рукописи, 
автобіографічні нариси, твори: “Тореадори з Васюківки”, “В країні соняч-
них зайчиків”, “Дивовижні пригоди в лісовій школі” тощо; українського 
скульптора І. Г. Пінзеля – література, фотографії робіт митця, фрагменти 
мушлі, капітелі з ратуші (1751).

Наявні інформаційно-агітаційні матеріали ОУН–УПА, рукописи, спо-
гади, документи, фотографії відомих людей Бучаччини – ветеранів Великої 
Вітчизняної війни (1941–1945), околиць Бучача воєнного періоду.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

бібліографія
Книговидавець Йосип Кнебель (1854–1936) : бібліогр. покажч. / ук-

лад. Л. С. Домський ; Терноп. обл. орг. добровільного т-ва любителів кни-
ги УРСР, Обл. наук. мед. б-ка, Бучацький іст.-краєзн. музей. – Тернопіль, 
1984. – 36 с.

Бучач : бізнес-схема / авт. тексту: І. Дуда, О. Іванов, фото О. Іванов. – 
Тернопіль : Наш світ, 2002. 

Л. Легка

Гусятинський районний комунальний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Тернопільська, 5, сел. Гусятин,  
Тернопільська обл., 48201
Тел.: (03557) 2-19-32 

Транспорт: автобус, поїзд (через Копичинці)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1979 р. – на громадських засадах почав діяти краєзнавчий музей.
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2001 р. – переведено у підпорядкування відділу культури Гусятин-
ської райдержадміністрації.

2002 р. – під музей було виділено інше приміщення. Розпочато роботи 
по переобладнанню приміщення та підготовку до художньо-оформлюваль-
них робіт. 

2005 р. – підпорядковано Гусятинській районній раді на правах юри-
дичної особи. Фонди були повністю закриті через відсутність приміщення 
під музейну експозицію.

2010 р. – частину експозиції планується відкрити для відвідувачів.

Обсяг фондів
11193 од. зб. музейних предметів історико-краєзнавчого характеру 

(1838–2001)
2430 од. зб. групи “Рідкісні документи” (1908–2006)
491 прим. групи “Рідкісна книга”(1908–2006)
303 од. зб. групи “Негативи”
4094 од. зб. групи “Фото” (1914–2006)
665 од. зб. групи “Плакати, листівки”
3200 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду

анотація складу фондів
Документи характеризують соціально-економічне та політичне життя 

України та Гусятинщини ХІХ–ХХ ст. 
Документи дорадянського періоду включають купчі, цехові книги, су-

дові справи, приватне листування, матеріали про стан життя різних верств 
населення, класову боротьбу. 

Радянський період відображено в фотографіях та спогадах. Події 
Великої Вітчизняної війни, партизанського руху, руху народного опору, ре-
пресій представлено фотографіями, відозвами, стіннівками, листами, ма-
теріалами про січових стрільців, вояків ОУН–УПА, діяльність товариств 
“Просвіта”, “Союз українок”, “Рідна школа”, розвиток культури району в 
післявоєнні роки (1948–1960). Значне місце посідають матеріали про со-
ціально-економічний та культурний розвиток району (1960–1980-ті), які 
представлені документами та фотографіями передовиків виробництва, бро-
шурами, книгами, газетами, пам’ятними альбомами, дипломами, матеріала-
ми делегатів з’їздів КПРС та Компартії України від Гусятинщини, докумен-
тами про інтернаціональні зв’язки з Угорщиною (будівництво газопроводу 
Уренгой–Помари–Ужгород) та Болгарією. Зібрано матеріали про Героїв Со-
ціалістичної Праці Гусятинщини.

Період незалежної України відображено у групових знімках, що 
розповідають про відкриття пам’ятників, відродження минулих народних 
традицій та обрядів у відзначенні сучасних свят і важливих подій; істори-
ко-краєзнавчі матеріали про події на Гусятинщині, розвиток сільського гос-
подарства, промисловості, роботу організацій та установ; історичні довідки, 
спогади старожилів, фотодокументи з історії району.

Обліково-довідковий апарат
Акти приймання музейних предметів
Інвентарна книга



Архівні установи України

118

Книги надходжень

Картотеки:
тематична 
територіальна 
бібліографічно-краєзнавча 

наукова бібліотека
Налічує понад 450 прим. політичної, історичної, краєзнавчої та довід-

кової літератури. До складу її фондів входить газетний фонд обласного та 
районного значення, починаючи з 1961 р.

бібліографія
Де котить води Збруч : путівник. – Тернопіль : Облполіграфвидав, 

1990. – 62 с.
“А вічний Збруч тече повз нашу хату” : буклет / відп. за вип. О. Гоф-

ман. – 1994.
Гусятин : буклет. – Тернопіль, 1994.
Музеї Гусятинщини : ілюстр. каталог / упоряд. О. Гофман. – Гусятин : 

Принт Сервіс, 2006. – [22] с.
28 реліквій історії Гусятинщини : набір листівок : [проект реалізова-

ний Академією розвитку людини]. – 2009.
О. Гофман

Денисівський краєзнавчий музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Галицька, 52, с. Денисів, Козівський р-н,  
Тернопільська обл., 47651
Тел.: (03547) 2-65-16

Транспорт: автобус, маршрутне таксі

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1967 р. – музей відкрито. Ініціатор створення – громадська діячка, 

письменниця, педагог І. Блажкевич, уродженка с. Денисів. 
1984 р. – присвоєно звання “Народний музей”.
1993 р. – відділ Тернопільського обласного краєзнавчого музею. На-

далі отримав статус державного музею.
Підрозділом музею є Меморіальний музей-садиба І. Блажкевич (створе-

но в 1986 р. з ініціативи краєзнавців, громадськості та за згодою рідних пись-
менниці). У 1997 р. музею-садибі І. Блажкевич надано статус народного.

Обсяг фондів
85 од. зб. документів з паперовими носіями (1950–1996)
800 од. зб. фотодокументів
понад 1200 прим. видань (1897–2004) 
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анотація складу фондів
Наявні особові фонди: письменниці І. Блажкевич (1961–1962); поета 

М. Шарика (1950–1962); публіциста і поета Я. Тучапського (1992–1996).
Є книги, журнали, буклети (1200 прим.), подаровані Денисівському 

краєзнавчому музею українською діаспорою.
Б. Савак

Заліщицький районний  
комунальний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. С. Бандери, 66, м. Заліщики, Тернопільська обл., 48600
Тел.: (03554) 2-20-44

Транспорт: автобус 3 (зуп. “Центр”)

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – середа, неділя.

Історична довідка
1974 р. – створено громадський музей.
1979 р. – відділ Тернопільського краєзнавчого музею.

Обсяг фондів
2842 од. зб. музейних предметів (друга пол. ХVІII – ХХ ст.)
5552 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Зберігаються: церковні книги, друковані у містах Почаєві (1757) та 

Львові (1753); метричні книги с. Печорна (1785–1910); шематизм королів-
ства Галичини, в якому подається характеристика закладів освіти в Галичині 
(1833); контракти на купівлю-продаж землі (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.); геогра-
фічний план м. Заліщики з селами (1773); документи особового походжен-
ня діячів національно-визвольного руху та культури: заслуженого артиста 
України Е. Т. Коханенка; письменника, поета, критика, громадського діяча 
О. С. Маковея (1895–1925); композитора, диригента М. І. Гайворонського 
(1912–1945); адвоката, громадського діяча В. М. Бараника; етнографа, ад-
воката, громадського діяча В. Ю. Охримовича (1903–1907); друковані ма-
теріали заліщицького краєзнавця Шварца (1935–1937); праці доц., канд. 
геогр. наук М. О. Чижова з детальною географічною характеристикою ук-
раїнського лісостепу, зокрема Тернопільщини; праці В. Вериги, бакалав-
ра, канд. і д-ра наук; друковані праці місцевого композитора та диригента 
Я. З. Смеричанського (1950–1980); поштові картки з видами м. Заліщики 
та околиць; матеріали про розвиток товариства “Просвіти” на Заліщанщині 
(кін. ХІХ ст. – 1930-ті); рукопис римо-католицького священика Римо-като-
лицького костьолу св. Станіслава у м. Заліщики про головні події Першої 
світової війни на території краю; рукопис “З темряви до світла” жителя 
с. Іване-Золоте О. С. Гуменюка про події наприкін. ХІХ – поч. ХХ ст. та під 
час Першої світової війни на території краю, про життя емігрантів у Ка-
наді у 1930-х рр.; матеріали про утворення ЗУНР, формування військових 
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з’єднань українських січових стрільців, Української галицької армії; ма-
теріали про діяльність “Червоної дванадцятки” у 1922 р. та її трагізм; до-
кументи про діяльність Заліщицької учительської семінарії (1899–1936) та 
державну гімназію (1933–1939); прихід в 1939 р. у західні області Червоної 
армії, її привітання місцевим населенням, встановлення радянської влади 
в краї та перші репресії органів НКВС серед інтелігенції; листування з ко-
мандирами, які звільняли Заліщики у 1944 р.; матеріали про тих, хто брав 
участь у формуванні УПА, дивізії “Галичина”, про членів ОУН.

1960–1980-ті рр. представлені документами та фотографіями передо-
виків виробництва, орденоносців, Героїв Соціалістичної Праці (Г. С. Юрчи-
шин, П. К. Мотрю, М. І. Середа), пам’ятними альбомами, матеріалами про 
делегатів з’їздів (Я. Штокалюк, Е. Юрійчук, Г. Кадубець).

Фотодокументи розповідають про участь місцевих жителів у Великій 
Вітчизняній війні, звільнення краю; військові частини, що звільнили край; 
Героїв Радянського Союзу (С. Кошель, І. Календюк, Н. Бабаджанян, С. Ус-
тименко, С. Закурдаєв, М. Гавришко). Серед них – фотографії О. Маковея, 
Д. Макогона, З. Долинського, В. Охримовича, В. Бараника, Д. Скомаров-
ського, М. Гайворонського, І. Коцика, І. Кузняка, Я. Головацького, І. Руд-
ницького та ін. Найдавніша фотографія – вид м. Заліщики з протилежного 
берега Дністра (1886), фотокопія карти краю, складеної Бопланом (1630–
1635). 

науково-довідкова бібліотека
Налічує 1572 прим. книг політичної, історичної, краєзнавчої та довід-

кової тематики. Бл. 200 прим. книг видано в Канаді та США (про історію 
України, українського стрілецтва, Енциклопедія українознавства).

В. Палагнюк

кременецький районний  
комунальний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 90, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003
Тел.: (03546) 2-27-38

Транспорт: автобус 1, 2, 6, 13; маршрутні таксі (зуп. “Музей”)

Час роботи: 8.30–17.00 (щоденно; субота і неділя – відкритий лише 
для огляду експозиції)

Історична довідка
1937–1939 рр. – створено музей Кременецької землі під назвою “Muse-

um Ziemi Krzemienieckiej im. Willibalda Bessera” як складова Кременецького 
ліцею. Збирає, зберігає, вивчає і популяризує різноманітні матеріали про 
природу, історію і культуру північних районів Тернопільської області, що 
входили в минулому в Кременецький повіт.

1939–1944 рр. – мав назву Кременецький міський краєзнавчий музей. 
У 1940 р. як відділ краєзнавчого музею відкрито музей Юліуша Словацького

1944–1995 рр. – мав назву Кременецький краєзнавчий музей.
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1989 р. – відкрито як відділ Меморіальний музей художника  
І. Ф. Хворостецького в м. Почаєві.

1996 р. – отримав сучасну назву.

Обсяг фондів
64877 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
5063 од. зб. документів з паперовими носіями (XVI – кін. XX ст.)
7380 од. зб. фотодокументів (поч. ХХ. – поч. ХХІ ст.)
1942 од. зб. негативів
87 од. зб. кіно-, фонодокументів (1973–1996)

анотація складу фондів
Архівні документи зберігаються у фондах музею (групи: “Докумен-

ти”, “Архів”, “Фото”).
Рукописні документи нагромадилися у процесі формування музей-

них колекцій. Найцікавішими серед них є: статистичні описи Кременця кін. 
XVIII ст., плани Кременця XIХ – першої пол. ХХ ст., акти XVIII–XIX ст. 
про землекористування кременецьких міщан; фрагменти метричних книг 
серед. ХІХ ст.; фрагмент архіву Кременецького ліцею – особові справи час-
тини працівників колишнього ліцею (1921–1939); поземельні книги реєст-
рацій трудового селянського землекористування (1946–1947), матеріали про 
колективізацію сіл Кременеччини тощо. 

Значну частину фотодокументів становлять роботи фотографічної 
майстерні Кременецького ліцею, що діяла в 1930-х рр., які відображають 
життя навчального закладу, міста й Кременецького повіту, північної Терно-
пільщини 1930-х рр.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Допоміжні картотеки

наукова бібліотека 
Налічує понад 12 тис. прим. вітчизняної та іноземної літератури. Се-

ред них: повний комплект “Волынских епархиальных ведомостей”; комп-
лекти періодики, яка виходила в Кременці у 1920–1930-ті рр. Зберігаються 
стародруки XVI–XVIII ст., документи Кременецького ліцею поч. ХІХ ст., 
рукописна “Тріодь цвітна” (XVI ст.), рукописний збірник матеріалів до іс-
торії Києво-Печерської Лаври XVIII ст.

бібліографія
Кременець : бізнес-схема / авт. тексту Л. Оверченко. – Тернопіль : 

Наш світ, 2002. 
Чернихівський Г. Кременецький краєзнавчий музей : путівник / Г. Чер-

нихівський. – Кременець : Папірус, 2005. – 71с. : 16 с. іл.
Оболончик Н. Г. Документи з історії Кременця у фондах Кременець-

кого краєзнавчого музею / Н. Г. Оболончик // Малі міста на історичній ма-
пі України : проблеми збереження історико-архітектурної спадщини : зб. 
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наук. пр. / Держ. іст.-архіт. заповідник “Стара Умань” та ін. – Умань : Со-
фія, 2007. – С. 142–147.

Кременець : путівник / авт. тексту В. Собчук ; упоряд. О. Ленчук. – 
Тернопіль : ДІАНА плюс, 2006. – 35 с. : іл. – (Історичні міста України).

Кременець, Почаїв та околиці : путівник / упоряд.: Я. Стецюк, О. Лен-
чук. – Тернопіль : Стецюк Я. Ф., [200?]. – 23 с. – (Туристичні перлини Ук-
раїни). 

В. Собчук 

почаївський історико-художній музей

Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Банкова, 1, м. Почаїв, Кременецький р-н,  
Тернопільська обл., 47025
Тел.: (03546) 5-23-15

Транспорт: автобус, маршрутне таксі з міст Тернопіль,  
Кременець та Радивилів

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1975 р. – засновано як відділ атеїзму Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею з ініціативи А. В. Андріюка. 
1975 р. – отримав статус самостійного і назву “Почаївський музей 

атеїзму”. 
1991 р. – змінив назву на “Почаївський музей духовної культури”. 
1998 р. – Почаївський музей історії християнства. 
1999 р. – музей став історико-художнім відділом Тернопільського об-

ласного художнього музею. 
2002 р. – отримав статус самостійного історико-художнього музею.
2006 р. – філіалом музею став Меморіально-художній музей І. Хво-

ростецького. Створено музей ще у 1988 р. до 100-річчя від дня народження 
художника. З 1988 по 2006 рр. був філіалом Кременецького краєзнавчого 
музею. 

Обсяг фондів
12238 од. зб. музейних предметів (кін. XIX ст. – 2006)

анотація складу фондів
Документи науково-дослідного фонду зберігаються у відділі фондів 

(“Документи”, “Фото”, “Негативи”).
Зберігаються документи, пов’язані з релігійним життям краю: “Цер-

ковні відомості”, клірові та метричні книги, шлюбні акти, описи приход-
ських земель тощо (кін. XIX – поч. XX ст.).

Значну частину складають різноманітні грамоти, звіти промислових 
підприємств, сільськогосподарських колективів, що дають змогу скласти 
уявлення про історію та соціально-економічний розвиток краю.



123

Тернопільська область

У збірці “Документи” знаходиться особисте листування відомих лю-
дей району.

У збірці “Фото” зберігаються фотографії Почаївської Успенської Лав-
ри, визначних місць Почаєва та різних споруд, знаних в Почаєві та районі 
людей, фотокопії різних документів.

У збірці “Негативи” зберігаються негативи документів, пов’язаних з 
церковним життям.

Обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги
Інвентарні картки

Картотеки 

бібліографія
Андріюк А. В. Почаївський музей атеїзму : путівник / А. В. Андріюк. – 

К., 1968. 
Яцюк Г. К. Почаївський музей атеїзму : путівник / Г. К. Яцюк. – Львів : 

Каменяр, 1970.
Почаївський музей атеїзму : буклет. – Тернопіль : Збруч. 1982.

В. Бондарчук

Чортківський комунальний районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Зелена, 3, м. Чортків, Тернопільська обл., 48600
Тел.: (03552) 2-35-62
Транспорт: автобус (зуп. “Педучилище”)

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – середа, неділя

Історична довідка
1971 р. – створено громадський музей.
1976 р. – Чортківський відділ Тернопільського краєзнавчого музею. 

Надалі музей став самостійною установою.

Обсяг фондів
11757 од. зб. музейних предметів (друга пол. ХІХ–ХХ ст.), у т. ч.:
3620 од. зб. рідкісних документів
2101 од. зб. фотодокументів
1125 прим. рідкісних книг

анотація складу фондів
У фондах наявні документи, що характеризують соціально-еко-

номічне та політичне життя України та Чортківщини ХІХ–ХХ ст. Є ма-
теріали, книги й інші експонати, подаровані колишніми жителями міста, 
які зараз проживають за кордоном. Події Великої Вітчизняної війни та 
діяльність УПА представлені фотографіями, листами, особистими реча-
ми учасників боїв.
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1960–1970-ті рр. представлені документами, фотографіями передови-
ків виробництва, брошурами, книгами, газетами, пам’ятними альбомами, 
дипломами, телеграмами, матеріалами делегатів з’їздів. Зібрано фотографії 
учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, кава-
лерів ордена Леніна, делегатів з’їздів.

Довідкова бібліотека
Налічує 208 прим. книг краєзнавчої та довідкової літератури.

Я. Чорпіта

Шумський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: майдан Незалежності, 7, м. Шумськ,  
Тернопільська обл., 47100
Тел.: (03558) 2-01-71

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1985 р. – створено на громадських засадах Музей історії Шумського 

району.
1991 р. – став відділом Тернопільського краєзнавчого музею.
2002 р. – став самостійною установою.

Обсяг фондів
понад 6834 од. зб. музейних предметів основного фонду (ХІХ–ХХ ст.), 

у т. ч.:
468 од. зб. документів з паперовими носіями
922 од. зб. фотодокументів
116 прим. рідкісних книг

анотація складу фондів
Документи характеризують соціально-політичне та економічне жит-

тя краю: документи на купівлю землі, свідоцтво про закінчення двокласно-
го сільського училища, плани земельних наділів містечка та навколишніх 
сіл (ХІХ ст.); свідоцтва, атестати поч. ХХ ст., видані царським урядом за 
гідну військову службу; матеріали, що відображають події 1917 р., грома-
дянської війни, будівництва незалежної Української держави; докумен-
ти періоду перебування краю у складі Польщі (1921–1939). Події Вели-
кої Вітчизняної війни, партизанського руху, утворення та діяльність УПА 
представлені фотографіями, відозвами, картами, документами, газетним 
матеріалом (нагородні листи, грамоти, подяки часів Великої Вітчизняної 
війни уродженцям району, спогади визволителів, листи і листівки забраних 
у нацистську неволю). Фондові матеріали показують життя району 1960– 
1980-х рр. (документи, фотографії, книги, дипломи, грамоти, свідоцтва, 
пам’ятні альбоми, газети).
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Документи особового походження – свідоцтво про народження (пол. 
мовою), епістолярій, драматичні твори і вірші Г. Ткачук – поетеси, урод-
женки с. Васьківці; листи з фронту, листи ветеранів Другої світової війни 
до учнів шкіл; вітальні адреси на честь святкувань різних дат; посвідчення 
про нагороди учасників і ветеранів Другої світової війни та воїнів-інтерна-
ціоналістів.

Є листівки, афіші, програми, оголошення й відозви, рукописні книги: 
три томи збірок фольклору М. Прончук, жительки с. Обич; книга-спога-
ди А. Мазарчук (псевдоним “Вишня”), уродженки с. Антонівці, зв’язкової 
УПА, про участь у визвольних змаганнях (1940–1950), картографічні доку-
менти; плани м. Шумськ, сіл Ходаки і Сураж; схема бойового шляху 246-ї 
стрілецької дивізії 60-ї армії генерала І. Черняховського. 

Наявні родинні (фамільні), особові документи громадян, колишніх і 
сучасних жителів Шумщини: план господарства жителя с. Велика Іловиця 
К. Тернюка (1941), дозвіл йому на забудову (1937); шкільні свідоцтва В. По-
пик про закінчення однокласної школи (1932), П. Гелетюка (1929–1930, 
1933–1934); пенсійна книжка персонального пенсіонера місцевого значення 
О. Х. Костюка; список майна селянина О. Терняка; посвідчення і запрошен-
ня В. Лавренюка; похвальний лист Е. Барана (1906).

У науково-допоміжному фонді зберігаються копії листів У. Самчука 
до друзів і знайомих, афіш його ювілейних літературних вечорів, фотокопії 
документів різних періодів його життя.

Обліково-довідковий апарат

Інвентарні описи
Каталог основного та допоміжного фондів
Допоміжна картотека журнальних та газетних статей

Довідкова бібліотека
Містить 50 книг історичної літератури.

М. Бесараб

Великобережецький літературно-меморіальний 
музей Олександра неприцького-Грановського 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Великі Бережці, Кременецький р-н,  
Тернопільська обл., 47020
Тел.: (03546) 5-32-35

Транспорт: автобус, маршрутне таксі 

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1996 р. – музей відкрито як відділ Тернопільського обласного краєзнав-

чого музею.
2003 р. – музей став самостійною установою.
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Обсяг фондів
94 од. зб. документів з паперовими носіями (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

анотація складу фондів
Зберігає оригінали документів: 18 поштівок, адресованих О. Непри-

цьким-Грановським брату Сергію; 56 поштівок, адресованих О. Неприць-
ким-Грановським з країн Європи та Америки своїй родині в США; 17 листів 
О. Неприцького-Грановського своєму брату Сергію; оціночна відомість 
домашнього господарського майна родини О. Неприцького-Грановського 
(1915); умови позики грошей Е. Сігневич (матір’ю О. Неприцького-Гранов-
ського) гр. К. Терновому (1906); квитанція про сплату викупного платежа за 
землю А. Неприцьким (батьком О. Неприцького-Грановського, 1893).

бібліографія 
Чернихівський Г. Музей О. Неприцького-Грановського у Великих 

Бережцях / Г. Чернихівський // Волинський музей : Історія і сучасність. – 
Луцьк, 1999. – Вип. 2. – С. 105–108.

Чернихівський Г. Великобережецький літературно-меморіальний му-
зей Олександра Неприцького-Грановського : нарис-путівник / Г. Чернихів-
ський. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 34 с.

П. Гонтарук 

Велеснівський обласний комунальний  
етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: с. Велеснів, Монастириський р-н, Тернопільська обл., 48351
Тел.: (03555) 2-70-21

Транспорт: автобус “Тернопіль – Монастириська – Велеснів”,  
“Монастириська – Велеснів – Залісся”, маршрутне таксі  
“Монастириська – Велеснів”, “Монастириська – Залісся” 

Час роботи: 8.00–17.00 (щодня)

Історична довідка
1961 р. – розпочато збір матеріалів для музею.
1964–1968 рр. – здійснювалися будівництво будинку для музею та 

розробка експозиції київськими художниками І. Левитською та Ю. Кисли-
ченком за планом наукових працівників Тернопільського краєзнавчого му-
зею І. Герети та О. Черемшинського.

1969 р. – урочисто відкрито громадський Велеснівський етнографіч-
но-меморіальний музей академіка Всеукраїнської АН В. Гнатюка (1871–
1926), матеріали для якого збирали Р. та О. Черемшинські (у спеціально 
збудованому будинку за проектом голови місцевого сільського господарства 
Л. Мацюка у родинному с. Велеснів).

1970 р. – присвоєно звання народного.
1971 р. – перед музеєм урочисто відкрито пам’ятник В. Гнатюку  

(скульптор Л. Біганич, архітектор В. Блюсюк).
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1971 р. – став відділом Тернопільського обласного краєзнавчого му-
зею. 

2002 р. – музей став районним. 
2003 р. – став обласним комунальним музеєм.

Обсяг фондів
7918 од. зб. музейних предметів (1897–2009), у т. ч.: 
3651 од. зб. документів з паперовими носіями 
1284 од. зб. фотодокументів
3651 прим. книг

анотація складу фондів
Зберігаються документи: рукописи, книги з автографами академіка 

В. Гнатюка, листи, фотографії, документи, альбоми, мапи з власноручними 
помітками та написами, поштівки, окремі видання праць та збірників фоль-
клору, три рукописи фольклористичних збірок З. Доленги-Ходаковського, 
Ф. Бодянського, В. Гнатюка; особисті документи В. Гнатюка, його дружини 
Олени Павлівни, дочок Ірини та Лесі , сина Юрія, спогади історика-академі-
ка І. Крип’якевича про В. Гнатюка.

Серед книг: два видання з автографами В. Гнатюка; 8 мап з власно-
ручними написами та підкресленнями В. Гнатюка; 15 томів “Етнографіч-
ного збірника “ з працями В. Гнатюка (1897–1916); 6 томів “Етнографічних 
матеріалів з Угорської Русі”, що зібрані ученим та видані ним у м. Львові 
(1897, 1898, 1900, 1909, 1910, 1912); 100 томів “Записок Наукового товарис-
тва імені Шевченка” (Львів, 1894–1926). 

Є книги з автографами учених і письменників України, Білорусі, Польщі, 
Росії, Словаччини, Угорщини, Югославії, Франції, Канади, США, Австралії.

Музей має рідкісні видання: книги українських, польських, російських, 
німецьких, французьких, шведських письменників, видані В. Гнатюком 
в “Українсько-руській видавничій спілці” у м. Львові.

Є рідкісні видання праць та збірників В. Гнатюка, книг і праць про ньо-
го, що видані після 1945 р.: “Українські народні казки Східної Словаччини. 
Т. 1” (Братіслава, 1965, з автографом упорядника М. Гиряка), “Вибрані стат-
ті про народну творчість” (К., 1966, з автографом упорядника М. Яценка); 
“Як повставав світ” (Нью-Йорк, 1966, з дарчим підписом родича В. Гнатю-
ка – львів’янина М. Смольського), “Народни приповедки бачваньских руси-
нох : по етноґрафичних материялох Володимира Гнатюка” (Руски Керестур, 
1967, з автографом упорядника Дюри Латяка), “Українські народні пісні в 
записах Володимира Гнатюка” (К., 1971, з автографом упорядника М. Яце-
нка); “Руски народни пісні (у записах В. М. Гнатюка)” (Нови Сад, 1972, 
з автографом упорядника Дюри Латяка); “Вибрані статті про народну твор-
чість : на 110-річчя народження: 1871–1981” (Нью-Йорк, 1981); “Наукове 
товариство імени Шевченка у Львові : історичний нарис першого 50-річчя. 
1873–1923” (Мюнхен ; Париж, 1984); “Нарис української міфології : ілюс-
трації Олени Кульчицької” (Львів, 2000, з автографом упорядника Р. Кирчі-
ва); “Казки Закарпаття” (Ужгород, 2001, з автографом упорядника І. Хлан-
ти); “Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком” (К. ; Львів, 2001, 
з дарчим написом від Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника 
НАН України); “Листи до Михайла Коцюбинського. Т. 1 : Айхельбергер – 
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Гнатюк” (К., 2002, з автографом правнука письменника – І. Коцюбинсько-
го); Хома В. “Літературно-мистецька Козівщина” (Тернопіль, 2003, з авто-
графом В. Хоми); Чабаненко В. “Славістичні студії : зв’язки, постаті, оцінки” 
(Запоріжжя, 2003, з автографом В. Чабаненка); Єлагін І. “Таємниці неопа-
лимої купини” (Тернопіль, 2005, з автографом І. Єлагіна); “Українська істо-
рична біографістика: забуте і невідоме. Ч. 1” (Тернопіль, 2005, з автографом 
М. Олексієвця); Шендеровський В. “Нехай не гасне світ науки. Кн. 2” (К., 
2006, з автографом В. Шендеровського ); Качкан В. “Українське народоз-
навство в іменах : у 2 ч. Ч. 1” (К., 1994, з автографом В. Качкана), “Нариси 
історії української культури в персоналіях (ХІХ–ХХ ст. )” (Коломия, 2005, 
з автографом В. Качкана), “Хай святиться ім’я Твоє : Історія української лі-
тератури в персоналіях (ХVІІІ–XXI ст.) : антологія одного листа. Т. 8” (Іва-
но-Франківськ, 2006, з автографом В. Качкана); Мушинка М. “Бібліографія 
друкованих праць Володимира Гнатюка” (Едмонтон, 1987, з автографом 
М. Мушинки); Мороз М., Мушинка М. “Володимир Гнатюк (1871–1992)” 
(Львів, 1992, з автографами укладачів М. Мороза і М. Мушинки); “Володи-
мир Гнатюк : документи і матеріали (1871–1989)” (Львів, 1989, з автогра-
фом відповідального редактора наукового збірника, голови НТШ у Львові 
О. Купчинського); Черемшинська Р., Хаварівський Б., Ленчишин А. “Етно-
граф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський: (до 45-літньої 
праці на ниві літ. й іст. краєзнавства і з нагоди 70-річчя від дня народжен-
ня)” (Тернопіль, 2006, з автографами Р. Черемшинської, Б. Хаварівського, 
А. Ленчишин); Яценко М. “Володимир Гнатюк : життя і фольклористична 
діяльність” (К., 1964, з автографом М. Яценка ); Мушинка М. “Володимир 
Гнатюк – перший дослідник життя і народної культури русинів – українців 
Югославії” (Руски Керестур, 1967, з автографом М. Мушинки); Мушинка М. 
“Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття” (Париж ; Мюн-
хен, 1975, з автографом М. Мушинки), “Володимир Гнатюк : життя та його 
діяльність в галузі фолькльористики літературознавства та мовознавства”  
(Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987, з автографом М. Мушинки). 

Є оригінали фотографій, серед яких – 20 оригінальних світлин учено-
го, членів його родини.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

бібліографія
Ґерета І. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 

у Велесневі : нарис-путівник / І. Ґерета, О. Черемшинський. – Львів : Каме-
няр, 1971. – 95 с. : іл.

Ґерета І. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 
у Велесневі : нарис-путівник / І. Ґерета, О. Черемшинський. – 2-е вид., до-
пов. – Львів : Каменяр, 1982. – 79 с. : іл.

Ґерета І. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка 
у Велесневі : нарис-путівник / І. Ґерета, О. Черемшинський. – 3-є вид., до-
пов. – Львів : Каменяр, 1991. – 95 с. : 4 арк. іл. 

Черемшинський О. Велеснівський етнографічно-меморіальний музей 
Володимира Гнатюка / О. Черемшинський // Черемшинський О. Монасти-
риська та район : путівник / О. Черемшинський, П. Козубський, Н. Багірова, 
О. Іванов. – Тернопіль : Наш Світ, 2004. – С. 11–13. 
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Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі : 
нарис-путівник / О. Черемшинський, В. Бачинський, Р. Черемшинська, І. Ґе-
рета. – 4-е вид., допов. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 93 с. ; 4 арк. кольор. іл.

Монастириська : іст.-краєзн. хроніка : альбом-путівник / авт. тексту 
І. Дуда. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 37 с. : фото. 

Монастириська та район: [путівник]. – Тернопіль : Наш світ, 2009. – 
16 с. : фото.

Р. Черемшинська, О. Черемшинський

Обласний комунальний  
меморіальний музей-садиба леся курбаса
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Старий Скалат, Підволочиський р-н,  
Тернопільська обл., 47845
Тел.: (03543) 3-64-43

Транспорт: маршрутне таксі “Тернопіль – Хмелиська”,  
автобус “Тернопіль – Підволочиськ” (через Скалат),  
“Підволочиськ –Тернопіль” (через Скалат), “Підволочиськ – Скалат”

Час роботи: 10.00–19.00, вихідні дні – понеділок, середа

Історична довідка
1987 р. – відкрито музей-садибу з нагоди святкування 100-річчя від 

дня народження Л. Курбаса.
1988–1992 pp. – діяв як відділ Тернопільського обласного краєзнавчо-

го музею.
2002 р. – підпорядковано відділу культури Підволочиської райдержад-

міністрації.
2003 р. – отримав статус обласного комунального меморіального му-

зею. 

Обсяг фондів
1167 од. зб. музейних предметів (1918–2008), у т. ч.: 
383 од. зб. фотодокументів
8 од. зб. відеодокументів
84 прим. рідкісних книг

анотація складу фондів
Зберігаються книги з власної бібліотеки Л. Курбаса, оригінал інсцені-

зації Л. Курбасом поеми “Гайдамаки” за Т. Шевченком, оригінал перекладу 
М. Гальбе “Молодість” Л. Курбаса, програми театру “Березіль” (1918–1919), 
статті з журналів “Нове мистецтво” (1918, 1926, 1928), стаття Л. Курбаса 
в “Современном театре” (1928), обкладинки журналу “Барикади театру” 
(1924), афіша на виставу “Газ” Г. Кайзера (реж. Л. Курбас), книги, спогади, 
статті, мемуари про Л. Курбаса його учнів та послідовників, особисті речі 
учнів Л. Курбаса В. Василька, М. Крушельницького, Г. Бабіївни, Г. Юрчако-
вої, В. Петровичевої, С. Федорцової, Т. Водяного, М. Заньковецької та ін.
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У музеї є фотографії, відеоматеріали, допоміжні документи (статті, 
газети, афіші). 

Основні фондові матеріали зосереджено у Тернопільському обласно-
му краєзнавчому музеї, Київському державному музеї театрального, музич-
ного та кіномистецтва України, Харківському театральному музеї.

Обліково-довідковий апарат

Каталог 

бази даних 

Разом із науковцями Державного центру театрального мистецтва  
ім. Л. Курбаса створюється власна веб-сторінка.

бібліографія

Василишин О. Меморіальний музей-садиба Леся Курбаса : нарис-
путівник / О. Василишин. – Тернопіль : Укрпрінт-Захід, 2007. – 82 с. : іл. 

О. Василишин 

Обласний комунальний  
літературно-меморіальний музей  
Юліуша словацького в кременці
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Словацького, 16, м. Кременець,  
Тернопільська обл., 47003
Тел./факс: (03546) 2-24-97

Транспорт: маршрутне таксі, автобус (зуп. “Центр”)

Час роботи: 9.00–17.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–16.00 (субота, 
неділя, святкові дні)

Історична довідка

1940 р. – відкрито музей Юліуша Словацького як відділ Кременецько-
го міського краєзнавчого музею.

2002 р. – створено обласний комунальний музей. 
2004 р. – відкрито експозицію для відвідувачів. У музеї діє фондова та 

експозиційна частини, комплектується наукова бібліотека, видається літера-
турно-мистецька газета “Година роздумів”. 

Обсяг фондів

2634 од. зб. музейних предметів
76 од. зб. документів з паперовими носіями (ХХ–ХХІ ст.)
820 од. зб. фотодокументів
10 од. зб. фонодокументів
11 од. зб. відеодокументів (ХХ–ХХІ ст.)
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анотація складу фондів
Фондовий відділ зберігає документи: літописи, історичні хроніки, ру-

кописні книги, науково-технічні документи, ноти, картографічні документи, 
рукописи наукових і художніх творів, рукописи дисертацій до 1941 р., ро-
динні (фамільні), особові документи та колекції. Серед них: грамоти, поста-
нови, розпорядження, накази, статути, анкети, вітальні адреси, листування, 
матеріали службової і громадської діяльності, листівки, афіші, програми, 
оголошення, схеми-креслення, рукописи тощо (ХХ–ХХІ ст.).

Наявні в музеї кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи. В музеї наявна 
певна кількість копій документів, оригінали яких знаходяться в музеях, біб-
ліотеках, архівах, державних установах, навчальних закладах, приватних 
колекціях України та Польщі.

У діючій експозиції – 169 музейних предметів, переданих Міністерс-
твом культури Республіки Польща за депозитною угодою на двадцятирічне 
користування, та 11 предметів, переданих Кременецьким краєзнавчим му-
зеєм. 

Фондоутворювачі: представники державних органів, установ, гро-
мадських об’єднань, спілок письменників, навчальних закладів України та 
Польщі, а також приватні особи обох держав.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

Каталог

Допоміжна фондова картотека

Довідкова бібліотека
У наявності є різного роду словники, довідкова література, каталоги, 

окремі книги, видані наприкінці ХІХ ст. тощо.

бібліографія
Музей Юліуша Словацького : путівник / упоряд. Б. Родзевич. – Вар-

шава : Графіс-Прушкув, 2004. – 48 с.
Музей Юліуша Словацького : комплект листівок / упоряд. Т. Сені-

на. – Львів : Фаріон, 2005.
Т. Сеніна, О. Зуб

лановецький районний  
комунальний меморіальний  
комплекс-музей “Молотківська трагедія”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Молотків, Лановецький р-н,  
Тернопільська обл., 47451
Тел.: (03549) 4-32-84, 4-32-42

Транспорт: автобус “Тернопіль – Теофіполь” 

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – понеділок, середа
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Історична довідка
1985 р. – створено як меморіальний комплекс-музей. До цього існу-

вала музейна кімната “Молотківська трагедія” у приміщенні сільського бу-
динку культури. 

Обсяг фондів
2837 од. зб. музейних предметів
511 од. зб. документів (розділ “Документи”, 1941–2006)

анотація складу фондів

У розділі “Рукописні та письмові оригінали-експонати” зберігають-
ся: нагороджувальні та похвальні грамоти різних державних установ; доку-
менти особового походження громадян (автобіографії видатних людей сіл 
Молотків і Осники, формулярні та послужні списки, вітальні адреси, листу-
вання з розшуку родичів, які зникли в роки Другої світової війни); друковані 
матеріали (листівки про с. Молотків, програми концертних звітів художніх 
колективів Лановецького району).

Серед документів періоду Другої світової війни зберігаються: листи з 
фронтів; похоронки; списки громадян сіл Молотків і Осники, які мали бути 
вивезені на каторжні роботи до Німеччини; листівки-угоди органів нацист-
ської влади на окупованій території. 

Обліково-довідковий апарат

Книга надходжень
Книга “Документи” 

бібліографія
Мельничук Б. Біль і пам’ять Молоткова : путівник по музею “Мо-

лотківська трагедія” / Б. І. Мельничук, І. Г. Мельничук. – Львів : Каменяр, 
1990. – 48 с. : 16 арк. іл.

О. Борух 

Меморіальний музей соломії крушельницької
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: майдан Крушельницьких, 7, с. Біла, Тернопільський р-н, 
Тернопільська обл., 47707
Тел.: (0352) 29-91-36

Транспорт: автобус 2, 10, 34 (зуп. “Біла”), 8 (зуп. “Школа”)

Час роботи: 10.00–19.00, вихідні дні – понеділок, середа

Історична довідка

1963 р. – створено музей.
1986 р. – став відділом Тернопільського краєзнавчого музею.
2001 р. – став самостійною установою.
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Обсяг фондів
1560 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
535 од. зб. документів з паперовими носіями (кін. ХІХ–ХХ ст.)
320 од. зб. фотодокументів
677 од. зб. інших документів

анотація складу фондів
Наявні особисті речі С. Крушельницької, записи українських народ-

них пісень з її репертуару, нотні присвяти видатній співачці, документи про 
її життя та творчу діяльність, а також про життя її родини.

Зберігаються фотографії, особисті документи заслуженого діяча 
мистецтв України співачки С. А. Крушельницької, афіші, програми, запро-
шення, листи, рукописи, спогади сучасників, твори музики, літератури, 
платівки та магнітофонні записи її виступів; літературні твори, присвячені 
С. А. Крушельницькій, поезії М. Мурави, Р. Братуня, В. Коротича, Б. Демкі-
ва, В. Ярмуша, В. Лучука та ін.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Інвентарні картки
Акти приймання

науково-довідкова бібліотека
Налічує 230 рідкісних книг, 620 рідкісних документів. Зберігаються 

рідкісні книги про життя та творчість С. Крушельницької. 

бібліографія
Соломія Крушельницька : до 90-річчя з дня народження : короткий 

бібліогр. покажч. / Львів. б-ка АН УРСР. – Львів, 1963. – 20 с. 
Ґерета І. Музей Соломії Крушельницької : нарис-путівник / І. Ґере-

та. – Львів : Каменяр, 1978. – 95 с. : іл.
Соломія Крушельницька : спогади, матеріали, листування. Т. 1 / упо-

ряд. М. Головащенко. – К. : Муз. Україна, 1978. – 398 с. : іл. 
Соломія Крушельницька : спогади, матеріали, листування. Т. 2 / упо-

ряд. М. Головащенко. – К. : Муз. Україна, 1979. – 448 с. : іл.
Соломія Крушельницька : бібліогр покажч. / уклад.: Н. Іванко, П. Мед-

ведик ; Упр. культури виконкому Терноп. обл. ради нар. депутатів, Обл. б-ка 
для дорослих ім. В. П. Задонського, Обл. орг. т-ва любителів книги. – Тер-
нопіль, 1983. – 10 с. – (Діячі культури і мистецтва – наші земляки).

Врублевська В. Соломія Крушельницька : роман-біографія / В. Вруб-
левська. – К. : Дніпро, 1986. – 358 с.

Віночок Соломії Крушельницької : поезії і музичні твори. Висловлю-
вання визначних діячів культури. Репетуар співачки / зібрав і упоряд. П. Мед-
ведик ; Від. культури Терноп. виконкому, Обл. від-ня укр. фонду культури, 
Білец. мемор. музей С. Крушельницької. – Тернопіль : Збруч, 1992. – 128 с.

Народні пісні з села Соломії Крушельницької : записані в селі Біла 
Тернопільського району Тернопільської області / упоряд.: П. Медведик, 
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О. Смоляк ; Білец. мемор. музей Соломії Крушельницької, Терноп. ін-т 
нац. відродження, Обл. від-ня фонду культури. – Тернопіль : Збруч, 1993. – 
198 с.

Зюбровська Н. Меморіальний музей Соломії Крушельницької : нарис-
путівник / Н. Зюбровська, А. Зюбровський. – Тернопіль : Джура, 2007. –
111 с. : іл.

Соломія Крушельницька. Квіти шани і любові. Зустріч перша : до 
135-річчя від дня народження / Н. Зюбровська ; Меморіальний музей Соло-
мії Крушельницької у Білій. – Тернопіль : Джура, 2007. – 74 с. : іл. 

Н. Зюбровська

Меморіальний музей Уласа самчука 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Тилявка, Шумський р-н, Тернопільська обл., 47124
Тел.: (03558) 5-75-22 (школа)

Час роботи: 9.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка

1993 р. – відкрито Меморіальний музей Уласа Самчука у с. Тиляв-
ка Шумського району як відділ Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею з ініціативи громадського об’єднання “Волинь” ім. Уласа Самчука. 
Відомий письменник У. Самчук проживав у с. Тилявка теперішнього Шум-
ського району Тернопільської області впродовж 1913–1927 рр. У Тилявці 
поховано батьків У. Самчука. Дотепер у селі проживає родина письменника 
по лінії рідного брата Федота та сестри Василини.

2002 р. – меморіальний музей Уласа Самчука у с. Тилявка Шумського 
району передано у спільну власність територіальної громади Шумського 
району.

2004–2005 рр. – експозицію поновлено з нагоди відзначення 100-річ-
чя від народження У. Самчука.

Обсяг фондів

3649 од. зб. музейних предметів, у т. ч. :
3036 од. зб. музейних предметів основного фонду
613 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду 

анотація складу фондів

У 1994 р. Національна комісія з питань повернення в Україну 
культурних цінностей (голова – О. К. Федорук), Інститут літератури ім. 
Т. Г. Шевченка (директор – М. Г. Жулинський) та Український фонд куль-
тури (голова – Б. І. Олійник) передали на зберігання в меморіальний музей 
Уласа Самчука частину архіву-музею письменника (1315 музейних пред-
метів), одержаних від куратора музею в м. Торонто (Канада) д-ра Є. Пас-
тернак.

Експонати обліковано в бібліографічних та методичних виданнях. 
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бібліографія

Лавренюк В. Повернення архіву письменника Уласа Самчука та 
створення на його основі меморіального музею / В. Лавренюк // Історичне 
краєзнавство і культура : наук. доп. та повідомл. VIII Всеукр. наук. конф. / 
Ін-т історії України НАН України та ін. – К. ; Хмельницький : Рідний край, 
1997. – Ч. 1. – С. 337–340.

С. Костюк 

Тернопільський обласний художній музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. С. Крушельницької, 1, м. Тернопіль, 46003
Тел.: (0352) 52-80-72, 25-48-40

Транспорт: тролейбус 10, маршрутне таксі 4, 9, 13, 19, 35

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – субота

Історична довідка

1991 р. – музей створено на базі Картинної галереї – відділу Тернопіль-
ського краєзнавчого музею. Музейна збірка художнього музею бере початок 
від регіонального Подільського музею, заснованого проф. С. Сороківським 
і відкритого 1913 р. Він мав розділ мистецтва. Відновлено у 1930 р. Реор-
ганізовано в Історико-краєзнавчий музей у 1939, 1945 рр. Картинна галерея 
відкрита у 1978 р.

Обсяг фондів 

4063 од. зб. музейних предметів (1991–2005), у т. ч.:
2247 од. зб. документів з паперовими носіями
1575 од. зб. фотодокументів
9 од. зб. відеодокументів
9 од. зб. CD
3 од. зб. фонодокументів
220 од. зб. негативів
бл. 900 од. зб. святкових листівок

анотація складу фондів

Архівний підрозділ включено у відділ фондів, який зберігає: грамо-
ти; оригінали документів художника Д. Шолдри (1925–1995); друковані 
матеріали – афіші, буклети, каталоги, запрошення; фотографії, відеофіль-
ми, CD, фонодокументи, негативи; особовий фонд художника А. Петрика 
(1919–1990).

Обліково-довідковий апарат

Книга надходжень

Інвентарна картотека
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Довідкова бібліотека
Налічує 1981 прим. видань (каталоги, буклети, довідники, мистецька 

література), у т.ч. основного фонду – 1030 од. зб.

бібліографія
Дуда І. Художній музей : вчора і сьогодні / І. Дуда // Соломія. – Тер-

нопіль. – 1999. – № 5, жовт. ; № 6, груд.
Тернопільський обласний художній музей : буклет / авт.-упоряд. І. Ду-

да. – 2-е вид. – Тернопіль : Іщенко Ю. В., 2005.
І. Дуда, О. Войтович 

бережанський музей книги
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501
Тел.: (03548) 2-44-35
Транспорт: місцевий транспорт

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1984 р. – cтворено у рамках Товариства книголюбів України як між-

обласний центр пропаганди книги. 
1994 р. – отримав статус музею.

Обсяг фондів
514 прим. рідкісних видань

анотація складу фондів
Наявні книги з автографами Б. Лепкого, А. Чайковського, М. Бажа-

на, О. Гончара, А. Крушельницького та ін.; історико-мемуарні збірники за 
тематикою – релігійна, музична, українська література тощо; науково-по-
пулярний фільм “Храм книги” (Київнаукфільм, 1990).

Створено фонд доктора Р. Смика.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень 

Картотеки:
тематична 
алфавітна 

бібліографія
Методичний центр пропаганди книги. – К., 1985. – 14 с.
Храм книги : літопис Бережанського регіонального центру україн-

ської книги. – Бережани, 1994. – 184 с.
Лисоня. 1916–1996 : документи, щоденники, спогади, листи, поезії, 

пісні, знімки / упоряд. Б. Тихий ; Музей книги. – Бережани : Райдрукарня, 
1996. – 267 с. : іл. 
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Бережани : до 1000-ліття літописної і книжкової справи України : ма-
теріали до бібліографії / Музей книги. – Бережани, 1998. – 14 с.

Шашкевичіана музею книги : бібліогр. покажч. – Бережани, 1998. – 
12 с.

Бережани. Штрихи до бібліографії : бібліогр. покажч. – Бережани, 
1999. – 8 с.

Мазурак Я. Літературна Бережанщина : біогр. довід. / Я. Мазурак ; 
Музей книги. – Бережани, 2000. – 154 с.

Бережани : Мандрівка містом : буклет. – Бережани : Бережанська зем-
ля, 2001. – 8 с.

Лежить на серці доля України : ювіл. збірка на пошану подвижника 
української культури д-ра Р. Смика; виступи, публікації, рецензії, листи : 
бібліогр. покажч. / Бережан. музей книги, Музей Богдана Лепкого. – Бере-
жани ; Тернопіль : Джура, 2001. – 350 с. : іл.

Бережанському музею книги 20 років // Жайвір : літ.-мистец., іст.-
краєзн. альманах. – Бережани, 2004. – № 2 (85), черв. – С. 1–21, 27. 

Бережанський музей книги : путівник. – Тернопіль, 2004. – 10 с.
Бережанський музей книги : буклет / упоряд. Л. Зінчук ; ред. Я. Шур-

гот ; світлини та дизайн А. Кіся. – Тернопіль : Джура, 2007. – 10 с.
Музей книги // Музейний комплекс Бережан : буклет. – Івано-Фран-

ківськ, 2007. – 6 с.
О. Боднар

копичинецький музей 
театрального мистецтва Тернопільщини
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 13, м. Копичинці, Гусятинський р-н,  
Тернопільська обл., 48260
Тел.: (03557) 4-18-73

Транспорт: автобус, поїзд (через Копичинці)

Час роботи: 10.00–19.00, вихідні дні – понеділок, середа

Історична довідка
1967 р. – музей засновано на базі Копичинецького народного драма-

тичного театру ім. Б. Лепкого режисером О. І. Савкою. 
1991–2001 рр. – отримав статус державного, був філіалом Тернопіль-

ського історико-краєзнавчого музею. Згодом став самостійною установою.

Обсяг фондів
5243 од. зб. музейних предметів основного фонду, у т. ч.:
1200 од. зб. документів з паперовими носіями (1991–2006)
1329 од. зб. фотодокументів (1922–2006)
4 од. зб. фонодокументів (1991–2006)
1303 прим. книг, плакатів, нумізматичних музейних предметів (1991–

2006)
1020 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду
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анотація складу фондів
Документи та експонати присвячені: періоду виникнення театру в Ук-

раїні, зокрема, на Тернопільщині; періоду тернопільських театральних ве-
чорів (1915–1916); діяльності Тернопільського академічного драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка (1945–2006), аматорських театрів Тернопільщини 
(1980–2006), Копичинецького народного драматичного театру ім. Б. Лепко-
го (1965–2006); митцям, що працювали або працюють у діаспорі (експози-
ційний зал “Нашого цвіту та по всьому світу”).

Наявні такі документи і матеріали: дипломи, грамоти (нагороди ко-
лективу театру та його режисера О. Савка, провідних акторів), листи пред-
ставників діаспори (дочки К. Чічки-Андрієнка – першої західноукраїнської 
кіноактриси-копичинчанки Сафіян-Лозинської, одного з перших учасників 
драматичного гуртка К. Ярослава); фотоальбоми з матеріалами про виста-
ви Тернопільського облдрамтеатру, Копичинецького, Кременецького та ін. 
народних театрів з 1950-х рр.; фотографії видатного співака світової слави, 
уродженця міста К. Чічки-Андрієнка та членів його сім’ї, а також ноти, на-
писані ним власноруч; персональний фотоальбом артистки Г. І. Голець; осо-
бовий архів народного артиста України, режисера й композитора А. А. Гор-
чинського. 

Обліково-довідковий апарат
Акт приймання 
Інвентарна картка 
Інвентарна книга
Книги надходжень основного та науково-допоміжного фонду 

Картотеки допоміжні

науково-довідкова бібліотека
Налічує понад 500 прим. книг з питань театрознавства, історії театру, 

критичної, довідкової та художньої літератури, у т. ч. книги з автографами. 

бібліографія
Копичинецький народний самодіяльний драматичний театр імені 50-

річчя Ленінського комсомолу. – Тернопіль : Облполіграфвидав, 1988. – 48 с.
Гусятинщина – Медоборів цвіт : путівник. – Тернопіль : Наш світ, 

2005. 
Музеї Гусятинщини : ілюстр. каталог / упоряд. О. Гофман. – Гусятин : 

Принт Сервіс, 2006. – [22] с.
Р. Савка

Тернопільська обласна  
універсальна наукова бібліотека
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: бульвар Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль, 46001 
Тел.: (0352) 52-52-64, 52-55-98, 52-41-89, 52-72-70
Е-mail: admin@library.te.ua
Веб-сайт: www.library.te.ua 
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Транспорт: тролейбус 5, 11, маршрутне таксі, мікроавтобус  
(зуп. “Залізничний вокзал”)

Час роботи: 10.00–19.00, вихідні дні – неділя, понеділок 

Історична довідка
1939 р. – засновано на базі приватних бібліотек. 
1984 р. – присвоєно статус наукової. 
1991 р. – бібліотека отримала сучасну назву. 
2007 р. – створено сектор рідкісних і цінних видань.

Обсяг фондів
584511 прим. видань (1738–2009 ), у т. ч.:
582328 прим. друкованих видань
485347 прим. книг 
96981 прим. періодичних видань
950 справ архівного підрозділу
1776 од. зб. аудіовізуальних документівів
407 од. зб. електронних видань
228 прим. рідкісних і цінних видань

анотація складу фондів
Фонд бібліотеки універсальний, наявна література з усіх галузей 

знань. 
Формування фонду рідкісних і цінних видань, які увійшли до складу 

сектора, розпочалося з 1985 р. У фонді: рідкісних видань – 120 прим.; ви-
дань з автографами – бл. 2 тис. прим.; стародруків – 2 прим. (Октоїх: Збір-
ник окремих пісень, молитов, канонів, Почаїв, 1758; Трідіон – Євангеліє, 
Львів , 1730).

Серед видань з автографами такі книги: Балабанов Никола Т. “Дас-
кал Райно Попович : живот и дейсность. – Издание на читали ще “Един-
ство” – Журавка” (София, 1921, автограф); Макаров Н. “Международные 
словари для средних учебных заведений” (СПб., 1887. – На развороте 
тит. л.: Его императорскому Величеству Всемилоствейшему Государю 
Императору Александру Николаевичу с Высочайшого соизволения свой 
труд с глубочайшим Благоговением посвящает Н. Макаров. На оборотной 
стороне обложки автограф В. А. Томишко); Макаров Н. П. “Полный рус-
ско-французский словарь. – 5-е изд., с многочисленными дополнениями 
номенклатуры (до 1500 заголовочных русских и более 3000 переводных 
французских слов) и фразеологии (до 5000 примеров с 1000 пословицами” 
(СПб., 1889. – На окр. арк.: Ея Императорскому Высочеству Всемилости-
вейшей государыне Марии Феодоровне, с высочайшего соизволения свой 
труд с глубочайшим благоговением посвящает Николай Макаров); Шіл-
лєр Ф. “Орлеанськая дєва : романтична трагедія Фридриха Шіллєра / на 
малоруский язык переложив Е. Горницкий” (Львів, 1889, на титульному  
аркуші автограф I. Калинович).
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Довідково-бібліографічний апарат
Каталоги:
абетковий книг українською та російською мовами 
систематичний 
зведений краєзнавчий
літератури іноземними мовами
нових надходжень 

Картотеки:
систематична 
назв художніх творів
назв музичних творів
нот
грамплатівок
пісень за назвами
електронних ресурсів
алфавітна неопублікованих документів
систематична неопублікованих документів
живопису

бази даних
Електронний каталог (ведеться з 1994 р. у системі ЦУКК) 
БД – картотека неопублікованих документів (ведеться з 2006 р.)
БД – картотека пісень за назвами (ведеться з 2007 р.)
БД – “Культура Тернопільщини” (ведеться з 2007 р.)
БД – електронний каталог цінних та рідкісних видань (ведеться з 2009 р.)
БД – електронна картотека документів з питань європейської інтегра-

ції (ведеться з 2009 р.)

бібліографія
Богдан Сильвестрович Лепкий (1872–1941) : бібліогр. покажч. / ук-

лад. М. В. Пайонк. – Тернопіль, 1997. – 44 с.
Олександр Неприцький-Грановський : (1887–1976) : бібліогр. по-

кажч. / уклад.: Г. І. Чернихівський, А. О. Ленчишин. – Тернопіль : Лілея, 
1997. – 103 с.

Тернопільщина в народознавчих пам’ятках : бібліогр. покажч. / уклад. 
А. О. Ленчишин. – Тернопіль : Оперативний друк, 1999. – 132 с.

Репресовані письменники Тернопільщини : бібліогр. покажч. / уклад. 
М. В. Друневич. – Тернопіль, 2000. – 53 с.

Гаврило Чернихівський : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. В. Дру-
невич. – Тернопіль, 2001. – 76 с.

Театральна Тернопільщина : бібліогр. покажч. / уклад.: П. К. Медве-
дик, В. Я. Миськів, Н. К. Іванко. – Тернопіль : Підручники і покажчики, 
2001. – 264 с. : фото.

Петро Медведик : життєписно-бібліогр. студія / уклад. М. В. Друне-
вич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 96 с.

Роман Шухевич : “ Це був наказ мого серця!” : бібліогр. покажч. / Упр. 
культури Терноп. облдержадміністрації, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; 
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уклад.: В. Чупрова, Л. Оленич ; авт. нарису В. Окаринський. – Тернопіль : 
Підручники і посібники, 2007. – 136 с. – (Родом з України ; вип. 1).

Музична Тернопільщина : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. 
облдержадміністрації, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Я. Мись-
ків ; вступ. ст. О. С. Смоляк ; ред. Г. Й. Жовтко. – Тернопіль : Підручники 
і посібники, 2008. – 288 с. – (Мистецька Тернопільщина).

Шмуель Йосеф Агнон : нобелівський лауреат із Тернопільщини : біб-
ліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадміністрації, Терноп. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад.: О. Проців, М. Друневич, Т. Гаврилюк. – Тер-
нопіль : Підручники і посібники, 2008. – 80 с. – (Родом з України ; вип. 4).

Соломія Крушельницька (23.09.1872–16.11.1952) : бібліогр. покажч. / 
Упр. культури Терноп. облдержадміністрації, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; 
упоряд. А. О. Ленчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 110 с.

В. Вітенко 

наукова бібліотека Тернопільського  
національного педагогічного  
університету імені Володимира Гнатюка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027
Тел.: (0352) 43-58-92
E-mail: library@tnpu.edu.ua
Веб-сайт: http://www.library.tpnu.edu.ua

Транспорт: тролейбус 1, 5; маршрутне таксі 1, 15, 16, 19, 28, 31

Час роботи: 9.00–20.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1940 р. – засновано бібліотеку Кременецького учительського інсти-

туту.
1950 р. – бібліотека Кременецького педагогічного інституту.
1969 р. – бібліотека Тернопільського державного педагогічного інсти-

туту. Кременецький педагогічний інститут переводять у м. Тернопіль і біб-
ліотека одержала нову назву.

1997 р. – бібліотека Тернопільського державного педагогічного універ-
ситету. 

1997 р. – бібліотека Тернопільського державного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка.

2004 р. – бібліотека Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Гнатюка.

Обсяг фондів
652 тис. прим. видань, у т. ч.:
1320 назви журналів 
82 назви газет
65 тис. прим. художньої літератури
32 тис. прим. іноземних видань
понад 21 тис. прим. у фонді рідкісних та цінних видань 
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21275 прим. книг і періодичних видань у фонді рідкісних та цінних 
видань (1762–1939)

анотація складу фондів
Наявна здебільшого наукова, науково-популярна і художня література 

та періодика різними мовами світу (українською, російською, англійською, 
німецькою, французькою, польською та іншими іноземними мовами).

Найбільший за обсягом – фонд польської літератури з різних галузей 
знань.  

Серед польської періодики – найповніші зібрання “Muzeum” (1886–
1939) та ін. 

Із українських видань найдавнішою є книга З. Гінтера “Часи гео-
графічних відкрить” (Львів, 1906). Наявні прижиттєві видання П. Куліша, 
І. Франка, В. Стефаника та художні переклади, у т. ч. Калевали (1901), Шекс-
піра (1900) та ін. 

Видання російською мовою займають у фонді друге місце за обсягом, 
серед яких унікальні енциклопедичні видання, література з різних галузей 
знань. Є давні періодичні видання. Наявні прижиттєві видання російських 
письменників: С. Аксакова, Л. М. Толстого, М. Лєскова, М. Короленка, 
В. Вересаєва, М. Горького, О. М. Толстого, І. Буніна, О. Купріна, Л. Андрєє-
ва, О. Блока та ін. 

Серед латино-франко-німецькомовних книжок є рідкісні видання 
ХVIII ст.

Є книги з дарчими написами, автографами, маргіналіями.

Довідковий апарат
Інвентарні книги

Каталоги:
алфавітний рідкісних видань
систематичний рідкісних видань
рідкісних періодичних видань

бази даних
Електронний каталог рідкісних видань є складовою частиною баз да-

них загального електронного каталогу бібліотеки на базі автоматизованої 
бібліотечної системи “УФД/Бібліотека”.

бібліографія
Каталог рідкісних видань фондів бібліотеки Тернопільського націо-

нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 74 Осві-
та. Педагогічна наука (1792–1939) : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Б. Конон-
чук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош. – Тернопіль : ТНПУ, 
2004. – 128 с.

О. Конончук
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Харківський історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Університетська, 5, м. Харків, 61003
Тел.: (057) 731-20-94, 731-35-68, 731-13-48, 731-36-94
Факс: (057) 731-20-94

Транспорт: станція метро “Історичний музей”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1920 р. – музей засновано. 
1920–1930 рр. – Музей Слобідської України ім. Сковороди. Його фон-

дові зібрання сформовано на базі колекцій Етнографічного музею Харків-
ського історико-філологічного товариства (1902), Музею красних мистецтв 
та старожитностей Харківського університету (1835), міського художньо-
промислового музею (1886), приватних збірок. Першим завідувачем став 
знаний етнограф, історик, громадський діяч академік М. Ф. Сумцов. Струк-
тура музею складалася з історичного, етнографічного та художнього від-
ділів. У 1929 р. музейна колекція налічувала понад 20 тис. предметів, майже 
20 тис. видань мала музейна бібліотека. 

1931–1934 рр. – Всеукраїнський історичний музей ім. Г. С. Сковоро-
ди. Музейна колекція зросла до 100 тис. од. зб.

1934–1941 рр. – Харківський історичний музей ім. Г. С. Сковороди.
1941–1943 рр. – Музей Слобожанщини створено на базі музеїв істо-

ричного та краєзнавчого, революції, антирелігійного. Під час Великої Віт-
чизняної війни лише незначну частину музейної колекції було евакуйовано 
до м. Уфи.

1943–1950 рр. – Харківський історико-краєзнавчий музей ім. Г. С. Ско-
вороди. Напередодні звільнення м. Харкова від нацистських загарбників 
приміщення музею були спалені, знищено більшу частину його колекцій. 

1950–1965 рр. – Харківський державний історичний музей.
1965–2006 рр. – Харківський історичний музей. 
У структурі музею філіал “Харківщина у Великій Вітчизняній війні. 

1941–1945 рр.”

Обсяг фондів
89145 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
67160 од. зб. документів з паперовими носіями та на пергаменті 

(XIV ст. – 2006).

ХарькІвська Область
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21720 од. зб. фотодокументів (друга пол. ХІХ ст. – 2006)
265 од. зб. фонодокументів (друга пол. ХХ ст.)

анотація складу фондів
Найчисленнішу групу документів музейних колекцій складають до-

кументи з паперовими носіями: особові документи і документи державних 
установ, різних конфесій, карти, плакати, поштівки, книги, журнали, газети.

У фондах зберігається 13 рукописів і 380 стародруків. Найдавніший 
рукопис (фрагмент Євангелія) датується XIV ст., найдавніше друковане ви-
дання – “Новый завет с псалтырью” (Вільно, 1623).

Історії України, Слобідської України XVII–XVIII ст. стосуються уні-
версали, царські укази, жалувані грамоти на вотчини, чини, дворянство, сві-
доцтва, атестати, купчі, судові справи. Значний інтерес становить універсал 
гетьмана І. Скоропадського (1720).

Істотне місце в архівному фонді займають документи, що висвітлю-
ють політичне і соціально-економічне становище та культуру Слобожан-
щини ХІХ – поч. ХХ ст. Окремі комплекси документів відображають стан 
феодально-кріпосницьких відносин, зародження і розвиток капіталізму на 
Слобожанщині, процес формування пролетаріату, його економічне і право-
ве становище. Про розвиток науки і культури краю розповідають офіційні 
документи і праці видатних науковців, діячів культури: хірурга М. П. Трін-
клера, біохіміка В. Я. Данилевського, етнографа М. Ф. Сумцова, педагога, 
діяча народної освіти Х. Д. Алчевської та ін.

Численні документи відображають революційні виступи пролетаріату 
у м. Харкові 1905, 1917 рр., події громадянської війни, встановлення радян-
ської влади на Харківщині. Серед них привертає увагу колекція листівок.

Період будівництва основ соціалістичного суспільства засвідчують 
фотографії, листівки, газети, плакати, адреси, грамоти, свідоцтва, дип-
ломи, мандати, депутатські і делегатські квитки, квитки ударників праці, 
двадцятип’ятитисячників, дипломи, посвідчення, твори видатних письмен-
ників України тощо.

Події Великої Вітчизняної війни відтворюють фотографії м. Харкова 
1943 р. фронтового кореспондента Я. І. Рюмкіна, а також плакати, відозви, 
листи з фронту і з нацистської неволі, нагородні матеріали і спогади учас-
ників війни, зокрема, Героїв Радянського Союзу.

Наявна велика кількість документів промислових підприємств, колго-
спів і радгоспів Харківщини, передовиків виробництва, Героїв Соціалістич-
ної Праці, депутатів рад різних рівнів, делегатів партійних, комсомольських, 
профспілкових, відомчих з’їздів, діячів науки і культури, що характеризують 
повоєнний період відбудови народного господарства Харківської області, її 
соціально-економічний і культурний розвиток у 1960–1990-ті рр. Серед них 
фонди особового походження академіків М. П. Барабашова, А. К. Вальтера, 
К. Д. Синельникова, О. Я. Усикова, Л. Т. Малої та ін.

Переважна більшість документів, які репрезентують історію незалеж-
ної України, – це матеріали передвиборчих кампаній, політичних партій, 
підприємств різної форми власності.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
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Харківська область

Топографічні описи

Картотеки: 
інвентарна 
тематична 
іменна

бази даних 
Створено на документи, які надійшли до музею з 1996 р., та на майже 

3 тис. документів із попередніх надходжень.

Науково-довідкова бібліотека
Налічує понад 18 тис. прим. історичної, краєзнавчої, політичної, довід-

кової літератури. Серед них твори Д. І. Багалія, А. С. Лебедєва, Є. К. Рєдіна, 
М. Ф. Сумцова, Д. І. Яворницького, С. Таранущенка.

Є цінні видання: “Общий гербовник дворянских родов Всеросийской 
империи. Ч. 2–10” (1797); “Историко-статистическое описание Харьков-
ского кафедрального Успенского собора. Вып. І–V” (1844); Ригельман А. 
“Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще. 
1785–1786 гг.” (1847); Илляшевич Р. “Краткий очерк истории харьковского 
дворянства” (1885); харьківські календарі (1875–1917).

бібліографія
Єрофіїв І. Ф. Рукописний відділ Музею Слобідської України ім. Ско-

вороди / І. Ф. Єрофіїв // Бюлетень Музею Слобідської України ім. Г. С. Ско-
вороди. – Х., 1926–1927. – № 2/3. – С. 25–30.

Кадєєва Е. М. Харківський історичний музей : путівник / Е. М. Кадєє-
ва, Л. І. Шрамко. – Х. : Прапор, 1968. – 107 с.

Ерпулева В. Н. Харьковский исторический музей : путеводитель /  
В. Н. Ерпулева. – 4-е изд. перераб. – Х. : Прапор, 1986. – 109 с. 

Перші Сумцовські читання : тези наук. конф., присвяч. 75-річчю Му-
зею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 17–18 квіт. 1995 р. – Х., 1995. – 
60 с.

Рибальченко Л. Л. Проблеми особистих архівів і практика Харків-
ського історичного музею / Л. Л. Рибальченко // Культура України : зб. наук. 
пр. – Х., 2000. – Вип. 6 : Мистецтвознавство. – С. 271–277.

Шості Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 80-
річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квіт. 2000 р. / Упр. 
культури Харків. облдержадміністрації, Харків. іст. музей. – Х. : Вид-во 
ХДАДТУ, 2000. – 134 с.

Сьомі Сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф. з міжнар. учас-
тю “Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річ-
чя відкриття Салтівської культури”, 12 квіт. 2001 р. – Х. : [Вид-во ХНАДУ], 
2002. – 114 с.

Із змісту: Бугайченко О. Г. Суспільно-політичний та національний 
рух на Харківщині в другій половині ХІХ ст. (до проблеми комплектуван-
ня фондів Харківського історичного музею). – С. 75–77 ; Горлова Т. А. Ма-
теріали М. П. Трінклера в колекції фотодокументів ХІМ. – С. 84–87 ; Іва-
нова Н. М. Матеріали академіка Г. Ф. Проскури в колекції фотодокументів 
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ХІМ. – С. 91–94 ; Панченко А. В. Матеріали Олександра Івановича Мєщані-
нова у збірці Харківського історичного музею. – С. 97–100.

Дев’яті сумцовські читання : зб. матеріалів наук. конф. “Музей і су-
часність”, 11 квіт. 2003 р. / Упр. культури Харків. облдержадміністрації, 
Харків. іст. музей. – Х., 2004. – 104 с.

В. Цигульов

балаклійський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Леніна, 27, м. Балаклія, Харківська обл., 64200
Тел.: (05749) 5-32-69
Транспорт: міський автобус, маршрутне таксі  
(зуп. “майдан Ростовцева”)
Час роботи: 8.00–17.00 (вівторок–п’ятниця), 9.00–15.00 (субота), 
вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
1988 р. – створено як філіал Харківського історичного музею, підпо-

рядковано відділу культури і туризму Балаклійської райдержадміністрації.

Обсяг фондів
34 од. зб. документів з паперовими носіями (1795–1955)

анотація складу фондів
Фонд музею розподіляється на основний та науково-допоміжний. До 

основного входять групи “Документи”, “Образотворче мистецтво” та “Дру-
ковані видання”.

Зберігаються: анонси виступів Народної артистки УРСР О. А. Петру-
сенко у різних містах Радянського Союзу у 1930-х рр.; книги: “Продолжение 
Нового Земледелия, часть V” (М., 1795), “Лествица” (М., 1873), “Молитвен-
ник” (М., 1879), “Иллюстрированная история Украины” (К., 1913).

Наявні: “Постановление земского начальника 2-го административно-
го участка Змеевского уезда Харьковской губернии о свидетельствовании 
права собственности на приусадебный участок Котелевца Ефима Степано-
вича” (1913); “Особиста справа политрука роти А. Х. Пирогова” (1926); що-
денник В. Я. П’янова, уродженця с. Крючки Балаклійського району, члена 
Спілки письменників УРСР, літературного критика (1945–1946); державні 
акти на вічне користування землею колгоспами (1946, 1951).

Обліково-довідковий апарат
Книги реєстрації надходжень
Інвентарні книги

Картотеки:
іменна
облікова
Предметний каталог
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бібліографія
Пересічанська В. І. Балаклійський краєзнавчий музей : буклет / В. І. Пе-

ресічанська. – Балаклія, 1999.
Пересічанська В. І. 10 років незалежності : буклет / В. І. Пересічан-

ська. – Балаклія, 2001.
Скляр О. Б. Тільки серце бачить : буклет / О. Б. Скляр. – Балаклія, 

2003.
Скляр О. Б. Світ дитячої мрії : буклет / О. Б. Скляр. – Балаклія, 2005.
Скляр О. Б. О. А. Петрусенко : буклет / О. Б. Скляр. – Х., 2006.

В. Яковенко

валківський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Лаптєвих, 21, м. Валки, Харківська обл., 63002
Тел.: (05753) 5-12-35

Транспорт: автобус київського напряму, “Валки – Харків”  
(зуп. “станція Ков’яги”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – створено музей. 

Обсяг фондів
бл. 1200 од. зб. документів (1873–2005)
34 од. зб. відеокасет (1994–2005)

анотація складу фондів
У фондосховищі зберігаються: офіційні документи державних органів, 

установ, організацій і підприємств, громадських органів, приватних установ; 
документи особового походження громадян; друковані матеріали; рукописи; 
кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи; фамільні документи і колекції.

Документи з паперовими носіями відображають основні події історії 
району: давня історія Валківщини (наукові звіти про археологічні розкопки, 
описи археологічних предметів, наукові розвідки); історія православних 
культових споруд району (рукопис “Клірова книга А. Солодовникова”, нау-
кові розвідки); старі валківські будинки (рукопис “Валківський зошит Івана 
Панченка”, історичні хроніки М. Панченка, рукопис Ю. Булаховської “Та-
ємниці Валківського дому”); голодомор 1932–1933 рр. (колекція листів-спо-
гадів жителів Харківщини); літопис Великої Вітчизняної війни (мемуари, 
документи воєнної пори, біографічні матеріали Героїв Радянського Союзу); 
особові документи та матеріали відомих людей краю (письменників П. Пан-
ча, В. Минка, В. Кочевського, В. Гамана, співака М. Частія, артиста М. Анд-
русенка, державного діяча І. Кулініча, ланкової К. Твердохліб та ін.).

У фондах музею зберігаються відеокасети про районні урочисті події 
та свята (1994–2005).
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Є особиста бібліотека українського поета В. Кочевського з автогра-
фами авторів зібраних творів – письменників, а також колекція краєзнавчої 
літератури.

Фондоутворювачі: жителі району та його уродженці.

Обліково-довідковий апарат

Інвентарні книги
Уніфіковані паспорти

Тематичні картотеки

бібліографія 

Валки : зб. архів. документів та матеріалів / упоряд.: В. В. Резнікова, 
В. Г. Панкратьєва, В. В. Швець. – X., 1992. – 48 с.

Альбовский Е. Валки. Украинский город Московского государства : к 
350-летию Валок :  / Е. Альбовский ; вступ. ст. С. В. Потрашкова. – Препри-
нт. изд. – X. : Фолио, 1993. – 56 с.

Скотар І. Ф. Валківська старовина : іст.-краєзн. нарис / І. Ф. Скотар ; 
передм. М. Осадчого. – X. : Оригінал, 1993. – 80 с.

Огульці : зб. архів. документів і матеріалів : до 350-річчя села. – X. : 
Фоліо, 1996.

Місто на краю Дикого поля : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 
350-річчю Валок (24 трав. 1996). – Валки, 1997. – 47 с.

Чорні жнива : голод 1932–1933 років у Валківському та Коломацько-
му районах Харківщини : документи, спогади, списки померлих / упоряд. 
Т. Поліщук. – К. ; X. ; Нью-Йорк ; Філадельфія : М. П. Коць, 1997. – 368 с.

Лисенко І. Валківська енциклопедія / І. Лисенко ; ред.: М. М. Желєз-
няк; Т. В. Поліщук. – К. : Рада, 2000. – 400 с.

Булаховская Ю. Л. “Тайны” Валковского дома : документальное по-
вествование о “малой родине” / Ю. Л. Булаховская ; предисл. Т. Полищук. – 
X. : Вокруг света, 2002. – 192 с.

Столиця відчаю : голодомор 1932–1933 рр. на Харківщині вуста-
ми очевидців : свідчення, коментарі / упоряд. Т. Поліщук. – X. : Березіль, 
2006. – 416 с.

Т. Поліщук

великобурлуцький краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Радянська, 37, смт Великий Бурлук,  
Харківська обл., 62602
Тел.: (05752) 5-41-31

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Транспорт: автобус “Великий Бурлук – Харків”,  
“Харків – Валуйки”,  
маршрутне таксі, автобус “Куп’янськ – Великий Бурлук”, 
потяг “Куп’янськ – Вовчанськ” (зуп. “Селищна”)
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Історична довідка

1967 р. – засновано музей. 
1997 р. – Великобурлуцький краєзнавчий музей (з автономним відді-

лом музею ім. Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського) переведено до 
категорії державних музеїв.

Обсяг фондів

3180 од. зб. музейних предметів (1672–2006), у т. ч.:
1930 од. зб. документів основного експозиційного фонду
1250 од. зб. документів архівного фонду 

анотація складу фондів

Музей має два підрозділи: експозиційний та фондовий. Експозицій-
ний підрозділ складається з п’яти виставкових залів, в яких представлено 
експонати, що розкривають історію бурлуцького краю, є першоджерелом 
знань про заняття, культуру, побут жителів Великобурлуччини протягом 
декількох століть. В архівному фондовому підрозділі зібрано писемні, ре-
чові та інші матеріали, в яких йдеться про видатних жителів Великобур-
луччини та історію селища Великий Бурлук. Фото-, фонодокументи мають 
краєзнавчу тематику, висвітлюють історію та сьогодення Великобурлуць-
кого району.

Основні фондоутворювачі музею: жителі Великобурлуччини, партій-
ні, профспілкові, громадські установи, керівники підприємств та приватні 
особи. 

Обліково-довідковий апарат

Книги обліку 

бібліотека

Налічує бл. 300 прим. видань: комплекти газети “Радянський патріот”, 
зібрані за 30 років; подарункові книги К. О. Оковитої “Великобурлуччина 
(сторінки історії)”, “Великий Бурлук – етапи великого шляху”, “Великобур-
луцький район. 1923–2003 роки” та “Ратоборці землі бурлуцької” тощо.

бібліографія

Оковита К. О. 57 армія дорогами війни : путівник / К. О. Оковита. – 
Великий Бурлук, 1995.

Задорожна О. С. Як створювався наш музей / О. С. Задорожна // Рад. 
патріот. – 2002. – № 50. – С. 4.

Ситник Т. А. Наше минуле в музейних пам’ятках / Т. А. Ситник // Рад. 
патріот. – 2004. – № 66/67. – С. 2.

Рукотворна пісня на папері. Розповідь про творчість земляка А. М. Ку-
ліша, майстра традиційного народного мистецтва України // Рад. патріот. – 
2006. – № 7/8. – С. 5.

Т. Куценко
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верхнє-бишкинський  
краєзнавчий комунальний музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Верхній Бишкин, Первомайський р-н,  
Харківська обл., 64120

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–13.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка

1966 р. – музей відкрито. 

Обсяг фондів

7545 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
6992 од. зб. оригінальних експонатів 

анотація складу фондів

У фондах зберігаються документи та матеріали, пов’язані з історією 
села: почесні грамоти, якими були нагороджені його громадські організації 
та краєзнавчий музей – пошуковий клуб “Аврора” Верхнє-Бишкинського 
музею за ІІІ місце в обласному конкурсі “Партизанська слава” та активну 
участь у Всесоюзній пошуковій експедиції “Літопис Великої Вітчизняної 
війни” (1986), за активну участь в обласному конкурсі “Салют перемога!”, 
присвяченому 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні (1985); посвідчення до нагород, листування з ветеранами Другої сві-
тової війни та рідними загиблих; диплом клуба “Аврора” за активну участь 
в операції “Перемога”, присвяченій 30-річчю Перемоги радянського наро-
ду у Великій Вітчизняній війні; посвідчення (до медалей “Ветеран праці”, 
до знаку “Переможець соціалістичного змагання” та ін.); повідомлення про 
смерть воїнів під час Великої Вітчизняної війни; подяки від командувачив 
дивізій; листування з установами міст Волгограда, Подольська Московської 
області, Славянська Донецької області, Кривого Рога; листування з ветера-
нами визволителями і рідними загиблих 228, 152, 411, 47 стрілецької дивізії, 
132 кавалерійського полку, воїнами 5-ї танкової бригади і 6-ї Орловської 
стрілецької дивізії, листи з фронту рідним; орденські книжки; довідки про 
поранення І. А. Рослякова (м. Саратов), сержанта А. У. Лапіна (1943); схема 
мінних полів у районі с. Верхній Бишкин (1943); друковані матеріали – га-
зетні статті про сільських працівників, колишніх фронтовиків односельців 
та воїнів-визволителів; копії повідомлень про загиблих та зниклих без вісти 
фронтовиків у роки Великої Вітчизняної війни тощо. 

Обліково-довідковий апарат

Інвентарні книги
С. Барбінов
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Дворічанський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: пров. Спортивний, 1, смт Дворічна, Харківська обл., 62702
Тел.: (057250) 7-61-08
Транспорт: автобус “Харків – Чугуїв, Шевченково,  
Куп’янськ” (зуп. “Центр”)
Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – відкрито музей на громадських засадах. 
2000 р. – надано статус державного комунального музею. 
2006 р. – отримав статус юридичної особи.

Обсяг фондів
бл. 500 од. зб. документів з паперовими носіями (1906–2007)

анотація складу фондів
Зберігаються документи: накази, постанова про користування зем-

лею, підписки про купівлю в розстрочку (1900–1944, 1950-ті); посвідчен-
ня; військові, партійні, комсомольські квитки; членські, орденські книжки; 
облікові картки; листи; довідки; довідки-підтвердження; свідоцтва про на-
родження; свідоцтва про навчання; атестати; виписки з метричної книги; 
квитанції; червоноармійські книжки; мандати; делегатські квітки; пенсійні 
довідки; характеристики; листи про загибель (1906–2007); історичні довід-
ки про населені пункти району та про організації, підприємства, установи; 
карти-схеми бойових дій на території району (1942), розташування населе-
них пунктів району (1970–1990).

Наявні документи особового походження громадян та матеріали про 
історію Дворічанського району.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга
Книга науково-допоміжних матеріалів
Алфавітна книга писемних документів

Картотека газет 

Довідкова бібліотека
У бібліотечному фонді зберігаються рідкісні видання: книга-молитов-

ник “Служба Первыя седмицы, понедельник, вторник, среда” (1825–1855), 
“Сорок лет искания рационального мировозрения” І. І. Мечникова (1914), 
“Основатели современной медицины. Пастер – Листер – Кох” І. І. Мечни-
кова (1915) та ін. Наявні газети: “Соціалістична перемога”, “Колгоспний ра-
нок”, “Дворічанський край”, “Красное знамя”, “Комуніст”, “Слово ветера-
на”, “Ветеран України”, “Ветеран”, “Аргументы и факты”, “Время”, “Труд”, 
“Голос України”, “Слобідський край” тощо.

М. Слюсар
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Зміївський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пл. Радянська, 6, м. Зміїв, Харківська обл., 63404
Тел.: (05747) 3-22-30, 3-14-40

Транспорт: автобус “Харків – Зміїв”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1991 р. – створено музей.
1995 р. – до його складу увійшли два філіали – Соколівський музей 

бойового братерства, Таранівський музей гвардійців-широнінців.

Обсяг фондів 
6785 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
227 од. зб. документів з паперовими носіями (кін. ХІХ ст. – 1990)
47 од. зб. кінодокументів (1960–1980-ті)
1 од. зб. фонодокументів
660 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ–ХХ ст.)

анотація складу фондів
Зберігаються: документи особового походження з кін. ХІХ ст.: авто-

біографії, анкети, формулярні та послужні списки, вітальні адреси, листу-
вання, матеріали службової та громадської діяльності академіка М. І. Бонда-
ренка, підприємця та мецената Г. І. Підопригори, краєзнавця Г. Г. Єрьоміна, 
ветеранів війни і праці;  друковані матеріали – листівки, афіші, програми, 
оголошення, матеріали виборів 1960–2000 рр.; офіційні документи держав-
них органів, організацій, громадських об’єднань (друга пол. 1940-х рр. – поч. 
ХХІ ст.); картографічні матеріали, присвячені археологічним розкопкам у 
Зміївському районі; кіно-, фотодокументи про діяльність райкому компартії, 
районної ради народних депутатів (1970–1990); любительські кінофільми, 
зняті О. В. Дудкіним (1960–1980-ті); фотодокументи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 
1920–1990, 2000).

Наявні рукописні книги: О. М. Савченко “Підпілля Зміївщини” (1950–
1960-ті); А. І. Криштопи “Змієве городище” (друга пол. 1940-х); В. П. Яши-
на “Рік чорної вівці” (1991), “Рік білої вівці” (1992), “Рік чорного півня” 
(1993); М. В. Ручкіна “Соколово” (2006); М. І. Саяного “Зміївщина – Слобо-
жанська перлина”(2007).

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень

М. Саяний

таранівський музей гвардійців-широнінців
Підпорядкування: Філіал Зміївського краєзнавчого музею 

Адреса: вул. Леніна, 38, с. Таранівка, Зміївський р-н,  
Харківська обл., 63450
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Тел.: (05747) 3-22-30, 3-14-40

Транспорт: електропоїзд “Харків – Лозова” (зуп. “Широнинці”),  
маршрутне таксі 645

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1973 р. – створено  як філіал Харківського історичного музею. 
1995 р. – музей увійшов до складу Зміївського краєзнавчого музею.

Обсяг фондів
326 од. зб. документів з паперовими носіями
105 од. зб. фотодокументів 

анотація складу фондів
Документи учасників Великої Вітчизняної війни: листи з фронту, по-

воєнної доби, грамоти, нагородні листи, біографічні довідки, фотознімки. 
Документи про зустрічі жителів с. Таранівка з ветеранами Великої Вітчиз-
няної війни – гвардійцями-широнінцями, спогади ветеранів тощо. 

Наявні особисті документи ветеранів – героїв-широнівців: П. М. Ши-
роніна, І. Г. Вернигоренка, К. В. Пілютіна – командира 78-ї Гвардійської 
дивізії стрілецького полку; фотознімки корабля, збудованого на Миколаїв-
ському суднобудівному заводі (1981), якому присвоєно ім’я “Герої Широнін-
ці” тощо.

С. Созикіна

соколівський музей бойового братерства
Підпорядкування: Філіал Зміївського краєзнавчого музею 

Адреса: вул. Отокара Яроша, 68, с. Соколово,  
Зміївський р-н, Харківська обл., 63240
Тел.: (05747) 3-09-75

Транспорт: автобус “Зміїв – Мерефа”

Час роботи: 8.00–14.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1958 р. – створено при місцевій школі музей радянсько-чехословаць-

кої дружби, в якому експонувалися матеріали з історії села, боротьби ра-
дянських та чехословацьких воїнів проти гітлерівців у районі с. Соколово.

1968 р. – створено культурно-музейний комплекс. Музей як відділ 
підпорядковується Харківському історичному музею.

1994 р. – перейменовано у “Музей бойового братерства”. Став філіа-
лом Зміївського краєзнавчого музею.

Обсяг фондів
3770 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
1234 од. зб. документів з паперовими носіями
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4 од. зб. кінодокументів
395 од. зб. фотодокументів
1 од. зб. фонодокументів

анотація складу фондів
В експозиції та фондах є довідки, посвідчення, грамоти, накази пе-

ріоду Другої світової війни, нагородна грамота Героя Радянського Союзу 
О. Р. Шемигона, листи Л. Свободи, ветеранів чехословацької та радянської 
армій, фотодокументи тощо.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги

бібліографія
Куц А. М. Музей радянсько-чехословацької дружби : путівник / 

А. М. Куц. – Х. : Прапор, 1977. 
Марченко А. Д. Герой двух народов : документ. очерк / А. Д. Марчен-

ко. – Х. : Прапор, 1977. – 103 с.
Куц А. М. Памяти бессмертного подвига : путеводитель / А. М. Куц, 

Л. Л. Олейник. – Х. : Прапор, 1977. – 64 с.
Пугач Є. Л. Монумент “Братерство по зброї” : нарис / Є. Л. Пугач. – 

Х. : Прапор, 1989. – 133 с.
Ручкин Н. Соколово : краевед. очерк / Н. Ручкин. – К. : Балтія-Друк, 

2006. – 86 с.
О. Куц

Золочівський історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Правди, 1 (в приміщенні районного будинку культури), 
смт Золочів, Харківська обл., 62203
Тел.: (05764) 5-04-60, 5-16-88

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1977 р. – музей засновано на громадських засадах до 300-річчя від 

дня заснування Золочева.
1996 р. – перетворено в районний державний історико-краєзнавчий 

музей. 

Обсяг фондів 
4808 од. зб. музейних предметів основного фонду
2855 од. зб. музейних предметів допоміжного фонду

анотація складу фондів
Зберігаються: документи на оренду (присадибної ділянки землі ра-

зом з будівлями в с. Золочів, 1916), на купівлю-продаж присадибної землі 
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(разом з будівлями в с. Золочів, 1916); квитанція (про здачу зерна державі 
Я. С. Філоненко, 1923); окладний лист по єдиному сільськогосподарсько-
му податку на 1928/29 рр.; довідка С. Д. Крикуна про вступ в артіль ім. 
Леніна (1925); свідоцтво, видане сину селянина О. Заднєулицю про те, що 
він закінчив училище в слободі Лютівка Богодухівського повіту (1916); по-
хвальний лист учениці початкового народного училища Харківського пові-
ту А. Мар’єнкової за успіхи в навчанні (1912) тощо.

Наявні газети – “Харьковские ведомости” (1911), “Правда” (1912), 
“Іскра” (1900), “Южный край” (Харків, 1886); книги – “Сельско-хозяйствен-
ный промысел в России” (Пг., 1914), “Істория российской церкви в период 
монгольский” Макария, архиепископа Харьковского. Кн. І. (СПб., 1866), 
“Сельскохозяйственные орудия и машины” (М., 1887) тощо.

О. Литвінюк

красноградський краєзнавчий музей ім. П. Д. Мартиновича
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Жовтнева, 55, м. Красноград, Харківська обл., 63304
Тел.: (057244) 7-34-69, 7-17-32

Транспорт: від м. Харкова автобусом або залізничним транспортом

Час роботи: 8.00–17.00 (щодня) 

Історична довідка
1922 р. – музей засновано. 
1941–1943 рр. – під час тимчасової нацистської окупації міста музей 

не працював. Тоді було знищено майже весь його довоєнний фонд.
1944 р. – Красноградський музей відновив свою роботу. 
1961–1965 рр. – почав діяти як філіал Харківського історичного му-

зею. 
1982 р. – відкрито картинну галерею. 
1992 р. – передано у комунальну власність Красноградській районній 

раді народних депутатів.

Обсяг фондів
7178  од. зб. музейних предметів архівної групи зберігання, у т. ч.:
5977 од. зб. документів з паперовими носіями

анотація складу фондів
Архівна група включає: рукописи, стародруки, книги; офіційні до-

кументи державних установ, організацій і підприємств, громадських 
об’єднань, приватних установ; стародруки релігійного змісту; військові та 
судові документи; дозволи на шлюб козакам і кріпакам; матеріали Костян-
тиноградської міської ратуші (1850), накази Катеринославського намісниць-
кого правління городничому м. Костянтинограда (попередня назва м. Красно-
града); матеріали революційних подій 1917–1920 рр. на Харківщині (газети, 
журнали, також документи особового походження – посвідчення, мандати, 
спогади учасників тих подій, фотографії). 
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Про події Другої світової війни свідчать нагородні документи, листів-
ки, листи з фронту, фотографії.

Післявоєнний період соціально-економічного і культурного розвит-
ку краю репрезентують документи і фотографії передовиків виробництва, 
дипломи, виступи делегатів з’їзду і конференцій, пам’ятні альбоми, фото-
графії.

Значну групу становлять архівні документи та фотографії діячів науки 
і культури та літератури: письменників О. Копиленка, В. Щоголіва, А. Хиж-
няка; учених В. Водяницького, П. Удовиченка, В. Хворостинки, художника-
етнографа П. Мартиновича та ін.

Довідковий аппарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Описи

Картотеки

бібліографія
Красноградский краеведческий музей : путеводитель. – Х., 1986. – 

64 с.
Мариненко Д. Т. Красноградський район : іст.-краєзн. нарис / Д. Т. Ма-

риненко. – Красноград, 1992. – 112 с.
Н. Швець

Первомайський краєзнавчий музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: 3-й мікрорайон, буд. 35, м. Первомайський,  
Харківська обл., 64105

Транспорт: кільцевий автобус (зуп. “Будинок 8, 3-й мікрорайон” )

Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок–п’ятниця),  
10.00–15.00 (субота), вихідний день – неділя

Історична довідка
1978 р. – музей відкрито.
1981 р. – музей став народним.
1996 р. – музею надано статус державного.

Обсяг фондів
14491 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
5190 од. зб. документів із паперовим носіями (1902–2007)
4125 од. зб. фотодокументів
80 од. зб. фонодокументів
4 од. зб. відеодокументів

анотація складу фондів
Писемний відділ включає офіційні документи державних органів, 

установ, організацій і підприємств, громадських об’єднань, приватних ус-
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танов, документи особового походження, друковані матеріали, ноти. Збері-
гаються документи дореволюційного періоду (з 1902), революційних подій 
1917–1920 рр., довоєнного періоду, часів Великої Вітчизняної війни та піс-
лявоєнного періоду. Всі предмети основного фонду – це надходження з дер-
жавних органів, установ, від учасників визначних подій чи їхніх рідних, 
з особистих колекцій любителів старовини.

Документи особового походження включають документи В. Р. Пет-
рова – народного артиста СРСР, відомого баса оперного театру, уроджен-
ця с. Олексіївка Зміївського повіту Харківської губернії (1875); альбом нот 
О. Т. Гречанінова “На распутьи” з автографом у дарунок В. Р. Петрову (1902); 
особистий екземпляр нот В. Р. Петрова до опери “Ромео і Джульєтта” з його 
примітками (1894); грамота Ради Камчатського православного братства 
В. Р. Петрову (1910); запрошення на заручини В. Р. Петрова та Е. М. Капашник 
(1911); афіші виступу кращих творчих сил м. Москви, серед яких В. Р. Пет-
ров (1927), виступу В. Р. Петрова в “Большом театре” (1928); ноти до опери 
М. Никішова з автографом і надписом: “Великорусскому артисту и художни-
ку Василию Родионовичу Петрову” (1929); книжка персонального пенсіонера 
В. Р. Петрова з фотографією (1935); кабінетний фотопортрет В. Р. Петрова; 
фотографія Д. М. Журавльова – народного артиста СРСР, уродженця с. Олек-
сіївка Зміївського повіту Харківської губернії (1901); фотографія дітей сім’ї 
Журавльових; фотографія акторів театру ім. Вахтангова, серед яких – моло-
дий Д. М. Журавльов (1940); фотографія Д. М. Журавльова в ролі О. С. Пуш-
кіна (кадр із кінострічки “Путешествие в Арзрум”, 1937); постанова Президії 
ВР СРСР про присвоєння Д. М. Журавльову почесного звання “Народний ар-
тист СРСР” (1979); документи А. В. Короткова – народного художника Украї-
ни, уродженця с. Олексіївка Зміївського повіту Харківської губернії (1902); 
фотографія дітей сім’ї Короткових (1903); фотографія А. В. Короткова (1918); 
свідоцтво А. В. Короткова про закінчення Харківського художнього інституту 
з кваліфікацією – художник (1930); членський квиток члена Українського со-
юзу радянських художників А. В. Короткова (1972).

Чимало книг мають автографи. 

Довідковий аппарат
Книги обліку 
Уніфіковані паспорти
Картки обліку

Т. Августинопольська

сахновщинський районний історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Червоноармійська, 14, смт Сахновщина,  
Харківська обл., 64500
Транспорт: автобус “Харків – Сахновщина”
Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1990 р. – створено музей.
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Обсяг фондів
12 од. зб. документів з паперовими носіями (1894–1943)

анотація складу фондів
Наявні документи особового походження громадян: похвальний лист 

учня Дубовогрядського земського початкового народного училища Кос-
тянтинівського повіту М. В. Безуглого за успіхи в навчанні (1907); посвід-
чення про участь у громадянській війні Д. Х. Тимченка (1929); посвідчен-
ня учасників сільськогосподарської виставки в м. Москва Ф. І. Шалдуги 
(1939), Л. С. Ткаченка (1940); почесна грамота на ім’я А. Порхала, учня 
Сахновщинської школи молоді, за відмінне навчання (1932); мандат на ім’я  
Д. К. Гонтового на з’їзд повітового сільськогосподарського товариства 
(1921).

Зберігаються: підшивка журналу “Полтавський шлях” (1927); газета 
“Красное знамя” (1940); “Церковные ведомости при святейшем правитель-
ственном Синоде” (СПб., 1894); актовий папір на виплату грошей (1901); 
карта бойового шляху військових частин, які звільняли Харківщину восени 
1943 р. тощо.

Ю. Коломієць

Шевченківський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 9, сел. Шевченкове, Харківська обл., 63601

Транспорт: поїзд “Харків – Куп’янськ”,  
автобус “Харків – Куп’янськ” (зуп. “станція Шевченкове”) 

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – понеділок, четвер

Історична довідка
1986 р. – створено музей, який має чотири зали: етнографічно-крає-

знавчий, історії медицини на Шевченківщині, Великої Вітчизняної війни, 
післявоєнного розвитку району.

Обсяг фондів
621 од. зб. документів з паперовими носіями (друга пол. ХІХ – ХХ ст.), 

у т. ч.:
18 од. зб. офіційних документів 
135 од. зб. документів особового походження
382 од. зб. фотодокументів (ХХ ст.)

анотація складу фондів
Зберігаються документи: органів державної влади, підприємств, ус-

танов та організацій; особового походження громадян; родинні і особові 
документи та колекції проф. медицини Л. І. Бубліченка, д-ра біол. наук  
Д. Г. Затули, члена Спілки письменників України В. Т. Гунька; оригінальні 
фотографії ХХ ст.

А. Булига
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Меморіальний музей-квартира сім’ї Гризодубових
Підпорядкування: Філіал № 2 комунального закладу культури 
“Центр культури Київського району м. Харкова”.  
Міністерство культури України 

Адреса: вул. Мироносицька, 54 б, кв. 2, м. Харків, 61002 
Тел.: (057) 700-42-91
Факс: (057) 717-98-12

Транспорт: трамвай 5, 7 (зуп. “станція метро «Пушкінська»”),  
тролейбус 2 (зуп. “станція метро «Університет»”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка 
1970–1985 рр. – діяв Кабінет історії авіації при кафедрі літакобуду-

вання Харківського авіаційного інституту, створений з ініціативи студентів 
і працівників інституту, друзів С. В. Гризодубова, ветеранів авіації (винахід-
ник П. П. Лабур, фотограф В. В. Кулішов, льотчик В. В. Смоловик та ін.). 
Одним із перших його директорів був В. В. Бобловський, потім – викладач 
військової кафедри ХАІ Н. П. Чернявський, з ініціативи якого кабінету було 
надано статус музею. На початку 1980-х рр. йому присвоєно ім’я С. В. Гри-
зодубова, з 1986 р. будинок став пам’яткою історії.

1992 р. – Музей історії авіації Харківщини ім. С. В. Гризодубова змі-
нює свій статус і стає структурним підрозділом громадської організації – 
Харківського обласного комітету космонавтики. З цього року і до 1999 р. 
називався “Аерокосмічний музей ім. С. В. Гризодубова”. 

1998 р. – створено на базі Аерокосмічного музею комунального за-
кладу культури “Меморіальний музей-квартира сім’ї Гризодубових”. 

2000 р. – став філалом “Центру культури Київського району” м. Хар-
кова.

Обсяг фондів
1180 од. зб. документів (1905–1992), у т. ч.:
631 од. зб. документів з паперовими носіями
392 од. зб. фотодокументів
157 од. зб. негативів на склі

анотація складу фондів
Музей збирає, вивчає, зберігає та експонує: офіційні документи дер-

жавних органів, установ, організацій і підприємств, громадських об’єд-
нань, приватних установ; документи особового походження громадян – ав-
тобіографії, свідоцтва про смерть; анкети; формулярні і послужні списки; 
записні книжки; вітальні адреси; учнівські і студентські конспекти; листу-
вання; матеріали службової і громадської діяльності (поч. ХХ ст. – 1992); 
друковані матеріали: афіші, відозви, науково-технічні документи; фотодо-
кументи – фотографії; негативи на склі (1920–1941). Серед них: світлини 
родини Гризодубових, їхніх друзів, осіб, причетних до авіації чи космо-
навтики. 
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Наявні родинні (фамільні), особові документи (свідоцтва, довідки, 
листи, фотографії, негативи на склі), які належали харківським видатним 
діячам авіації: С. В. Гризодубову, П. Г. Бенінгу, П. П. Лабуру та ін.

Частина документів, фотографій та фотонегативів на склі хронологіч-
но відносяться до радянського періоду – до 1941 р.: формулярні і послужні 
списки, записні книжки, учнівські і студентські конспекти, листування, фо-
тографії, фотонегативи, матеріали службової і громадської діяльності, нау-
ково-технічні документи. Вони належали таким особистостям, як С. В. Гри-
зодубов, І. П. Александер, П. Г. Бенінг, А. М. Василенко, І. Г. Неман.

Деякі документи, які належали С. В. Гризодубову, П. Г. Бенінгу, 
А. М. Василенку, М. А. Жадану, відносяться до 1941–1945 рр.

Наявні документи з повоєнного часу до 1992 р.: автобіографії, свідоц-
тва, анкети, формулярні і послужні списки, листування, фотографії, наго-
родні посвідчення та ін. Вони належали С. В. Гризодубову, В. С. Гризоду-
бовій, А. М. Василенку, М. О. Кованю та ін.

На фотографіях зображено людей, які мали безпосереднє відношення 
до сім’ї Гризодубових або авіації чи космонавтики. Частина фотографій на 
зворотній стороні мають записи відомих людей.

Фондоутворювачі: С. В. Гризодубов – перший харківський авіаконст-
руктор і льотчик; В. С. Гризодубова – видатна льотчиця, Герой Радянсько-
го Союзу, Герой Соціалистичної Праці; П. Г. Бенінг – винахідник, конст-
руктор, викладач Харківського та Казанського авіаційних інститутів;  
А. М. Василенко – авіаційний військовий інженер; В. В. Васютін – Герой Ра-
дянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР, генерал-лейтенант; М. А. Жа-
дан – колгоспник-пасічник, своїм коштом купив під час війни бойовий 
літак Іл-2 та подарував його одній з льотних частин; М. О. Ковань – журна-
ліст, письменник, автор книг про С. В. Гризодубова та М. Т. Лаврентьєва; 
П. П. Лабур – технік, інженер, винахідник, працівник Харківського авіацій-
ного заводу; Г. Л. Окуліч-Козарін – дійсний член Харківського відділення 
повітроплавального відділу Російського технічного товариства, один із зас-
новників та редакторів журналу “Тяжелее воздуха”; О. Я. Щербаков – конс-
труктор авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Допоміжні картотеки
Каталоги

Довідкова бібліотека
Налічує майже 3 тис. прим. видань авіаційно-космічного напрямку. До 

рідкісних видань, а також до видань з автографами відносяться: книги, видані 
у ХIХ ст. – до 1918 р. – підручники, довідники з різних галузей виробництва, 
пов’язаних з авіацією, радіо та моторобудуванням. На більшості – автогра-
фи С. В. Гризодубова. Є прижиттєві видання Д. Менделєєва, Г. Проскури, 
К. Ціолковського, книги авіаційної тематики з дарчими написами авторів, 
космонавтів, інших видатних людей. Наявні художні книги з автографами 
поетів та письменників: О. Граціанського, Г. Берегового, О. Корольова, Г. Се-
менова, Е. Волчка, О. Решетова, А. Паніна, О. Набатова та ін.

Музей має багато комплектів газет авіаційної тематики.
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бібліографія
Решетов А. К. Степан Васильевич Гризодубов : монография / А. К. Ре-

шетов, Л. Г. Авксентьев, В. Е. Власко. – Х. : Майдан, 1998. – 424 с. : ил. 

В. Власко, Ю. Русанова 

Музей Героя радянського союзу 
костянтина Федоровича Ольшанського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шкільна, 2 (приміщення місцевої школи), смт Прико-
лотне, Великобурлуцький р-н, Харківська обл., 62630
Тел.: (05752) 9-82-87

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1986 р. – засновано музей Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшан-

ського, який народився і виріс у с. Приколотне, загинув, визволяючи м. Ми-
колаїв у 1944 р. 

1995 р. – музей оновлено і переведено в приміщення місцевої школи.

Обсяг фондів
2035 од. зб.  од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
870 од. зб. документів основного експозиційного фонду 
1165 од. зб. документів архівного фонду 
882 од. зб. фотодокументів
6 од. зб. фонодокументів
4 од. зб. кіно-, відеодокументів

анотація складу фондів
Музей має два підрозділи: експозиційний, фондовий. Експозиційний 

підрозділ складається з трьох виставкових залів, в яких представлено висо-
коякісні ксерокопії документів. В архівному фондовому підрозділі зібрано 
писемні і речові експонати родини Ольшанських, документи про історію 
селища Приколотного, історію 384 окремого батальйону морської піхоти.

Експозицію розгорнуто за кількома хронологічними періодами. Кіно-, 
фото-, фоно-, відеодокументи присвячено подвигу героя-десантника Оль-
шанського.

Фондоутворювачі: співробітники музею, ветерани 384 окремого ба-
тальйону морської піхоти, родичі загиблих десантників-ольшанців, приват-
ні особи.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

бібліотека
Налічує 180 прим. видань, присвячених історії подвигу героїв-оль-

шанців, подіям Великої Вітчизняної війни, сучасному життю.
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бібліографія
Гостудим Т. М. Слово про музей / Т. М. Гостудим // Рад. патріот. – 

1996. – № 24.
Оковита К. Великобурлуччина : (сторінки історії) / К. Оковита. – Х., 

2000. – 528 с.
Гостудим Т. М. День пам’яті К. Ольшанського / Т. М. Гостудим // Рад. 

патріот. – 2000. – № 50/51.
Великобурлуцький район 1923–2003 / під. ред. К. Оковитої. – Вели-

кий Бурлук, 2003.
Т. Гостудим

Художньо-меморіальний музей І. Ю. рєпіна
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Р. Люксембург, 8, м. Чугуїв, Харківська обл., 63500  
(меморіальний відділ); вул. Каляєва, 5 (галерея “Лауреати державної 
премії імені І. Ю. Рєпіна); вул. Гвардійська, 10 (краєзнавчий відділ)
Тел.: (05746) 2-22-77, 2-55-51 (меморіальний відділ), 2-53-27  
(галерея “Лауреати державної премії імені І. Ю. Рєпіна”),  
2-34-20 (краєзнавчий відділ)
E-mail: Chuga365@yandex.ru
Веб-сайт: http://repin.chuguev.net

Транспорт: маршрутне таксі  (зуп. “Чугуїв”)

Час роботи: 8.30–17.00, вихідний день – понеділок 

Обсяг фондів
18641 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
13611 од. зб. музейних предметів основного фонду
5030 од. зб. предметів науково-допоміжного фонду, у т. ч.:
1397 од. зб. документів особового походження 
1700 од. зб. друкованих матеріалів
2100 од. зб. фотодокументів
118 од. зб. фонодокументів

анотація складу фондів
Найбільш цінними є портрети, ранні ікони та графічні твори, вико-

нані І. Ю. Рєпіним. 
Фонди складаються з 20 інвентарних груп, таких як  живопис, графі-

ка, декоративно-прикладне мистецтво, етнографія, археологія, нумізматика, 
писемні, кіно,- фонодокументи тощо. Група “писемні” налічує 4124 од. зб. 

Архів музею складається з 23 фондових груп, в яких налічується 
155 од. зб.: документи та фотоматеріали, що відображають історію ство-
рення музею та його відділів; діловодна документація; результати усіх  
напрямків наукової роботи музею, особові фонди видатних та відомих лю-
дей Чугуївщини, фотодокументи, що відображають громадсько-політичне, 
економічне та культурне життя Чугуєва другої пол. ХХ ст.

С. Бучаста
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Національний літературно-меморіальний музей  
Г. с. сковороди
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Приозерна, 3, с. Сковородинівка, Золочівський р-н,  
Харківська обл., 62241 
Тел.: (057264) 9-41-40

Транспорт: автобус “Харків – Сковородинівка”,  
“Золочів – Сковородинівка” 

Час роботи: 9.00–17.00 щодня 

Історична довідка
1972 р. – музей створено до 250-річчя від дня народження Г. С. Сково-

роди. Засновник – Харківська обласна рада. 
2004 р. – отримав статус обласного комунального закладу культури.

Обсяг фондів
630 од. зб. документів з паперовими носіями, аудіо-, відеокасет, ком-

пакт-дисків (1937–2006)
400 од. зб. фотодокументів (1937–2006)

анотація складу фондів
Документи зберігаються в основному та науково-допоміжному фон-

дах. Серед документів з паперовими носіями: офіційні документи (розпо-
рядження, списки, почесні грамоти тощо); документи особового поход-
ження (спогади, листування, читацький квиток, візитні картки); друковані 
матеріали (листівки, афіші, плакати, програми, відозви); креслення; руко-
писи наукових робіт, віршів.

Фотографії відображають сковородиновські місця України, втілення 
образу Г. С. Сковороди у живопису, скульптурі, театрі, кіно; масові заходи, 
присвячені письменнику і філософу; фотопортрети видатних сковороди-
нознавців, письменників, поетів (1937–2006). 

На грамплатівках записано байки та пісні Г. С. Сковороди, на аудіока-
сеті та компакт-диску – пісні поета в перекладі та виконанні самодіяльного 
композитора П. Г. Приступова, на аудіокасеті – вокальний цикл, створений 
земляками просвітителя (композитором В. Стецьком та поетом Д. Шуп-
тою). На відеокасетах – документальні фільми, присвячені Г. С. Сковороді 
та музеям м. Переяслава-Хмельницького (2005), постановка рок-опери 
Г. Татарченка “Містер Сковорода”, здійсненої на території музею режисе-
ром Б. Варакіним (1992). 

На компакт-дисках збережено відеозаписи масових заходів у музеї 
(2004–2005).

Серед матеріалів – видання творів Г. С. Сковороди, копії його руко-
писів, наукові дослідження та популярні публікації про нього, присвячені 
йому твори літератури і мистецтва, дані про об’єкти, названі ім’ям Г. С. Ско-
вороди, про пам’ятні місця просвітителя, сковородинівські свята, ювілеї, 
конференції.
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У науково-допоміжному фонді зберігаються ксерокопії, фотокопії 
з паперовими носіями та компакт-диски (копії рукописів Г. С. Сковороди, 
матеріали з родинного архіву видатного сковородинознавця і сходознавця 
А. П. Ковалівського (1895–1969) – фотографії, нагородні документи, руко-
писи робіт, листування).

Багато цінних матеріалів пов’язано з діяльністю Г. Приймака та очолю-
ваного ним Науково-філософського товариства ім. Г. С. Сковороди (США). 
Деякі матерали (переважно фотографії) відбивають сковородіану видатного 
українського скульптора і кінорежисера І. П. Кавалерідзе (1887–1978). Ін-
терес становлять: автографи письменників і поетів Л. М. Вишеславського, 
І. М. Перепеляк, Д. Чуба, Б. Чопика, Ю. Барабаша, Ф. Малицького, А. Паш-
ко, Л. Доценко та ін.; матеріали Харківських міжнародних Сковородинів-
ських читань та інших конферецій, присвячених Г. С. Сковороді та його 
творчій спадщині. 

Фондоутворювачі: А. М. Ніженець – харківський сковородинозна-
вець, дослідниця сковородинівських місць Харківщини, співзасновниця 
музею; І. П. Стогній, Л. В. Ушкалов та ін., наукові й освітні установи, гро-
мадські організації.

Обліково-довідковий апарат 
Книги надходжень
Інвентарні книги

Тематична картотека

бібліографія 
Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник / авт. тек-

сту Т. М. Борисова. – Х. : Прапор, 1972. – 23 с.
Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : путівник / авт. тек-

сту Т. М. Борисова. – Х. : Прапор, 1986. – 62 с.
Дудко Д. М. Сковородіана української діаспори у зібраннях літератур-

но-меморіального музею Г. С. Сковороди в с. Сковородинівка / Д. М. Дуд-
ко // Другі Сумцовські читання : тези доп. наук. конф. (18 квіт. 1996). – Х., 
1996. – С. 16–17.

Літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди : [фотопутівник] / 
текст О. Добровольської, Д. Дудко. – Х., 2000.

Фотопутівник по місцях Слобожанщини, де мандрував Г. С. Сковоро-
да / текст Штиха В. Г. – Х. : Радуга, 2002.

Дудко Д. М. Сковородинознавець А. П. Ковалівський у фондах літе-
ратурно-меморіального музею Г. С. Сковороди / Д. М. Дудко // Дев’яті Сум-
цовські читання : зб. матеріалів наук. конф. “Музей і сучасність”, 11 квіт. 
2003 р. – Х., 2004. – С. 66–68.

Д. Дудко

Міський музей к. І. Шульженко
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пров. Байкальський, 1, Харків, 61001 
Тел.: (057) 732-69-18 
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Веб-сайт: http://www.Shulzhenko.Kharkiv.org

Транспорт: станція метро “Площа повстання”, 
трамвай (зуп. “Універмаг «Харків»”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1995 р. – музей прийняв перших відвідувачів під час проведен-

ня у м. Харкові Першого міжнародного фестивалю естрадної пісні ім. 
К. І. Шульженко. 

1996 р. – музей зареєстровано. 

Обсяг фондів
1211 од. зб. документів (поч. ХХ ст. – 2006)

анотація складу фондів
Фонд розділено на основний та науково-допоміжний,  що складають-

ся з документів і речей, які передавалися у м. Харків сином співачки, її чо-
ловіком, родичами. 

Зберігаються: офіційні документи державних установ: грамоти Пре-
зидії ВР СРСР та РРФСР про присвоєння К. І. Шульженко звання заслу-
женої та народної артистки, грамоти, посвідчення, офіційні довідки; доку-
менти особового походження – трудова, залікова, записна, ощадні книжки, 
листи, візитні картки співачки, офіційні та приватні запрошення, рукописні 
програми концертів; друковані матеріали – афіші, програми концертів; ноти, 
фото-, кіно-, відеодокументи (ноти друковані та авторські рукописні), відео-
касети, чорно-білі фото, компакт-диски, платівки.

Є понад 50 прим. книг та журналів, у т. ч. з автографами К. І. Шуль-
женко та інших видатних діячів культури та мистецтва.

У музеї є кімната з експозицією, присвяченою народному артисту 
СРСР Ю. І. Богатикову, чий творчий шлях та особисте життя пов’язані з  
м. Харковом. 

Обліково-довідковий апарат
Книги обліку

бібліографія
Гроссу О. А. 100 років К. І. Шульженко : буклет / О. А. Гроссу. – Х., 

2006.
Балабко О. Починався з “Розпрягайте, хлопці…” / О. Балабко // Віс-

ті. – 2009. – № 16. – С. 11.
Гук П. Поющий музей / П. Гук // Рабочая газета. – 2009. – № 63. – С. 4.
Камынина С. Под звуки патефона / С. Камынина // Время регионов. – 

2009. – № 11 (162). – С. 16.
О. Гроссу
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Харківський літературний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Фрунзе, 6, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 706-25-79, 706-25-80, 706-25-81

Транспорт: станції метро “Архітектора Бекетова”, “Пушкінська”

Час роботи: 9.00–18.00 (щодня)

Історична довідка
1988 р. – створено комунальну установу “Харківський літературний 

музей” з ініціативи Харківського фонду культури та Спілки письменників 
України. 

Музей має 3 відділи: експозиційний, фондів та кімнату-музей Г. Хот-
кевича у с. Високому Харківського району (вул. Горького, 10, 62459; тел.: 
746-35-01). Останній створено у 1998 р. у будинку-садибі письменника, бан-
дуриста, фольклориста і співака, де він мешкав з родиною останні десять 
років життя (1928–1938). Архівні документи кімнати-музею Г. Хоткевича 
зберігаються у фондовому сховищі літературного музею.

Обсяг фондів
34 тис. од. зб. музейних предметів (друга пол. ХІХ ст. – 2006), у т. ч.: 
6903 од. зб. книг та брошур 
2613 од. зб. книг з автографами
2195 од. зб. документів
2929 од. зб. рукописів
2871 од. зб. газет, журналів 
1072 од. зб. фотодокументів
47 од. зб. кіно-, фонодокументів
433 од. зб. негативів
понад 10 тис. документів у науково-допоміжному фонді

анотація складу фондів
Розпочавши свою діяльність з виставки “Українська Голгофа”, що від-

творила невідомі сторінки розстріляного Відродження 1920–1930-х рр., му-
зей цілеспрямовано і послідовно досліджує, пропагує історію літературної 
спадщини Слобожанщини. За роки існування він став потужним центром 
національної культури Східної України, об’єднав навколо себе визначних 
письменників, учених, акторів, художників, студентську і учнівську молодь.
Упродовж майже 20 років існування завдяки пошуковій роботі його фонди 
поповнились великою кількістю унікальних експонатів.

Фонди містять: рукописи, фото, книги, документи, автографи, мемо-
ріальні речі письменників і діячів мистецтва. 

Рукописні та друковані документи зберігаються у відділі фондів, екс-
понуються на виставках.

Більшість документів стосується життя та творчої діяльності україн-
ських письменників, мовознавців та літературознавців, перекладачів. У фон-
дах є документи, в яких відображено історичні події державного, громадсь-
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кого та культурного життя Слобожанщини. Багато документів стосуються 
історії різноманітних літературно-мистецьких течій та угруповань, громад-
ських об’єднань, діяльності Спілки письменників. Вагому частину колек-
ції складають архівні документи таких письменників як І. Дніпровський, 
В. Свідзінський, В. Мисик, І. Вирган, П. Панч, А. Чернишов, О. Пчілка, 
І. Муратов. Унікальні рукописи, автографи, документи належать Д. Багалію, 
І. Тургенєву, М. Кулішу, П. Тичині, Л. Курбасу, М. Хвильовому, Г. Хоткеви-
чу, О. Вишні та ін.

Обліково-довідковий апарат 
Уніфіковані паспорти
Книга надходжень
Інвентарні книги

Каталоги:
тематичний 
авторський 
предметний 

бази даних
Частину документів внесено у віртуальну експозицію, присвячену лі-

тературному процесу 1910–1930-х рр.

бібліографія
Юдіна Л. М. Використання харківськими музеями архівних матеріалів 

краю / Л. М. Юдіна // Вісн. Харків. держ. академії культури : зб. наук. пр. – 
Х., 2004. – Вип. 12/13. – С. 99–108.

С. Дубровська, Л. Луценко

кімната-музей Гната Хоткевича
Підпорядкування: відділ комунальної установи культури  
“Харківський літературний музей” 

Адреса: вул. Горького, 10, сел. Високе, Харківський р-н,  
Харківська обл., 62459 
Тел.: (057) 746-35-01

Транспорт: маршрутне таксі 608 (станція “Холодна гора”,  
зуп. “вул. Г. Хоткевича”), електропоїзд (станція “Південний вокзал”,  
зуп. “Наукова”) 

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1998 р. – створено музей у будинку-садибі письменника, бандуриста, 

фольклориста і співака Г. М. Хоткевича, де він мешкав з родиною останні 
десять років життя (1928–1938). 

2003 р. – кімната-музей стала відділом комунальної установи культу-
ри “Харківського літературного музею”.
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анотація складу фондів
Експозиція кімнати-музею відтворює життя і творчість митця. Архів-

ні матеріали кімнати-музею зберігаються у фондовому сховищі Харківсько-
го літературного музею.

Л. Луценко

Харківський художній музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Раднаркомівська 9, 11, м. Харків, 61002
Тел./факс: (057) 706-33-95, 706-33-96, 706-33-97, 706-33-94
Е-mаil: artmuseum@rireg.com
Веб-сайт: www.artmuseum.kharkov.ua

Транспорт: станція метро “Архітектора Бекетова”

Час роботи: 10.00–16.30 (понеділок), 10.00–17.00 (середа–неділя), 
вихідний день – вівторок

Історична довідка
1920-ті рр. – засновано музей, який є спадкоємцем колекції Музею 

красних мистецтв і старожитностей Харківського імператорського універ-
ситету (засн. у 1805) та Міського художньо-промислового музею (засн. 
у 1886), які було реорганізовано у Центральний художньо-історичний му-
зей, Музей українського мистецтва і Харківський державний художньо-іс-
торичний музей.

1934 р. – Українська державна картинна галерея.
1941 р. – Український художній музей (під час окупації).
1944 р. – Харківський державний музей українського мистецтва.
1949 р. – Харківський державний музей образотворчого мистецтва.
1965 р. – Харківський художній музей.
Архівний підрозділ об’єднує архіви діловодства, наукової і зберігаль-

ної частин.
У структурі музею – Пархомівський історико-художній музей – авто-

номний відділ, Музей народного мистецтва Слобожанщини – філіал Хар-
ківського художнього музею.

Обсяг фондів
7824 од. зб. документів з паперовими носіями (1866–2003)
22 од. зб. фотодокументів (1996–2006)
20 од. зб. відеодокументів (1996–2005)

анотація складу фондів
Опис документів з особового складу включає: накази директора му-

зею, контрольні списки співробітників музею (1950–1989).
Опис документів постійного зберігання містить: накази директора 

музею з основної діяльності, плани, звіти, протоколи засідань науково-ме-
тодичної ради, розпорядження про організацію та проведення виставок, те-
матико-експозиційні плани виставок, книги обліку екскурсій, плани роботи 
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лекторіїв, рукописи методичних розробок лекцій та екскурсій, книга від-
гуків тощо (1950–1989).

Опис документів головного хранителя містить: акти приймання/ви-
давання експонатів на постійне та тимчасове зберігання, охоронні листи 
постійних та тимчасових експозицій, документи (запити, журнали) для 
проведення експертизи, книга надходжень експонатів до музею, інвентарні 
книги, описи музейних експонатів тощо (1944–1989).

Фонди з особового складу, постійного зберігання та зберігальної час-
тини за 1990–2005 рр. знаходяться в стадії упорядкування.

Опис документів особового походження містить: біографічні доку-
менти, матеріали службової та громадської діяльності, листування, майно-
во-господарські документи, матеріали про фондоутворювача, образотворчі 
матеріали (1866–2003).

Наявні особові фонди: Д. Безперчого – живописця, педагога (1866–
1914); А. Страхова – українського графіка, скульптора (1919–1979); М. Бер-
коса – живописця (1890–1927); С. Прохорова – живописця, педагога 
(1900–1948); М. Ткаченка – живописця-мариніста (1875–1916); В. Дражев-
ської – графіка (українська діаспора в США) (1944–1985); І. Денисенка – 
художника монументального, історичного живопису, станкової та книжко-
вої графіки (українська діаспора в США, 1944–1966); Б. Бланка – графіка 
(1933–1957); Б. Косарєва – театрального художника (1920–1999); Є. Свят-
ського – графіка (1886–1960); сімейний фонд К. Шпектора – В. Блоха – ко-
лекціонерів, які подарували музею колекцію дрібної порцелянової пластики 
(1895–1987); Є. Мінюри – живописця (1907–1953); Г. Крижевського – за-
служеного художника, живописця (1938–2000); В. Аверіна – графіка (ані-
маліста) (1904–1949); М. Фрадкіна – графіка, педагога (1922–1974); О. Лейб-
фрейда – ученого-дослідника, педагога (1928–2003).

У архіві музею є колекція афіш виставок (1968–2006), архів фотогра-
фій музейних заходів (1996–2006), архів музейних видань (1950–2005), ві-
деоматеріали презентацій виставок, наукових конференцій (1996–2005).

Обліково-довідковий апарат
Опис 
Книга фондів
Картки фондів

Картотека документів особистого походження

бібліотека
Укомплектовано літературою з мистецтвознавства, історії мистецтв, 

історії культури, філософії, художньою літературою. Налічує бл. 30-ти рід-
кісних видань.

бібліографія
Никольская Е. Путеводитель по отделу западного искусства / Е. Николь-

ская ; Харьк. картин. галлерея. – Х. : Гос. картин. галерея, 1941. – 62 с. : ил.
Харківський державний музей образотворчого мистецтва : путівник / 

Є. Б. Рабинович, Т. В. Лівшиць, М. М. Безхутрий, І. А. Башинська. – К. : 
Держ. вид-во образотвор., мистец. і муз. л-ри УРСР, 1959. – 84 с.
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Путеводитель и каталог отдела западноевропейской живописи / 
Харьков. музей изобразит. искусства ; сост. Е. С. Фадеева . – Х., 1959. – 
52 с. : 9 л. ил.

Харківський державний музей образотворчого мистецтва : альбом / 
упоряд. М. М. Безхутрий, В. О. Побєдін. – К. : Держ. вид-во образотвор., 
мистец. і муз. л-ри УРСР, 1960. – 16 с. : 103 арк. іл.

Харьковский государственный музей изобразительного искусства : 
[альбом / авт. текста и сост. Н. Безхутрый]. – М. ; Л. : Сов. художник, 1964. – 
8 с. : 59 л. ил.

Илья Репин : письма [художнику С. М. Прохорову]. – М., 1969. – Т. 2.
Харьковский художественный музей. = Kharkov art museum : [путево-

дитель]. – Х. : Прапор, 1980. – 79 с. : ил.
Харківський художній музей : альбом / авт.-упоряд. М. П. Работягов. – 

К. : Мистецтво, 1983. – 158с. : іл.
Харьковский художественный музей : путеводитель / Г. А. Губа, 

Н. П. Работягов, Е. С. Фадеева, Г. А. Фисан. – 2 изд., дораб. и доп. – Х. : 
Прапор, 1985. – 80 с.

Юдіна Л. М. Використання харківськими музеями архівних матеріалів 
краю / Л. М. Юдіна // Вісн. Харків. держ. академії культури : зб. наук. пр. – 
Х., 2004. – Вип. 12/13. – С. 99–108.

Музейний альманах : наук. матеріали, статті, виступи, спогади, есе. – 
Х. : Курсор, 2005. – 145 с.

Харківський художній музей : 200 років колекції / авт.-упоряд.: В. Миз-
гіна, Т. Прокатова, О. Денисенко, Л. Пономарьова, Т. Литовко та ін. ; вступ. 
ст. В. Мизгіної ; фото Л. Куликова ; худож.-оформлювачі Б. Бублик, С. Прав-
дюк. – Х. : Фоліо, 2005. – 167 с.

С. Волошкіна, Є. Юштіна

Пархомівський історико-художній музей
Підпорядкування: автономний відділ Харківського  
художнього музею

Адреса: вул. Конторська, 1, смт Краснокутськ,  
Харківська обл., 62013
Тел.: (256) 9-53-69
Е-mаil: artmuseum@rireg.com

Транспорт: автобус “Харків – Котельва” (зуп. “Пархомівка”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1955 р.– засновано народний музей при Пархомівській середній школі. 

Засновник – вчитель історії П. Ф. Луньов (1919–2004).
1967 р. – став автономним відділом Харківського художнього музею.

анотація складу фондів
Архів містить документи: акти приймання/передавання експонатів, 

плани та звіти, списки виставок, журнал обліку відвідувачів тощо, фото-, 
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відеодокументи (1955–2005). Нині архів в стадії накопичення та упоряд-
кування.

С. Волошкіна, Є. Юштіна

Музей народного мистецтва слобожанщини 
Підпорядкування: Філіал Харківського художнього музею

Адреса: вул. Раднаркомівська 9, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 706-33-96 
Факс: (057) 706-33-95
Е-mаil: artmuseum@rireg.com

Транспорт: станція метро “Архітектора Бекетова”,  
трамвай 5, 7 (зуп. “вул. Гіршмана”)

Час роботи: 10.00–16.30 (понеділок), 10.00–17.00 (середа–неділя), 
вихідний день – вівторок

Історична довідка
1991 р. – засновано Музей народного та декоративно-ужиткового 

мистецтва. 
1994 р. – філіал перейменовано на Музей народного мистецтва Сло-

божанщини.

анотація складу фондів
У архіві філіалу наявні акти приймання/передавання експонатів, 

плани й звіти, списки виставок, документи з обліку відвідувачів, творчі та 
біографічні матеріали народних митців, публікації про їхню творчість.

С. Волошкіна, Є. Юштіна

Харківська міська спеціалізована 
музично-театральна бібліотека ім. к. с. станіславського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61145 
Тел.: (057) 702-18-49, 702-18-50, 702-18-51
Е-mail: artlib@vk.kharkov.ua
Веб-сайт: www.artlib.iatp.org.ua

Транспорт: станція метро “Наукова”,  
трамвай 20 (зуп. “вул. Космічна”)

Час роботи: 11.00–18.00 (вівторок–п’ятниця),  
11.00–17.00 (субота, неділя), вихідний день – понеділок

Історична довідка
1955 р. – засновано бібліотеку з ініціативи д-ра мистецтвознавства, 

проф. В. К. Айзенштадта. 
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1995 р. – створено архівний фонд у структурі відділу рідкісних 
видань.

Обсяг фондів
1379 од. зб. архівного фонду (1920–2003)
191 од. зб. рукописів
123 од. зб. друкованих видань
87 од. зб. листів
80 од. зб. програм, буклетів
43 од. зб. афіш 
2 теки газетних вирізок
13 тис. од. зб. грамплатівок
35 тис. од. зб. нотних видань
826 од. зб. колекцій слайдів, діафільмів, відеокасет, компакт-дисків, фо-

тодокументів
12 од. зб. грамзаписів 
9 од. зб. магнітофонних плівок
3 од. зб. відеодокументів
3 од. зб. образотворчих матеріалів

анотація складу фондів
Базовий фонд бібліотеки створено на основі книг і нот Харківського 

будинку народної творчості. Фонд налічує 150 тис. прим. видань з мистец-
тва, культури, краєзнавства. 

У фонді рідкісних видань є колекції дореволюційних українських, 
російських, німецьких нотних видань та клавірів, малоформатних видань, 
дореволюційні видання та періодика з питань мистецтва, книги з автогра-
фами видатних діячів культури України та Росії. Серед них – журнали “Ар-
тист”, “Ежегодник Императорских театров”, видання “Живописная Россия”, 
перше видання альбому “З української старовини” тощо. 

Спеціальні фонди: фонд газетно-журнальних вирізок (колекція майже 
за 50 років із інформацією про персони та спектаклі, тематичні підбірки), 
архівні фонди. До складу архівних фондів входять: архіви композиторів 
М. Кармінського, М. Тіца, В. Птушкіна, О. Щетниського, Л. Фінаровського, 
Н. Юхновської, В. Борисова, Б. Яровинського, О. Мамонтова, О. Жука, му-
зикознавців Г. Тюменєвої, З. Юферової, Й. Миклашевського, Н. Супрун, біб-
ліографа Е. С. Беркович, драматурга З. Сагалова, народного артиста СРСР 
Ю. Жбакова, актриси Л. Сухаревої і режисера Б. Розена; фотоархіви музи-
кознавця Ю. Л. Щербініна, краєзнавця В. Бєрліна, меморіальні фонди хар-
ківських композиторів М. Рославця та Й. Шиллінгера, сім’ї Капністів та ін.

Окремі фонди складають афіші та фотодокументи.
Архівний фонд є частиною відділу рідкісних видань бібліотеки. Він 

існує з 1995 р., коли до бібліотеки було передано особовий архів харків-
ського композитора М. В. Кармінського. Головною метою фонду є збе-
реження особових архівів діячів культури м. Харкова та забезпечення 
доступу до них. Специфікою його є те, що кожний із особових архівів є зі-
бранням документів із різними носіями і має відбиток особистості фондо-
утворювача.
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Із накопичених матеріалів описано архіви М. Кармінського, Й. Микла-
шевського, З. Сагалова та фотоархів Харківського театру музичної комедії.

В архіві М. Кармінського зібрано музичні твори – від пісень для до-
шкільнят, хорових творів до мюзиклу “Робін Гуд”, опери “Десять днів, що 
сколихнули світ”, балету “Рембрандт”. Є фотоархів, архів фоно-, відеоза-
писів творів М. Кармінського, афіші концертів, буклети драматичних та 
оперних спектаклів. За матеріалами особового фонду бібліотека підготу-
вала повну нотобібліографію М. Кармінського, частину якої опубліковано 
в збірнику “Спогади про Марка Кармінського”. 

Особовий фонд композитора В. В. Борисова та його дружини – музи-
кознавця Г. О. Тюменєвої прийнято за особистим розпорядженням остан-
ньої та розділено на три частини: фонд В. Т. Борисова – рукописи творів 
композитора та колекція нот з дарчими написами його друзів, деякі доку-
менти та фотографії, газетно-журнальні публікації; фонд Г. О. Тюменєвої – 
зібрання листів музикознавців із усіх кутків СНД, її учнів, колег, друзів; 
фонд музикознавця Й. М. Миклашевського, автора “Історії музичної і теат-
ральної культури Харкова” – його листи до Г. О. Тюменєвої, які збережено 
за 15 років співробітництва і щирої дружби. Архів Й. Миклашевського під-
готовлено до публікації. Невелику розвідку про Й. Миклашевського подано 
в збірці “Аспекти історичного музикознавства” (Х., 1998).

Велика частина архівів композиторів Б. Яровинського, О. Мамонто-
ва – магнітофонні записи, які потребують цифрового оброблення та запису 
на лазерні диски. Архів музикознавця З. Б. Юферової – це колекція теат-
ральних програм та буклетів і картотека “Музична Харківщина”, зроблена 
на основі студентських робіт. 

Особовий фонд драматурга З. Сагалова, автора багатьох вистав, які 
йшли в Україні, Росії, США, Ізраїлі (“Три життя Айседори Дункан”, “Каш-
танка та слон”, “705 днів до Нюрнберга”, “Пригоди Джонні Дорсета, або 
Вождь червоношкірих” тощо), містить всі його опубліковані та неопублі-
ковані твори, листування з режисером Л. Хаїтом та матеріали про творчість 
драматурга, рецензії на його спектаклі.

Архів драматурга і критика, завліта Харківського театру ім. Пушкіна 
і ТЮГу Л. Г. Філіппенко, відомої під псевдонімом Л. Домбровська, також 
зберігається в бібліотеці. За його матеріалами готується біобібліографічний 
покажчик.

У бібліотеці відклався творчий доробок бібліографа Е. С. Беркович, 
автора відомого бібліографічного покажчика – “Г. С. Сковорода”. Формує-
ться архів В. М. Айзенштадта, засновника бібліотеки ім. К. Станіславсько-
го, в який увійдуть матеріали про нього та його рукописи.

Результатом науково-бібліографічної діяльністі бібліотеки є бібліо-
графічні покажчики, присвячені письменникам Г. М. Хоткевичу, Г. С. Ско-
вороді, З. В. Сагалову, Б. О. Чичибабіну, О. Ольжичу, братам Тютюнникам, 
театрознавцю О. І. Чепалову, реж. Л. Г. Куколєву, краєзнавцю В. Д. Бєрліну, 
композиторам М. В. Кармінському, Ф. Лісту, Ф. Шопену, М. Коляді, Р. Ваг-
неру, кінорежисеру С. Параджанову, “Бібліографія фестивалю «Харківські 
асамблеї»” за 5 років, “Яйце-райце” (з основ писанкарства), “Харківська 
Пушкініана”. Щорічно видається “Календар знаменних та пам’ятних дат 
з питань мистецтва”.
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Обліково-довідковий апарат
Каталоги:
алфавітні та систематичні книжок, нот, грамплатівок, діафільмів та 

діапозитивів, п’єс 
спеціальні українських перекладів, автографів, екслібрисів, портретів, 

театральних споруд, декорацій, репринтів
краєзнавчий “Мистецтво Харкова”

Картотеки: 
тематичні репертуару для художньої самодіяльності, п’єс за назвами, 

вокальних творів за назвами

бази даних
Описи архівних фондів на сайті бібліотеки

бібліографія
Ніколаєв В. (Айзенштадт). Музично-театральну бібліотеку – кожному 

обласному центру / В. Ніколаєв // Соц. культура. – 1958. – № 1. – С. 26–27. 
Львов Л. [Новини з театрального Харкова : про відкриття музично-те-

атральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського] / Л. Львов // Театр. – 1958. – 
№ 1. – С. 152.

Бахмет Т. Краєзнавчий напрямок у діяльності Харківської міської 
спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського / 
Т. Бахмет // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнав-
ство і культура” : наук. доп. та повідомл. – К. ; Х. : Рідний край, 1997. – 
Ч. ІІ. – С. 337–339.

Бахмет Т. Біля витоків “Станіславки” стояв Валерій Айзенштадт / 
Т. Бахмет // Слобода. – 2000. – 21 листоп.

Бахмет Т. Заклад імені великого митця / Т. Бахмет // Регіональні про-
блеми розвитку українознавства Східної України : матеріали наук.-практ. 
конф. – Х. : ХДНБК, 2003. – С. 37–44.

Драматург Зиновий Сагалов : библиогр. указ. лит. / Харьков. муз.-те-
атр. б-ка им. Станиславского ; сост. Т. Бахмет. – Х., 1998. – 20 с.

Бахмет Т. Архивный фонд № 1 : [про архівний фонд М. Кармінсько-
го] / Т. Бахмет // Панорама. – 1999. – № 44.

Литература о М. Карминском / сост. Т. Бахмет // Воспоминания о Мар-
ке Карминском. – Х. : Каравелла, 2000. – С. 97–117.

Валерій Берлін : бібліогр. покажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. 
Н. Полянська, Т. Бахмет ; вступ. ст. “Невтомний дослідник” ; авт. Т. Бах-
мет. – Х., 2003. – 37 с. – (Сер. “Краєзнавці Слобожанщини”).

Бахмет Т. Родом из Серебряного Века : [о харьков. музыковеде 
И. М. Миклашевском] / Т. Бахмет // Аспекти історичного музикознавства : 
дослідження і матеріали / Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревсь-
кого. – Х. : Прапор, 1998. – С. 24–30.

Бахмет Т. Бібліографічна діяльність музикознавця Йосипа Михайло-
вича Миклашевського / Т. Бахмет // Бібліографічні читання пам’яті україн-
ського бібліографа Федора Максименка. – Х. : ХДАК, 2002. – С. 91–115.

Т. Бахмет
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Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Кооперативна 13/2, м. Харків, 61003
Тел.: (057) 731-25-16
Факс: (057) 731-31-32
Е-mail: office@library.kharkov.ua
Веб-сайт: http://www.library.kharkov.ua

Транспорт: станції метро “Радянська”, “Історичний музей”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1951 р. – засновано Харківську обласну універсальну наукову бібліо-

теку. 

Обсяг фондів
228875 прим. видань (серед. ХХ ст. – 2006)
1440 прим. видань у фонді краєзнавчого депозитарію

анотація складу фондів
Бібліотека є обласним книгосховищем вітчизняних та зарубіжних 

творів друку, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, інформацій-
ним органом з питань культури та мистецтва, науково-методичним центром 
державних масових бібліотек області, центром координації діяльності біб-
ліотек усіх систем і відомств на території області. Бібліотека виконує ар-
хівні функції щодо обов’язкового примірника творів друку, які видаються 
в області.

Має колекцію малотиражних газет, випуск яких припинено (“Про-
мінь”, “Шахтарка”, “Заводська правда”, “Голос работника”, “Темп”, “Ма-
шиностроитель”, “Імпульс” тощо).

У краєзнавчому фонді є видання з автографами харківських письмен-
ників В. Копичка, Н. Супруненко, С. Ципіна, а також видання суспільно-
політичного, історичного характеру з автографами авторів.

Обліково-довідковий апарат
Каталоги: 
генеральний алфавітний 
читацький алфавітний 
алфавітний періодичних видань
систематичний 
алфавітний обмінного фонду
зведений краєзнавчий систематичний 
топографічний краєзнавчий 
систематичний довідкових і бібліографічних видань

Картотеки:
службова систематична контрольна 
систематична нових надходжень
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систематична статей
алфавітна назв творів художньої літератури
географічна місцевих газет
депозитарного зберігання

бази даних
Власні бази даних: “Харківщина”, “Культура та мистецтво Харків-

ської області”, “Знаменні і пам’ятні дати Харківщини”.
Електронний каталог.

бібліографія
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека (1951–2001) : біб-

ліогр. покажч. / Упр. культури, Харків. облдержадміністрації, Харків. обл. 
універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Сашкова. – Х., 2001 – 15 с.

Н. Шостко 

Харківська державна наукова бібліотека ім. в. Г. короленка 
відділ рідкісних видань і рукописів
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пров. Короленка, 18, м. Харків, 61003
Тел.: (0572) 712-80-08 (відділ рідкісних видань і рукописів),  
23-01-01, 712-74-64 

Транспорт: станція метро “Радянська”

Час роботи відділу рідкісних видань і рукописів: 9.00–18.00,  
вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1886 р. – засновано Харківську громадську бібліотеку, яка діяла до 

1919 р. 
1903 р. – в її структурі з ініціативи Д. І. Багалія започатковано відділ 

рукописів та автографів.
1919 р. – Харківська державна наукова бібліотека.
1922 р. – Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. 
1934 р. – у бібліотеці створено книгознавчо-археографічну групу.
1940 р. – групу реорганізовано у відділ рідкісних видань і рукописів, 

який функціонує донині.

Обсяг фондів
45 архівних фондів
12 колекцій
2650 од. зб. документів з паперовими носіями, на пергамені, фото-, 

кінодокументів (1390–1997)

анотація складу фондів
У відділі рідкісних видань і рукописів зберігаються: особові фон-

ди (1670–1995), фонди установ (1905–1997); колекції рукописних книг 
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церковнослов’янською та староукраїнською мовами (1390-ті – XIX ст.), гра-
моти латинською та польською мовами (1456–1691); рукописи, інші архівні 
документи (XVII–XX ст.), у т. ч. рукописи наукових, художніх та публіцис-
тичних творів (XVIII–ХХ ст.); листи (XVII–XX ст.); щоденники (1905–1930); 
рукописні ноти (XVII ст. – 1990-ті); фотографії (XIX–XX ст.); кінофільм, 
присвячений бібліотеці (1966); книги з автографами (XVI–XX ст.).

У колекціях рукописних книг і архівних документів зосереджено: 
пам’ятки давньоруської та староукраїнської писемності (XIV–XVIII ст.), 
у т. ч. рукописи діячів Острозької академії початку XVII ст., “Літопис Са-
мовидця”, інші козацькі літописи у списках XVIII ст.; зібрання крюкових 
і нотолінійних ірмолоїв XVІІ–XVIII ст., метричних книг кін. XVII–XIX ст.; 
“Історія русів” (список 1830-х), списки класичних творів української та 
російської літератури XIX ст.; архівні документи з історії Харківського Свя-
то-Покровського монастиря (XVIII–XIX ст.), інших українських монасти-
рів XVI–XVIII ст. Є рукописи російського поета і перекладача, вихованця 
Харківського колегіуму М. І. Гнєдича, польського історика та громадського 
діяча XIX ст. І. Лелевеля. 

Колекцію документів XX ст. складають автографи творчих рукописів 
і листів: письменників В. Г. Короленка, А. А. Ахматової, П. М. Воронька, 
Ф. В. Гладкова, А. В. Головка, О. Т. Гончара, Л. Д. Дмитерка, Е. Г. Казаке-
вича, Д. Б. Кедріна, Б. О. Лавреньова, І. Л. Ле, С. Я. Маршака, П. І. Пан-
ча, Б. Л. Пастернака, Л. С. Первомайського, М. Т. Рильського, В. О. Рож-
дественського, С. М. Сергеєва-Ценського, К. М. Симонова, В. М. Сосюри, 
О. Т. Твардовського, М. С. Тихонова; композитора Д. Д. Шостаковича; уче-
них О. І. Білецького, Л. А. Булаховського, Є. В. Тарле та ін. Наявні особові 
фонди поетів: Є. О. Євтушенка, В. М. Козового, В. О. Коротича, Б. О. Чичи-
бабіна; російського та українського історика Є. В. Тарле; українських уче-
них – філологів та книгознавців М. О. Габель, М. Г. Зельдовича, І. Я. Ка-
ганова, Л. Я. Лівшиця, Ф. П. Медведєва, О. М. Фінкеля, М. В. Чернякова; 
мистецтвознавців М. М. Безхутрого та П. М. Жолтовського; істориків архі-
тектури Б. А. Бондаренка та О. Ю. Лейбфрейда; музикознавця і виконувачки 
М. О. Єщенко та ін. У складі архівного фонду редакції біобібліографічного 
словника “Українські письменники” (К., 1965, Т. 4–5) – понад 70 автобіо-
графій українських літераторів XX ст. (переважно – автографи), фотодоку-
менти. 

Серед інших архівних фондів, колекцій – зібрання автографів ви-
датних діячів українського та світового мистецтва, колекція краєзнавчих 
матеріалів, фонд харківського клубу любителів книги (1963–1976), фонд 
документів із історії бібліотеки; колекція книг з автографами видатних 
діячів науки та культури XVI–XX ст., у т. ч. автографи М. Смотрицького,  
Є. П. Гребінки, П. О. Куліша, Т. Г. Шевченка, І. С. Нечуя-Левицького,  
А. П. Чехова, І. О. Буніна, С. О. Єсеніна, о. Павла Флоренського, М. Лоссь-
кого, А. Мазона, Л. Стаффа, Р. Штрауса та ін.

Науково-довідковий аппарат
Описи

Картотеки:
алфавітна рукописних книг та архівних документів
архівних фондів
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бази даних
“Особові архівні фонди”

бібліографія
Первый каталог Харьковской общественной библиотеки. – Х., 1886. – 

89 с.
Систематический каталог Харьковской общественной библиотеки. – 

Х., 1887. – 319 с.
Каталог книжок українською мовою Харківської громадської бібліо-

теки : Український відділ ім. Т. Г. Шевченка. Т. 1 / склав П. Мокроус. – Х., 
1912. – 98 с..

Жинкин Н. П. Рукописное собрание Харьковской научной библиотеки 
им. В. Г. Короленко / Н. П. Жинкин // Труды Отдела древнерусской литера-
туры Академии наук СССР. – 1957. – Т. 13. – С. 577–578.

Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Королен-
ко : [путеводитель] / ХГНБ им. В. Г. Короленко ; сост.: Н. Н. Демидова, 
Р. И. Пятак, Н. Ф. Тимченко. – Х., 1978.

Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Коро-
ленко. 1886–1986 гг. : указ. изд. б-ки и лит. о ее деятельности / сост.: Б. Я. Чер-
ныш, Л. Ф. Бондаренко. – Х., 1986. – 95 с.

Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Освободи-
тельной войны украинского народа 1648–1654 годов / Ю. А. Мыцык ; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропет-
ровск, 1988. – 76 с.

Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Uk-
rainr and Moldavia / Р. Grimsted Kennedy. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 762–771.

Відділ рідкісних видань та рукописів ХДНБ : пам’ятка / склад. І. Я. Ло-
сієвський. – Х., 1992. – 22 с.

Указатель литературы о фонде редких изданий и рукописей библиоте-
ки / ХГНБ им. В. Г. Короленко ; сост. И. Я. Лосиевский. – Х., 1992.

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. 1986–
1996 рр. : покажч. видань б-ки та л-ри про її діяльність : до 110-ї річниці від 
дня заснування / уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Ярошик. – Х., 1996. – 100 с.

Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни / упоряд.: 
І. Я. Лосієвський, Н. М. Березюк, С. Б. Шоломова, О. К. Александрова. – К., 
1997. – 102 с. – (Доля культурних скарбів в Україні під час Другої світової 
війни : Архіви, бібліотеки, музеї ; вип. 2).

Лосієвський І. Я. Пам’ятки писемності та друку у фондах ХДНБ  
ім. В. Г. Короленка : до характеристики колекції / І. Я. Лосієвський // До-
кументально-інформаційні ресурси ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. 
ст. – Х., 1996. – Вип. 2. – С. 65–72.

Лосієвський І. Я. Архівні фонди діячів науки і культури ХХ ст. / 
І. Я. Лосієвський, С. Б. Шоломова // Документально-інформаційні ресурси 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка : зб. наук. ст. – Х., 1996. – Вип. 2. – С. 80–86.

Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-
во культури і мистецтв України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 
НАН України ; авт.-уклад.: О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та 
ін. ; ред. кол.: О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін. ; упоряд.: 
Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін. – К., 2000. – С. 190–191.
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Лосієвський І. Я. Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської 
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : історія та сучасність / 
І. Я. Лосієвський // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних 
фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали 
наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Х., 2003. – С. 22–38.

Незнамова Л. П. Збереження колекцій рідкісних видань і рукописів 
ХДНБ : стан та шляхи удосконалення захисних систем / Л. П. Незнамова, 
І. Я. Лосієвський // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних 
фондах України : проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали 
наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу рідкісних видань і рукописів 
ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Х., 2003. – С. 107–120.

Шоломова С. Б. Библиотековедческие, книговедческие и библиогра-
фические источники в коллекции архивных документов и личных архивных 
фондах ХГНБ / С. Б. Шоломова // Колекції пам’яток писемності та друку 
у бібліотечних фондах України : проблеми формування, збереження, роз-
криття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу рідкісних 
видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Х., 2003. – С. 86–96. 

І. Лосієвський 

Музей історії Харківського  
національного університету ім. в. Н. каразіна
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: пл. Свободи, 4, Харківський національний університет  
ім. В. Н. Каразіна, музей історії, м. Харків, 61077
Тел.: (057) 707-54-72
Веб-сайт: http://www-museum.univer.kharkov.ua

Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1972 р. – створено музей історії Харківського державного універси-

тету. 
1999 р. – музей історії Харківського національного університету ім. 

В. Н. Каразіна. До 200-річного ювілею університету створено нову музейну 
експозицію.

Обсяг фондів
понад 16,5 тис. од. зб. документів (рукописні і друковані матеріали та 

фотодокументи) (1805–2006)

анотація складу фондів
Зберігаються: автобіографії, свідоцтва про народження та смерть, ан-

кети, формулярні послужні списки, дипломи про присудження наукових сту-
пенів і звань, авторські свідоцтва на винаходи, щоденники, записні книжки, 
вітальні адреси та телеграми, наукові праці та конспекти викладачів, листи, 
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документи з особових справ студентів, фінансові звіти, рахунки, документи 
наукових товариств, які існували при університеті, матеріали службової та 
громадської діяльності учених; афіші, програми конференцій, оголошення, 
рецензії та відозви; фотодокументи, що висвітлюють історію Харківського 
університету (серед. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.). 

Фондоутворювачі: Д. І. Багалій (1857–1832) – історик, громадський 
діяч, академік, професор, ректор Харківського університету (1906–1911), 
харківський міський голова (1914–1917); М. П. Барабашов (1894–1971) – 
астроном, вихованець, професор та ректор Харківського університету 
(1943–1945), академік, член Міжнародної астрономічної спілки, один з 
авторів і редактор першого “Атласу зворотної сторони Місяця”; І. М. Бу-
ланкін (1901–1960) – біохімік, академік, вихованець, професор, ректор Хар-
ківського університету (1945–1960); О. В. Вєтухов (1869– [1941]) – філолог, 
вихованець, професор Харківського університету; Я. О. Гегузін (1918–
1987) – фізик, вихованець, професор Харківського університету, засновник 
харківської школи кристалофізиків; Є. С. Гордієнко (1812–1897) – медик, 
вихованець, професор Харківського університету, земський діяч, харків-
ський міський голова (1871–1873); С. М. Королівський (1904–1977) – іс-
торик, вихованець, викладач, доцент, професор Харківського університету, 
лауреат Державної премії УРСР (1969), учасник Великої Вітчизняної війни;  
О. Ф. Селіванов (1785–1869) – вихованець Харківського університету, 
викладач гімназій міст Таганрога, Курська, Харкова, директор училищ Сло-
бідсько-Української губернії та Війська Донського.

Обліково-довідковий апарат
Книги інвентарного опису

Неопубліковані каталоги

Картотеки 

бібліотека
Включає довідкову літературу з історії Харківського університету, 

наукові праці співробітників, викладачів та професорів університету, комп-
лект газети “Харківський університет” (з 1976).

бібліографія
Бова Д. Відображення нашої історії : [про створення музею історії 

Харків. ун-ту] / Д. Бова // Харків. ун-т. – 1968. – 23 січ.
Калиниченко И. В. Деятельность научно-исследовательской кафед-

ры истории украинской культуры (по материалам фондов музея истории 
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина) / И. В. Ка-
линиченко // Багаліївські читання в Народній українській академії. – Х. : 
Вид-во НУА, 2006. – Ч. 7 : Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку ук-
раїнської культури : програма і матеріали VII Багаліївських читань, 7 лис-
топ. 2006 р. – С. 26–28.

І. Калініченко
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Музей археології та етнографії слобідської України 
Харківського національного університету ім. в. Н. каразіна
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Адреса: пл. Свободи, 4, Харківський національний університет  
ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, 61077
Тел.: (057) 707-54-72
Веб-сайт: http://www.maesu.org
Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1953 р. – діяв Археологічний музей Харківського державного універ-

ситету, яким завідував спочатку І. Н. Лучкевич, а потім В. Кадєєв, який зго-
дом став доктором історичних наук, професором, заслуженим діячем науки 
і техніки України.

1998 р. – створено Музей археології та етнографії Слобідської Украї-
ни, директором якого призначено В. В. Скирду. 

2000 р. – на його базі розпочав діяльність науково-археологічний 
семінар ім. О. С. Федоровського.

Обсяг фондів
бл. 200 справ документів з паперовими носіями (1945–1990-ті)

анотація складу фондів
Зберігаються звіти археологів університету про археологічні розвідки 

й розкопки, а також ілюстрації до них у вигляді креслень, малюнків та фо-
тографій. Перші за часом звіти (з 1945) пов’язані з ім’ям відомого дослідни-
ка С. А. Семенова-Зусера; наявні також друковані та рукописні тексти його 
статей, рецензій та лекцій.

Найбільше збереглося звітів відомого харківського археолога 
Б. А. Шрамка (1950–1994). У них містяться дані про розвідки й розкопки 
пам’яток різних епох – починаючи від неоліту й закінчуючи добою Київ-
ської Русі. Чимало матеріалів пов’язано з дослідженнями скіфської доби 
лісостепової частини Лівобережжя Дніпра, де особливе місце посідають 
розкопки на Більському городищі.

Третя за обсягом частина звітів належить В. К. Міхеєву. Вони присвя-
чені дослідженням поселень та могильників салтовської культури (1959–
1999).

Із досдідженням стародавнього Херсонесу пов’язані звіти В. І. Кадєє-
ва (1955–1983). 

Наявні звіти про розвідки й розкопки інших археологів університету: 
В. О. Латишевої, О. Г. Дьяченко, В. П. Андрієнко, Ю. В. Буйнова, А. К. Дег-
тяря, А. В. Криганова, М. В. Любичева, В. В. Скирди, Н. В. Чернігової, 
С. І. Берестнєва, а також колективні звіти про результати дослідження екс-
педицій. 

Певне місце займають документи архіву історика В. А. Гольденбер-
га – різного роду статті, рецензії, дорожні записки, тексти лекцій та допові-
дей різних історичних періодів (1945–1956). 
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бібліографія
Археология в ХГУ за 40 лет : путеводитель по выставке в археол. музее 

ХГУ / Харьков. гос. ун-т им. А. М. Горького, Каф. древ. истории и археологии, 
Археол. музей ; отв. ред. К. Э. Гриневич. – Х. : ХГУ, 1958. – 48 с. : ил.

Зайцев Б. П. Античные материалы в археологическом музее харьков-
ского университета / Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // Тезисы докладов юби-
лейной конференции : [к 100-летию основания Херсон. музея древностей, 
окт. 1990 г.] : в 4 ч. – Херсон, 1990. – Ч. 3 : Проблемы археологии Северного 
Причерноморья. – С. 59–61.

Древняя история и античная археология в Харьковском университете 
(1805–1990 гг.) / В. И. Кадеев, В. Л. Латышева, В. Ф. Мещеряков, И. П. Сер-
геев // Вестн. Харьков. ун-та. – 1991. – № 357. – С. 50–69.

Зайцев Б. П. За витринами – века : [археол. музей Харьков. ун-та ] /  
Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // Сов. музей. – 1991. – № 2. – С. 10–12.

Михеев В. К. Вклад ученых Харьковского университета в развитие 
археологии (1805–1990) / В. К. Михеев, Б. А. Шрамко // Вестн. Харьков. ун-
та. – 1991. – № 357. – С. 104–130.

Дьячков С. В. Работы Херсонесской археологической экспедиции 
Харьковского университета в 1994 г. / С. В. Дьячков, А. В. Магда // Древнос-
ти 1994 р. : Харьков. ист.-археол. ежегодник. – Х., 1995. – С. 176–177.

Кадєєв Володимир Іванович (08.06.27) // Біобібліографічний слов-
ник учених Харківського університету / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразі-
на ; уклад.: Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, 
С. М. Куделко. – Х., 2001. – Т. 2 : Історики. Ч. І : 1905–1920 рр. ; Ч. ІІ : 1933–
2000 рр. – С. 182–188.

С. Артамонова

Центральна наукова бібліотека 
Харківського національного  
університету ім. в. Н. каразіна 
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077
Тел.: (057) 707-54-20 
Факс: (057) 705-12-55 
Е-mail: cnb@univer.kharkov.ua
Веб-сайт: http://www-library.univer.kharkov.ua

Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 8.30–19.00 (понеділок–п’ятниця),  
10.00–17.00 (субота), вихідний день – неділя

відділ рідкісних видань і рукописів. Філіал бібліотеки 
Адреса: вул. Університетська, 23, м. Харків, 61003
Тел.: (057) 731-40-78, 759-10-78 

Транспорт: станція метро “Історичний музей”
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Час роботи: 11.00–18.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–17.00 (субота), 
вихідний день – неділя

Історична довідка
1803 р. – бібліотеку засновано водночас із університетом з ініціативи 

видатного ученого та громадського діяча В. Н. Каразіна. Початок бібліотеч-
ного фонду поклали 3219 прим. книг, закуплених у м. Санкт-Петербурзі. У 
різний час вона мала різні назви і статус:

1805–1863 рр. – Бібліотека Харківського імператорського універси-
тету. 

1863–1917 рр. – Фундаментальна бібліотека імператорського Хар-
ківського університету. 

1917–1920 рр. – Бібліотека Харківського університету.
1920–1921 рр. – Бібліотека Академії теоретичних знань.
1922–1933 рр. – Центральна науково-учбова бібліотека Наркомосвіти 

УСРР м. Харкова.
1933–1936 рр. – Центральна наукова бібліотека Харківського універ-

ситету.
1936–1941 рр. – Центральна наукова бібліотека Харківського універ-

ситету ім. О. М. Горького.
1941–1943 рр. – Українська університетська бібліотека.
1943–1944 рр. – Державна центральна наукова бібліотека м. Харкова 

Наркомпросу УРСР.
1944–1995 рр. – Центральна наукова бібліотека Харківського держав-

ного університету ім. О. М. Горького.
1995–1999 рр. – Центральна наукова бібліотека Харківського держав-

ного університету.
1999 р. – Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 
У структурі бібліотеки відділ рідкісних видань та рукописів, який мав 

такі назви:
1945–1981 рр. – відділ рідкісних книг та мистецтва.
1982–1998 рр. – відділ дореволюційних і рідкісних видань.
1999–2001рр. – відділ колекцій рідкісних видань і рукописів.
2002 р. – відділ рідкісних видань та рукописів.

Обсяг фондів
3,3 млн. прим. видань загального фонду
У Відділі рідкісних видань та рукописів: бл. 60-ти тис. пам’яток сві-

тового і національного культурного значення: рукописні книги та архівні 
документи, починаючи з XII ст., інкунабули, палеотипи, першодруки І. Фе-
дорова, стародруки XVI–XVIII ст., рідкісні та цінні видання XIX–XXI ст., у 
т.ч. періодичні видання; рукописні книги та архівні документи з паперови-
ми носіями, на пергамені, пальмовому листі (XII–XX ст.); документи часів 
Великої французької буржуазної революції.

анотація складу фондів
Рукописне зібрання складалося з різних джерел. Збирання рукопис-

них книг та архівних документів започатковано з перших років існування 
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університетської бібліотеки. У 1806 р. придбано для бібліотеки у приватної 
особи 17 рукописів грецькою мовою, опис яких зробив професор універси-
тету, перший бібліотекар Я. Я. Белен де Баллю. Деякі рукописні документи 
часто надходили у складі особистих книжкових зібрань, що дарувались уні-
верситетові, і серед перших дарувальників – В. Н. Каразін. Частина бібліо-
течного зібрання – це рукописні матеріали з бібліотеки Харківського коле-
гіуму. Деякі документи залишилися у бібліотеці після XII Археологічного 
з’їзду, що проходив у Харкові на базі університету в 1902 р. 

У колекції рукописів зосереджено пам’ятки, написані багатьма мова-
ми світу: старослов’янською, латиною, грецькою, французькою, німецькою, 
арабською, перською, турецькою, китайською та ін. 

За змістом значну частину зібрання складають культові рукописні 
книги церковно-дидактичного характеру. Самим раннім іноземним руко-
писом є список XII–XV ст. давньогрецькою мовою збірника, що включає 
такі твори: Арат “Явища”, Клеомед “Про круговорот небесних тіл”, Нікомах 
“Вступ до арифметики”. 

У колекції іноземних рукописних книг зберігаються також католиць-
кий молитовник ХV ст. на пергамені, рукопис південноіндійського поход-
ження на пальмовому листі. Серед найдавніших, які зберігаються у від-
ділі, – також “Ірмологій” та “Мінея” XV ст., декілька пам’яток XVI–XVII ст.; 
більша частина – пізніші списки.

Колекція стародруків представлена зібранням інкунабул і палеоти-
пів, іноземних видань другої пол. XVI–XVIIІ ст., виданнями кириличного 
друку XVI–XIХ ст. У колекції палеотипів – прижиттєві видання видатних 
діячів (А. Дюрер, М. Лютер, Е. Ротердамський). У колекції кириличного та 
гражданського друку XVI–XVIIІ ст. є першодруки І. Федорова та видання 
друкарні Києво-Печерської лаври. Сформовано колекції видань відомих за-
хідноєвропейських типографів – Альди, Етьєни, Плантени, Фробена, Ель-
зевіри; іноземних стародруків із ботаніки; польської книги; рідкісних часо-
писів XVIІІ–XIХ ст.

Незначна частина зібрання – це офіційні документи державних осіб, 
установ, організацій. Серед них: два універсали І. Мазепи, накази Катерини 
II, Павла I, Олександра I, грамоти французьких королів Людовиків XIV, ΧV, 
XVI, Генріха IV та ін.

Значну колекцію складають різноманітні розрізнені документи, авто-
рами яких є видатні особи: листування і щоденники, конспекти лекцій та 
курсових робіт, родовідні книги та каталоги особистих книжкових зібрань. 
Належність бібліотеки до навчального закладу пояснює велику кількість 
конспектів лекцій професорів університету, записаних студентами. Се-
ред адресатів листування такі прізвища, як В. Н. Каразін, М. І. Новіков, 
І. Я. Франко, М. М. Коцюбинський, серед іноземних – Наполеон Бонапарт, 
автограф якого зберігся на листі до Ж. Фуше (1813) та ін.

Наявні книги з автографами відомих громадських, релігійних діячів, 
учених та письменників: П. Могили, І. Гізеля, С. Полоцького, Ст. Явор-
ського, М. Костомарова, М. М. Ковалевського, І. І. Срезневського, І. І. Меч-
никова, В. І. Вернадського, К. Е. Ціолковського, В. В. Стасова, П. О. Куліша, 
М. М. Коцюбинського, Б. Д. Грінченка, І. І. Огієнка, В. М. Сосюри, П. Г. Ти-
чини та ін. Є декілька десятків листівок часів російської революції 1905–
1907 рр. та революційних подій 1917–1920 рр., афіші.
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Серед рукописних матеріалів XVI–XIX ст. слід відзначити історичні 
хроніки, літописи, лікарські порадники, наукові праці, рукописні копії дру-
кованих книг, ноти та ін. 

Сформовано колекції видань друкарні Харківського університету, 
перших років радянської влади (1917–1922), періоду Великої Вітчизняної 
війни, мініатюрних видань тощо.

У фонді зберігаються особисті зібрання книжок видатних діячів 
вітчизняної науки, культури, релігії – релігійного діяча петровських часів 
С. Яворського, ученого-філолога О. О. Потебні, фізика М. Д. Пильчикова, 
ученого-етнографа М. Ф. Сумцова, математика М. Д. Синцова та ін.

У бібліотеці є частина особового архівного фонду відомого геолога 
і палеонтолога, професора Харківського університету Д. М. Соболєва (де-
кілька його листів, листи до нього інших осіб, візитні картки), а також архів 
бібліотеки XIX ст.

Зберігаються особисті документи громадян: формулярні і послуж-
ні списки, щоденники, записні книжки, вітальні адреси, конспекти лекцій 
викладачів, курсові роботи студентів.

Наявні фотографії, представлені на ХІІ Археологічному з’їзді (1902), 
і фотографії, що надійшли у фонд із “Музея изящных искусств и древнос-
тей”.

У зібранні рукописних книг та архівних документів є архівний фонд 
матеріалів із історії бібліотеки.

У 1929 р., відповідно до наказу Народного Комісаріату УСРР, із ру-
кописного фонду ЦНБ передано до Інституту Т. Шевченка (нині – Інститут 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 67 документів. Деякі особисті 
архівні документи передано до музею Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна.

Довідковий апарат
Інвентар рукописів

Каталоги:
алфавітний рукописних книг та документів
топографічний рукописних книг та документів

Хронологічна картотека рукописних книг та архівних документів

бібліографія
Ballin de Ballu J. Notitia et descripti aliquot codicum manuscriptorum, qui 

reperiuntur in bibliotheca universitatis imperialis, que Charcoviae floret / Ballin 
de Ballu J. // Conspectus praelectionum a 17 aug. 1807 ad 30 junii 1808 anni in 
Caesaera universitate Charkoviensi publice hadendarum. – Charkoviae : Typis 
universitatis, 1807. – P. III–X.

Фогт К. Записка о библиотеке Харьковского университета / К. Фогт // 
Историко-статистические записки о Харьковском университете и его за-
ведениях, от основания университета до 1859 г. – Х. : Тип. ун-та, 1859. – 
Гл. 3. – С. 25–34.

Gebhardt О. Chr. Aug. Matthaei und seine Sammlung / О. Gebhardt // 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. – 1898. – Bd. 15. – Р. 558.
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Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неиздан-
ным материалам) : в 2 т. / Д. И. Багалей. – Х. : Тип. и литогр. М. Зильбер-
берга, 1893–1904. – Т. 1: (1802–1815). –1893–1898. – С. 416–427; Т. 2: (1815–
1835). –1904. – С. 411–424.

Рубинский К. И. Библиотека Харьковского университета за 100 лет 
ее существования (1805–1905) / К. И. Рубинский – Х. : Печат. дело, 1907. –  
44 с.: 5 л. ил.

Древние рукописи в Харьковском университете // За нові кадри. – 
1935. – 28 верес.

Ковалевский А. П. Описание восточных рукописей Центральной науч-
ной библиотеки Харьковского госуниверситета / А. П. Ковалевский // Биб-
лиография Востока. – 1935. – Вып. 7. – С. 93–115.

Ценные рукописи в Центральной научной библиотеке : оригиналы фр. 
королевских грамот ХVII и ХVIII столетий // Харьков. рабочий. – 1935. –  
21 авг.

Мусєв С. Оригінали документів епохи французької революції [у фон-
дах ЦНБ] / С. Мусєв // Соц. Харківщина. – 1935. – 29 верес.

Письмо Наполеона в фондах ЦНБ // Известия. – 1935. – 27 авг.
Рукописные ценности Харьковской библиотеки [ЦНБ]: Письмо Напо-

леона // Харьков. рабочий. – 1935. – 23 авг.
Коцевалов А. С. Греческие, латинские и немецкие рукописи в библи-

отеке Харьковского государственного университета / А. С. Коцевалов // Ис-
торик-марксист. – 1941. – № 3. – С. 151–153.

Жинкин Н. П. Краткие сведения о рукописях Центральной научной 
библиотеки Харьковского государственного университета им. А. М. Горько-
го / Н. П. Жинкин // Тр. отд. древнерус. лит. Ин-та рус. лит. АН СССР. – М., 
1953. – Т. 9. – С. 467 – 475; Т. 10. – С. 466–471. 

Рукописні скарби Харківського університету : [про стародав. рукопи-
си в фондах ЦНБ] // Літ. газета. – 1953. – 11 черв.

Мазманьянц В. К. Рукопис на пальмовому листі в бібліотеці Хар-
ківського університету / В. К. Мазманьянц // Прапор. – 1960. – № 5. –  
С. 103–104.

Инкунабулы Центральной научной библиотеки Харьковского универ-
ситета : каталог / сост. Е. С. Александрович. – Х. : Изд-во ХГУ, 1962. – 20 с.

Леонідов С. Рукопис на пальмовому листі, [що зберігається у ЦНБ ] / 
С. Леонідов // Україна. – 1966. – № 13. – С. 24. 

Быховская Л. Документы Французской революции [1789 года, храня-
щиеся в ЦНБ] / Л. Быховская // Красное знамя. – 1971. – 31 окт.

Луцька Ф. Й. Бібліотека Стефана Яворського у книжкових фондах 
Харківського університету / Ф. Й. Луцька, В. К. Мазманьянц // Філософська 
думка. – 1986. – № 4. – С. 82–86.

Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Освободи-
тельной войны украинского народа 1648–1654 годов / Ю. А. Мыцык ; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропет-
ровск, 1988. – 76 с.

Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. 
Ukraine and Moldavia / P. Grimsted Kennedy. – Princeton, 1988. – B. 1. –  
P. 762–771.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / ed. by P. Grimsted 
Kennedy. – Leiden, 1989. – Ser. 3 : Ukraine and Moldavia. – 35 р.
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Мазманьянц В. К. История Центральной научной библиотеки Харь-
ковского университета (1805–1917 гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев,  
С. И. Куделко ; под ред. Э. В. Баллы. – Х. : Изд-во ХГУ, 1992. – 68 с.

Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-
во культури і мистецтв України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 
НАН України ; авт.-уклад.: О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та 
ін. ; ред. кол.: О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін. ; упоряд.: 
Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін. ;  – К., 2000. – С. 199–200.

Березюк Н. М. Дорога длиною в 200 лет : Центральная научная биб-
лиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина /  
Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под 
общ. ред. В. И. Астаховой – Х., 2001. – С. 21–129.

Репринцева В. А. Сокровища документального прошлого / В. А. Реп-
ринцева // Новий колегіум. – 2002. – № 2. – С. 54–59.

Грецькі рукописи XIV–XVIII ст. : з фондів Центральної наукової 
бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна : каталог / упоряд.: О. В. Сучалкін, 
В. О. Репрінцева. – Х., 2003. – 68 с. : іл.

Левченко И. Г. Причастность к великому событию : страницы истории 
Центр. науч. библиотеки / И. Г. Левченко // Проблеми історії та археоло-
гії України : зб. доп. міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археологічного 
з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. – Х., 2003. – С. 5–6.

Фонкич Б. К истории приобретения греческих рукописей Харьков-
ским университетом / Б. Фонкич // Записки історико-філологічного това-
риства Андрія Білецького. – К., 2003. – Вип. 4, кн. 1. – С. 198–203.

Автографы В. Н. Каразина в фондах Центральной научной библио-
теки Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / сост.: 
В. А. Репринцева, М. И. Боброва, И. И. Кононенко // “Я смело могу стать 
пред судом потомков…” : Каразин. сб. – Х. : Майдан, 2004. – С. 1–22. 

Журавльова І. Центральній науковій бібліотеці Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна – 200 років / І. Журавльова // 
Бібл. форум України. – 2004. – № 3. – С. 44–46 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна : [буклет]. – [Х., 2004]. – [4] с.

Юдіна Л. Відділ рідкісних книг та рукописів Центральної наукової 
бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : 
з історії комплектування / Л. Юдіна // Студії з архів. справи та документо-
знавства. – 2004. – Т. 11. – С. 55–58.

Журавльова І. К. Архіви розповідають / І. К. Журавльова // Харків. 
університет. – 2005. – № 2/3. – С. 4.

Репринцева В. А. История формирования коллекций отдела редких из-
даний и рукописей / В. А. Репринцева // Бібл. форум України. – 2005. – № 1 
(7). – С. 7–10.

Репринцева В. А. История глазами одной книги / В. А. Репринцева // 
Университеты = Universitates. – 2006. – № 1. – С. 62–66.

Репринцева В. А. Книжные сокровища девяти веков. Редкая книга в 
фонде ЦНБ / В. А. Репринцева // Березюк Н. М. Библиотека Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805–2005) / 
Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова ; Харьков. нац. ун-т им. 
В. Н. Каразина, Центр. науч. б-ка. – Х., 2006. – С. 231–240.
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Трубецкой Е. Н. Письма к А. С. Вязигину / Е. Н. Трубецкой ; подгот. 
текста, сост., примеч.: И. И. Кононенко ; вступ. ст., общ. ред. А. Д. Каплин // 
Харків. історіогр. зб. – Х., 2006. – Вип. 8. – С. 189–204.

Боброва М. І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Цент-
ральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна / М. І. Боброва, І. І. Кононенко // Рукописна та книжкова спад-
щина України : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. – К., 
2007. – Вип. 12. – С. 364–370.

Кулікова А. Наукова спадщина М. М. Луніна (до 200-річчя від дня на-
родження вченого) / А. Кулікова // Український історичний збірник / НАН 
України, Ін-т історії України, Рада молодих вчених. – К., 2007. – Вип. 10. – 
С. 283–288.

І. Журавльова

Музей історії  
Національного технічного університету  
“Харківський політехнічний інститут”
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002
Тел.: (0572) 707-68-86

Транспорт: трамвай А 5, 7, станція метро “Пушкінська”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1972 р. – створено музей історії Харківського державного політехніч-

ного університету.
1981 р. – присвоєно звання народного. 
2000 р. – музей історії НТУ “ХПІ”. 

Обсяг фондів
бл. 10 тис.  од. зб. музейних предметів (1885–2006), у т. ч.:
понад 1800 од. зб. оригінальних документів 
784 од. зб. документів з паперовими носіями (1890–2006)
бл. 300 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Наявні переважно документи особового походження – фотографії, до-

кументи провідних учених, які працювали від 1885 р. до теперішнього часу, 
а також дипломи, грамоти, якими нагороджено НТУ “ХПІ”.

Є документи біографічного характеру учених кін. XIX – поч. ХХ ст., 
ректорів, студентів: автобіографії, рукописи, залікові книжки студентів, які 
потім стали провідними ученими (проф. П. П Копняєва – видатного ученого 
в галузі електротехніки, проф. П. М. Мухачова – першого виборного ректо-
ра ХТІ, проф. Б. О. Носкова– лауреата Державної премії та ін.). В експозиції 
і фондах музею наявні дипломи про закінчення ХТІ в XIX–XX ст., атестати 
професорів, дипломи докторів наук, авторські свідоцтва учених.
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Період 1918–1941 рр. характеризують: схема управління ХТІ 1913 р., 
грамоти, посвідчення, мандати, дипломи учених, видатних випускників, 
перших робітфаківців 1920-х рр., які потім стали відомими ученими (проф. 
К. О. Бєлов, Я. М. Майєр, Л. Л. Нестеренко, С. С. Фарафонов та ін.), диплом 
про закінчення ВНЗ ректора М. М. Копеліовича, репресованого у 1930-ті 
рр., авторські свідоцтва 1930-х рр.

До періоду 1941–1945 рр. відносяться: листи з фронту студентів, 
викладачів, подяки головнокомандувача за бойові подвиги, студентські 
квитки, залікові книжки загиблих студентів, орденські книжки, посвідчення 
до нагород ректорів, професорів, які брали участь у бойових діях у роки 
Другої світової війни.

1948–1990 рр. репрезентують: дипломи, грамоти, посвідчення ректора 
ХПІ від 1950 до 1978 рр., Героя Соціалістичної Праці проф. М. Ф. Семка, до-
кументи лауреатів Ленінської і Державної премій СРСР і УРСР І. В. Рижкова, 
Б. О. Носкова та ін.; дипломи ВДНГ СРСР і УРСР, грамоти, свідоцтва, дипло-
ми учених ХПІ – почесних докторів закордонних вищих навчальних закладів, 
авторські свідоцтва учених – політехніків, вітальні адреси учених-ювілярів, 
вітальні адреси від установ у зв’язку зі 100-річчям інституту у 1985 р.

Про 1991–2006 рр. йдеться у комплексі документів: ректора ХПІ 
1990–1999 рр., двічі лауреата Державної премії України проф. Ю. Т. Кос-
тенка – диплом д-ра наук, атестат професора, диплом Почесного доктора 
Мішкольцького університету (Угорщина), диплом лауреата Державної пре-
мії та ін.; лауреата Державної премії України 1999 р. проф. Г. А. Ткача – ав-
торські свідоцтва, диплом лауреата Державної премії України та ін.

Наявні грамоти, дипломи, якими нагороджувався інститут, вітальні 
листи і адреси від керівників міста, області, підприємств і установ Харкова 
з нагоди ювілеїв від президента Академії наук, голови ВР, Президента Ук-
раїни. 

Серед фотодокументів до 1917 р. – фотографії перших корпусів, лабо-
раторій, учених, фотографії і альбоми випусків (1890, 1896) тощо.

В експозиції та фондах зберігаються: наукові праці учених, твори ви-
пускників – письменників, у т. ч. з автографами; рукописні літографовані 
лекції перших викладачів ХТІ проф. В. В. Геміліана, В. С. Кнаббе, Н. П. Кло-
букова, академіка М. М. Бекетова та ін.

Наявні вузівські газети “За темп і якість”, “ХІМІК– технолог”, “За 
електрифікацію” та ін.

Фондоутворювачі: ректорат, факультети, кафедри і підрозділи.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Справи провідних учених у галузі хімії, машинобудування, електро-
техніки
Картотека видатних випускників

бібліографія
Акімова В. В. Музей Історії НТУ “ХПІ” / В. В. Акімова // Збереження 

пам’яток науки і техніки в музеях : історія, досвід, перспектива : зб. наук. 
ст. – К., 2001.
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Бабай І. М. Науково-технічні досягнення хімії за експозицією музею 
НТУ “ХПІ” / І. М. Бабай // Український технічний музей : історія, досвід, 
перспективи : матеріали 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2005.

Понеділок І. С. Безсмертний подвиг харківських політехніків в експо-
зиції народного музею історії НТУ “ХПІ” / І. С. Понеділок // Український 
технічний музей : історія, досвід, перспективи : матеріали 4-ї Всеукр. наук.-
практ. конф. – К., 2005.

Скляр В. Л. Використання матеріалів НТУ “ХПІ” у викладанні курсу 
“Історія науки і техніки” / В. Л. Скляр // Український технічний музей : іс-
торія, досвід, перспективи : матеріали 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 
2005.

Ткаченко С. С. Становлення вищої технічної освіти України в експо-
зиції музею НТУ “ХПІ” / С. С. Ткаченко // Український технічний музей : 
історія, досвід, перспективи : матеріали 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 
2005.

А. Ігнатченко

Науково-технічна бібліотека  
Національного технічного університету  
“Харківський політехнічний інститут”
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Червонопрапорна, 16, м. Харків, 61000
Тел.: (057) 707-63-61, 707-68-88 
Факс: (057) 707-66-01 
E-mail: bibl@kpi.kharkov.ua
Веб-сайт: http://library.kpi.kharkov.ua

Транспорт: станції метро “Архітектора Бекетова”, “Пушкінська”, 
трамвай 5 

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1885 р. – уряд царя Олександра ІІІ затвердив положення, відповідно до 

якого в країні почав функціонувати Харківський практичний технологічний 
інститут. У 1898 р. перейменовано в Харківський технологічний інститут.

1885 р. – із заснуванням інституту створено бібліотеку. Основою її 
стало приватне зібрання 2211 прим. книг відомого академіка в галузі елект-
рохімії Б. С. Якобі, придбаних Міністерством фінансів для Харківського 
технологічного інституту. До фонду бібліотеки надійшло багато іноземної 
науково-технічної літератури, праць учених зі світовим ім’ям. До її послуг 
зверталися широко відомі учені, які працювали в інституті – видатний мате-
матик В. А. Стеклов, фізик-хімік М. М. Бекетов, учений металург А. Ф. Ме-
віус, фізик, проф. М. Д. Пильчиков та ін.

1903 р. – при інституті існувало Технічне студентське товариство, 
при якому відкрито студентську бібліотеку, що стало початком створення 
фонду навчальної літератури. При фундаментальній бібліотеці працювала 
спеціальна комісія, що складалася з професорів і одного бібліотечного пра-
цівника. Головою її був директор інституту В. Л. Кирпичов.
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1913 р. – складено і надруковано “Cистематический каталог фундамен-
тальной библиотеки ХТИ”, упорядниками якого були професори: П. М. Му-
хачов, Г.  А. Латишев, О. П. Лідов, Д. В. Столяров, М. Д. Зуєв, Г. Ф. Проску-
ра, викладач М. І. Кузнецов і бібліотекар М. Л. Семенчинов. Велися також 
алфавітні каталоги на вітчизняну і іноземну літературу. 

1917 р. – у фонді налічувалося 30 тис. прим. навчальної і наукової лі-
тератури, виписувалося 166 найменувань журналів, із них 32 вітчизняних 
і 134 іноземних. 

1920 р. – відновлено роботу інституту і бібліотеки.
1929 р. – інститут перейменовано в Харківський політехнічний інсти-

тут ім. В. І. Леніна. 
1930 р. – перейшов у підпорядкування ВРНГ СРСР і був реорганізо-

ваний – розділено на 6 самостійних навчальних закладів. При кожному з 
них створено свою бібліотеку. Фундаментальна бібліотека залишилася при 
Механіко-машинобудівному інституті. Фонди бібліотек інтенсивно попов-
нювалися навчальною і науковою літературою за профілем інститутів.

1941–1943 рр. – бібліотеки Механіко-машинобудівного, Хіміко-техно-
логічного та Електротехнічного інститутів зазнали значних втрат, тому що 
знаходились на окупованій нацистами території. 

1949 р. – відновлено Харківський політехнічний інститут ім. В. І. Лені-
на на основі об’єднання інститутів, що входили до його складу до 1930 р., 
на правах факультетів (механіко-машинобудівного, хіміко-технологічного, 
електротехнічного), а також Інституту інженерів цементної промисловості. 
Паралельно відбулося злиття бібліотек цих інститутів у Науково-технічну 
бібліотеку ХПІ. 

1992–1993 рр. – розпочалося впровадження комп’ютерної техні-
ки, три персональні комп’ютери бібліотеки було підключено до локальної 
комп’ютерної мережі університету (використовується варіант AIBS MARK), 
прийнято рішення про створення комп’ютерної бази “РЕТРО” на видання за 
профілем університету, починаючи з 1985 р. 

1994 р. – Науково-технічна бібліотека Харківського державного полі-
технічного університету.

1996 р. – створено сектор рідкісної книги. 
1998–1999 рр. – впроваджено нове програмне забезпечення – мереже-

вий варіант комп’ютерізації бібліотечних процесів “САБ” (система автома-
тизації бібліотек).

2000 р. – Науково-технічна бібліотека Національного технічного уні-
верситету “Харківський політехнічний інститут”. 

2001 р. – до Державного реєстру національного культурного надбан-
ня включено основні групи документів бібліотеки.

Обсяг фондів
1493154 прим. видань, у т. ч.:
20 тис. прим. цінних видань
5250 прим. видань у секторі рідкісної книги (1708–1945) 

анотація складу фондів
Фонд багатогалузевий. У перші роки існування фонд бібліотеки по-

повнювався друкованими працями професорів, викладачів інституту.
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Фонд рідкісної книги розподілено на такі підрозділи: довідкова лі-
тература; праці учених ХПІ (особиста бібліотека академіка Г. Ф. Проскури 
німецькою мовою, праці В. М. Маковського, О. М. Ляпунова, П. П. Коп-
няєва, В. М. Хрущова, М. М. Бекетова, М. Д. Пильчикова та ін.); література 
з різних галузей знань.

Є рідкісні видання, серед яких книга Майкла Фарадея “Experimental 
researches in Electricity” (1839), видана англійською мовою з його особистим 
автографом.

Довідковий апарат
Каталоги:
генеральний алфавітний 
генеральний систематичний 
предметний 
алфавітний дисертацій
алфавітний вітчизняних періодичних видань
алфавітний іноземних періодичних видань
алфавітний іноземних книг
алфавітний художньої літератури
нумераційний нормативно-технічної документації
алфавітний навчальної літератури 
алфавітний на фонд рідкісної книги

Картотеки: 
систематична картотека статей
тематичні (“Праці учених ХПІ”, “Проблеми екології”, “Історія на-

уки”, “Ними пишається інститут”, “Харків: історія та сучасність”, “Бізнес 
під ключ”, “Вища школа”, “Проблеми хімії”, “Металургія на сучасному ета-
пі”, “Нетрадиційні джерела енергетики”)

тематична дисертацій 

бази даних
Електронний каталог (з 1992)
Бази даних на літературу (з 1985) 
Бібліотечний сайт (з 1998)
Тематика електронних баз даних: “Основний фонд”, “Періодичні ви-

дання”, “Актуальна стаття” (з питань соціально-економічної тематики, а та-
кож з проблем енергетики, хімічної технології, машинобудування, екології, 
металургії), “Рідкісна книга”. Для автоматизації бібліотеки використовуєть-
ся інтегрована бібліотечна система “ІРБІС – 32”.

База даних “Рідкісна книга” (з 1999) 

бібліографія 
Правила заведования библиотекой Харьковского технологического 

института императора Александра ІІІ, приобретение книг и пользование 
ими // Известия Харьковского технологического института императора 
Александра ІІІ. – Х. : Тип. и литогр. ; М. : Зильберберг и сыновья, 1910. – 
Т. 6. – С. 1–8.
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Зав’ялова С. О. Етапи історії науково-технічної бібліотеки Харків-
ського політехнічного інституту / С. О. Зав’ялова // Історія бібліотечної 
справи в Україні : матеріали регіон. наук. конф., Харків, листоп. 1993. – Х., 
1994. – С. 65–71.

Зав’ялова С. О. 110 років НТБ Харківського державного політехніч-
ного університету / С. О. Зав’ялова // Бібл. вісн. – 1996. – № 1. – С. 27–29.

Пам’ятка читачу про бібліотеку / складач С. О. Зав’ялова . – Х., 1999. – 
8 с.

Завьялова С. А. Сохранняя традиции, входим в новый век / С. А. За-
вьялова // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / под ред.  
В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 228–253.

Зав’ялова С. О. Бібліотека Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” / С. О. Зав’ялова // Енциклопедія Су-
часної України. – К., 2003 . – Т. 2. – С. 694–695.

Науково-технічна бібліотека : буклет. – Х., 2006. – 2 с.
С. Кулікова

Музей історії  Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. с. сковороди 
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Блюхера, 2, к. 201 а, м. Харків, 61168
Тел.: (0572) 68-02-23

Транспорт: станція метро “Студентська”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1994 р. – створено музей історії університету.

Обсяг фондів
752  од. зб. музейних предметів (1804–2006), у т. ч.:
352 од. зб. документів з паперовими носіми
бл. 400 од. зб. фотодокументів (1994–2006)

анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження: залікові книжки 

студентів, атестати професорів, дипломи докторів наук, авторські свідоц-
тва, які належать викладачам університету (Є. В. Шачнєву– ректору 1937– 
1945 рр., доценту І. П. Дементьєву – ректору 1951–1959 рр., В. О. Повху – 
ректору 1959–1962 рр. та ін.). Наявні листи з фронту студентів, викладачів, 
подяки головнокомандувача за бойові подвиги випускникам університету, 
студентські квитки, залікові книжки загиблих студентів, орденські книжки, 
посвідчення до нагород ректорів, професорів, які брали участь у бойових 
діях у роки Великої Вітчизняної війни. В експозиції і фондах музею є нау-
кові праці учених, твори випускників-письменників, у т. ч. з автографами.

У фондах відклалися офіційні документи, що стосуються історії нав-
чального закладу, зокрема: статут імператорського Харківського універ-
ситету; свідоцтва про педагогічну діяльность школи; схема Харківського 
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інституту народної освіти (1921–1930); відомості про випуск спеціалістів 
та професорсько-викладацький склад університету, випуск вчителів, науко-
во-дослідну роботу; грамоти, дипломи, якими нагороджувався університе-
тет; вітальні листи і адреси від Президента України, Голови ВР, президента 
Академії наук, керівників міста, області, підприємств і установ м. Харкова з 
нагоди ювілеїв університету.

На увагу заслуговує комплекс фотодокументів, серед яких є фото-
графії: перших корпусів, лабораторій, університетських заходів; ректора 
ХІНО Я. С. Блудова, викладачів – видатних учених (історика Д. І. Багалія, 
філологів Л. А. Булаховського та О. І. Білецького, які працювали в педа-
гогічному інституті), М. С. Гавриліва – директора ХІНО в 1924–1930 рр.; 
студентів випуску 1929 р., випускників навчального закладу – Героїв Ра-
дянського Союзу (I. X. Бакуліна, М. П. Бойко, А. Т. Бурковського, О. Г. Зу-
барєва, М. Т. Мужайло, І. М. Сипало, А. В. Фещенка), Героїв Соціалістичної 
Праці – випускників університету (М. К. Андріївський, М. К. Кириченко, 
П. А. Масленников).

Фондоутворювачі: ректорат, факультети, кафедри і підрозділи.

бібліографія
Невичерпне джерело духовності : нариси про діяльність музеїв історії 

вищих навчальних закладів Харкова. – Х., 2003.
А. Мосцева

Музей історії  
Харківського національного економічного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: просп. Леніна, 9 а, 1 корп., ауд. 217, м. Харків, 61001
Тел.: (057) 702-11-92 додат. 3-19
Е-mаіl: museum@knue.edu.uа

Транспорт: станція метро “Наукова”

Історична довідка
1971 р. – створено музей бойової та трудової слави Харківського ін-

женерно-економічного інституту.
2003 р. – реорганізовано у музей історії Харківського національного 

економічного університету.

Обсяг фондів
22 од. зб. документів з паперовими носіями (1891–2006)
бл. 500 од. зб. відеодокументів (2003–2006)

анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження громадян – особисті 

документи, свідоцтва, вітальні адреси. Їх згруповано за комплексами (ко-
лекціями). Наявні афіші, оголошення, грамоти Харківського інженерно-
економічного інституту та ХНЕУ. Документи охоплюють 1891–2006 рр. і 
відносяться до навчальних закладів, історично пов’язаних з університетом: 
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Харківського комерційного училища імператора Олександра ІІІ (1888–1919), 
Вищих комерційних курсів Харківського купецького товариства (1912–
1916), Харківського комерційного інституту (1916–1919), Харківського ін-
ституту народного господарства (1919–1930), Харківського інженерно-еко-
номічного інституту (1930–1994), Харківського державного економічного 
університету (1994–2004), Харківського національного економічного уні-
верситету (з 2004).

Фотодокументи (1891–2006) відображають навчальний та виховний 
процес у названих навчальних закладах або ж стосуються певних особис-
тостей. Відеодокументи (2003–2006) тематично висвітлюють навчальний та 
виховний процес, громадські заходи, міжнародні, регіональні наукові та на-
уково-практичні конференції, міжнародні зв’язки університету.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Колекційні описи

бази даних
Створено електрону Базу даних основного та науково-допоміжного 

фондів, копій на цифрових носіях, книг.

Довідкова бібліотека
Наявні підручники та монографії (з автографами) з економічної тема-

тики (1950–2006).
Д. Михайличенко

Музей Національного аерокосмічного  
університету ім. М. Є. Жуковського  
“Харьківський авіаційний інститут”
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Чкалова, 7, м. Харків, 61070
Тел.: (0572) 707-47-52

Транспорт: станція метро “Університет”, тролейбус 2

Час роботи: 10.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – створено музей інституту – науково-освітній підрозділ уні-

верситету, сховище пам’яток науки і техніки, осередок духовної спадщини 
вищого навчального закладу. Про його діяльність створено декілька теле-
фільмів. 

Обсяг фондів
1400 од. зб. музейних предметів 
50 прим. книг з автографами
понад 1 тис. од. зб. фотодокументів
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анотація складу фондів
Фотодокументи ілюструють події університетського життя. Зберіга-

ються документи про фундатора інституту, дійсного члена АН України, за-
служеного діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії СРСР, 
д-ра техн. наук, проф. Г. Ф. Проскуру.

Є декілька газет “За авіакадри” 1930-х рр., книги з автографами.
Нещодавно музейний фонд поповнився особистими документами го-

ловного конструктора “Енергії”, випускника інституту 1956 р. А. С. Гончара 
(передані вдовою).

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень

Каталог
О. Кузьменко

Музей історії Харківського національного  
університету будівництва та архітектури 
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 8.00–16.30, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1982 р. – створено музей на громадських засадах. 
2000 р. – здійснено його реорганізацію.

Обсяг фондів
141 од. зб. документів з паперовими носіями (ХІХ–ХХ ст.)
1 од. зб. документів, надрукованих на шовку 
181 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

анотація складу фондів
Зберігається особовий фонд проф. Б. П. Остащенко-Кудрявцева, який 

містить: рукописні і друковані офіційні документи, автобіографії, свідоцтва 
громадянського стану, щоденники, записні книжки, листування, мемуари, 
науково-технічні документи, картографічні документи, фотодокументи. На-
явні родинні документи стародавніх шляхетських родин фон Ленц та фон 
Бреккер, які походили з Німеччини.

Відклалися: офіційні документи державних органів – дипломи, довід-
ки, паспорт, посвідчення особи (1867–1956); документи особового поход-
ження, автобіографії, свідоцтва про народження та одруження, анкети, що-
денники, записні книжки, вітальні адреси, листування (1840–1956); родинні 
документи – генеалогії, листи (1804–1956). 

Серед фотодокументів – фотопортрети групові та індивідуальні.
Фондоутворювач: Б. П. Остащенко-Кудрявцев, д-р фіз.-мат. наук, за-

служений діяч науки і техніки УССР, проф. геодезичного факультету. 
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Обліково-довідковий апарат
Книги обліку
Інвентарна книга основного фонду

бібліографія
Балишев М. А. Б. П. Остащенко-Кудрявцев : документ.-біогр. нарис 

/ М. А. Балишев, М. О. Білостоцький // Університети. – 2005. – № 3. –  
С. 46–57. 

Білостоцький М. О. Архівний фонд професора Б. П. Остащенка-Куд-
рявцева в музеї історії Харківського державного технічного університету 
будівництва та архітектури / М. О. Білостоцький, Н. П. Тріпутіна // Пробле-
ми історії та археології України : зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя 
XII Археологічного з’їзду в м. Харкові, 25–26 жовт. 2002 р. – X., 2003. – 
С. 192–193.

М. Білостоцький 

Науково-технічна бібліотека 
Харківського національного університету  
будівництва та архітектури
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 700-05-66 (дир.) 
Факс: (057) 700-02-50
Е-mail: office@kstuca.kharkov.ua 

Транспорт: станція метро “Університет”, інші види транспорту 
(зуп. “Парк ім. Т. Г. Шевченко”)

Час роботи: 8.00–16.30, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка 
1930 р. – засновано Харківський інженерно-будівельний інститут (з 

1994 р. Харківський державний технічний університет будівництва та архі-
тектури). Разом з ним формувалася й бібліотека. Основу книгозбірні склали 
фонди бібліотеки гірничого інституту. 

1941–1943 рр. – під час Великої Вітчизняної війни бібліотечний фонд 
був майже знищений. У його відновленні допомогали викладачі, студенти, 
співробітники та бібліотека. 

Обсяг фондів
665225 прим. видань, у т. ч.:
212 прим. рідкісних видань (1875 р. – поч. ХХ ст.) 

анотація складу фондів
Рідкісні видання знаходяться у відділі збереження фондів. Тематика 

видань – архітектура, будівництво, мистецтво, графіка, живопис, скульп-
тура, література ХІХ – поч. ХХ ст. Окрім книг та багатотомних видань, 
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є російські та зарубіжні журнали з мистецтва, видання поч. ХХ ст., фотоаль-
боми, гравюри, креслення, науково-технічна документація, автореферати та 
дисертації.

Обліково-довідковий апарат
Картотеки:
алфавітна дисертацій та авторефератів
науково-технічна документація

Т. Сергєєва 

бібліотека 
Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого 
відділ рідкісних книг
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Пушкінська, 70, м. Харків, 61003
Тел.: (057) 704-19-02 
Е-mail: brknuau@online.kharkiv.com

Транспорт: станція метро “Пушкінська”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1977 р. – у бібліотеці Харківського юридичного інституту (нині На-

ціональна юридична академія України ім. Я. Мудрого) створено відділ рід-
кісних книг.

Обсяг фондів
понад 42 тис. прим. видань у відділі рідкісних книг (1726–1941),  

у т. ч.:
понад 25 тис. книг українською та російською мовами
бл. 4 тис. прим. раритетних видань іноземними мовами
194 назви журналів та газет
понад 1100 прим. дисертацій
понад 11 тис. прим. авторефератів дисертацій з галузей права
64 од. зб. документів (рукописи та літографії) (XIX – поч. XX ст.)
20 стародруків (1726–1810)

анотація складу фондів
Книжковий фонд відділу рідкісних книг має історико-правовий ха-

рактер і містить видання з галузей права, історії, філософії, логіки, психо-
логії, економіки та інших суміжних з правом дисциплін. Формування його 
здійснювалося шляхом: відбору дореволюційних видань та найбільш акту-
альних книг, що вийшли друком упродовж 1918–1945 рр. із загального фон-
ду бібліотеки; придбання стародруків та раритетних видань у букіністичних 
магазинах м. Харкова та інших міст країни; отримання у дар книг від про-
фесорсько-викладацького складу академії та правознавців країни.
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Зберігається: колекція рукописів та літографованих видань видатних 
правознавців XIX – поч. XX ст.; колекція “Харківська правова школа”; ко-
лекція “Стародруки”.

Наявні рукописні і літографовані книги всесвітньовідомих правоз-
навців минулого – представників харківської правової школи (Д. І. Ка-
ченовського, М. М. Ковалевського, А. М. Стоянова, М. О. Куплеваського, 
М. М. Алексєєнка, В. П. Даневського, О. П. Собестіанського, А. Б. Дорна, 
А. Г. Станіславського, К. Н. Яроша та ін.).

Є чимало дореволюційних видань з автографами всесвітньо відо-
мих учених-юристів, зокрема М. Бокаріуса, В. М. Гордона, М. В. Гордо-
на, М. Палієнка, А. Д. Кісельова, В. Бузескула тощо. Привертають увагу 
подарункові написи з автографами сучасних науковців-правознавців СРСР 
і країн СНД на майже 3900 виданнях колекції “Особиста бібліотека академі-
ка права, першого проректора академії В. В. Сташиса”.

Обліково-довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний рідкісних книг
систематичний (за галузями права) рідкісних книг
алфавітний дисертацій та авторефератів дисертацій з права та суміж-

них дисциплін
систематичний дисертацій та авторефератів дисертацій
книг із колекції “Особиста бібліотека академіка права В. В. Сташиса” 

(з паперовими носіями та в електронній формі)
Науковий опис рідкісних видань та рукописів із зазначенням харак-

терних ознак кожного видання (автографи, подарункові надписи, екслібри-
си тощо) на 21 тис. видань українською та російською мовами

Опис колекції “Особиста бібліотека академіка права, першого прорек-
тора академії В. В. Сташиса”, з текстами подарункових написів авторів

бази даних
Рідкісні видання відображено в електронному каталозі бібліотеки, по-

будованому за програмою ПП САБ.
Науковий опис рідкісних видань та рукописів у паперовій (5 томів) та 

електронній формах на видання українською та російською мовами.
Бібліографічний покажчик до каталогу виставки “Ярослав Мудрий – 

велична постать Київської Русі”. – Х., 2003 (електронний ресурс).

бібліографія 
Будецька О. О. Ліки для душі... / О. О. Будецька // Vivat Lex. – 2001. – 

29 верес. (№ 13). – С. 3.
Будецька О. О. Духовна скарбниця правової думки / О. О. Будецька // 

Vivat Lex. – 2005. – 7 лют. (№ 3). – С. 2.
Будецкая О. А. Духовная сокровищница правовой мысли / О. А. Бу-

децкая // Время. – 2005. – № 17. – С. 3.
О. Будецька
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Музейний комплекс 
Харківської національної академії міського господарства
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Революції, 12, ХНАМГ, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 707-32-32 

Транспорт: станція метро “Архітектора Бекетова”

Час роботи: 8.15–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1967 р. – засновано музей.
1991 р. – введено в структуру академії як підрозділ.
2001 р. – набув статусу музейного комплексу, який є культурно-освіт-

нім, науково-дослідним підрозділом навчального закладу.
До його складу увійшли: Музей історії Харківської національної 

академії міського господарства; Музей академіка архітектури О. М. Беке-
това; Музей українського письменника і громадського діяча С. В. Пилипенка; 
Виставка бронзових скульптур американського скульптора українського по-
ходження Міртали Пилипенко “Поезія в бронзі”; Історико-художня виставка 
“Старий Харків”; Виставковий зал “Вернісаж” (з постійно поновлюваними 
художніми та тематичними виставками); Художня галерея сучасного образот-
ворчого мистецтва Слобожанщини.

Обсяг фондів
понад 1 тис. од. зб. документів (1890–2006)

анотація складу фондів
Зберігаються рукописи, текстові і графічні матеріали, та фото-, фоно-, 

відеодокументи. У підрозділах музейного комплексу є документи, система-
тизовані за фондами музеїв, що входять до його складу.

Зберігаються: офіційні документи державних установ – Почесні гра-
моти Президії ВР УРСР, дипломи: за підписом першого Президента України, 
Міністерства освіти України, ВДНГ УРСР, якими нагороджувалася академія; 
вітальні адреси та телеграми з нагоди ювілеїв вищого навчального закла-
ду від уряду, керівників міста, області, підприємств і установ м. Харкова 
(1930–2006); документи особового походження громадян – матеріали служ-
бової та громадської діяльності учених і викладачів академії, автобіографії, 
анкети, дипломи про присудження наукових ступенів і звань, авторські сві-
доцтва на винаходи, щоденники, вітальні адреси та телеграми, наукові пра-
ці викладачів, конспекти лекцій, залікові книжки, студентські квитки тощо 
(1890–2006); колекції: О. Ю. Лейбфрейда (1910–2002) – почесного академі-
ка архітектури, почесного члена Української академії архітектури, почесно-
го члена Всеукраїнської спілки краєзнавців, лауреата творчої муніципаль-
ної премії м. Харкова, включає “Архітектурно-історичний каталог з історії 
розвитку містобудування м. Харкова”, газети “Приложение к строительной 
газете “Архитектура” (1962–1986), “Архитектурную газету” (1935–1939);  
І. Ю. Саратова (1930 р. н.) – канд. техн. наук, лауреата премії РМ СРСР 
за 1980 р., заслуженого працівника культури України, голови Харківської  
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обласної організації Всеукраїнського союзу краєзнавців, голови суспільної 
ради клуба “Краєзнавець”, лауреата премії Д. І. Багалія, яка включає карто-
графічні документи (1876–2004), поштівки (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), книги 
(поч. ХХ ст. з історії м. Харкова); друковані матеріали: програми конферен-
цій, афіші, оголошення, буклети;  відозви, каталоги (1939–2006).

Наявні копії документів академіка архітектури О. М. Бекетова з сі-
мейного архіву та з фондів ЦДНТА України (1890–1940), письменника 
С. В. Пилипенка з сімейного архіву та з ЦДАГО України (1933–1934), ма-
теріалів із історії Харківської національної академії міського господарства 
та Всеукраїнського технікуму комунального господарства з ЦДАВО Украї-
ни (1920–1940). 

Є рідкісні видання (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), книги з автографами, дар-
чими написами (1920–2006).

Фондоутворювачі: ректорат, структурні підрозділи академії, особові 
фонди професорів і викладачів, краєзнавці м. Харкова, випускники ака-
демії.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи
Книги
Акти
Картки наукового опису

Тематичні каталоги

Картотеки: 
архітектурно-історичний з історії розвитку містобудування м. Харкова

бази даних
Електронний каталог бази даних архівних фондів музею

бібліотека
Наявна довідкова література: з історії академії, м. Харкова та Слобо-

жанщини, житлово-комунального господарства та містобудування. Є ком-
плекти газет: “Приложение к строительной газете «Архитектура»” (1962–
1986), “Архитектурная газета” (1935–1939), “Академія міст” (з 2000).

бібліографія
Елисеева Т. П. Свидетель истинной истории / Т. П. Елисеева // Не-

вичерпне джерело духовності : нариси про діяльність музеїв історії вищих 
навчальних закладів м. Харкова. – Х. : НУА, 2003. – С. 50–62.

Елисеева Т. П. Образовательный музейный проект как инновационная 
модель самостоятельной работы студентов / Т. П. Елисеева, Е. М. Дудка, 
Т. А. Лобынцева // Стратегія посилення самостійної роботи студентів у кон-
тексті приєднання до Болонського процесу : матеріали Всеукр. наук.-метод. 
конф. – Х. : ХДАМГ, 2004. – С. 84–86.

Елисеева Т. П. Будем помнить / Т. П. Елисеева // Великая Отечествен-
ная война на стендах вузовских музеев Харьковщины. – Х. : НУА, 2005. –  
С. 14–28.
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Дудка О. М. Історія та сучасність музейного комплексу Харківської 
національної академії міського господарства / О. М. Дудка // Український 
технічний музей : історія, досвід, перспективи : матеріали 3-ї Всеукр. наук.-
практ. конф. – К. : ЕКМО, 2004. – С. 21–24.

Харківська державна академія міського господарства / Г. В. Стадник, 
Т. П. Єлісеєва, О. М. Дудка, Т. О. Лобинцева. – Х. : Золоті сторінки, 2002. – 
276 с.

Альманах музею : часопис. – Харків, 2000–2007. – № 1–11. – № 1: 
ХИИКС в годы войны : И. А. Игнаткин, ректор ХИИКСа 1941–1944 гг. 
Воспоминания : [посвящается 55-летию Победы в Великой Отечественной 
войне]. – 2000. – 86 с. ; № 2: Пилипенківський зошит (1 вип.) : [біографія 
і рідкісні фотографії з життя С. В. Пилипенка, оповідання з творчого на-
бутку  письменника]. – 2000. – 108 с. ; № 3: По страницам истории кому-
нального хозяйства и комунального образования Украины. – 2001. – 92 с. ; 
№ 4: Пилипенківський зошит (2 вип.) : [до 10-річчя незалежності Украї-
ни, до 110-річчя від дня народження С. В. Пилипенка. Спогади про Сергія 
Пилипенка]. – 2001 – 120 с. ; № 5: По страницам истории Музейного ком-
плекса ХГАГХ : к 80-летию ХГАГХ, к 35-летию музея ХГАГХ. – 2002. –  
94 с. ; № 6: Спогади ветеранів війни, учасників бойових дій, співробітни-
ків ХНАМГ : до 60-річчя Перемоги. –  2005. – 84 с. ; № 7: “Пам’ятаймо” : 
Книга пам’яті  до 60-річчя Перемоги. – 2005 – 60 с. ; № 8: серія “Видатні 
імена ХНАМГ” : [випуск присвячений А. Г. Євдокімову, завідувачу кафед-
ри прикладної математики та обчислювальної техніки ХНАМГ, професо-
ру, д-ру техн. наук, заслуженому діячу науки і техніки України,  лауреату 
Державної премії України, академіку Української технологічної академії, 
лауреату конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена”, заслужено-
му професору ХНАМГ]. – 2005. – 40 с. ; № 9: П. С. Каличенко. Воспоми-
нания солдата : [ветерана Великой Отечественной войны, работал в ХНАГХ 
1983 по 1996 гг. учебным мастером кафедры геодезии]. – 2005 – 112 с. ;  
№ 10: серія “Історія кафедр ХНАМГ”. Кафедра геоінформаційних  систем 
і геодезії : історія та сьогодення : [до 40-річчя від дня заснування]. – 2006 –  
42 с. ; № 11: Пилипенківський зошит (3 вип.) : Плугатар України : до 115-
річчя з дня народження С. В. Пилипенка. – 2006. – 90 с. ; № 12: Кадець 
Михайло Йосипович : [проф., д-р фіз.-мат. наук, заслужений діяч науки 
і техніки України, Сороський професор,  заслужений професор ХНАМГ, 
Президентський стипендіат]. – 2007. – 32 с.

 Т. Єлісеєва

Наукова бібліотека Харківського національного 
університету мистецтв ім. І. П. котляревського 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: пл. Конституції, 11/23, м. Харків, 61002
Тел.: (057) 731-10-95
Факс: (057) 731-10-95
Е-mail: khdam@kharkov.ua

Транспорт: станція метро “Радянська”

Час роботи: 9.00–18.00 (щодня)
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Історична довідка
1887 р. – бібліотеку засновано І. І. Слатіним при Харківському відді-

ленні Імператорського Російського музичного товариства. 
1917 р. – стала бібліотекою Харківської консерваторії. 
1963 р. – консерваторію об’єднано з Харківським інститутом мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, перейменованого у 2004 р. у Харківський держав-
ний університет мистецтв. Бібліотека при ньому має статус наукової.

Обсяг фондів
2430 од. зб. (1887–1956), у т. ч.:
58 прим. звітів Харківського відділення Російського музичного това-

риства
1886 прим. рукописів
478 прим. дисертацій
8 од. зб. документів 

анотація складу фондів
Наявні звіти Харківського відділення Російського музичного товарис-

тва, дисертації, різні рукописи, творчі звіти, доповіді, лекції, стенографічні 
записи, нотатки. Зберігаються рідкісні видання, стародруки, нотні видання 
з автографами С. Прокоф’єва, В. Каліннікова, О. Глазунова.

Довідковий аппарат
Каталоги:
алфавітний колективного автора “Харківське відділення Імператор-

ського Російського музичного товариства”
систематичний нотний 

Ю. Малішевська 

бібліотека Харківської державної академії культури
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: Бурсацький спуск, 4, м. Харків, 61003 
Тел.: (057) 731-24-40 
Е-mail: slp@ic.ac.kharkov.ua
Транспорт: станція метро “Історичний музей”

Час роботи: 8.45–17.30 (щодня) 

Історична довідка
1929 р. – засновано бібліотеку Харківського інституту політичної ос-

віти. Її назва змінювалася відповідно до змін назви вищого навчального за-
кладу. 

1941 р. – фонд налічував понад 130 тис. прим., але під час нацистської 
окупації міста його було знищено. 

1947 р. – відновлено бібліотеку Харківського державного бібліотеч-
ного інституту. 

1998 р. – отримала сучасну назву. 
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Обсяг фондів
309589 прим. видань з паперовими носіями (1595–2007)
755 прим. рідкісних видань (1595–1941) 

анотація складу фондів
Фонд рідкісних видань знаходиться у структурі загального, нотного, 

наукового абонементів відділу обслуговування, довідково-бібліографічного 
відділу. Зберігаються: палеотипи; іноземні стародруки; видання кирилич-
ного друку; видання гражданського друку; видання, відібрані вибірково на 
основі експертної оцінки, більшість з яких протягом тривалого часу була 
невідома широкому колу читачів. За їхньою типо-видовою структурою – це 
переважно художня література, літературознавчі праці, наукова література 
з історії, педагогіки, бібліотекознавства, довідкові видання, ноти.

Одним із найцінніших експонатів є книга Е. Путеанського “Аттиче-
ское красноречие, или книга избранных речей, а также школа доброго ра-
зума, совершенная и обновленная” (Амстердам, 1644). До розряду артефак-
тів належить книга І. Златоуста “Маргаритъ” (Острог, 1595). Заслуговує на 
увагу шедевр українського поліграфічного мистецтва “Минея праздничная 
(Анфологион)” (1619, друкарня Києво-Печерської Лаври). Велике науко-
ве значення має пам’ятка стародруків “Ключ розумєнія” І. Галятовського  
(1659) тощо. Наявні книги з автографами.

Довідковий апарат
Інвентарний опис (у формі службової картотеки відділу книгозбері-

гання)

бази даних
CLB – генеральний електронний каталог 
NTA – база нотного абонементу
NAB – база наукового абонементу 

бібліографія
Кушнаренко Н. М. Артефактні книжкові видання у фондах бібліотеки 

Харківської академії культури / Н. М. Кушнаренко // Схід-Захід : іст.-культу-
рол. зб. / Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. та уклад. В. В. Кравчен-
ко. – Х., 1998. – Вип. 1. – С. 165–170. 

Семененко Л. П. Бібліотека ХДАК : погляд із сьогодення / Л. П. Семе-
ненко // Вісн. Харків. академії культури : зб. наук. пр. – Х., 2000. – Вип. 3. – 
С. 124–133. 

Семененко Л. П. Библиотека – это святыня / Л. П. Семененко // Очер-
ки истории вузовских библиотек г. Харькова. – Х., 2001. – С. 265–296.

Ладна М. М. Бібліотека Харківської державної академії культури / 
М. М. Ладна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 722. 

Т. Шикаленко
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Музей історії  Харківського національного  
аграрного університету імені в. в. Докучаєва 
Підпорядкування: Міністерство аграрної політики  
та продовольства України 

Адреса: 1-ий корпус , учбове містечко ХНАУ, п/в “Комуніст-1”,  
Харківський р-н, Харківська обл., 62483 
Тел.: (057) 99-73-32, 93-71-46
Факс: (057) 93-60-67
Е-mаіl: admin@agrouniver.Kharkov.com 

Транспорт: станція метро “Пролетарська”, автобус 200

Час роботи: 13.00–15.00,  
вихідні дні – середа, п’ятниця, субота, неділя 

Історична довідка
1999 р. – відкрито музей.

Обсяг фондів
271 од. зб. документів (1816–2006)

анотація складу фондів
Експозицію музею організовано за періодами: Марімонтський – дип-

ломи випускників Марімонтського інституту сільського господарства 
(1839, 1857); Ново-Александрійський – журнал ведення господарських 
робіт у навчально-дослідному господарстві інституту (1898), негативи 
на скляних пластинах (чорно-білі): будова Ново-Александрійського ін-
ституту сільського господарства і лісництва, його лабораторії, навчаль-
но-дослідні господарства, студентські гуртожитки, директори інституту, 
околиці повітового містечка Пулави Люблінської губернії (1905); Ново-
Александрійський інститут сільського господарства і лісництва у м. Хар-
кові (1913–1921) – ювілейний екземпляр альманаху “Робфак”; Хар-
ківський сільськогосподарський інститут (1921–1941) – фотографія 
інститутського хору (1925), Почесна грамота ВР СРСР про нагороджен-
ня інституту орденом Трудового Червоного прапора (1941); Харківський 
сільськогосподарський інститут у Великій Вітчизняній війні – нагородні 
листи, нагороди, подяки випускникам інституту; Харківський сільськогос-
подарський інститут ім. В. В. Докучаєва (1946–1959) – дипломи учасників 
ВДНГ, комсомольські путівки про направлення на освоєння цілинних зе-
мель, членські посвідчення Всесоюзного товариства поширення політич-
них і наукових знань; Харківський сільськогосподарський інститут ім. 
В. В. Докучаєва (1959–1969) – грамоти та дипломи студентам і викладачам 
спортивного товариства “Буревісник”, Почесна грамота Президії ВР УРСР, 
якою нагороджено інститут; Харківський сільськогосподарський інститут 
ім. В. В. Докучаєва (з 1969) – грамоти та нагороди колективу інституту Пре-
зидії ЦК КПРС, Президії ВР СРСР, РМ СРСР і ВЦРПС, авторські свідоцтва 
про винаходи. 

В. Зозуля
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Фундаментальна бібліотека Харківського національного 
аграрного університету імені в. в. Докучаєва 
Підпорядкування: Міністерство аграрної політики  
та продовольства України
Адреса: п/в Комуніст-1, Харківський р-н, Харківська обл.,  
Україна, 62483
Тел.: (0572) 99-71-23
Е-mаіl: library@аgrоuniver.khаrkоv.com
Транспорт: від станції метро “Пролетарська”, автобус 200, 186
Час роботи: 9.00–20.00 (щодня)
Історична довідка
1816 р. – засновано бібліотеку Інституту землеробного господарства, 

розташованого в містечку Марімонті поблизу Варшави.
1863 р. – діяла бібліотека Політехнічного і Землеробсько-лісного інс-

титуту у м. Ново-Александрії (Польща).
1914 р. – бібліотеку разом з інститутом перебазовано до м. Харкова.
1921 р. – бібліотека Харківського інституту сільського господарства 

і лісівництва. 
1930-ті рр. – одержала статус фундаментальної. 
1946 р. – фундаментальна бібліотека Харківського сільськогоспо-

дарського інституту ім. В. В. Докучаєва. 
1991 р. – фундаментальна бібліотека Харківського державного аграр-

ного університету. 
2002 р. – сучасна назва.
Обсяг фондів
понад 600 тис. прим. видань з паперовими носіями (1787–2006), у т. ч.:
475 тис. прим. книг і брошур (1787–2006)
5 тис. прим. авторефератів дисертацій (1948–2006)
96 тис. періодичних видань (1888–2006)
3800 прим. неопублікованих видань (дисертації, звіти науково-дослід-

ної роботи тощо) (1934–2006)
485 прим. видань з електронними носіями (2002–2006) 
73 прим. рідкісних видань (до 1835)
2 прим. стародруків
Анотація складу фондів
Комплектування фонду розпочато у 1816 р. Документи фонду бібліо-

теки зберігаються, здебільшого, і на паперових носіях (1787–2006) та на 
CD-дисках (2002–2006). Бібліотечний фонд багатогалузевий. Формування 
його галузевою літературою пов’язано з ім’ям видатного ученого-грун-
тознавця В. В. Докучаєва. З його наукової діяльності розпочався розвиток 
системи бібліотечного обслуговування учених-аграріїв, розширилася гео-
графія книгообміну науковими виданнями, розпочалося комплектування 
російськомовними виданнями (1873), які заклали основу фонду бібліотеки. 
Зібрано праці і колекції видатних діячів аграрної науки: В. В. Докучаєва, 
М. М. Сибірцева, Ф. Ф. Мацкова, М. М. Кулєшова, О. Н. Соколовського, 
О. Ф. Фортунатова, О. О. Мігуліна, Г. І. Горохова та ін.
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За типами видання поділяються на наукові (1787–2006); навчальні 
(1924–2006); довідкові (1900–2006); літературно-художні (1905–2006).

За галузями знань: сільськогосподарська (1787–2006); природнично-
наукова (1900–2006); суспільно-політична література (1900–2006). 

Зберігаються дисертації та автореферати дисертацій.
У період воєнної окупації м. Харкова нацистами в 1941–1943 рр. 

книжковий фонд бібліотеки випадково не постраждав, оскільки вхід до 
книгосховища, яке знаходилося в підвальному приміщенні, було закладено 
цеглою і заставлено старими меблями.

Унікальні бібліотечні фонди увійшли до Всесвітнього каталогу сіль-
ськогосподарських інформаційних ресурсів.

Перлинами книжкового фонду є рідкісні видання, найстарішим з яких 
є “Пространное землеописание Российского государства, изданное в пользу 
учащихся по высочайшему повелению царствующей Екатерины ІІ” (СПб., 
1787).

Є численні енциклопедично-довідкові видання ХХ ст., спеціальні га-
лузеві покажчики.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний на вітчизняні видання 
систематичний на вітчизняні видання 
алфавітний на зарубіжні видання
систематичний на зарубіжні видання 
алфавітний дисертацій 
систематичний дисертацій 
алфавітний авторефератів 
алфавітний на періодичні вітчизняні видання 
алфавітний на періодичні зарубіжні видання 
алфавітний довідково-бібліографічного фонду 
систематичний довідково-бібліографічного фонду 
Картотеки:
головна довідкова статей сільськогосподарського напрямку 
“На допомогу бібліотечно-бібліографічного обслуговування 
“Персоналій”
“Науково-дослідні установи та вузи сільськогосподарського профілю”

бази даних 
Електронний каталог “Нові надходження”, “Ретроспективні видан-

ня”, “Дисертації”, “Автореферати”
Аналітична БД “Праці учених агроуніверситету”
Аналітична БД “Історія економічних наук”

бібліографія 
Фундаментальна бібліотека Харківського державного аграрного уні-

верситету // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 303–304.
Фундаментальна бібліотека : буклет / Харків. нац. аграр. ун-т  

ім. В. В. Докучаєва ; упоряд. О. Г. Іванця. – Х., 2006. – 6 с.
В. Зозуля
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Музей історії 
Харківського національного медичного університету
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України
Адреса: просп. Леніна, 4, м. Харків, 61020
Тел.: (057) 707-72-48 
E-mail: meduniver@khnmu.kharkov.ua
Транспорт: станція метро “Наукова”, трамвай 2, 8, 18

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1968 р. – розпочав діяльність музей історії Харківського державного  

медичного інституту.
1971 р. – музею присвоєно звання народного.
1994 р. – Музей історії Харківського державного медичного універ-

ситету.

Обсяг фондів
бл. 4500  од. зб. музейних предметів, у т. ч.
3880 од. зб. документів (1861–2006) 

анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження та фотодокументи.
Період 1861–1917 рр. репрезентують документи медичного факуль-

тету Харківського університету: навчальні плани, правила та вхідні квитки 
для студентів, розклади лекцій та іспитів, статути, записки, дипломи, пас-
порти, дисертації на ступінь доктора медицини, рукописні лекції, каталоги 
бібліотек і музеїв, рекомендації до практичних робіт, листування, фотогра-
фії, альбоми випускників.

Наявні документи Харківського медичного товариства: протоколи за-
сідань, медичний журнал, проспекти, запрошення, матеріали до історії жі-
ночої медичної освіти, вхідний квиток до Жіночого медичного інституту, 
звіт про його стан та діяльність, довідки.

Про діяльність Харківської медичної академії та інститутів (1918–
1940) свідчать накази, атестати, анкети, навчальні плани, рапорти, програ-
ми, листування, запрошення, мандати, посвідчення, студентські квитки, 
програми з’їздів, конференцій, записки кафедр, збірники інформаційних ма-
теріалів, вітальні адреси, афіші, фотографії, альбоми випускників, два томи 
рукописних лекцій із клінічної хірургії проф. М. П. Трінклера та ін.

Події 1941–1945 рр. репрезентовано листами, фотографіями, ком-
сомольськими та партизанськими квитками, нагородними листами, пош-
тівками, продовольчими картками, грамотами, наказами, запрошеннями, 
перепустками, листуванням, а також інструкціями, довідниками, організа-
ційно-методичними матеріалами, альбомами, газетами.

Період 1946–2006 рр. відобразили дипломи, посвідчення, накази, сту-
дентські та членські квітки, перепустки, запрошення, програми, спогади, 
автореферати дисертацій, актові промови, посвідчення, сертифікати, ман-
дати, вітальні адреси, афіші, рецензії, оголошення, матеріали службової та 
громадської діяльності учених, фотографії, альбоми випускників.
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Фондоутворювачі: ректорат і структурні підрозділи університету, 
професори і викладачі.

Обліково-довідковий апарат
Книги інвентарного опису

Каталоги

Картотеки

бібліотека
Складається з довідкової літератури з історії університету, наукових 

праць його співробітників, викладачів і професорів, комплектів газет “За 
радянського лікаря” (1934–1993), “Медичний університет” (1994–2006).

бібліографія
Перцева Ж. М. История – свидетель прошлого, свет истины, живая 

память…: о Музее истории Харьковского государственного медицинского 
университета / Ж. М. Перцева // Университеты. – Х., 2005. – № 4. – С. 54–59. 

Перцева Ж. М. Харківські медики на шляхах війни / Ж. М. Перцева // 
Великая Отечественная война на стендах вузовских музеев Харьковщины. – 
Х. : Изд-во НУА, 2005. – С. 63–76. 

Ж. Перцева

бібліотека Харківського  
національного медичного університету
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України

Адреса: просп. Леніна, 4, корпус “Б”, м. Харків, 61022
Тел.: (057) 707-72-42
Факс: (057) 705-07-21 
E-mail: libr@knmu.kharkov.ua 
Веб-сайт: http://knmu.kharkov.ua 

Транспорт: станції метро “Університет”, “Держпром”, “Наукова”

Час роботи: 9.00–19.00 (щодня)

Історична довідка
1805 р. – Історія бібліотеки Харківського державного медичного уні-

верситету пов’язана з відкриттям Імператорського Харківського університе-
ту та його медичним факультетом. 

1920 р. – останній об’єднався з Жіночим медичним інститутом у Ме-
дичну академію. 

1921 р. – Медичну академію реорганізовано у Харківський медич-
ний інститут. До створення цього інституту всі викладачі і студенти-медики 
були користувачами фундаментальної бібліотеки Харківського університе-
ту. Книжкові фонди медичного факультету Харківського університету ста-
ють базою для створення бібліотеки Харківського медичного інституту.
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1941–1943 рр. – бібліотека залишилася у окупованому нацистами 
місті, її книжковий фонд на 50% було знищено.

1994 р. – бібліотека Харківського державного медичного університету. 
У її структурі виділено фонд рідкісної книги (видання до 1900). 

Обсяг фондів
понад 1 млн. прим. видань, у т. ч.:
350 тис. прим. наукових
500 тис. прим. навчальних
70 тис. прим.зарубіжних
75 тис. прим. соціально-економічних 
25 тис. прим. художньої літератури 
бл. 5 тис. прим. дисертацій
2717 прим. видань у фонді рідкісної книги (іноземні стародруки, ви-

дання кириличного типу до 1800 р.; іноземні видання до 1900 р.; російські, 
українські видання до 1900 р.)

анотація складу фондів
Зберігаються дисертації з медицини (з 1805), монографії, збірники 

праць, підручники і навчальні посібники учених (видання до 1900), наукові 
видання вітчизняних і закордонних авторів, періодичні видання, фонд па-
тентних і довідково-інформаційних видань, автореферати дисертацій, фонд 
на магнітних носіях.

Бібліотека комплектується літературою з основних медичних і біо-
логічних дисциплін, здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення із 
спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична 
справа”, “Стоматологія”; передплачує 400 назв медичних і медико-біологіч-
них, соціально-економічних, літературно-художніх журналів. Наявні книги 
з автографами, рідкісні та цінні видання. 

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітні (генеральний, читацький, зарубіжної літератури, художньої 

літератури, дисертацій, авторефератів дисертацій)
систематичні (соціально-економічної літератури, дисертацій, авторе-

фератів дисертацій) 
предметний 

Картотеки:
систематична газетних і журнальних статей
систематична медичної літератури з 1991 р.
персоналій 
праць Харківського державного медичного університету
праць учених Харківського державного медичного університету

бази даних
З 1991 р. ведеться електронний каталог, програмний продукт “МAРК”. 
БД: медичної літератури; зарубіжної медичної літератури; література 

до 1900 р.; соціально-економічної літератури; аналітичного розпису видань; 
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художньої літератури; праці учених Харківського державного медичного 
університету; книгозабезпеченості навчального процесу; архів бібліогра-
фічних довідок; періодичні видання. 

БД “Література до 1900 р.” розпочата у 2001 р. 
БД “Медична література” містить дані про захищені дисертації, почи-

наючи з 1991 р.
І. Іванова

Музей історії  
Харківського національного університету радіоелектроніки
Підпорядкування: Харківське головне управління освіти і науки  
Харківської міськдержадміністрації

Адреса: просп. Леніна, 14, корп. “і”, м. Харків, 61166 
Тел.: (057) 702-08-19
Факс: (057) 702-10-13

Транспорт: станція метро “Наукова”

Час роботи: 8.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1982 р. – засновано музей. 

Обсяг фондів
бл. 4 тис. од. зб. документів (1931–2005), у т. ч.:
620 од. зб. документів з паперовими носіями
800 од. зб. фотодокументів (1950–2005)
1200 од. зб. фотоплівок (1980–2005)

анотація складу фондів
Документи з паперовими носіями, фотодокументи сформовано за пе-

ріодами, які пройшов університет.
Найчисленнішу групу архівного фонду складають документи, які 

відображають становлення та розвиток університету, створення наукових 
шкіл, внесок учених у розвиток науки і техніки; документи державних уста-
нов, накази, дипломи, свідоцтва, грамоти, вітальні адреси, листи; особисті 
документи професорів університету В. Г. Новикова, колишнього ректора,  
М. Ф. Бондаренка, Б. Л. Кащєєва, Є. Г. Прошкіна, Я. С. Шифріна, В. Д. Куку-
ша (фотографії, адреси, дипломи, авторські свідоцтва на винаходи, членські 
квитки, посвідчення ударників, мандати тощо). 

Події Великої Вітчизняної війни відтворено у спогадах ветеранів – 
учасників війни А. В. Орехова, І. А. Хоменко, І. А. Каганського, А. М. Ка-
пустина.

Велика кількість документів розкриває історію студентських буді-
вельних загонів; про їхню участь у важливих будовах держави свідчать чис-
ленні грамоти.

Документи засвідчують досягнення університетських науковців у 
створенні наукових шкіл: метеорної радіолокації, з теорії антен та поширення 
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радіохвиль та ін. Досягненням науковців школи метеорної радіолокації є 
найповніший у світі каталог “Орбиты и численность метеоров по наблюде-
ниям на экваторе” (М., 1975), “Результаты радиолокационных наблюдений 
слабых метеоров” (М., 1980).

Авторам книги “Метеоры и метеорное вещество” (1989) Б. Л. Кащєєву 
і В. І. Волощуку Президія АН України присудила премію ім. М. П. Бараба-
шова. Свідоцтво про її присудження та книга – в експозиції музею.

Міжнародний астрономічний союз за вагомий внесок університету 
у дослідження навколоземного простору присвоїв трьом малим планетам 
імена університету та його провідних учених. Свідоцтва на присвоєння ма-
лим планетам імен “ХНУРЕ”, “Волощук”, “Кащєєв” – важливі експонати 
музею. 

Фондоутворювачі: М. Ф. Бондаренко – ректор університету, Б. Л. Ка-
щєєв – засновник наукової школи метеорної радіолокації, Я. С. Шифрін – за-
сновник наукової школи з теорії антен і поширення радіохвиль, фундатор 
нового напрямку – статистичної теорії антен.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

бібліотека
Наявні книги і газети галузевого профілю, видання видатних уче-

них університету з автографами, науково-технічні збірники видавництв 
університету, де друкуються статті провідних науковців.

Близько 40 учених подарували музею свої праці з дарчим написом. 
Серед них: заслужені діячі науки і техніки, професори, доктори технічних 
наук М. Ф. Бондаренко, Я. С. Шифрін, Б. Л. Кащєєв, Ю. П. Шабанов-Куш-
наренко. 

Зберігаються газети університету 1957–2006 рр., “Квант” (1994–2006), 
“Горные кадры”, “Инженерные кадры” (1963–1994).

бібліографія
Харківський національний університет радіоелектроніки – 75 років / 

під ред. М. Ф. Бондаренко. – X., 2005. – 288 с.
Невичерпне джерело духовності : нариси про діяльність музеїв історії 

вищих навчальних закладів м. Харкова / ред. В. І. Астахова. – X. : НУА, 
2003. – 140 с.

Музеи и комнаты боевой славы учебных заведений г. Харькова : аль-
бом-справочник. – Х., 2005. – 86 с. 

Л. Тихоненко

Харківська правозахисна група
Підпорядкування: Самостійна організація

Адреса: вул. Іванова, 27, кв. 4, м. Харків, 61002
Тел.: (0572) 700-67-71, 714-35-58, 714-31-71
Е-mail: root@khghr.kharkov.ua
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Веб-сайт: http://www.khpg.org
Адреса для листування: Харків-2, а/с 10430, 61002

Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 10.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – Харківська правозахисна група, відома з 1988 р. як правоза-

хисна група Харківського “Меморіалу”, зареєстрована як окрема юридична 
особа. 

Група надавала моральну, юридичну та матеріальну допомогу особам, 
засудженим за політичними мотивами. У 1988–1990 рр., завдяки зусиллям 
членів групи, було припинено переслідування громадян за використання на-
ціональної символіки та розповсюдження демократичної преси. 

Обсяг фондів
Загальну кількість документів не визначено, документи потребують 

упорядкування

анотація складу фондів
У фонді відклалися документи особового походження – автобіографії, 

спогади (1990-ті), мікролист із зони (1970-ті), листування, вітальні адреси, 
фотодокументи, серед яких є фотознімки представників дисидентського 
руху та членів їхніх родин (серед. 1950-х), друковані матеріали – розрізнені 
матеріали “самвидаву”.

бази даних
Списки документів осіб, що постраждали від репресій, з відомостями 

біографічного характеру та їхні фотознімки в електронному вигляді.

бібліотека 
Наприкінці 1995 р. почала працювати громадська бібліотека, в якій 

жителі міста мають змогу отримати інформацію про механізми захисту прав 
людини, ознайомитися з документами, отримати юридичну консультацію. 
У фондах бібліотеки є чимало рідкісних книг, що використовуються в ро-
боті істориками, політологами, юристами тощо. 

бібліографія 
Свобода висловлювань і приватність : щоквартальний додаток до 

інформ.-аналіт. бюл. “Права людини” / Харків. правозахисна група. – Х., 
2001. – № 4, жовт.-груд. – 30 с.

Є. Захаров
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Херсонський обласний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 9, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 49-10-52, 42-43-20 
Е-mail: museum@public.kherson.ua

Літературний відділ: вул. Горького, 1, м. Херсон 
Каховський історичний музей: вул. Карла Маркса, 140, м. Каховка 

Транспорт: тролейбус 3, 4, 9, 11 (зуп. “вул. Леніна”);  
літературний відділ – тролейбус 4, 9, 11 (зуп. “вул. 9-го Січня”)

Час роботи: 8.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1890 р. – створено Херсонський музей. Засновником музею є відомий 

український громадський діяч, археолог і краєзнавець В. І. Гошкевич (1860, 
Київ – 1928, Херсон). Він незмінно очолював музей у найтяжчі перші 35 ро-
ків – періоду становлення музею, війн, революції та голоду (1890–1925).

1890–1898 рр. – Археологічний музей при Херсонському губернсько-
му статистичному комітеті. 

1898–1911 рр. – Археологічний музей при Херсонській губернській 
ученій архівній комісії. 

1911–1923 рр. – Херсонський міський музей старожитностей Хер-
сонського краю і вишуканих мистецтв. 

1923–1930 рр. – Херсонський державний історико-археологічний музей. 
1930–1941 рр. – Херсонський краєзнавчий об’єднаний музей. 
1941–1963 рр. – Херсонський історичний музей. 
1963–2006 рр. – Херсонський обласний краєзнавчий музей. На поч. 

1963 р. музеї Херсона об’єдналися у Краєзнавчий музей. У 1987 р. було 
прийнято рішення про створення відділу “Літературна Херсонщина” у бу-
динку, де народився та провів дитячі роки відомий письменник Б. А. Лавре-
ньов (Сергєєв) (1891–1959). У 1992 р. відкрилася експозиція Літературного 
відділу, відтворено меморіальну кімнату Б. Лавреньова. У 1993 р. відкрито 
меморіальну кімнату Й. К. Пачоського.У 2002 р. у структурі музею вперше 
створено Етнографічний відділ. 

2006 р. – у структурі музею налічується 12 відділів, серед яких:  новіт-
ньої історії, етнографії, історії краю до 1917 р., фондів; науково-просвіт-
ницький, літературний; сектор історії сучасної Херсонщини, Каховський 
філіал – Музей історії міста Каховка та ін. 

Херсонська область



215

Херсонська область

обсяг фондів
17 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (ХVІІ ст. – 2006) 
14 тис. од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ ст. – 2006)

анотація складу фондів
З дозволу Археологічної комісії відомий молдавський археолог 

І. Я. Стемпковський дослідив 150 курганів Наддністрянщини й передав 
знахідки до Херсонського музею, місцеві любителі старовини також пере-
давали свої колекції. 

З 1912 р. почалося планомірне передавання старожитностей Оль-
вії, добутих розкопками проф. Б. Фармаковського. У 1913 р. поважне міс-
це у музеї зайняла колекція сім’ї історика України М. М. Аркаса, яка була 
передана родичами по його смерті. У 1917 р. фонди музею поповнились 
зібранням надзвичайного значення: лапідарно-епіграфічною колекцією ан-
тичного часу відомого молдавського археолога-аматора І. Суручана (понад  
300 прим.). Серед відомих дарувальників та співдіячів музею був історик 
Запоріжжя Д. Яворницький та петербурзький археолог М. І. Веселовський – 
дослідник курганів півдня Росії.

1917–1920 рр. відзначилися надходженням приватного майна з помі-
щицьких маєтків та конфіскованих предметів побуту. У 1919 р. надійшла 
колекція творів мистецтва та 1 тис. прим. книжок (переважно XVIII ст.) з 
маєтку Золота Балка Н. В. Святополк-Мирської. 

Документи відділу фондів розподілено за групами: “Історія”, “Доку-
менти”, “Архівна”, “Книги”, “Плакати”, “Фото”. У них знаходяться: “ре-
визские сказки”; документи особового походження (грамоти, дипломи, 
мандати, посвідчення тощо) діячів культури, учасників Великої Вітчизняної 
війни, листи О. Фадєєва, М. Зощенка, О. Солженіцина, Р. Роллана, Б. Лавре-
ньова; друковані матеріали (декрети, листівки, афіші, програми, оголошен-
ня, відозви); рідкісні друковані видання; дореволюційні місцеві періодичні 
видання: “Юг”, “Родной край”, “Херсонские губернские ведомости”; карто-
графічні матеріали; рукописні карти Херсонської губернії, плани м. Херсон; 
рукописи наукових і художніх творів, у т. ч. документи Й. К. Пачоського, 
Б. Лавреньова, І. Дніпровського; фотодокументи.

Зосереджено матеріали наукових досліджень (щоденники розкопок, 
історичні нариси, нотатки тощо), особисті документи, документи про служ-
бову, громадську діяльність відомих осіб. 

У музеї зберігаються документи відомих осіб, серед яких: 
В. І. Гошкевич – засновник Херсонського краєзнавчого музею, уче-

ний, археолог. Був секретарем губернського статистичного комітету. За 
словами І. Фабриціус, хворий В. І. Гошкевич більше своєю наявністю, ніж 
роботою, тримав музей. На честь 5-ї річниці жовтневої революції у 1922 р. 
його вшанували як Героя Праці, але за станом здоров’я звільнили з поса-
ди зберігача музею (номінально його призначили директором), а через три 
роки він пішов на пенсію (1925). 

Й. К. Пачоський (1864–1942) – польський, український та російський 
учений-ботанік, зоолог, засновник Херсонського природознавчого музею. 
Він створив Ентомологічний кабінет, у якому збирав матеріали зі всієї тери-
торії губернії, що характеризували флору, фауну, ґрунти тощо. У 1898 р. ка-
бінет перетворено у Природничо-історичний музей Херсонського земства, 
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а у серп. 1906 р. музей відкрився для відвідувачів у власному двоповер-
ховому обладнаному будинку, збудованому за кошти земства та пожертви 
мешканців міста. Й. К. Пачоський – автор понад 300 наукових праць, кращі 
з яких написані у м. Херсоні. Звіти про свою діяльність він публікував у 
щорічних “Збірниках Херсонського земства”, зібрав цінну колекцію міне-
ралів та рослин, а також хребетних тварин, унікальний гербарій. До 1923 р. 
він очолював музей, а потім переїхав до Польщі. До складу документів НАФ 
за рішенням ЕПК Держархіву Херсонської області віднесено 10 рукописних 
наукових праць Й. К. Пачоського за 1900, 1909, 1915–1917, 1919–1922 рр. з 
його меморіального фонду.

Б. А. Лавреньов – радянський письменник, лауреат Сталінської пре-
мії, уродженець м. Херсона.

І. Д. Дніпровський – український радянський письменник, уродже-
нець с. Каланчак, Херсонської області.

З. П. Видриган – генерал-майор, учасник Першої світової, грома-
дянської та Великої Вітчизняної воєн.

М. А. Фортус – учасниця громадянської війни, майор розвідки в роки 
Великої Вітчизняної війни.

Д. К. Моторний – голова колгоспу ім. Кірова Білозерського району, 
двічі Герой Соціалістичної Праці.

М. А. Ємельянов– завідувач партархівом Херсонського обкому КПУ, 
голова Херсонського міського клубу любителів книги “Кобзар”, колекціо-
нер, бібліофіл та ін.

У музеї зберігаються матеріали за періодами:
дорадянський період представлено документами канцелярії Херсон-

ського губернатора, Херсонського губернського правління, Херсонської 
міської управи, “ревизскими сказками”, проектами і кресленнями ад-
міністративних, житлових, фортечних споруд, картами і планами міста та 
краю, періодичними виданнями: “Юг”, “Родной край”, “Херсонские гу-
бернские ведомости” тощо (ХVІІ ст. – 1917); 

документи міжвоєнного періоду – відозви, листівки, плакати, грамо-
ти, дипломи, мандати, посвідчення, соціалістичні зобов’язання тощо, відоб-
ражають події громадянської війни, роки встановлення радянської влади 
(1917–1941); 

документи періоду Великої Вітчизняної війни – посвідчення, подяки, 
накази, нагородні документи, листи тощо; документи повоєнних років – про 
відбудову зруйнованого народного господарства, діяльність промислових 
та сільськогосподарських підприємств, наукових, культурних, медичних, 
освітніх закладів (постанови зборів, протоколи засідань, умови соціалістич-
них змагань, звіти, почесні грамоти, матеріали з’їздів і пленумів ЦК КПРС та 
КПУ); 

сучасний період представлено документами (листівки, плакати, грамо-
ти, дипломи, посвідчення), що відтворюють реалії сьогодення промисловості 
та сільського господарства, діяльність державних установ, політичних партій 
та громадських організацій, відображають події “помаранчевої” революції у 
м. Херсоні.

Формування колекції фотографій почалося наприкінці ХІХ ст. В. І. Гош-
кевичем. Фотодокументи розподіляються за тематикою: дореволюційні, пе-
ріодів громадянської та Великої Вітчизняної воєн, сільське господарство, 
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народна освіта, охорона здоров’я, наука, будівництво, спорт, археологія,  
етнографія, культура, релігія. 

обліково-довідковий апарат
Акти приймання
Книга надходжень
Інвентарні картки
Інвентарна книга

Картотеки:
іменна
тематична
предметна 
хронологічна 

бібліотека
Налічує 38 тис. прим. книг і брошур (поч. ХІХ ст. – 2006), які відоб-

ражають історію Російської імперії; праці наукових установ і товариств, 
періодичні видання (Херсонські та Таврійські єпархіальні відомості тощо); 
видання Херсонської губернської та повітових земських управ, серед яких 
звіти Херсонського губернського та повітових земств, матеріали, що ві-
дображають історію розвитку суспільно-економічного і культурного життя 
Херсонщини, а також міст Одеси, Миколаєва, Єлисаветграда, Олександрії. 
Це статистично-економічні огляди, сільськогосподарські хроніки, матеріа-
ли оцінки земель міст Херсонської губернії та ін. 

Серед книг є довідкові видання – енциклопедії, словники, довідники, 
путівники по державних музеях. Особливо цінними є енциклопедичні ви-
дання поч. ХХ ст.

Довідковий апарат бібліотеки – книга обліку надходжень літератури 
та каталоги. 

бібліографія
Гошкевич В. И. Летопись музея за 1909, 1910 и 1911 гг. / В. И. Гошкевич ; 

Херсон. гор. музей древностей. – Херсон : Изд-во Херсон. гор. управления, 
1912. – Вып. 2. – 88 с. : ил.

Гошкевич В. И. Летопись музея за 1912 год / В. И. Гошкевич ; Херсон. 
гор. музей древностей. – Херсон : Изд-во Херсон. гор. управления, 1914. – 
Вып. 4. – 72 с. : ил.

Гошкевич В. И. Летопись музея за 1913 год / В. И. Гошкевич ; Херсон. 
гор. музей древностей. – Херсон : Изд-во Херсон. гор. управления, 1915. – 
Вып. 5. – 44 с. : ил.

Гошкевич В. И. Летопись музея за 1914 год / В. И. Гошкевич ; Херсон. 
гор. музей древностей. – Херсон : Изд-во Херсон. гор. управления, 1916. – 
Вып. 6. – 48 с. : ил.

Херсонский историко-археологический музей : к работникам Про-
свещения Херсонщины. – Херсон, 1924. – 8 с.

Фабриціус I. Літопис музею. Червоні роки 1917–1927 / І. Фабриціус ; 
Держ. Херсон. іст.-археол. музей. – Херсон : Червоний селянин, 1927. – 
Вип. 8. – 18 с.
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Фабриціус І. Літопис музею. 1927–1928 / І. Фабриціус ; Держ. Херсон. 
іст.-археол. музей. – Херсон : Червоний селянин, 1929. – Вип. 9. – 44 с. : іл.

Фабриціус І. Провідник по Херсонському державному історико-ар-
хеологічному музею / І. Фабриціус. – Херсон, 1929. – Ч. 1 : Загальний на-
рис. – 10 с.

Тахтай А. К. Работы Херсонского музея [в 1933 г.] / А. К. Тахтай //  
Проблемы истории докапиталистических обществ. – 1935. – № 5/6. – 
С. 133–134.

Тахтай А. К “Франкский меч” Херсонского музея / А. К. Тахтай // 
Проблемы истории докапиталистических обществ. – 1935. – № 5/6. – 
С. 130–133.

Ратнер И. Д. Памятка краеведа-активиста Херсонского областного 
исторического музея / И. Д. Ратнер. – Херсон, 1955. – 24 с.

Херсонський краєзнавчий музей : путівник. – Одеса : Маяк, 1971. – 
136 с.

Херсонский краеведческий музей : путеводитель. – Симферополь : 
Таврия, 1987. – 80 с.

Проблемы музееведения и краеведения : (к 100-летию основания 
Херсонского музея древностей) : тез. докл. юбил. конф. Ч. 4 : Октябрь 
1990 года / Херсон. краевед. музей ; под ред. В. Н. Асламова и др. – Херсон, 
1990. – 59 с.

Археологічні та історичні дослідження Херсонщини : зб. наук. пр. / Хер-
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Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мис-
тецтвознавства, ономастики : наук. записки / Херсон. обл. краєзн. музей ; 
під ред. Т. Г. Братченко та ін. – Херсон : Айлант, 2005. – 242 с. : іл.

Н. Кузовова

літературна Херсонщина
Підпорядкування: Літературний відділ Херсонського обласного  
краєзнавчого музею

Адреса: вул. Горького, 1, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 26-30-66 
Транспорт: тролейбус 1, 4, 9, 11 (зуп. “вул. 9-го Січня”)
Час роботи: 10.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1984 р. – створено відділ Херсонського краєзнавчого музею “Літера-

турна Херсонщина”.
1997 р. – створено літературно-меморіальний музей-квартиру Б. А. Лав-

реньова.
1992 р. – відкрито музейні експозиції.
У структурі музею: “Літературна Херсонщина”, “Літературно-меморі-

альний музей-квартира Б. А. Лавреньова”.

обсяг фондів
2800 од. зб. документів з паперовими носіями (кін. ХVІІІ ст. – 2005)
581 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ – 2005)
7 од. зб. відеодокументів (1991–2005)
2699 прим. книг та журналів (1756–2005) 
615 од. зб. музейних меморіальних предметів (кін. ХІХ–ХХ ст.) 

анотація складу фондів
Літературний відділ Херсонського краєзнавчого музею має експози-

ційні розділи, що зберігають архівні документи з такої тематики: культурне 
та літературне життя Херсонщини (кін. ХVІІІ ст. – 1917); Літературна Хер-
сонщина (1917–1945); Херсонська письменницька організація та сучасний 
літературний процес (1945–2005); Літературно-меморіальний музей-квар-
тира Б. А. Лавреньова (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.).

У розділі про культурне та літературне життя Херсонщини другої пол. 
ХVІІІ – поч. ХХ ст. зосереджено друковані матеріали, зокрема, примірники 
рідкісних видань; прижиттєві видання книг письменників, що перебува-
ли на Херсонщині (І. Хемніцера, М. Хераскова, Г. Державіна, О. Пушкіна, 
Д. Давидова, Л. Толстого, Б. Грінченка, Г. Потапенка, М. Горького, Дніпро-
вої Чайки (Л. Василевської) та ін.). У експозиції представлено херсонські 
видання; альманах молодих українських письменників “Перша ластівка” 
(1905), упорядкований М. Чернявським; альбом літографій О. Кручоних 
“Весь Херсон в шаржах и портретах” (1910); афіша з нагоди гастролей 
М. Заньковецької у м. Херсоні (1913); театральні квитки; документи акторів 
Долиновських з української театральної трупи Д. Гайдамаки, примірни-
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ки місцевих газет (поч. ХХ ст.), каталог книжкового магазину М. Шаха в  
м. Херсоні (1914). 

Серед музейного надбання – креслення херсонського корабельного 
майстра (1817); гравюра І. Скородумова “Смерть князя Г. Потьомкіна”, ма-
люнки А. Афанасьєва, М. Порхунова з видами м. Херсона і фортеці; жи-
вописна робота невідомого художника “Козак-Мамай” (кін. ХVІІІ – поч. 
ХХ ст.); графічний план археологічних розкопок біля с. Чорнянки Дніп-
ровського повіту, накреслений Д. Бурлюком (1912).

Наявні дві колекції: філокартична – листівки із зображенням Л. Толс-
того (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) та Пушкініана, зібрана і подарована музею хер-
сонським бібліофілом М. Ємельяновим, у якій представлені прижиттєві та 
рідкісні видання творів О. Пушкіна, книжки письменників допушкінської 
пори, сучасників поета, літературознавців, екслібриси, філателія, графічні 
роботи, зразки медальєрного мистецтва, малої пластики, значки тощо (кін. 
ХVІІІ – кін. ХХ ст.).

Документи наступного розділу експозиції дають уявлення про розви-
ток української культури і літератури та Херсонщини (1917–1945). Серед 
них – рідкісні херсонські видання: книжки товариства “Українська книгар-
ня”, поезії бібліофіла, краєзнавця С. Сильванського “Песни сердца” з дар-
чим написом автора (1928); каталог Херсонської художньої виставки (1927), 
окремі примірники місцевих газет (1920-ті). У музеї наявні листівки, агіт-
плакати більшовиків; книжки з автографами П. Тичини (1929), Д. Бурлюка, 
листівки з репродукціями його живописних робіт, видані у США (1930); 
видання творів М. Чернявського видавництва “Рух” та його заповіт, перепи-
саний рукою дружини (1928). Серед документів письменників-херсонців: 
В. Матяша – рукописна книжка “Про що співає соловейко?” (1922), ман-
дат Всеукраїнського з’їзду пролетарських письменників, членська картка 
Всеукраїнської асоціації пролетарських письменників (1927); С. Божка – по-
свідчення члена Всеукраїнської спілки селянських письменників “Плуг”, 
довідки, договір з Державним видавництвом України про перевидання його 
роману “До моря” (1936).

У 1986 р. надійшла частина архіву письменника І. Дніпровського 
(1895–1934), уродженця с. Каланчак Херсонської області, у якому сконцент-
ровано рукописи його творів, у т. ч. неопублікованих, таких як: докумен-
тальна повість-диптих “Микола Хвильовий. Портрет м’ятежника. Душа 
м’ятежника” (1930 –1933), “Новела про безсмертя” (автобіографічна), по-
вісті “Алтаєв”, “Кінець голубого народу” (1934); документи, у т. ч. мандат 
делегата V з’їзду Всеукраїнської спілки пролетарсько-селянських письмен-
ників “Плуг” (1930), членський квиток Спілки пролетарських письменників 
“Гарт”, довідка Укрлікнепу про відрядження І. Дніпровського для перевірки 
проведення заходів з українізації; угоди з видавництвами; листування з дру-
жиною М. Пилинською; прижиттєві видання книжок письменника. Архів 
І. Дніпровського містить також видання п’єси “97” М. Куліша (уродженця 
с. Чаплинка Херсонської області) з дарчим написом драматурга товаришеві 
(1929) та афішу спектаклю у Харківському театрі “Березіль” за цією п’єсою 
(1930). Серед книг – кілька видань поезій Г. Коляди з посвятою І. Дніп-
ровському.

Період 1930–1940-х рр. представлено прижиттєвими виданнями по-
етів А. Копштейна та Є. Фоміна, письменника М. Залки, доля яких пов’язана 
з Таврією; окремими номерами місцевої газети “Наддніпрянська правда”, 
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листівками періоду окупації та визволення Херсонщини; фронтовим щоден-
ником поета Л. Вишеславського та рукописом його спогадів про участь у 
боях на Херсонщині “Парадокс пам’яті”.

Наявні документи щодо становлення Херсонської письменницької 
організації, починаючи з 1945 р., та сучасного літературного процесу в краї. 
Зберігаються документи особового походження: автобіографії, рукописи, 
записники, книжки з автографами, вітальні адреси, листування, афіші, про-
грами театральних вистав, Днів радянської літератури на Херсонщині (1978, 
1987), літературних вечорів членів обласного літературного об’єднання, 
а з 1959 р. – обласної організації Спілки письменників України (М. Бра-
тан, М. Василенко, І. Гайдай, А. Дрозд, А. Кичинський, А. Крат, В. Кулик, 
Л. Куліш, І. Плахтін, П. Резніков, І. Стариков, А. Тютюнник, Н. Фогель, 
В. Шаройко та ін.).

Фонди музею містять документи та книги з автографами Я. Баша, 
О. Гончара, В. Кудієвського, творчість і діяльність яких пов’язана з Таврією. 
Серед раритетів – диплом Всесоюзного фестивалю радянських фільмів 
І ступеня, присуджений О. Довженку за сценарій “Поема про море” (1959). 
Наявні архіви: письменника В. Гнєдова останнього періоду його життя у 
Херсоні в 1960–1970-ті рр., що включають щоденники, рукописи віршів, 
спогадів, особисті документи, фото, меморіальні речі; поета В. Куликівсько-
го (жив у Херсоні протягом 1960–1992) – рукописи віршів, фото, листи від 
композитора П. Майбороди, письменника В. Гетьмана, книги з автографами 
митців, особисті речі; драматурга Д. Суптелі (1902–1970, уродженця с. Но-
вомихайлівка Генічеського району) – особисті документи, афіші, сценарії 
п’єс тощо. 

Останніми роками музей комплектується документами та виданнями 
діячів літератури і мистецтва української діаспори з Канади, США, у т. ч. 
таких як В. Куліш, Л. Онишкевич, М. Понеділок, М. Попович-Семенюк, 
Я. Славутич. 

Найповнішим за обсягом і змістом є архів Б. А. Лавреньова (1891–
1959) – уродженця м. Херсона, переданий його вдовою у 1980–1990-ті рр. на 
зберігання до фондів створеного літературно-меморіального музею-кварти-
ри письменника. В архіві відклалися документи особового походження: ви-
писка з протоколу Херсонського дворянського депутатського зібрання про 
зарахування до дворянства Херсонського повіту нащадків поміщиків Єса-
улових (у т. ч. прабабки письменника) (1840), атестат про закінчення гім-
назії (1909), свідоцтво про закінчення Московського університету (1915), 
свідоцтво про одруження з Є. Гербаневською (1928), записні книжки, ві-
тальні адреси, листи Б. Лавреньову від Ю. Домбровського, М. Зощенка, 
Вс. Іванова, В. Катаєва, П. Лукницького, В. Паустовського, Б. Польового,  
Р. Роллана, К. Симонова, О. Солженіцина, О. Фадєєва, К. Федіна, В. Філатова,  
К. Юона та ін.; листи письменника до дружини (1920–1950); дипломи лау-
реата Сталінської премії І та ІІ ступенів (1946, 1950), документи про його 
громадську діяльність. Зберігаються також: друковані матеріали – афіші, 
програми літературних вечорів за участю письменника та театральних 
вистав за його п’єсами; рукописи – п’єси “Разлом” (1927), неопублікованих 
оповідань “Рассказ о мужестве”, “Гость”; книжки з автографами Б. Лавре-
ньова та частина його бібліотеки з історії мореплавства та декабризму, у т. ч. 
і рідкісні видання. 



Архівні установи України

222

Фотодокументи представлено оригіналами кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. Це 
портрети та групові фотографії: Дніпрової Чайки (Л. Василевської) з ро-
диною біля її будинку у м. Херсоні; А. Грабенка (Конощенка); української 
театральної трупи Д. Гайдамаки з архіву акторів Долиновських; В. Кед-
ровського; М. Куліша з друзями і дружиною в м. Олешки; І. Дніпровського 
з дружиною в м. Харкові; Б. Лавреньова та його родини, письменників і 
його друзів; членів херсонської обласної організації Спілки письменників 
України; фото сцен із вистав театрів далекого зарубіжжя, міст Ленінграда, 
Москви, Риги, Херсона за п’єсами, у т. ч. драматургів-земляків; будівництва 
Каховської ГЕС до фільму О. Довженка “Поема про море”, Днів радянської 
літератури на Херсонщині (1987), міжнародного літературно-художнього 
Шевченківського свята у м. Херсоні (1997); творчих вечорів письменників 
та інші культурно-мистецькі заходи.

Відеодокументи висвітлюють події, пов’язані з відкриттям експозицій 
літературного відділу, літературної вітальні, проведенням вечорів, присвя-
чених Дніпровій Чайці, І. Дніпровському, М. Кулішу, Л. Андрієнку-Нечи-
тайлу та ін. Є інтерв’ю з вдовою письменника Є. Лавреньовою, літерату-
рознавцем Н. Кузякіною, письменником Я. Славутичем; відеофільми: про 
Б. Лавреньова – “Правда соленого ветра”, про експозицію літературного 
відділу “Херсон – місто на Дніпрі”. 

обліково-довідковий апарат 
Картотеки: 
іменні
тематичні
музейно-предметні
бібліографічні

бібліотека
Книжково-журнальне зібрання, у т. ч. рідкісні видання з автографами, 

є невід’ємною складовою “Літературної Херсонщини” та музею-квартири 
Б. Лавреньова.

бібліографія
Акказієва Т. А. Огляд архіву українського радянського письменни-
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О. Марущак

каховський історичний музей 
Підпорядкування: Філіал Херсонського обласного  
краєзнавчого музею

Адреса: вул. К. Маркса, 140, м. Каховка, Херсонська обл., 74800
Тел.: (0-5536) 2-08-34, 2-03-45, 4-20-10

Транспорт: таксі

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1940 р. – засновано Музей історії Каховського плацдарму. 
1941 р. – колекцію музею було евакуйовано до Астраханського крає-

знавчого музею. 
1947 р. – колекція повернулася до Херсонського обласного історично-

го музею у кількості 150 од. зб.
1957 р. – Каховський міський історичний музей.
1965 р. – “Музей історії міста Каховки”, філіал Херсонського облас-

ного краєзнавчого музею.
1995 р. – Каховський історичний музей – філіал Херсонського облас-

ного краєзнавчого музею. 

обсяг фондів
4036 од. зб. документів з паперовими носіями (1794–2006)
3812 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ ст. – 2006) 
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анотація складу фондів
Початковий фонд складав 165 експонатів, здебільшого фотокопій, 

газет 1920-х рр. й оригінальних карт. У 1957 р. музей прийняв 120 фото-
знімків з будівництва Каховської ГЕС та 101 фотодокумент своєї колишньої 
колекції від Херсонського обласного краєзнавчого музею. Його фонди, які 
на день відкриття налічували 1045 од., збагатилися цінними експонатами та 
колекціями. 

Архівний підрозділ музею включає такі рукописні та письмові оригі-
нальні документи: з розвитку торгівлі (статути різних торгових товариств, 
членські квитки торгових спілок, дозволи на торгівлю, торгові угоди, бор-
гові розписки, акти продажу домоволодінь); з розвитку освіти (звіти окре-
мих навчальних закладів, гімназичні квітки, свідоцтва учнів, табелі, кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст.); документи особового походження громадян: спогади 
учасників революційних подій 1905–1907 рр., 1917–1918 рр., громадянської 
та Великої Вітчизняної воєн; грамоти, листівки, мандати, посвідчення, що-
денники тощо працівників різних галузей господарства, Героїв Соціалістич-
ної Праці, будівельників Каховської ГЕС; друковані матеріали: театральні 
програмки з автографами уродженця м. Каховки, класика вірменської музи-
ки О. О. Спендіарова; плакати і листівки 1919–1920 рр.; грамоти, листівки, 
мандати тощо про участь господарств району у Всесоюзній сільськогоспо-
дарській виставці, рекламні проспекти, трудові рапорти, документи про пе-
редовий досвід підприємств міста, у т. ч. Каховської зрошувальної системи, 
Каховського заводу електрозварювального устаткування тощо; проспекти, 
буклети, афіші, плакати про фестиваль “Таврійські ігри”.

Найдавніші документи з історії Каховки кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.: 
купчі, межові книги, економічні примітки на Каховку, укази з Таврійського 
обласного правління, карти Таврійської губернії та Дніпровського повіту.

Особисті колекції репрезентовані іменами уродженців м. Кахов-
ки Є. П. Фоміна (1910–1942) – відомого українського радянського поета, 
А. І. Баршта (1896–1954) – письменника, журналіста, делегата І і ІІ Всеук-
раїнських з’їздів пролетарських письменників, М. А. Свєтлова (1903–1964) – 
радянського поета, Я. О. Бабенка, Героя Радянського Союзу (спогади, авто-
графи поетів, фотографії, документи про життєвий і творчий шлях).

Наявні особисті колекції засновників і власників Каховки з 1791 по 
1879 рр. дворян Овсянико-Куликовських (документи і фотографії про життя 
і діяльність уродженця Каховки, академіка-філолога і лінгвіста Д. М. Овся-
нико-Куликовського) і власників Каховки з 1879 по 1899 рр.; купців Панкеє-
вих, які включають родові документи, спогади, фотографії, листи. Окремо 
виділено зібрання нотних збірок і партитур О. О. Спендіарова (1871–1928) – 
уродженця Каховки, композитора, класика вірменської музики. 

Революційні події 1905–1907 рр., 1917–1918 рр. представлено числен-
ними спогадами і фотографіями учасників подій Л. З. Болдирєва, Я. Т. Са-
ученка, С. І. Мальованого, Л. З. Барбаумова, С. Г. Кахновера (Дубровсько-
го), П. Д. Серова, К. Т. Івденка та ін. Історію громадянської війни, зокрема 
Каховського плацдарму, представлено комплексом фотографій з Латиської, 
15-ї, 51-ї, 52-ї стрілецьких дивізій, 1-ї Кінної армії, а також невеличкою ко-
лекцією плакатів і листівок 1919–1920 рр. 

Роки будівництва соціалізму в краї характеризують спогади І. Соло-
хіної, В. Ушацького, Г. Л. Куколянської; документи (грамоти, листівки,  
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мандати, посвідчення) про участь господарств району у ВСГВ, всесоюзних 
нарадах, зльотах, фотографіями з історії колективізації, зокрема, з американ-
сько-українсько-російської комуни ім. Комінтерна, найбільшого в Україні 
зернорадгоспу “Червоний Перекоп”, перших орденоносців району.

Події років Великої Вітчизняної війни висвітлено колекцією спогадів 
каховчан-учасників війни, учасників оборони та визволення м. Каховки і 
району від нацистських загарбників, описів бойового шляху окремих час-
тин 9-ї, 44-ї, 2-ї гвардійської армій, які обороняли і визволяли місто в 1941–
1943 рр., подяк за визволення тих чи інших міст, в яких брали участь ка-
ховчани, нагородних документів, а також невеличкою кількістю фронтових 
газет, карт, листів, поштових листівок. Великий комплекс складають фото-
графії, які відображають події Великої Вітчизняної війни на Каховщині.

Найбільше місце в комплексі матеріалів, пов’язаних з відбудовою на-
родного господарства району після Великої Вітчизняної війни, займає будів-
ництво Каховської ГЕС і м. Нової Каховки. Комплекс налічує фотографії, 
листівки, бюлетені, афіші про передовий досвід і досягнення будівельни-
ків, щоденники Героя Соціалістичної Праці О. К. Маслака, Книги пошани 
будівництва Каховської ГЕС. Комплекс матеріалів про розвиток сільського 
господарства і промисловості Каховщини (1960–1990-ті) представлено гра-
мотами передовиків виробництва, трудовими рапортами, альбомами-еста-
фетами про успіхи трудових колективів, листівками, плакатами про передо-
вий досвід, дипломами переможців соціалістичного змагання, рекламними 
проспектами, фотографіями передовиків виробництва, Героїв Соціалістич-
ної Праці, окремих підприємств, колгоспів, радгоспів, у т. ч. – найбільшої 
в Європі Каховської зрошувальної системи, Каховського заводу електрозва-
рювального устаткування (грамоти, трудові рапорти, альбоми-естафети, 
плакати, дипломи, фото підприємств міста та району).

Громадсько-політичне і культурне життя Каховщини представлено 
фотографіями про перебування Президента України Л.Д. Кучми на КЗЕЗУ 
(1999) і в СТОВ “Любимівське” (2001), численними проспектами, буклета-
ми, афішами, плакатами про міжнародний музичний фестиваль “Таврійські 
ігри” (1993–2003).

Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи включають фотографії учасників 
революційних подій (1905–1907, 1917–1918); видів Каховки, жителів містеч-
ка, учнів початку ХХ ст., академіка-філолога і лінгвіста Д. М. Овсянико-Кули-
ковського; історії колективізації, громадянської війни, зокрема Каховського 
плацдарму, Латиської, 15, 51, 52 стрілецької дивізії, 1-ї Кінної армії; подій 
Великої Вітчизняної війни на Каховщині; будівництва Каховської ГЕС, зро-
шувальної системи; перебування у Каховці видатних людей тощо. 

Фондоутворювачі: фізичні особи, письменник, журналіст А. І. Баршт, 
радянський військовий історик С. Г. Дубровський (Кахновер), Герой Ра-
дянського Союзу Я. О. Бабенко. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Інвентарні картки
Наукові паспорти 

Каталоги: 
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систематичний
іменний
речовий

Довідкова бібліотека 
Має енциклопедії (історичну, військову, літературну); постанови 

Дніпровського повітового земства Таврійської губернії (1875–1911); журнал 
“Красный архив” (1923–1941); річні комплекти газет “Правда” (1990–1992), 
“Труд” (1983–1991), “Аргументы и факты” (1986–1992), “Ветеран” (1988), 
“Голос України” (1993–1996), “Український музей” (2004–2005), “Комуніст” 
(1999–2005), обласні, районні і міські газети.

Є твори з автографами Л. Леонова, С. Баруздіна, М. Харджієва, Ф. Га-
ріна.

бібліографія
Музей історії міста Каховки : буклет. – К. : Мистецтво, 1968. – 1 с.
Музей истории Каховки : путеводитель. – Симферополь : Таврия, 

1981. – 83 с.
Шевченко В. Г. Історія складання колекції Каховського музею / 

В. Г. Шевченко // Проблеми історичного краєзнавства, музеєзнавства та від-
родження культури українського народу : тези доп. наук.-практ. конф., 15– 
16 верес. 1993 р. / Херсон. обл. краєзн. музей. – Херсон, 1993. – 63 с.

Л. Кузьміна, С. Дяченко

бериславський районний історичний музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Р. Люксембург, 2, м. Берислав,  
Херсонська обл., 74300

Тел.: (05546) 3-24-04, 3-24-35

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1958 р. – Бериславський музей діяв на громадських засадах.
1967 р. – Народний Бериславський музей.
1981 р. – Бериславський відділ історії Херсонського обласного краєзнав-

чого музею.
2003 р. – Бериславський районний історичний музей. 

обсяг фондів
5256 од. зб. документів (1883–2007), у т. ч.:
2021 од. зб. документів з паперовими носіями (1883–2007)
3235 од. зб. фотодокументів (1892–2007)

анотація складу фондів
Документи музею відносяться до різних періодів, розподілені за гру-

пами: документи, фотографії, плакати.
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Дореволюційний період історії м. Берислава і району (до 1917) пред-
ставляють колекції документів і фотографій: історія міста і району, пер-
ший випуск приватної гімназії Парамонової (1914); будівництво чоловічої 
гімназії в м. Бериславі (поч. ХХ ст.); “Вид Григоріє-Бізюкового монасти-
ря...”(1902), “План церкви Воскресіння Христова” (1787–1864), (дерев’яна 
архітектура ХVІІІ ст.), квиток військовий Н. Зубенка (1899), “Свидетельство 
призыва в армию” І. Школенка (1906), “Свидетельство об окончании зем-
ского училища” Г. Нирка (1914). 

Революційним подіям на Бериславщині присвячено фотознімки 
Ю. Я. Баложіса, Є. П. Ясменка – заступника голови Бериславського ревко-
му; групи кулеметників Латиських стрільців (1920); “Приказ № 1 по г. Бе-
риславу” (1920); комплект плакатів періоду 1920-х рр. Зберігаються також 
документи, фотографії, плакати (1930–2002).

У фонді відображено стан сільського господарства (проспект вин 
маєтку князя Трубецького, 1911), члени артілі “Незаможник” (1924), фото-
графії “Колгоспники колгоспу «Вільна праця»” (1939), “Грамота колгоспу 
ім. Ворошилова” (1948); фотографії Героя Соціалістичної Праці В. М. Ка-
люжного (1986). Промисловість характеризують фотознімки “Група робіт-
ників заводу «Червоний хлібороб»” (1924), “Семінар голів промартілей” 
(1931), “Фасад Бериславського механічного заводу” (1949), “Формовка ка-
хелю” (1961); комплект документів та фотографій машинобудівного заводу 
(1960–1980); про медицину свідчать фотографії “Земська лікарня” (1931), 
“Районна лікарня” (2004), документ “Предписание немецкой жандарме-
рии г. Берислава врачам больницы” (1942). Культурі присвячені афіша до 
вистави “Хмара” (1904), “Програма вистави «Недоросль»”(1916), посвід-
чення Р. Мироненко – артистки хору ім. Г. Верьовки (1967), фотографія 
учасників хору с. Новорайська (2000). Освіту відображено документами: 
дипломом О. Г. Мільчевської (1907), посвідченням Г. Ліотте (1920), фото-
знімком першого випуску вчителів Бериславського педагогічного технікуму 
(1933 р.), комплексом документів та фотографій заслуженого вчителя Украї-
ни С. Д. Крайник (2002). 

Зберігається комплекс документів особового походження громадян 
(автобіографії, свідоцтва про народження), життя яких пов’язане з історією 
краю: родинні особові документи жителів м. Берислава до 1917 р. І. Є. Зу-
бенко, М. Школенко, Л. А. жильцова (паспорти, військовий квиток, квитанції 
про сплату податків, повістка до війська та ін.).

Фондоутворювачі: населення району, радгосп “Львівський”, машино-
будівний завод, сирзавод, хлібозавод.

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги 

Картотеки
Г. Гордійчук

Генічеський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Петровського, 1, м. Генічеськ, Херсонська обл., 75500
Тел.: (05534) 3-21-92
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Транспорт: автобус “Кільцевий”, “Мікрорайон – Семихатки”  
(зуп. “Музей”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1959 р. – відкрито Генічеський відділ Херсонського обласного краєзнавчо-

го музею. 
2000 р. – Генічеський краєзнавчий музей передано в територіальне 

майно району. 
2006 р. – музей підпорядковано відділу культури і туризму Генічеської 

райдержадміністрації. 

обсяг фондів
5872 од. зб. документів з паперовими носіями (1903–2006)
4491 од. зб. фотодокументів (1900–2006)

анотація складу фондів
Документи зберігаються у фондосховищі музею. Серед них: офіційні 

документи державних органів, установ, організацій і підприємств, громад-
ських об’єднань, приватних установ (укази, грамоти, накази, розпоряджен-
ня, довідки, вітальні адреси, урядові телеграми, договори, соціалістичні 
зобов’язання, трудові рапорти, протоколи); документи особового поход-
ження громадян (орденські книжки, свідоцтва, посвідчення, мандати де-
легатів, партійні, військові квитки, характеристики, довідки, автобіографії, 
запрошення, листи, заяви, трудові книжки); друковані матеріали (програми, 
листівки, оголошення, афіші); історичні хроніки, науково-технічні докумен-
ти (звіти про науково-дослідні роботи, автореферати, креслення, записки 
про раціоналізаторські розробки), картографічні документи, фотографії.

Особові документи та колекції представлено такими іменами: 
М. М. Глідер – геничанин, військовий кінооператор, лауреат Державної 
премії РРФСР, заслужений діяч мистецтв, учасник громадянської війни; 
Т. М. Смирнова – жителька м. Генічеська, астроном, відкрила понад 100 ма-
лих планет. У 1970 р., 1971 р., 1973 р. новим планетам дала назви міст: 
Генічеськ, Махарадзе, Плавськ; О. П. Стахов – уродженець Генічеського 
району, д-р техн. наук, проф., академік Академії інженерних наук України, 
автор 350 наукових праць, монографії; А. Ф. Чванін – учасник розгрому 
білогвардійського десанту в м. Генічеську у складі Задніпровської дивізії 
(1919); В. Я. Лобода – житель району, Кавалер трьох орденів Слави, гвардії 
молодший сержант, загинув 12 берез. 1945 р.; В. В. Любченко – геничанин, 
капітан далекого плавання, Почесний працівник морського флоту, на його 
честь названо теплохід.

Документи поділено за періодами, видами, змістом, хронологічними 
межами: кін. ХІХ ст. – поч. XX ст. – свідоцтва про освіту (церковні школи, 
жіноча гімназія), довідки про службу на військових кораблях, акти купів-
лі-продажу землі; сімейні фотографії; події 1917–1920 рр. у краї – спогади 
учасників, їх фотографії, військові книжки, афіші та оголошення народно-
го драматичного театру “Ренесанс”, оперативні повідомлення Південного 
фронту, накази, телеграми командування; промисловість, сільське госпо-
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дарство, культура, освіта (1920–1940) – листівки, довідки з місця роботи, 
характеристики, подяки, фотографії виробничих процесів, кращих трудівни-
ків; період окупації краю нацистськими загарбниками (1941–1943) – списки 
розстріляних і вивезених до Німеччини, листівки, військові квитки, прото-
коли свідків, спогади визволителів, орденські книжки, листи фронтовиків, 
фотографії, бойові характеристики, укази про присвоєння звання Героя Ра-
дянського Союзу; сільське господарство, промисловість, соціально-побутові 
установи, культура, освіта, охорона здоров’я, політичне життя, громадські 
організації, дружні зв’язки геничан у післявоєнний період – сьогодення: по-
чесні грамоти, дипломи, посвідчення ветерана праці, вітальні телеграми, 
мандати, накази, договори, трудові зобов’язання, рапорти, перепустки, сві-
доцтва, характеристики, партійні квитки, трудові книжки, протоколи зборів, 
анкети, списки дружніх делегацій, тексти виступів.

Тематика кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів: краєвиди, архітектура 
м. Генічеська і сіл району, узбережжя Азовського моря; портрети жителів 
міста і сіл (будівельники, лікарі, вчителі, механізатори, водії, ткалі, тварин-
ники, школярі, студенти, ветерани війни, Почесні громадяни міста, видатні 
люди краю, члени дружніх делегацій, народні депутати); виробничі процеси 
(рибоконсервний, арматурний, виноробний заводи, хлібозавод, прядильно-
ткацька фабрика, сироробний комбінат, морський порт, риболовецька артіль 
“Ревхвиля”, тваринницькі ферми, заняття у школах, училищах, спортив-
ній, дитячій музичній школі, дитсадках, гуртках Палацу творчості дітей та 
юнацтва); масові заходи суспільно-політичного характеру, культурні, спор-
тивні (мітинги, демонстрації трудящих, святкування Дня міста, вшануван-
ня пам’яті загиблих, урочисті збори, виборчі дільниці, спартакіади, шахові 
турніри, мистецькі конкурси, фестиваль національних культур “Таврійська 
родина”, зустрічі делегацій братніх народів).

Фондоутворювачі: Генічеська районна рада ветеранів війни та праці, 
відділ культури і туризму Генічеської РДА, редакція газети “Приазовська 
правда”, проф. М. М. Милосердов – колишній директор Присиваської агро-
лісомеліоративної станції; В. А. Сидорченко – головний лікар Генічеської 
центральної лікарні; О. В. Прихненко – місцевий поет, фотохудожник; 
П. В. Лахін  – учений біолог-фізіолог; С. Ю. Павлова – історик-архівіст, 
м. Москва; В. М. Піхуля – директор медичного училища, краєзнавець, ху-
дожник; О. М. Лавренко – колишній заст. директора Азово-Сиваського 
національного природного парку; Ф. Ф. Колода – художній керівник хору 
ветеранів війни та праці; В. П. железняк – поет, голова товариства “Просві-
та”; Ю. М. Бєлічко – директор районної станції юних техніків, краєзнавець; 
Є. І. Павлідіс – колишня вожата і вчителька школи-інтернату.

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарні книги 
Книга науково-допоміжного фонду

Довідкова бібліотека 
У фонді бібліотеки: довідкова література, книги, журнали, газети, 

брошури, буклети, альбоми, схеми, довідники, путівники про історичний, 
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соціальний, культурний розвиток краю та адміністративно-територіальний 
поділ району, його екологічний стан; рідкісні видання, серед яких 30 прим. 
з автографами. Напр.: В. Ключевський “Курс русской истории” (Петроград, 
1921), В. Г. Сиваш “Сивашская Одиссея” (Екатеринбург, 2005), “Лоция 
Азовского моря” (1985), “Дальневосточное морское пароходство. 1880–
1980” (Владивосток, 1980), В. Климов “Аскания-Нова – Земля Заповедная” 
(Херсон, 2005) тощо; комплекти газет “Приазовская правда” (1960–2006), 
“Вестник Приазовья” (2000–2006).

бібліографія
Геническ : фотоочерк / текст П. Д. Коваля. – Одесса : Маяк, 1964. – 27 с.
Коваль П. Д. Генічеськ : фотонарис / П. Д. Коваль. – Одеса : Маяк, 

1968. – 40 с. 
Вирлич А. Э. Геническ : путеводитель / А. Э. Вирлич, Е. С. Камин-

ская. – Симферополь : Таврія, 1986. – 60 с. 
Персональная выставка Анатолия Семилетова “Город сиреневой юнос-

ти” : каталог / А. В. Прихненко (упоряд.). – Геническ, 2000. – 4 с. 
Павлова С. Е. Из Неонтихоса в Геничи / С. Е. Павлова. – М., 2001. – 

114 с. 
“Интересный экспонат” // Вестник Приазовья. – 2003. – № 7.
Пихуля В. М. Геническ : увлекательный путеводитель и справочник / 

В. М. Пихуля. – Симферополь, 2004. – 82 с. 
Беличко Ю. Н. Геническ и окрестные земли : записки краеведа. Ч. 2 / 

Ю. Н. Беличко. – Геническ, 2005. – 54 с.
Сухоруков А. Геническ и Генический район : информ.-деловой путево-

дитель / А. Сухоруков. – Симферополь : ПолиПРЕСС, 2006. – 152 с.

Д. Варакіна, М. Лук’янчикова

Музей історії міста нова каховка
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Леніна, 22 а, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
Тел.: (05549) 4-23-42
Транспорт: автобус “Херсон – Нова Каховка”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1990 р. – Музей історії м. Нова Каховка створено на громадських за-

садах.
обсяг фондів
50 од. зб. фотоальбомів (1952–1990)
20 од. зб. книг-спогадів
9 од. зб. рукописних книг

анотація складу фондів
У фонді зберігаються: грамота Президії ВР СРСР міській комсомоль-

ській організації за участь комсомольців та молоді у будівництві Каховської 
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ГЕС (1968); диплом ЦК КПРС, РМ СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ м. Нова 
Каховка, переможцю у всесоюзному змаганні за успішне виконання планів 
11-ї п’ятирічки (1985); грамоти КМ України м. Нова Каховка, переможцю 
Всеукраїнського конкурсу по благоустрою (2004, 2005); рукописна кни-
га спогадів І. Г. Новикова (1899–1969) – першобудівника Каховської ГЕС, 
учасника боїв на Каховському плацдармі в роки громадянської війни; ру-
кописні книги спогадів Д. Г. Шерстюка (1917 р. н.) – ровесника жовтневих 
подій, учасника бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни на Херсон-
щині (1934–1988); у фотоальбомах відображено будівництво Каховської 
ГЕС, м. Нова Каховка, розвиток промисловості, аграрного сектора економі-
ки, освіти, культури, знані люди міста (1952–1990).

Є хронікально-документальний фільм про м. Нова Каховка “Освід-
чення в коханні” (автор А. Слюсаренко), який охоплює 50-річний період 
розвитку міста.

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 

Л. Сироїжко

Цюрупинський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Крилова, 51, м. Цюрупинськ, Херсонська обл., 75100
Тел.: (05542) 2-17-73
Факс: (05542) 4-58-28

Транспорт: автобус “Херсон – Цюрупинськ” (зуп. “Центр”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – субота, неділя

Історична довідка
1962 р. – створено Музей ім. О. Д. Цюрупи на честь діяча Комуніс-

тичної партії Радянського Союзу.
2002 р. – перейменовано в Цюрупинський районний краєзнавчий музей.

обсяг фондів
129 од. зб. документів (1855–1985)

анотація складу фондів
У фонді зберігаються: офіційні документи державних органів, ус-

танов; похвальні листи та грамоти, ощадні книжки, довідки облради, рі-
шення суду, повідомлення Московського комітету на Південному фронті; 
документи особового походження (свідоцтва про народження, смерть, за-
кінчення Олешківської школи, паспорти, пропуски, формулярний список 
Д. П. Цюрупи, біографічна довідка О. Д. Цюрупи, свідоцтво про шлюб, 
листи, подяки, щоденники, посвідчення, звістка про загибель М. Г. Гремя-
кіна, виписка з метричної книги, мандат делегата, атестат, ощадна, трудова 
книжки, профспілковий квиток, візитні картки, телеграма В. О. Когушева, 



233

Херсонська область

вітальні листівки, листівка-буклет, автобіографія О. Д. Цюрупи, довідка та 
документ-анкета І. В. Фоміна, документ-квиток, свідоцтво про звільнення, 
особова справа.

Друковані матеріали включають: газету “Наддніпрянська Правда”, 
книжку С. А. Шаталова, зошити, блокноти, статтю, запрошення.

Картографічні матеріали включають малу карту бойових дій, схема-
тичний план Києва.

Наявні фотознімки краю, сім’ї О. Д. Цюрупи.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотеки
І. Акулова

літературно-меморіальний музей а. П. бахути
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 7, Будинок-музей А. П. Бахути,  
м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900

Транспорт: автомобільний, річковий та залізничний транспорт 
“Херсон – Нова Каховка”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – відкрито Будинок-музей А. П. Бахути.
2009 р. – Літературно-меморіальний музей А. П. Бахути.

обсяг фондів
4800 од. зб. музейних предметів (1952–2009) 
110 од. зб. фотодокументів (1952–2009)

анотація складу фондів
У музеї зберігаються: рішення виконкому про створення літературно-

меморіального музею А. П. Бахути (1991); паспорт управління культури ви-
конкому Херсонської обласної ради народних депутатів (1992); документи 
за двома групами: етнографічні матеріали про побут та життя письменника; 
художні твори письменника, серед яких документи особового походження – 
рукописи, записні книжки, систематизовані рукописні 5 збірок творів “Ми 
діти людей” (1970); “ Сталеві бризки” (1970); поема “В’єтнам” (1972); казка 
“Про Дуба та його синів ” (1976); “Революція – це я” (1979); збірки систе-
матизованих рукописних творів та експонати етнографічного походження; 
фотографії різної тематики; 2 збірки письменника: “Передчуття : колек-
тивна збірка” (Нова Каховка, 1994), “Дань : вибрані твори” (2004); буклет 
з творами письменника та анотація до 50-річчя міста “Красуне Вічність : 
поетичний альманах” (Нова Каховка, 2002); публікації в місцевій пресі (ін-
формації, згадки про письменника, 1992–2007).

Фондоутворювач: письменник А. П. Бахута. 
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обліково-довідковий апарат
журнал надходжень 
Інвентарна книга

Картотека експонатів та творів А. Бахути 

бібліографія
Вершина Н. Міжнародна премія в Херсоні / Н. Вершина // Херсон. 

вісн. – 1991. – 13 квіт. – С. 2.
Гунько О. “...Не видались вартими уваги...” / О. Гунько // Нар. трибу-

на. – 1991. – 2 лют. – С. 6.
Гунько О. “Творянин з полку будетлянського” / О. Гунько // Нар. трибу-

на. – 1991. – 6 лют. – додаток до газети “Трибуна”.
Гунько О. Поздняя слава Анатолия Бахуты / О. Гунько // Нар. трибу-

на. – 1991. – 22–28 квіт.
Сухопаров С. Поет чи громадянин? / С. Сухопаров // Нар. трибуна. – 

1991. – № 34. – 4 верес.
Гунько О. Відкриваючи архів / О. Гунько // Нар. трибуна. – 1993. – 

№ 30. – 26 лип. – 1 серп.
Безгінова Л. Пам’яті поета / Л. Безгінова // Нар. трибуна. – 1994. – 

№ 10. – 7–13 берез.
Гунько О. Словофікація планети / О. Гунько // Нар. трибуна. – 1994. – 

№ 1. – 1–9 січ.
Смолій В. Слово про А. Бахуту / В. Смолій // Деловые новости. – 

1999. – № 5. – 29 січ.
“Так стверджуй, заперечуй і люби” // Нова Каховка. – 2008. – № 6. – 

4 лют.
З повагою до творчості Бахути // Нова Каховка. – 2008. – № 45. – 

5 листоп.
До ювілею А. Бахути // Нова Каховка. – 2009. – № 1/2. – 1 січ. 
Возвращение из небытия // Нова Каховка. – 2009. – № 3. – 14 січ.
Путілова О. В життя я ще прийду / О. Путілова // Нова Каховка. – 

2009. – 19 серп.
Олександрова О. Повернення поета / О. Олександрова // Ключи. – 

2009. – 15 січ.
Л. Сироїжко

Херсонський обласний художній музей  
ім. о. о. Шовкуненка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 34, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 49-31-64, 49-11-13, 49-03-47, 49-30-12
Факс: (0552) 49-30-12 
Е-mаil: muzeihs@mail.ru
Веб-сайт: http://www.art-museum.ks.ua

Транспорт: тролейбус 3, 4, 9, 11, автобус 3, 7, 8, 9, 16, 19, 31, 36, 43

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – вівторок, п’ятниця
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Історична довідка
1977 р. – на базі художнього відділу краєзнавчого музею створено ху-

дожній музей.
1978 р. – урочисто відкритий для відвідувачів під назвою “Херсон-

ський художній музей”. Відкриттю музею посприяла передача Херсону цін-
ної колекції творів мистецтва, заповіданої ленінградським колекціонером 
М. І. Корніловською.

1981 р. – присвоєно ім’я Олексія Шовкуненка. У 1981 р. від дружини 
митця до музею надійшло 70 творів видатного херсонця.

обсяг фондів
148 справ, у т. ч.:
135 справ управлінської документації музею (1977–1986)
7 справ документів особового походження художника М. Л. Скадов-

ського (1871–1972)
6 справ документів особового походження художника Г. В. Курнакова 

(1951–1977)

анотація складу фондів
Зберігаються: управлінська документація – накази, постанови, рішен-

ня про створення і реконструкцію музею, накази директора, плани роботи 
музею і Новокаховської картинної галереї та звіти про їх роботу, протоколи 
засідань науково-методичної ради; тексти лекцій; каталоги і буклети виста-
вок, тематико-експозиційні плани виставок, відгуки відвідувачів; виснов-
ки експертної комісії щодо встановлення оригінальності і авторства; кош-
ториси видатків, штатні розписи; акти про стан паркових скульптур; про 
передавання і приймання дарів; документи профспілкового комітету тощо 
(1977–1986); друковані матеріали (листівки, афіші, оголошення, відозви, 
прес-релізи, анотації до виставок, запрошення); статті співробітників му-
зею в періодичних виданнях (1987–2006); документи особового поход-
ження – колекції архівних документів з паперовими носіями художника 
М. Л. Скадовського – атестат про закінчення курсу юридичного факультету 
Московського університету, каталог посмертної виставки картин, етюдів 
і акварелей, перелік картин, листування з рідними і близькими (1871–1972); 
художника Г. В. Курнакова, члена Спілки художників УРСР: каталоги виста-
вок, членський квиток Спілки художників СРСР, грамоти за заслуги в роз-
витку образотворчого мистецтва, Указ Президії ВР УРСР про присвоєння 
Г. В. Курнакову звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, списки кар тин 
і літератури, листування (1951–1977); автобіографії, листування, матеріали 
службової і громадської діяльності про життєвий і творчий шлях художни-
ків О. О. Шовкуненка, І. І. Ботька, В. Г. Чуприни; фотодокументи з родин-
них архівів М. Л. Скадовського, В. Г. Курнакова, О. О. Шовкуненка. 

За тематичною ознакою фото- і відеодокументи поділяються на тема-
тичні (“Хортиця крізь віки – 2005”, “Голодомори на Україні”) і персональні 
(“О. О. Шовкуненко”, “ Г. Нарбут – корифей української графіки”, О. Лещук 
“Нью-Йорк. Вигадане життя”). Зберігається 4 альбоми з позитивами фото-
документів (1978–2006) та відеокасети з відеофонограмами (1997–2006).

Фондоутворювачі: члени Херсонської обласної організації Національ-
ної спілки художників України.
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обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги 
Книги надходжень 

Алфавітні книжки:
живопису 
графіки 
скульптури 
декоративно-ужиткового мистецтва 

Картотеки:
живопису 
графіки 
скульптури 

спеціальна бібліотека
Наявні рідкісні книги : Т. Г. Шевченко “Кобзар” (Киев, 1894); Р. Му-

терь “История живописи в ХІХ веке” (СПб., 1900); “Вестник изящных ис-
куств издаваемый при Императорской Академии Художеств” (СПб., 1883); 
журнали “Нива” (1896), “Мир искусства” (1899–1905); “Столица и усадьба” 
(1913–1915) тощо.

бібліографія
Произведения Г. В. Курнакова в собрании Херсонского художествен-

ного музея : каталог / сост. Л. М. Вольштейн. – Херсон, 1980. – 32 с.
Произведения народного художника А. А. Шовкуненко в собрании 

Херсонского художественного музея : каталог / сост. Л. М. Вольштейн. – 
Херсон : Обполиграфиздат, 1982. – 32 с.

Херсонський художній музей : путівник / під ред. Л. І. Корсакової, 
Л. М. Вольштейна. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 53 с.

Херсонський художній музей : альбом / упоряд. Л. І. Корсакова. – К. : 
Мистецтво, 1987. – 120 с.

Анатолий Платонов : каталог выставки / сост. Л.И. Корсакова. – Хер-
сон, 1987. – 8 с.

Новые поступление музея 10-летнего периода (1978–1988) : каталог 
выставки / сост.: Л. И. Корсакова, Л. И. Левина, Т. В. Шагунов и др. – Хер-
сон : Облполиграфиздат, 1988. – 86 с.

Т. Г. Шевченко в произведениях советских художников (из собрания 
музея) : каталог выставки / сост. Н. О. Касьяненко, Т. В. Шагун. – Херсон : 
Обполиграфиздат, 1990. – 24 с.

Егор Толкунов : каталог / сост. Л. М. Вольштейн. – Херсон : Облполи-
графиздат, 1991. – 24 с.

Лазарь Штырмер : каталог выставки / сост. Л. М. Вольштейн. – Хер-
сон, 2002. – 23 с.

Колекція М. І. Корніловської у зібранні Херсонського художнього му-
зею ім. О. О. Шовкуненка : каталог / упоряд.: Н. А. Кольцова, Л. М. Воль-
штейн, В. М. Новік. – Херсон, 2003. – 81 с.

Херсонський обласний художній музей ім. О. О. Шовкуненка : буклет / 
упоряд. Н. А. Кольцова. – Херсон, 2003. – 24 с.
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Самуил Григорьевич Невельштейн (1903–1983) : из собрания Херсон-
ского художественного музея им. А. А. Шовкуненко : каталог выставки / 
сост. Н. О. Касьяненко. – Херсон, 1988. – 27 с. 

Г. Аксютіна, Н. Бабій, Н. Касьяненко, Н. Саввич, Г. Гордійчук

новокаховська міська картинна галерея 
ім. а. с. Гавдзинського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 26, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
Тел.: (05549) 4-22-30

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1961 р. – перша персональна виставка картин художника А. С. Гавд-

зинського у м. Нова Каховка. 
1967 р. – створено Новокаховський художній відділ Херсонського об-

ласного краєзнавчого музею. 
2002 р. – Новокаховський відділ Херсонського художнього музею ім. 

О. Шовкуненка. 
2003 р. – Новокаховській міській картинній галереї присвоєно ім’я 

А. С. Гавдзинського – Почесного громадянина м. Нова Каховка, заслужено-
го художника України.

2004 р. – затверджено Положення про структурний підрозділ відділу 
культури – картинну галерею. 

обсяг фондів
25 од. зб. документів з паперовими носіями (1967–2006) 
56 од. зб. фотодокументів (позитивів) і 10 негативів (1952–2006)

анотація складу фондів
В архіві картинної галереї зберігаються документи особового поход-

ження А. С. Гавдзинського (листування, вітальні адреси, телеграми); дру-
ковані матеріали (програми, статті з газет, оголошення); фотодокументи: 
А. С. Гавдзинський на будівництві Каховської ГЕС, альбом фотодокументів 
персональної виставки А. С. Гавдзинського в м. Нова Каховка (1961), аль-
бом фотодокументів про виставки художників за період (1993–2006); книга 
відгуків (1961–2006).

Документи містять інформацію про художника А. С. Гавдзинського 
(1952–2006). Є документи про проведення виставок художників міста, Ук-
раїни.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотека надходжень 

Алфавітна картотека
М. Щипак
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Херсонська обласна  
універсальна бібліотека ім. олеся Гончара 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Дніпропетровська, 2, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 26-40-29
Е-mail: library@tlc.ks.ua 

Транспорт: тролейбус 1, 3 (зуп. “Парк Слави”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1872 р. – засновано громадську бібліотеку. 
1897 р. – для бібліотеки збудовано приміщення за індивідуальним 

проектом академіка-архітектора М. К. Толвінського, в якому книгозбірня 
розміщувалася до 1987 р. 

1923 р. – реорганізовано в державну центральну міську книгозбірню. 
1936 р. – присвоєно ім’я М. Горького.
Під час окупації м. Херсона нацистськими загарбниками фонди біб-

ліотеки були пограбовані, частина книг зникла.
1944 р. – бібліотека стала обласною у зв’язку з утворенням Херсон-

ської області.
1966 р. – наукова бібліотека.
1984 р. – надано статус універсальної наукової бібліотеки. 
1997 р. – книгозбірні присвоєно ім’я Олеся Гончара.
Читачами і друзями бібліотеки в різні часи були: письменник 

Б. А. Лавреньов, артист Ю. В. Шумський, академік Є. В. Тарле, місцеві діячі  
М. І. та В. І. Гошкевичі та ін. Успішному розвитку бібліотеки сприяла актив-
на діяльність В. К. Шенфінкель та М. Є. Беккера. 

обсяг фондів
953588 прим. видань, у т. ч.:
521 прим. рукописів
понад 27 тис. прим. рідкісних та цінних видань (1738–2006)

анотація складу фондів
У відділі рідкісних і цінних видань зберігаються архівні документи 

протоієрея Леоніда Гошкевича, журналіста Д. Й. Файнштейна, поета М. Бри-
фа; у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії – рукописи краєзнавців 
Є. В. Горностаєва, О. Паталаха, Б. Є. Вадона; у відділі документів з мистец-
тва – кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи.

У бібліотеці зберігається понад 27 тис. прим. рідкісних і цінних видань, 
у т. ч. бл. 150 прим. ХVIII ст.; три рукописні книги: “Генеральний регламент” 
(СПб., 1720), К. Рылеев “Думы” (М., 1920), А. С. Пушкин “Вольность… : сб. 
стихов” (Б. р.); бл. 200 прим. видань з автографами та маргіналіями.

Основні види документів – книги, брошури, журнали, газети, інформа-
ційні видання, ноти, образотворчі видання, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, 
компакт-диски, рукописи. За змістом це документи суспільного характеру, при-
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родничо-наукові видання, видання з техніки, медицини, мистецтва, сільського 
господарства, спорту, географії, літературознавства, художня література.

Довідковий апарат
Каталоги:
генеральний алфавітний
читацький алфавітний
систематичний
алфавітний нових надходжень
алфавітний нотних видань
алфавітний звукозаписів
алфавітний діаматеріалів
алфавітний та систематичний літератури іноземними мовами
зведений краєзнавчий
систематичний літератури з бібліотекознавства та бібліографознавства
алфавітний дореволюційних видань
систематичний дореволюційних видань
Картотеки:
систематична статей
Покажчики:
щорічні огляди “Література про Херсонську область”
“Літературний Вісник”

бази даних
Електронний каталог
Електронна картотека статей
“Краєзнавство”
“Ноти”
“Бібліотекознавство та бібліографознавство”

бібліографія 
Херсонська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О. М. Горького : путівник / склад. Л. І. Зелена, Н. Ф. Попова. – Херсон, 
[1992]. – 13 с.

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека : від минулого 
століття майбутньому : зб. ст. / Упр. культури Херсон. облдержадміністрації, 
Обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; уклад. Н. Ф. Попова ; ред. Л. І. Зеле-
на. – Херсон, 1998. – 90 с. – (До 125-ліття заснування).

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гон-
чара : путівник / відп. за вип. Л. Неділько. – Херсон, 2003. 

Книги гражданського друку, 1753–1860 : каталог колекцій / Херсон. 
обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, Відділ рідкісних видань ; склад. 
Л. М. Андрієнко ; ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 1996. – 28 с.

Каталог журналів у фондах Херсонської обласної універсальної нау-
кової бібліотеки, 1944–1993 / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гонча-
ра ; уклад. та передмова Л. І. Зелена. – Херсон, 1999. – 124 с.

Каталог зарубіжних видань української діаспори : (з колекції бібліоте-
ки) / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького ; уклад.: Т. Л. Свата-
ла, Л. М. Андрієнко ; ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 1993. – 31 с.
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Дивосвіт мініатюрного друкарства : каталог колекцій / Херсон. обл. 
універс. наук. б-ка імені Олеся Гончара, Міський клуб любителів книги 
“Кобзар” ; уклад. О. Марущак, Л. Крамаровська ; ред. Л. Зелена. – Херсон, 
2002 (1997). – 65 с.

Сак О. Архів Леоніда Гошкевича у фондах Херсонської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара / О. Сак // Константи : 
альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1 (12). – С. 96–99.

І. Мякота 

народний зразковий музей історії  
Херсонського державного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. 40 років жовтня, 27, каб. 118, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 32-15-62

Час роботи: 8.30–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1998 р. – засновано музей історії університету. 
2002 р. – музей був відкрито у новому приміщенні до 85-річчя універ-

ситету після реекспозиції.

обсяг фондів
1787 од. зб. документів і фотографій (1914–2006)

анотація складу фондів
Документи (свідоцтва та дипломи про закінчення інституту різних 

років, комсомольські та військові квитки, дипломи кандидатів наук, доцен-
тів, посвідчення, грамоти, програми вистав та концертів) розкривають іс-
торію створення та розвитку університету і охоплюють період з 1914 р., 
коли був створений Юр’ївський вчительський інститут, його переїзд до  
м. Херсону у 1917 р. та етапи його функціонування: 1919–1920 рр. – Хер-
сонський педагогічний інститут; 1924–1930 рр. – Херсонський інститут на-
родної освіти ім. Н. К. Крупської; 1930–1933 рр. – Херсонський інститут 
соціального виховання ім. Н. К. Крупської; 1933–1998 рр. – Херсонський 
державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської; 1998–2002 рр. – Хер-
сонський державний педагогічний університет; 2002–2006 рр. – Херсон-
ський державний університет.

Зберігаються особисті речі та документи видатних випускників та викла-
дачів університету (професорів О. І. Казимирчак-Полонської, В. П. Ковальова, 
Є. І. Пєтухова, І. І. Кобиляцького; випускників – О. Береша, заслуженого майст-
ра спорту України зі спортивної гімнастики; А. І. Кичинського, поета, лауреата 
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка в галузі літератури; К. П. Дорошенко, 
заслуженого працівника культури та ін.).

Фондоутворювачі: колишні випускники та викладачі ХДУ, члени їх 
родин, студенти.
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обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

І. Самсакова

Музей історії Херсонського національного  
технічного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008
Тел.: (0552) 32-69-53
Факс: (0552) 32-69-09

Транспорт: маршрутне таксі 36, 41

Час роботи: 9.00–13.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
2006 р. – музей створено до 50-річчя університету. 

обсяг фондів
645 од. зб. документів (1959–2006)

анотація складу фондів
До музею увійшли документи про створення та реорганізації уні-

верситету, документи з історії факультетів, кафедр, підрозділів, видатних 
учених університету. Серед них: накази по університету (1960–2004) про 
створення кафедр, підрозділів; біографії учених, автобіографічні докумен-
ти, програми конференцій, телеграми з поздоровленнями, деякі матеріали 
з історії кафедр, альбоми з фотографіями тощо.

Наявні фотоплівки, фотографії (1965–2006), компакт-диски (з 2004) 
з відеозаписами про учасників війни, співробітників, учених університету, 
рекламні ролики про університет, зйомки студентської самодіяльності, тру-
дових зібрань викладачів, святкових заходів, ювілейних вечорів тощо.

Фондоутворювачі: ректор університету, проф. Ю. М. Бардачов (з 1996), 
завідувач кафедри українознавства, проф. В. Д. Сусоров, викладачі, сту-
денти.

бібліотека 
У фонді наявні наукові праці викладачів, журнали університету, уні-

верситетська газета “Форум”, бібліографічні покажчики наукових робіт вик-
ладачів університету тощо.

Л. Кащенко 

народний музей історії  
Херсонського державного аграрного університету 
Підпорядкування: Міністерство аграрної політики  
та продовольства України

Адреса: вул. Р. Люксембург, 23, ХДАУ, головний корпус, ІІ поверх, 
м. Херсон, 73006
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Транспорт: тролейбус 4, 8; маршрутне таксі 1, 4, 29, 44, 48

Час роботи: 8.30–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1960 р. – створено меморіальну кімнату О. Д. Цюрупи. 
1974 р. – відкрито зал, присвячений історії університету. 
1991 р. – відкрито музей. 

обсяг фондів
1527 од. зб. документів з паперовими носіями (1874–2006) 
910 од. зб. фотодокументів (1900–2006) 
3 од. зб. фонодокументів (1975–1999) 
1 од. зб. кінодокументів (1970)
1 од. зб. відеодокументів (1999) 

анотація складу фондів
Архівний підрозділ музею називається фондовою кімнатою і міс-

тить не лише оригінали, але й копії документів: укази, розпорядження, 
постанови державних органів; документи особового походження викла-
дачів та випускників вузу (книги, рукописи, статті, дипломи, грамоти, 
залікові, трудові, орденські книжки, листування, вітальні адреси тощо); 
друковані матеріали (листівки, оголошення, плакати, афіші); рукописи на-
укових творів з історії м. Херсона та ВНЗ; фото-, фоно-, відеодокументи; 
родинні, особові документи видатних випускників та викладачів, серед 
яких: заступник голови Раднаркому СРСР О. Д. Цюрупа (1870–1928); д-р 
сільськогосподарських наук, проф. С. Д. Лисогорова; ректор університету 
В. О. Ушкаренко та ін.

Документи з паперовими носіями періоду до 1917 р. представлені атес-
татами, свідоцтвами студентів та викладачів. Період радянської влади та доба 
незалежності представлені указами, наказами, постановами про створення, 
перейменування та діяльність сільськогосподарської школи, інституту, осо-
бистими документами О. Д. Цюрупи, ректорів та педагогів, грамотами, дип-
ломами, брошурами, науковими виданнями тощо.

Документи умовно поділяються на три групи: історія міста, історія 
університету та особисті документи викладачів, випускників і студентів.

Наявні фотодокументи: планшети, альбоми, портрети, групові знімки 
викладачів та випускників, види корпусів та території університету; фонодо-
кументи – записи студентського концерту для випускників 1920–1940-х рр. 
(1975), вечора пам’яті О. Д. Цюрупи у Москві (1982), святкових заходів з 
нагоди 125-річчя університету; відеодокументи – запис святкових заходів 
з нагоди 125-річчя університету; кінодокументи – фільм “Хлібодари” про 
Херсонський державний сільськогосподарський інститут.

Фондоутворювачі: співробітники, випускники, студенти та члени їх 
сімей.

обліково-довідковий апарат
Каталоги:
іменних фотографій
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друкованих матеріалів про викладачів та випускників
рукописів 
за видами документів

Довідкова бібліотека 
Містить: збірник статей до 125-річчя університету, видання про 

участь викладачів та студентів у Великій Вітчизняній війні “Они сражались 
за Родину”, “Фронтовые дороги”, друковані спогади випускників, книги 
з історії окремих факультетів та кафедр, випуски серій “Історія університе-
ту”, “Біографії викладачів”, перелік наукових публікацій викладачів (1880–
2004), список випускників аграрного факультету (1944–2003), журнал “Тав-
рійський вісник”, газету “Аграрник”. 

Н. Новаторова



244

Хмельницький обласний краєзнавчий музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Подільська, 12, м. Хмельницький, 29013
Тел.: (0382) 76-23-40 
Е-mail: kokm@rel.com.ua 
Веб-сайт: www.kokm.rel.com.ua

Транспорт: тролейбус 4, 7, 7а, 13, 14, автобус 51 (зуп. “Торговий 
центр «Либідь-Плаза»” (Дитячий світ)

Час роботи: 8.00–17.15 (понеділок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця, 
субота), вихідний день – неділя

Історична довідка
1929 р. – організовано музей санітарної культури – першу установу 

музейного типу в м. Проскурові.
1933 р. – краєзнавчий музей відокремився як самостійна одиниця. 
1941 р. – набув статусу обласного, коли м. Проскурів став адміністра-

тивним центром Кам’янець-Подільської області. Фонди музею було зни-
щено під час нацистської окупації території у період Великої Вітчизняної 
війни. 

1954 р. – музей перейменовано на Хмельницький обласний краєзнав-
чий музей з двома відділами після перейменування м. Проскурова на 
м. Хмельницький. 

2006 р. – від музею відділено як окремі культосвітні заклади – від-
діл літературного музею та самостійний Літературно-меморіальний музей 
Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського району.

Обсяг фондів
3572 од. зб. документів з паперовими носіями
12571 од. зб. фотодокументів
60 од. зб. фонодокументів

Анотація складу фондів
Документи особового походження, фото-, фонодокументи, рукописи, 

друковані матеріали зберігаються у відділі фондів (група збереження “До-
кументи”).

У музеї зібрано документи особового походження.

ХмельницькА ОблАсть
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Період існування Подільської губернії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) пред-
ставляють такі документи: квитанції про оплату податків, податкові листи, 
прибуткові декларації, боргові зобов’язання; посвідчення про звільнення від 
арештів, обшуків; посвідчення про відстрочку вступу до військової служби; 
навчальні відомості, атестати; розписки про спадщину особистого майна; 
угоди про купівлю землі.

Період Подільської губернії 1920–1930-х рр. характеризують доку-
менти про репресії кін. 1930-х рр.

Періоду Великої Вітчизняної війни присвячені документи: атестати 
про середню освіту; повідомлення про нагороди, грамоти, поздоровлення; 
квитки відпускні; червоноармійські книжки; розпорядження; повідомлення 
про загибель; листи, листівки, накази, посвідчення, газети.

Посвідчення, довідки, дипломи, грамоти, автобіографії, листи пред-
ставляють 1950–1990-ті рр.

Особливо цінними є сім стародруків.
Ціність становлять рукописи праць проф. Ю. Й. Сіцінського – крає-

знавця, етнографа, збирача старожитностей з історії Подільського краю: 
“Типографии и издания на Подолье” (1934); “Научная работа в Каменце на 
Подоле за последнее десятилетие”, “Види Кам’янця-Подільського” (1915); 
“Смотрицький замок” (1891).

Друковані матеріали включають буклети, газети, афіші, плакати, ві-
дозви (понад 2 тис. прим.), карту Подільської губернії. 

Серед фотодокументів – види м. Проскурова (кін. ХІХ ст.); фотознім-
ки, що розповідають про суспільно-політичне життя, освіту краю (1917–
1920), економіку періоду соціалістичного будівництва, розвиток науки, 
освіти, культури (1920–1941); фотографії учасників визволення м. Проску-
рова, інших населених пунктів, учасників партизанського руху; фотографії, 
що зафіксували суспільно-політичне, економічне, культурно-освітне життя 
краю (1944–1991); фотографії учасників перебування обмеженого контин-
генту радянських військ в Афганістані. 

Фонодокументи містять спогади учасників Великої Вітчизняної війни.
Фондоутворювачі: Ю. Сіцінський – священослужитель, проф., крає-

знавець, етнограф, збирач старожитностей, ініціатор відкриття та директор 
першого музею на Поділлі; А. М. Дзяткевич – уродженець м. Проскурова, 
учасник громадянської війни, працював на Подільській залізниці; П. С. Пиш-
ний (1921 р. н.) – уродженець Поділля, учасник Великої Вітчизняної війни, 
оборони Москви, Ленінграда; Б. О. Поліщук (1918 р. н.) – уродженець Поділ-
ля, учасник Великої Вітчизняної війни; М. П. Афіцький (1919 р. н.) – урод-
женець Поділля, учасник Великої Вітчизняної війни; М. П. Туржанський 
(1908 р. н.) – уродженець Поділля, репресований, розстріляний у 1939 р. 
під час перебування в Тайшетському концтаборі; Т. Б. Демба (1926 р. н.) – 
уродженець Поділля, учасник Великої Вітчизняної війни; І. С. Жулкевський 
(1919 р. н.) – уродженець м. Проскурів, з 1963 по 1989  рр. працював у музич-
но-драматичному театрі ім. Петровського, 1970 р. отримав звання заслуже-
ного артиста УРСР, 1980 р. – народного артиста УРСР. 

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
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Описи

Картотеки

бібліографія
Козловська Г. Рукописний спадок з архіву Ю. Й. Сіцінського у фондах 

[Хмельницького обласного краєзнавчого] музею / Г. Козловська // Літопис 
Хмельниччини 2001 : краєзн. зб. / Хмельн. обл. краєзн. музей. – Хмельни-
цький, 2001. – С. 49–52.

Кокошко Н. Хмельницький обласний краєзнавчий музей : історія 
і сучасність / Н. Кокошко // Хмельниччина : минуле, сучасне, майбутнє : 
матеріали обл. наук.-практ. конф. до 65-ї річниці утворення Хмельн. обл. – 
Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 151–154.

Сіцінський Є. Гектор Кам’янецької фортеці : (іст. нарис) : рукопис 1934 р. 
/ підгот., упоряд. та передм. А. Трембіцький. – Хмельницький, 2003. – 30 с.

Сіцінський Є. “Смотрицький замок” : рукопис 1891 р. / підгот., упо-
ряд. та передм. А. Трембіцький. – Хмельницький, 2003. – 22 с.

Єсюнін С. Вулиці Хмельницького : іст.-довідк. вид. / С. Єсюнін ; худ. 
оформлення Т. Савчук. – Тернопіль : В. П. Андріїшин, 2005. – 122 с. 

Кушнір Л. Збірка документів учасників виставок досягнень в народ-
ному господарстві СРСР у фондах Хмельницького обласного краєзнавчого 
музею / Л. Кушнір // Вісн. Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 
2006. – Липень. – С. 190–191.

Боголюбова І. М. Історія школи с. Іванківці Хмельницького району 
(мовою документів) [Хмельн. обл. краєзн. музею] / І. М. Боголюбова // Лі-
топис Хмельниччини – 2007 : краєзн. зб. : [присвяч. 70-річчю утворення 
Хмельн. області] / Хмельн. облдержадміністрація, Упр. культури, туризму і 
курортів, Хмельн. обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2007. – С. 128–130.

Кокошко Н. В. Колекція документів ХІХ – початку ХХ ст. (до 1918) фон-
дів Хмельницького обласного краєзнавчого музею (ХОКМ) / Н. В.  Кокошко 
// Літопис Хмельниччини – 2007 : краєзн. зб. : [присвяч. 70-річчю утворення 
Хмельн. області] / Хмельн. облдержадміністрація, Упр. культури, туризму 
і курортів, Хмельн. обл. краєзн. музей. – Хмельницький, 2007. – С. 14–17.

Т. Юркова

Волочиський районний історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Музейна, 19, м. Волочиськ, Хмельницька обл., 31200
Тел.: (0245) 3-57-98

Транспорт: музей знаходиться поряд із залізничним вокзалом

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1979 р. – музей відкрито на громадських засадах. 
1982–1996 рр. – віднесено музей до державних установ, діяв як відділ 

Хмельницького обласного краєзнавчого музею. 
1996 р. – музей став самостійною установою. 
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Обсяг фондів
1570 од. зб. музейних предметів основного і допоміжного фонду, 

у т. ч.:
254 од. зб. документів з паперовими носіями основного фонду (1885–

2004)

Анотація складу фондів
Експонати та фонди музею поділені за такими тематичними група-

ми: найдавніше минуле Волочиського району (до ХХ ст.); історія розвитку 
Волочиського краю (1900–1941); Волочиський район в період Великої Віт-
чизняної війни (1941–1945); зал пам’яті воїнів-афганців; агропромисловий 
комплекс району в 1950–1990-х рр.; творці історії краю (видатні особис-
тості – наші земляки, розвиток благодійництва в районі).

Документи висвітлюють історію Волочиського району від найдавні-
ших часів до сьогодення (найдавніший документ 1885 р.).

Документи відображають різні історичні епохи, включають докумен-
ти особового походження, документи різних установ і організацій, підпри-
ємств різних форм власності, пам’ятки образотворчого мистецтва, фотогра-
фії, негативи, ксерокопії, довідкові історичні матеріали, лекції (рукописні 
і машинописні тексти).

Зберігаються документи про героя громадянської війни Д. С. Саму-
ся, могила якого знаходиться у м. Волочиськ, Героя Соціалістичної Праці 
М. І. Починка, відомих письменників України, уродженців Волочисько-
го району, Б. А. Грищука, В. А. Маняка, І. І. Сварника, літературознавця 
І. М. Дузя, співачки О. Басистюк.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Списки

Л. Гуляк

Дунаєвецький районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 3, м. Дунаївці, Хмельницька обл., 32400
Тел.: (03848) 3-13-85

Транспорт: автобус “Хмельницький – Дунаївці”, “Хмельницький – 
Кам’янець-Подільський”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – субота

Історична довідка
1986 р. – музей розпочав роботу на громадських засадах. 
1988 р. – функціонував як історичний відділ Хмельницького краєзнав-

чого музею. 
1996 р. – переведено у підпорядкування Дунаєвецької районної ради. 
2005 р. – Дунаєвецький районний краєзнавчий музей отримав держав-

не свідоцтво про реєстрацію.
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Обсяг фондів
74 од. зб. документів з паперовими носіями
123 од. зб. фотодокументів (1912–2005)

Анотація складу фондів
Документи зберігаються за періодами: перший (1912–1940), другий 

(1940–1946), третій (1946–1991), четвертий (1991–2005). 
Серед документів: похвальний лист учениці церковно-приходської 

школи с. Рудки Н. Д. Макогань (1912); грамота учаснику боїв за звільнення 
м. Праги ст. сержанту І. М. Теслюку; грамота М. А. Спиридону за взяття 
м. Берлін (1945); документ про присвоєння звання Героя Радянського Союзу 
Д. Г. Бачинському (1945); листівки періоду Великої Вітчизняної війни, пла-
кат “Родина – мать зовёт” та ін.

Наявні документи особового походження: службова характеристи-
ка сержанта Л. О. Гладкого; листи періоду Великої Вітчизняної війни від 
Й. Думанського (1945), О. Мартинюка, М. Липка; Р. Сопчук (1944) рідним; 
посвідчення партизана С. І. Кучерова; посвідчення Г. Добровольського про 
отримання мотоцикла (1945); партизанський квиток С. І. Кучерова; свідоцтво 
про закінчення училища В. І. Гриба (1914); паспорт М. І. Ніколаєвої (1914); 
метрична довідка (1915); посвідчення до медалі “Відмінний прикордонник” 
І. І. Сварника (1945). 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Фондова книга

бібліотека
Налічує 500 прим. книг, серед яких є рідкісні видання.

бібліографія
Дунаєвецький районний краєзнавчий музей : буклет. – Дунаївці, 

1998.
В. Беченко

міський краєзнавчий музей м. нетішина  
славутського району
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: просп. Незалежності, 29, м. Нетішин, Славутський р-н, 
Хмельницька обл., 30100
Тел.: (03842) 3-25-73, 3-25-74
Факс: (03842) 3-25-73
Е-mail: muzey@netish.com.ua 

Транспорт: автобус

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – понеділок
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Історична довідка
1994 р. – зареєстровано краєзнавчий центр-музей як позашкільну ви-

ховну установу в м. Нетішині. Його директором стала Г. Й. Фурманчук. 
1997 р. – краєзнавчий центр-музей пройшов реєстрацію як музей си-

стеми освіти.
2000 р. – перепрофільовано у міський краєзнавчий музей. 
2001 р. – відбулося відкриття музейної експозиції. 
У структурі чотири відділи: історичний з секторами археології та 

етнографії, природи, фондів та масово-просвітницький, мистецька галерея 
“Арт-ПЛАСТ”. 

Обсяг фонду
1128 од. зб. документів, у т. ч.:
998 од. зб. документів основного фонду (1859–2006)
130 од. зб. документів науково-допоміжного фонду (1859–2006)

Анотація складу фондів
Експонати вісімнадцяти експозиційних залів відображають основні 

напрямки історії, етнографії, природи регіону. 
Зберігаються укази Волинської духовної консисторії благочинному 

протоієрею Миколі Кроткевичу, відозви “Воинам земли русской”, маніфест 
з нагоди 300-річчя царського дому Романових, статут сільськогосподарської 
артілі, с. Нетішин (1930), статут колгоспу “Нове життя”, с. Нетішин (1970), 
книга відгуків відвідувачів Хмельницької атомної електростанції, рішення 
сесій Нетішинської міської ради.

Наявні документи особового походження: “Паспортная книжка” жи-
теля с. Нетішина І. М. Опанасюка-Панасюка (1911),“Зачетная книжка воен-
нослужащего: ГТО II ст.”, комсомольський, військові, студентські квитки, 
свідоцтва про народження, пенсійні посвідчення жителів м. Нетішина; фі-
нансово-розрахункові документи – зразки податкових квитанцій, платіжні 
повідомлення щодо сільськогосподарського податку, платіжне повідомлен-
ня з податку на неодружених, одиноких і малосімейних громадян СРСР, до-
кументи з обов’язкового окладного страхування, залікові квитанції на м’ясо 
(1952), зобов’язання та квитанції на поставку державі картоплі та інших 
сільськогосподарських продуктів, розрахункові книжки для працюючих у 
державних, кооперативних і громадських підприємствах, трудові книжки 
колгоспників, профспілкові документи (квитки, картки сплати членських 
внесків, облікові картки членів профспілки) та ін. (ХХ ст.); посвідчення до 
нагрудних знаків, значків, медалей, орденів (1950–1995) (“Переможець соц-
змагання”, річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні, річниць Зброй-
них Сил СРСР, “За досягнення у самодіяльному мистецтві”, “За доблесну 
працю”, “Майстер-умілець”, “Молодий гвардієць п’ятирічки”, “Відмінник 
народної освіти”, “Ветеран праці”, “Почесний працівник ХАЕС”, “За обо-
рону Кавказу”, “За трудову відзнаку”, “Ударник 10 п’ятирічки”, “За перемо-
гу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні”, “Червона Зірка”, “Моло-
дому передовику виробництва”).

Фотодокументи (1888, 1915–1987) зафіксували жителів затоплено-
го с. Дорогоща, хутора Довгий Брід, Півневої Гори Славутського району; 
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капітана В. С. Коваленка; моменти розвитку колгоспного будівництва місце-
вого Нетішинського господарства у довоєнні та 1950-ті рр.; факти з історії 
Хмельницької атомної електростанції (зібрання біля відкритого розподіль-
чого пристрою, друга звітно-виборча конференція дирекції, контрольна ко-
місія з перевірки будівництва другого енергоблоку, 1987).

Зібрано карти, атласи (поч. ХХ ст. – 1981): географічні, топографічні, вій-
ськові, шкільні, карти ґрунтів (Західна Україна, Білорусь, Східна Європа). 

Обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги 
Інвентарні каталоги 

науково-довідкова бібліотека
Загальний фонд становить 2361 прим. книг, 685 од. журналів, га-

зет. Тематика літератури: краєзнавство, історія, етнографія, культурологія, 
мистецтво, археологія, природа, геологія, спеціальні (допоміжні) історич-
ні дисципліни, художня література та історія української літератури, кни-
гознавство, література рідного краю, енциклопедичні видання, словники. 
Комплекти журналів і газет відносяться до 1990-х рр. – поч. ХХІ ст.

Наявні книги з автографами таких діячів: А. Д. Новосілецький, 
М. П. Манько, Б. Т. Боровець, В. Й. Вихованець, Г. С. Дем’янчук, С. С. Дя-
ченко, І. І. Міньков, І. Г. Пащук, П. Т. Рачок, Л. Ф. Рудковська, А. В. Свари-
чевський, М. І. Середа, В. М. Сокіл, Н. М. Ярмолюк.

бібліографія
Вихованець Т. В. Історія Нетішина : посіб. для серед. навч. закладів / 

Т. В. Вихованець. – Острог, 2006. – 76 с.
Т. Вихованець, Г. Балій

славутський державний історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. газети “Правда”, 48, м. Славута, 
Хмельницька обл., 30000
Тел.: (03842) 2-15-73

Транспорт: поїзд (зуп. “станція Славута-1”), далі маршрутне таксі, 
автобус

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка 
1967 р. – створено народний музей з ініціативи ветерана війни 

Г. Г. Звади. 
1977 р. – перейменовано у Музей партизанської слави. Основу його 

експозицій складали матеріали про антифашистське підпілля і партизан-
ський рух на Славутчині у 1941–1944 рр. При ньому було відкрито галерею 
картин і скульптур митців м. Києва. 

1985 р. – перейменовано у Музей історії партійної і комсомольської 
організації Славутчини. За проектом хмельницького архітектора Н. В. Че-
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карди побудовано сучасне музейне приміщення. Художнє та експозиційне 
оформлення установи виконано під керівництвом лауреата Державної пре-
мії України ім. Шевченка, премії ім. Ленінського комсомолу УРСР, лауреата 
золотої та срібної медалей ім. Грекова Академії мистецтв СРСР, київського 
архітектора А. Ф. Ігнащенка та члена спілки художників України художника 
О. С. Кириченка.

1989 р. – історичний відділ Хмельницького обласного краєзнавчого 
музею. 

1996 р. – перейменовано у Славутський державний історичний 
музей.

Обсяг фондів
33 од. зб. документів (1892–1995) 

Анотація складу фондів
Зберігаються паспорти, військові квитки, мандати, посвідчення, сві-

доцтва, довідки, дипломи, рукописи спогадів, рідкісні книги та ін. Серед 
них: грамоти Президії ВР СРСР про присвоєння звання Героя Радянського 
Союзу А. З. Одусі (1944), самодіяльному хорові Славутського районного 
будинку культури (1985).

Документи особового походження згруповані за періодами:
Перший період (1892–1917): купча угода на будинок (1892); свідоцтво 

про закінчення Славутського сільського двокласного народного училища 
жителя м. Славути М. І. Келюха (1906) та паспорт про звільнення його від 
військової служби (1918); записна книжка П. Янчука – лейб-гвардії Санкт-
Петербурзького полку (1908); вексельний папір боргових зобов’язань 
Я. Х. Кармазіна (1912); паспортна книжка селянина З. М. Плотник-Скома-
ровського (1912). 

Другий період (1917–1941): документи начальника застави Славут-
ського 20-го прикордонного загону О. О. Мельникова – свідоцтво про за-
кінчення 6-місячних військово-прикордонних курсів (1923); посвідчення 
районного уповноваженого Керкінського оперативного секретаріату ДПУ 
СРСР по Чаршангинському району і начальника застави Чаршанга (1931); 
посвідчення про нагороду знаком-жетоном (1929); довідка про атестацію 
О. О. Мельникова на посаді начальника прикордонної застави (1926); доку-
менти військовослужбовця С. І. Захарчука – виписка із церковної метричної 
книги про народження (1908); свідоцтво про закінчення професійно-тех-
нічної школи (1929); мандати делегата партійних конференцій (1931, 1934, 
1938); диплом про закінчення повного курсу командного факультету зв’язку 
Військової електротехнічної академії ім. С. М. Будьонного з присвоєнням 
кваліфікації командира-зв’язківця (м. Ленінград, 1939); посвідчення про 
дійсну військову службу, видане управлінням 85-ї стрілецької дивізії (1940); 
довідка про перебування в діючій Червоній Армії на посаді начальника 
штабу полку (1939); паспорт керівника підпільної організації Славутсько-
го маслозаводу С. С. Гавури (1904 р. н.), розстріляного Шепетівським гес-
тапо у квітні 1943 р.; особистий листок з обліку кадрів (1937); військовий 
квиток (1940); посвідчення слухача 2-місячних курсів підвищення кваліфі-
кації майстрів-стаханівців (1936), слухача курсів підвищення кваліфікації 
при Ленінградському інституті інженерів молочної промисловості (1940), 
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до медалі “За відвагу” (1965); довідка про перебування на посаді керівника 
підпільної організації Славутського маслозаводу (лип. 1941 – квіт. 1943).

Третій період (1942–1944): листівка міжрайонного підпільного комі-
тету із закликом не підкорятись фашистам, бойкотувати виїзд до Німеччини 
(1942); особистий бойовий рахунок снайпера І. С. Фурмана (1943); червоно-
армійські книжки П. Т. Сенюка та М. О. Хоміча (1944). 

Четвертий період (1948–1995): довідки М. Л. Недзельській з виправ-
но-трудового табору (1948) та про її реабілітацію (1958); орденська книжка 
А. С. Пекач (1958); рукописна книга спогадів в’язня концтабору “Грослазарет 
Славута” Ф. А. Ізотова (1966); коротка характеристика Стриганської підпіль-
ної групи Славутського району, список членів антифашистського підпілля 
за підписом керівника групи Героя Радянського Союзу А. З. Одухи (1966); 
посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – Г. Є. Бухран-
ського (1991), В. В. Зінчука, Ф. І. Іванця (1993); спогади колишнього в’язня 
концтабору “Освенцім” І. Т. Дідушка (1995); спогади колишнього остарбай-
тера Г. О. Гаврилюк (1995).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Довідкова бібліотека
Налічує понад 20 видань, серед яких : Мацюк О. Я. “Папір та фі-

ліграні на українських землях (XVI – поч. ХХ ст.)” (К., 1974, з автографом); 
“Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 р.) / 
упоряд. І. Ворончук” (К. ; Старокостянтинів, 2001); “Волынские епархиаль-
ные ведомости” (Кременець, 1895–1897); Кюнеман Г. “Практическая диа-
гностика внутренних болезней с обращением особого внимания на диффе-
ренциальную диагностику” (СПб., 1904, особиста книга Героя Радянського 
Союзу, д-ра Ф. М. Михайлова) тощо.

бібліографія
Ковальчук С. Славута. Минуле і сучасне : іст.-краєзн. вид. / С. Коваль-

чук. – К. : Київ. правда, 2003. – 268 с. : 32 іл.
С. Ковальчук

старокостянтинівський районний  
історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Грушевського, 15, м. Старокостянтинів, 
Хмельницька обл., 31400
Тел.: (03854) 2-15-73
Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
1929 р. – оголошено державним історико-культурним заповідником 

замок колишніх князів Острозьких. 
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1932 р. – створено районний історико-краєзнавчий музей. Увагу відві-
дувачів привертала не лише чудова архітектура замку, а й багата експози-
ція, де експонувалися цінні документи з української історії. Зокрема, ба-
гато експонатів відображали історію визвольної війни українського народу 
1648–1654 рр. 

1941–1945 рр. – під час Другої світової війни музей було пограбовано 
і зруйновано. 

1954 р. – діяльність краєзнавчого музею призупинено. Його фонди, 
рідкісні видання, цінне бібліотечне зібрання, обладнання передано Мо-
гилів-Подільському, Чернівецькому, Острозькому, Хмельницькому облас-
ним музеям. 

1980–1985 рр. – відкрито районний історико-краєзнавчий музей у 
м. Старокостянтинові у вивільненому приміщенні районної бібліотеки піс-
ля проведення підготовчих і пошукових робіт.

1986 р. – з Могилів-Подільського обласного музею повернуто 24 екс-
понати.

Обсяг фондів
62 од. зб. документів з паперовими носіями (1561–1944)
167 од. зб. фотодокументів (1928–1958)

Анотація складу фондів
Зберігаються офіційні документи державних органів, установ, ор-

ганізацій, підприємств: грамота, указ, “прошение”, вирок, телеграма, лис-
ти, донесення, наказ. Серед них: грамота польського короля Сигізмунда-
Августа “Про надання Коліщенським міщанам (Старокостянтиновським) 
Магдебурзького права від 26 березня 1561 року”; карта Волинської губернії; 
копія указу про утворення Старокостянтинівського повіту Волинської гу-
бернії (1797); фотокопії викупних актів на землю селян сіл Ілляшівка, Загір-
не (1863–1868); вирок Волицького сільського сходу про наділення землею 
(1882); викупні документи про звільнення від кріпацтва жителів сіл Баглаї, 
Лажева, Ємці, Загірне (1866); “Вестник Совета рабочих, солдатских, крес-
тьянских депутатов г. Староконстантинова” (1917), “Вестник Украинской 
Народной Республики” (1917). 

Із документів радянського періоду зберігаються: донесення “Про хід 
бойових дій на території району” за підписом заступника начальника штабу 
1-ої гвардійської армії, гвардії майора С. Єтагурова і заступника начальника 
оперативного відділу штабу армії підполковника Роніна (1944); урядова те-
леграма за підписом М. І. Калініна І. Н. Шевченкові – начальнику постачан-
ня армії під Сталінградом (жителю м. Старокостянтинова) про його відкли-
кання в м. Москву; наказ Верховного Головнокомандувача про присвоєння 
військовим з’єднанням почесних найменувань “Старокостянтинівських” та 
проведення салюту в м. Москві на честь звільнення міста.

У фонді є документи особового походження: прохання жителя м. Ста-
рокостянтинова І. Хом’яка до Волинської духовної консисторії про видачу 
свідоцтва про його народження і хрещення (1904); свідоцтво “Об успешном 
окончании курсов учебной команды военного времени при 116 бригаде госу-
дарственного ополчения”, видане Т. Ратіну (1916); автобіографічний нарис 
уродженця м. Старокостянтинова, генерал-майора, доктора воєнних наук, 
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професора М. П. Ботіна; лист Кавалера Ордена Червоного Прапора, двох 
орденів Вітчизняної війни (1-го, 2-го ступенів), льотчика, капітана П. І. Те-
терука (уродженця с. Махаринці Остропільського району) до своїх рідних, 
односельчан, скинутий з літака 28 березня 1944 р. над селом. 

Фотодокументи зафіксували: учасників збору врожаю в с. Великий 
Чернятин (1928); керівництво ТСОЗу ім. “Заповіт Ілліча” (1929); передо-
виків колгоспу с. Верхняки (1932); список артілей, комун, ТСОЗів Старо-
костянтинівського району (1936); учасників районного семінару рахівни-
ків (1934); генерал-лейтенанта, начальника центру підготовки космонавтів 
СРСР Г. Т. Берегового; фотостенд учасників Параду Перемоги в Москві 
(сержант Ф. О. Урвант та старший сержант І. А. Чайка, жителі м. Старокос-
тянтинова; молодший лейтенант Ф. Д. Артемчук, житель с. Черна; старши-
на І. М. Грогуль, житель с. Сербинівка, 1945); епізоди перших повоєнних 
років – “Трудящі на відбудові м. Старокостянтинова” (1944); “На будівниц-
тві газопроводу Дашава – Київ (Старокостянтинівська дільниця)” (1949); 
членів ланки Є. Гармаш (с. Заслуч); учасників виставки ВДНГ від Старо-
костянтинівського району (1956).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи

бібліографія
Євтушок М. Є. Старокостянтинів : іст.-краєзн. нарис : путівник / 

М. Є. Євтушок, В. Мех. – Хмельницький, 1992. – 30 с. 
Кочубей В. Державний історико-культурний заповідник у м. Ста-

рокостянтинові : путівник / В. Кочубей, В. Мончак. – Старокостянтинів, 
1997. – 47 с.

М. Лісовий

музей історії міста Хмельницького
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Проскурівська, 30, м. Хмельницький, 29000
Тел.: (0382) 65-53-94

Транспорт: тролейбус 7, 7а, 14; автобус 51, 5, 21 
(зуп. “Торговельний центр”)

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1996 р. – засновано музей. Засновник – виконавчий комітет Хмельни-

цької міської ради народних депутатів. 
У його структурі: музей історії м. Хмельницького та музей історії 

Проскурівського підпілля.

Обсяг фондів
114 од. зб. документів з паперовими носіями (серед. ХІХ – поч. 

ХХ ст.).
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Анотація складу фондів
Відділ фондів зберігає такі рукописні оригінали: лист члена Кон-

гресу США Гаррі Кондіта з привітаннями делегації м. Хмельницького до 
10-річчя поріднених міст; розпорядження від 1 лют. 1911 р. про накладен-
ня арешту на видання “Песни былинные”, “Голос Политехника”, “Кобзар”; 
“Приказ № 401 Подольского губисполкома по отделу управления” (1922); 
обов’язкова постанова трьом губерніям про заборону вуличних демонстра-
цій за підписом М. І. Драгомирова; угода про поріднення м. Хмельницького 
з м. Сілістрою (Болгарія) (1992); реєстрація народження 250-тисячного жи-
теля м. Хмельницького.

Документи особового походження включають: метричну книгу 35-го 
Білгородського полку (1901–1910); “Окладной лист” (податковий) на ім’я 
А. А. Ороховської (1916); “Окладной лист” на отримання оціночного збору 
з нерухомого майна жителів м. Проскурова (1917), повідомлення на ім’я 
А. М. Дзяткевича про можливість денаціоналізувати його будинок (1924); 
державну ощадну книжку на ім’я М. С. Газдецької (1916); платіжну книж-
ку К. Стрілецького, селянина-власника с. Удрієвець Подільської губернії, 
Кам’янецького повіту, Савинецької волості.

Серед друкованих матеріалів – газета “Правда” (1912).

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги

Ю. Марко

кам’янець-Подільський державний історичний  
музей-заповідник
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Іоанно-Предтеченська, 2, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300
Тел.: (03849) 2-37-84, 2-82-95, 2-33-63
Факс: (03849) 2-37-84 

Транспорт: маршрутне таксі 27 (зуп. “Ринок”), далі – маршрутне 
таксі 19 (“Старе місто”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1890 р. – створено музей. Біля джерел його формування стояли ві-

домі учені – В. Антонович, Ю. Сіцінський, М. Грушевський, Й. Ролле, 
В. Яворський, В. Доронич та ін. Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. шанувальни-
ки історії Поділля активно збирали етнографічні, історичні пам’ятки, ста-
родруки тощо. 30 січ. 1890 р. у м. Кам’янці-Подільському засновано єпар-
хіальне давньосховище. З цього моменту музей знаходився при Казанському 
православному кафедральному соборі. 

1914 р. – музей евакуйовано у м. Немирів, а потім у м. Вінницю. 
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1915 р. – завершено його переїзд у приміщення колишнього духовно-
го училища, де перебував до 1924 р. 

1927 р. – історико-археологічний музей перевезено в будинок колиш-
нього міського училища. 

1928 р. – замок-фортецю оголошено державним історико-культурним 
заповідником. 

1929 р. – історико-археологічний музей реорганізовано у краєзнавчий 
і перебазовано у нове приміщення. 

1936 р. – йому передано Петропавлівський костьол, пам’ятку архітек-
тури XV–XIX ст. 

1937 р. – переміщено на територію фортеці-заповідника. 
1946 р. – музею надано статус республіканського. 
1967 р. – йому передано будинок Ратуші (пам’ятку архітектури XVI–

XVII ст.), у 1982 р. – будинок колишньої духовної семінарії, у 1984 р. – вір-
менський торговий будинок. 

1996 р. – завершено реставрацію будівлі на Вірменській площі, 3, де 
розміщено фонди музею.

2005 р. – у Старій фортеці розгорнуто стаціонарні виставки “60-річчя 
Перемоги над німецьким фашизмом”, “Участь подолян у помаранчевій ре-
волюції”. До Міжнародного воєнно-історичного фестивалю “Терра-героїка” 
відкрито експозицію “Історія легкої метальної зброї”. Стара фортеця – пер-
лина міста, символ Кам’янця-Подільського є пам’яткою оборонного зод-
чества ХІІ–ХVІІІ ст. У підземеллях та вежах фортеці відкрито для огляду 
експозиції, які відтворюють сторінки минулого краю. 

Обсяг фондів
133 тис. од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
115425 од. зб. музейних предметів основного фонду 
17708 од. зб. документів з паперовими носіями (1726–2005)

Анотація складу фонду
В експозиції художнього відділу представлено твори західноєвропей-

ського та російського мистецтва ХVІІ–ХХ ст., полотна українських худож-
ників минулих часів і сучасних митців Кам’янеччини. Тут постійно функ-
ціонує стаціонарна виставка “Рідкісні експонати з фондів музею”.

У відділі документів нової та новітньої історії зберігаються оригі-
нали офіційних документів державних органів, установ, організацій і під-
приємств, громадських об’єднань, приватних установ (грамоти, метричні 
книги, документи особового походження громадян, друковані матеріали, 
колекції церковних літописів ХІХ ст., рукописні книги, колекції карт, схем 
та планів XVIII – поч. ХХ ст.).

Зберігаються: грамоти польських королів і магнатів ХVІ–ХVІІІ ст., 
зокрема, С. Денгоф, уродженої Сенявської, у містечку Меджибіж (1726–
1730); А. М. Сенявського, видана Сатанівському цеху гончарів (1721); 
С. Грабія (1762); польського короля Сигізмунда Августа, яка підтверджує 
права на володіння урочища при річці Згар шляхтичам Маську і Миколаю 
Лазаренам (1559); польського короля Михайла Кам’янецькому цеху бон-
дарів, колісників і столярів (1669); короля Сигізмунда ІІІ, яка підтверджує 
правила ткацького цеху м. Кам’янця-Подільського (1601); польських королів 
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Сигізмунда Августа (1553) та Станіслава Августа, видана місту Кам’янцю-
Подільському (1765); російських царів – Петра І до патріарха Ієремія; ім-
ператриці Катерини ІІ, видана військам, які знаходилися в Польщі (1795); 
Катерини ІІ, видана мічману корабельного флоту А. Л. Станішеву (1780); 
оригінали грамоти турецького султана Магомета ІV та грамота турецького 
паші ХVІІ ст. Зміст грамот допомагає з’ясовувати сторінки з історії життя 
краю періоду пізнього феодалізму, передусім, з історії ремісничого вироб-
ництва.

Наявні документи щодо окремих аспектів історії українського коза-
цтва: таблиця автографів українських гетьманів і полковників (гетьманів 
Б. Хмельницького, І. Виговського, І. Брюховецького, І. Самойловича, П. До-
рошенка, Д. Апостола, І. Мазепи, полтавського полковника М. Пушкаря, 
полковника С. Палія, кошового отамана І. Сірка). Серед автографів є три 
герби: І. Мазепи, І. Виговського та І. Брюховецького (копії з оригіналу виго-
товив Д. Кам’янецький).

Серед документів особового походження: свідоцтва про народження 
М. Любимова (1848) та І. П. Ястребцова (1875); метрика про народження 
та хрещення В. Н. Слєднікова, студента Вологодської духовної семінарії 
(1871); свідоцтво про одруження, видане селянам О.У. Міськову і О. Шин-
ковій (1850); метрична книга шлюбів церкви с. Кадиївці (1818).

Зберігаються: щоденники гімназистки Т. Благовєщенської, жительки 
м. Кам’янця-Подільського (1903, 1904, 1908, 1910); записна книжка рядо-
вого 275-го піхотного Лебединського полку М. І. Ястребцова (1916–1917); 
робочі блокноти історика та священика Ю. Й. Сіцінського (1898–1900, 
1902–1903, 1908–1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 1979).

Наявні вітальні адреси: від колективу викладачів Кам’янець-Поділь-
ської жіночої гімназії викладачеві Є. М. Вощініну (1910), від духовенства 
6 округи Вінницького повіту з нагоди 100-річчя Подільської єпархії (1895).

Є рукописні листи старослов’янською мовою (1558, 1578) уніатських 
священиків Брацлавського, Уманського та Чечельницького повітів з прохан-
ням про приєднання їхніх приходів до православної церкви (1794), архіє-
пископа Димитрія (Самбикіна) до протоієрея Ю. Сіцінського (1896–1899, 
1900, 1902), народовольця Шебаліна (1884, 1896, 1897), монаха Києво-Пе-
черської лаври Авсенія Іванова (1920, 1929, 1930), з німецької неволі на 
Україну (1943).

Зберігаються похвальні листи: Кам’янець-Подільської чоловічої гім-
назії учню 1-го класу С. Пархомовичу (1911), Міністерства землеробства 
і державного майна та Київського товариства сільськогосподарської про-
мисловості Л. Ф. Раковському за виготовлення дерев’яних шторів (1911).

Друковані матеріали представляють: афіші Імператорського Санкт-
Петербурзького театру (1877), “Церковные школы” (1898), листівки періоду 
Великої Вітчизняної війни (1941–1944).

Наявна колекція церковних літописів ХІХ ст., які розподілено за 
12 повітами: Балтський, Брацлавський, Вінницький, Гайсинський, Кам’я-
нецький, Летичівський, Літинський, Могилівський, Ольгопільський, Про-
скурівський, Ушицький та Ямпільський. Серед них літописи: Балтського 
повіту (1855–1898) – с. Борщі (1882–1891), м. Балта (1880–1888), сіл Кри-
нички (1868–1898), Черна (1872–1897), Чаусова (1867–1897), Шечилова 
(1855–1898), Козацьке (ХІХ ст.), Тискануне (1869–1897), Молокиш (кін. 
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ХІХ ст.) тощо; Брацлавського повіту (1868–1898) – сіл Семаки (1868–1898), 
Перепеличчя (1898), Зяньковці, Єлєновка, Клебани, Мала Улича, Михайлов-
ка, Богдановка, Капустяни (кін. ХІХ ст.), Олександрівка (1885–1898) тощо; 
Вінницького повіту – Вінницького собору (кін. ХІХ ст.), св. Іоанно-Бого-
словської церкви м. Вінниці (1888), Майдан Супруновський (кін. ХІХ ст.), 
сіл Черепашинці, Ярошевки, Стара Вінниця, Широка Гребля, Вишенці, 
Москалівка (кін. ХІХ ст.), Слобідка Янівська (1890) тощо; Гайсинського 
повіту (1868–1898) – сіл Завадівка (1868–1897), Городок, Райгород, Дяків-
ка, Скибинці, Тернівка, Полоне (кін. ХІХ ст.) тощо; Кам’янецького повіту 
(1774–1898) – міст Смотрич (ХІХ ст.), Черча, Чемеровець (1887), Маків 
(1869–1897), Жванець, сіл Демшин (1774), Вербки (1870–1896), Ріпінці 
(ХІХ ст.), Рихта (1873–1898) тощо; Летичівського повіту (1867–1897) – 
сіл Маківці, Щедрівка, Юрченки (кін. ХІХ ст.), Рожин (1898), Стуфчинці 
(1867–1897) тощо; Літинського повіту (1764, 1898) – міст Хмільник, Яново 
(кін. ХІХ ст.), сіл Петронест (1867), Требухи 2-го округу (1874–1898), Цим-
балівка (1890), Токарівка (1887), Татариски (кін. ХІХ ст.), Вільковець (1764–
1773); Могилівського повіту (ХІХ ст.) – м. Бар (кін. ХІХ ст.), сіл Слобідка, 
Яришевська, Долговець, Ялтушків (кін. ХІХ ст.), Кузьминець, Хоменськ, 
Криводиженці, Шендерівка, Підлісний Ялтушків, Хоньківці (ХІХ ст.); Оль-
гопільського повіту (1867–1886) – сіл Северинівка, Романівка (ХІХ ст.), 
Ольшанки (кін. ХІХ ст.), Слобода Жабокрича (1879), Ротлистрівка (1867), 
Старі Горичківки (1873) тощо; Проскурівського повіту (1860, 1897) – сіл 
Жилинці, Старе Поріччя (1897), Остапківці (1868), Павликівці, Кузьмин 
(1860) тощо; Ушицького повіту (1816, 1900) – м. Миньківці (кін. ХІХ ст.), 
сіл Маліївці (1882), Могилівка (1818–1844), Іванківці (1848), Чаньків (кін. 
ХІХ ст.), Заміхів (1875), Підлісний Мукарів 3-го округу (1900) тощо; Ям-
пільського повіту (1867, кін. ХІХ ст.) – м. Ямпіль, сіл Боровки (1868), Крас-
ногірки (1878), Антонівки (1867), Володовець (кін. ХІХ ст.) тощо.

Серед рукописних книг ХVІІ–ХХ ст. є: “Краткая наука о сложении 
российских стихов” (рос. мовою, 1749), “Візити церков Подільського воєвод-
ства” (польс. мовою, 1758–1762), “Візитний опис Браїлівської парафії” (ла-
тин. мовою, 1773), “Членів братства Ісуса Христа” (перші записи відносяться 
до 1605, останні – 1910, латин., старопольс. мовами), метрична книга Буш-
ковецької церкви (церковнослов’ян. мовою, ХVІІ ст.), рукопис Ю. Сіцінсько-
го про історію Кам’янця-Подільського (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Певне місце займає колекція карт, схем та планів (ХVІІ – поч. ХХ ст.): 
план битви під Берестечком 30 червня 1651 р., знятий з оригіналу, який зна-
ходився у портфелі польського короля Станіслава Августа; археологічна 
карта Подільської губернії під ред. Ю. Сіцінського (поч. ХХ ст.); карти пів-
денно-західного фронту (Галичина і Буковина) з прикордонними районами 
(1916), військових дій (карти театру військових дій під Шипкою та Глевкою 
в 1876 р. під час російсько-турецької війни, військових дій періоду першої 
російсько-турецької війни), м. Кам’янця-Подільського та Подільської губер-
нії (зроблено записи, яким поміщикам, які землі належали в кінці ХVІІІ ст.), 
м. Кам’янця-Подільського та навколишніх сіл (1801), Подільської губернії 
з позначенням лікарень, амбулаторій, фельдшерських пунктів, що існували 
до 1912 р., Подільської губернії із зазначенням поштових військово-марш-
рутних та транспортних доріг, складеної старшим землеміром Подільської 
губернської креслярні Шуйським (1862); генеральні карти Подільської гу-



259

Хмельницька область

бернії із зазначенням поштових і великих проїзних доріг (1829), Подільської 
губернії з розподілом на лісні округи та лісництва (детально вказано водо-
йми, населені пункти, адміністративний поділ губернії на карті, складеній 
землеміром лісного відділення Бєлінським, 1846). Привертають увагу кар-
ти повітів та сіл Подільської губернії (Проскурівського та Кам’янецького 
повітів), Проскурівського повіту Подільської губернії (складена землеміром 
Аксюком, поч. ХХ ст.), Летичівського повіту Подільської губернії (складена 
кам’янецьким повітовим землеміром Е. Степановим), Гайсинського повіту 
Подільської губернії (складена землеміром Місюревичем, 1855), генераль-
ної частини Подільської губернії Гайсинського, Ольгопільського повітів 
(складена в Подільській губернській креслярні, 1857), Літинського пові-
ту Подільської губернії (1890), Вінницького повіту Подільської губернії 
(1890), Ямпільського повіту Подільської губернії (1890), Подільської єпархії 
(1903), України (складена Бопланом, поч. ХVІІ ст. – 1829), карта південно-
російських наріч і говорів (складена землеміром Маржицьким, 1871); плани 
м. Летичева Подільської губернії (копія летичівського повітового землеміра 
Качура, 1870) та містечка Сатанів.

Зберігаються особові справи учасників революційних подій 1917–
1920 рр.; документи письменників, художників, які жили і працювали на 
Поділлі (1960–1990); матеріали Ю. Сіцінського (1901–1914); джерела, що 
розкривають соціально-економічний та політичний розвиток краю другої 
пол. 1940 – кін. 1980-х рр. 

Наявні матеріали про трагічні сторінки сталінських репресій (копії 
довідок, посвідчень, фотоматеріали репресованих подолян). 

Значна частина документів відноситься до періоду Другої світової 
війни (партизанські листівки, газети, посвідчення до нагород за звільнен-
ня міст, листи осіб, вивезених до Німеччини, листи з фронту, 1943–1945) 
тощо. 

Частина документів відображає історію краю за період розбудови не-
залежної української держави (1990–2005).

Фондоутворювачі: освітні, медичні та культурні заклади, церковні 
громади і приватні особи.

Обліково-довідковий апарат

Книги надходжень
Інвентарні книги

Допоміжні картотеки

науково-довідкова бібліотека
Налічує 22997 прим. історичної, краєзнавчої і довідкової літератури. Чи-

мало книг мають автографи Ю. Й. Сіцінського, М. Й. Яворського, М. І. Яво-
ровського (дослідники Поділля); Н. І. Теодоровича (дослідник Волині); 
українського ученого, археолога С. С. Дложевського; українського літера-
турознавця-фольклориста К. О. Копержинського; українського географа 
В. О. Гериновича. Наявні книги з екслібрисами бібліографа О. Дорошенка; 
книги з штампами бібліотеки Подільської духовної семінарії, Подільського 
єпархіального церковно-статистичного комітету; Кам’янець-Подільського 
Українського державного університету (1918–1920).
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Є журнали: “Киевская старина”, “Русская старина”, “Русский ар-
хив”, “Исторический вестник”, “Вестник Европы”, “Русский вестник”, 
“Труды Киевской духовной академии”, “Журнал Министерства народного 
просвещения”, “Летопись занятий императорской Археографической комис-
сии”, “Мир Божий”, “Военно-исторический журнал”, “Подольские губерн-
ские ведомости”, “Подольские епархиальные ведомости”, “Православная 
Подолия”.

бібліографія
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник : 

путівник. – Кам’янець-Подільський, 1959. – 30 с.
Винокур І. С. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектур-

ний заповідник / І. С. Винокур, Г. М. Хотюн. – Львів, 1981. – 90 с.
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник : 

путівник. – Львів, 1982. – 100 с.
Художній відділ Кам’янець-Подільського історичного музею-заповід-

ника. – К., 1989. – 24 с.
Музей і Поділля : тези доп. до 100-річчя музею. – Кам’янець-Поділь-

ський, 1990. – 94 с.
Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. : 

Історіографія. Бібліографія. Матеріали /Л. В. Баженов. – Кам’янець-Поділь-
ський, 1993. – 470 с.

Скочиляс І. Документи Кам’янецької уніатської консисторії ХVІІІ ст. 
у фондах Кам’янець-Подільського музею-заповідника / І. Скочиляс // Ма-
теріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – 
Львів, 1999. – Вип. 2 : 1995–1997. – С. 333–342.

Станіславська Л. П. Стара фортеця : путівник / Л. П. Станіславська. – 
Кам’янець-Подільський, 2002. – 56 с.

Станіславська Л. Кам’янець-Подільський історичний музей-заповід-
ник / Л. Станіславська, О. Іванов. – Тернопіль, 2005. – 21 с.

Л. Кравчук

Державний історико-культурний 
заповідник “меджибіж”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Жовтнева, 1, смт Меджибіж, Летичівський р-н, 
Хмельницька обл., 31530
Тел.: (03857) 9-71-23
Факс: (03857) 9-71-30 

Транспорт: автобус, легковий автомобіль 
(траса “Хмельницький – Вінниця”)

Час роботи: 9.00–18.00 (вівторок–четвер, неділя), 9.00–17.00 
(п’ятниця), вихідний день – понеділок

Історична довідка
1971 р. – створено заповідник як відділ Хмельницького краєзнавчого 

музею. Відкрито на території фортеці – пам’ятки архітектури ХVІ ст. 
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1997 р. – функціонував як Меджибізький регіональний історико-ет-
нографічний музей – фортеця. 

2001 р. – одержав статус Державного історико-культурного заповід-
ника “Меджибіж”.

Обсяг фондів
413 од. зб. документів з паперовими носіями (1671–1996)

Анотація складу фондів
Зберігаються посвідчення, афіші, листівки, особові документи, га-

зети, збірники узаконень, часописи, зошити, довідки, книги, у т. ч. Статут 
Великого князівства Литовського (1811); збірник узаконень і розпоряджень 
Робітничо-селянського уряду (1918).

Серед документів особового походження: свідоцтво Митковського про 
закінчення церковно-приходської школи (1915); службова червоноармійська 
книжка М. С. Ординського (1924); продовольчий паспорт П. Г. Сірого (1923–
1924); членська книжка Ярославського споживного товариства М. А. Вовка 
(1925); похвальний лист І. Бабійчука (1926); учнівський зошит з тригономет-
рії учня 10 класу Проскурівської середньої школи К. К. Кошарського – учас-
ника Меджибізького підпілля (1936); паспорт на ім’я А. К. Тоцалюка (1937); 
зошит із спогадами учасника Меджибізького підпілля Сибанського (1987); 
записна книжка О. С. Жулима – голови колгоспу ім. Леніна (1969); військо-
вий лист Г. Г. Бабійчука – учасника визволення Польщі (1944); посвідчення 
до медалі “За перемогу над Німеччиною” І. В. Варцаби (1945); комсомоль-
ський квиток О. П. Іванкова (1940); посвідчення про непридатність до робо-
ти в Німеччині (1943); продовольчий атестат Г. Г. Бабійчука (1945); довідка, 
видана червоноармійцю І. А. Добровольському (1945); грамота учаснику 
взяття м. Берліна М. Г. Дикому (1945); червонофлотська книжка учасника 
оборони м. Севастополя та Кавказу Н. І. Вазіна (1941–1945). 

Серед агітаційних видань: театральна афіша кінематографічного те-
атру “Илюзион” в Меджибожі (1911); листівка “До ІІІ з’їзду класових про-
фесійних спілок в Польщі” (1925); листівка “Кривавий 1 травень в Заболо-
тові” (1924).

Зберігаються фотодокументи: поштівки – військовий госпіталь у м. Ка-
м’янець-Подільський (1910); м. Кам’янець-Подільський (вид з північного за-
ходу, кафедральний собор і турецький мінарет, собор і кафедральний костьол, 
башта Баторія і вид міста з західної сторони, вид на фортецю з півдня, ворота 
кафедрального костьолу, брама Станіслава Августа, вид фортеці і Карвасир 
з південної сторони, руська брама, вид на кам’янецький замок, вид на народ-
ний дім ім. О. Пушкіна, 1910); фотографія М. Г. Савіної (поч. ХХ ст.).

Наявні рідкісні видання (1671, друга пол. ХІХ ст.). 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи

бібліографія
Пінчак М. Меджибіж та його скарби : путівник / М. Пінчак. – Львів : 

Каменяр, 1982. – 31 с.
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Фотоальбом / відп. за вип. А. В. Грінкевич. – Хмельницький : Вид. 
дім, 2002. 

Медведчук Г. К. Меджибіж : буклет / Г. К. Медведчук ; фото О. П. Сав-
ченка. – Хмельницький, 2004. – 4 с.

І. Леськів, В. Візнюк

Державний історико-культурний заповідник “самчики”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Самчики, Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл., 31182
Тел.: (03854) 4-42-14
Факс: (03854) 4-44-78

Транспорт: автобус “Чернівці – Житомир”, 
“Старокостянтинів – Самчики” 

Час роботи: 8.00–17.15, вихідні дні – субота, понеділок

Історична довідка
1991 р. – створено відділ Хмельницького обласного краєзнавчого му-

зею “Музей-садиба Самчики” .
1997 р. – Музей-садибу “Самчики” оголошено Державним історико-

культурним заповідником “Самчики”. 
1998 р. – створено Державний історико-культурний заповідник “Сам-

чики”. 
Заповідник є об’єктом природно-заповідного фонду України – пар-

ком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 
“Самчиківський парк” та пам’яткою історико-культурної спадщини Украї-
ни – палацово-парковим ансамблем “Садиба Самчики”.

Обсяг фондів
47 од. зб. документів з паперовими носіями (1905–2006)

Анотація складу фондів
Зберігає грамоти, дипломи, атестати, посвідчення, грамоти, видані жи-

телям с. Самчики за успіхи, досягнуті у всесоюзних, обласних та районних 
фестивалях самодіяльної творчості, фізкультурних та спортивних змаган-
нях, патріотичній роботі з увічнення пам’яті героїв Другої світової війни, за 
участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці, перемогу в соціаліс-
тичному змаганні, високу виконавську майстерність (1947–1988); хоровому 
колективу будинку культури с. Самчики за участь в обласній олімпіаді ху-
дожньої самодіяльності (1947); первинній організації Хмельницької облас-
ної сільськогосподарської дослідної станції за успіхи у Всесоюзному огляді 
первинних організацій на честь 40-ї річниці Радянського Червоного Хреста 
(Москва, 1958); команді Хмельницької державної сільськогосподарської до-
слідної станції с. Самчики (1968), колективу фізкультури радгоспу “Сам-
чики” Старокостянтинівського району (1969); вокально-інструментальному 
ансамблю “Барвінок” с. Самчики (1972); дипломанту обласного конкурсу, 
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колективу художньої самодіяльності Хмельницької сільськогосподарської 
дослідної станції с. Самчики за шефський концерт і високу виконавську 
майстерність на честь 56-ї річниці Радянської Армії та Військово-Морського 
флоту (1974); атестати першого ступеня Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки племрадгоспу ім. Косовського, другого ступеня Всесоюзної сіль-
ськогосподарської виставки племрадгоспу ім. Косовського (Москва, 1955). 

Наявні дипломи: учаснику ВДНГ СРСР – радгоспу “Самчики” Ста-
рокостянтинівського району Хмельницької області УРСР (1967); команді 
с. Самчики (1968); с. Самчики Старокостянтинівського району за багаторіч-
ну патріотичну роботу з увічнення пам’яті героїв Великої Вітчизняної вій-
ни (1969); вокально-інструментальному ансамблю “Барвінок” с. Самчики 
(м. Хмельницький, 1974); дослідному господарству “Самчики” – перемож-
цю в обласному соціалістичному змаганні з вирощування високих врожаїв 
картоплі (1986); народному самодіяльному колективу, студії декоративно-
прикладного мистецтва “Факел” с. Самчики про присвоєння звання “На-
родний самодіяльний колектив” за високу виконавську майстерність (1987); 
свинофермі дослідного господарства “Самчики”, переможцю в обласному 
соціалістичному змаганні, за успішне проведення зимування тваринництва, 
збільшення виробітку та продажу тваринницької продукції в зимовий пе-
ріод 1987–1988 рр. (1988) тощо. 

Зберігається посвідчення Колегії Міністерства культури УРСР про 
присвоєння Музею історії с. Самчики звання “Народний музей” (1976).

Серед документів особового походження: дисертація О. І. Угрімова 
(начальника Департаменту Міністерства сільського господарства Тимчасо-
вого уряду Росії, 1917) “Проблеми в поживних речовинах чорноземів Пів-
денно-Західної Росії” (нім. мовою, 1906); похвальний лист (форма святкова, 
до 300-ліття Дому Романових) В. С. Бродської за зразкову поведінку та від-
мінні успіхи у навчанні за підписом завідувача Сковородецького одноклас-
ного училища (1913), грамота Старокостянтинівської робітничо-селянської 
школи, видана В. С. Бродській у зв’язку з нагородженням званням “Ударник” 
(1936); “Обыск брачный” бажаючих одружитись П. Даниленка та М. Крав-
ченко за підписом завідувача приходу (1911); “Билет” старшого урядника 
1-го гайдамацького куреня Запорізьких козаків козака С. Чемериса, звіль-
неного у відпустку через одруження в с. Решнівку Старокостянтинівського 
повіту Волинської губернії за підписом отамана 1-го гайдамацького куре-
ня Запорізьких козаків (1917); свідоцтво С. Ф. Шнайдера про закінчення 
Самчиківської церковно-приходської школи Старокостянтинівського повіту 
Решнівецької волості (1906).

Зберігаються також: “благодарственная грамота”, почесні грамоти, 
атестат, посвідчення, пам’ятна адреса, пенсійна книжка, “расчетный лист”, 
записна книга, листи: про закінчення училища, присвоєння звання Героя 
Радянського Союзу, нагородження званням “Ударник”; за зразкову служ-
бу, досягнуті успіхи в розвитку художньої самодіяльності, внесок у справу 
розвитку та укріплення дружніх відносин з народами інших країн, високі 
виробничі показники (1947–1988); “Расчетный лист” Волинської казенної 
палати Ровенського казначейства, видане М. Цибульському на отриман-
ня пенсії протягом 1919 р., та його пенсійна книжка (1919–1920); атестат 
І. Т. Процика про навчання та закінчення Старокостянтинівського вищого 
початкового училища з 1914 по 1919 рр. (1919); грамота Командувача вій-
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ськами Першого Українського фронту маршала Радянського Союзу І. Конє-
ва Л. Ф. Шнайдеру за зразкову службу (1945); почесна грамота Народного 
комісаріату зернових та тваринницьких радгоспів СРСР Я. Л. Бартащу-
ку за досягнуті високі виробничі показники у соціалістичному змаганні 
(1946); почесна грамота Президії Хмельницької обласної ради профспілок 
В. Т. Свинюку, художньому керівнику Хмельницької сільськогосподарської 
дослідної станції с. Самчики за досягнуті успіхи в розвитку художньої са-
модіяльності (1964).

Створено особовий фонд М. А. Прокоп’юка, в якому зберігаються: 
посвідчення Президії ВР СРСР про присвоєння йому звання Героя Радян-
ського Союзу за подвиг при виконанні спеціальних завдань у тилу воро-
га (Москва, 1944); пам’ятні адреси Волинського обкому КПУ партизанам 
загону Героя Радянського Союзу М. А. Прокоп’юка (1971); його листи до 
дружини (Німеччина, 1946, 1947); грамоти за активну участь у агітаційно-
пропагандистській роботі в період підготовки та проведення виборів до ВР 
СРСР у м. Москві (1950), Президії Радянської організації дружби за зміц-
нення дружніх та культурних стосунків із народами зарубіжних країн (1968); 
почесні грамоти Волинського обкому ЛКСМУ на честь 40-річчя ВЛКСМ 
(1958); записна книжка зі спогадами І. Панченка, колишнього партизана за-
гону М. А. Прокоп’юка (рукопис, 1970-ті).

Науково-технічні документи включають: науково-технічні бюлетені 
Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції, Хмель-
ницького науково-виробничого об’єднання “Еліта” (Київ, 1993), Україн-
ської академії аграрних наук (Київ, 1996), Бюлетень сільськогосподарської 
інформації (1965).

Зберігаються фотокопії документів: управління Київського навчаль-
ного округу про відкриття в с. Самчики однокласного народного училища 
(1900); управління Київського поштово-телеграфного округу про відкриття 
поштового відділення в с. Самчики (1915–1919); наряд канцелярії Київсько-
го комітету із справ друку про видання Шестаковим щомісячного журналу 
“Хозяйство” (1906–1911). 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Журнал обліку фондових книг

Картотека зібрань друкованих та періодичних видань

бібліографія
Пажимський О. М. Заповідник “Самчики” : буклет / О. М. Пажим-

ський, Б. Л. Шнайдер. – Хмельницький, 1993. – 6 с. : іл.
Пажимський О. Самчиківський парк / О. Пажимський // Культу-

ра Поділля : історія і сучасність : матеріали другої наук-практ. конф. до 
500-річчя м. Хмельницького (27–29 трав. 1993). – Хмельницький, 1993. – 
С. 220–222.

Раковський Г. Голодомор 1932–33 років на Старокостянтинівщині / 
Г. Раковський // Голод 1932–33 рр. на Хмельниччині : причини, наслідки, 
уроки : матеріали обл. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 65–66.
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Пажимський О. М. Музей садиба – Самчики : буклет / О. М. Пажим-
ський ; ред. А. П. Шульга. – Хмельницький : Поділля, 1995. 

Пажимський Б. О. Мої славетні земляки – уродженці Старокостян-
тинівщини / Б. О. Пажимський // Старокостянтинів і край в просторі часу : 
матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. “Велика Волинь”, присвяч. 470-
річчю від дня народж. князя К. В. Острозького 29–30 трав. 1997 р. – Хмель-
ницький ; Старокостянтинів ; Самчики, 1997. – С. 101–109.

Пажимський О. М. Кордон Поділля і Волині (ХV–ХVII) на терені 
сучасної Старокостянтинівщини / О. М. Пажимський // Старокостянтинів 
і край в просторі часу : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. “Вели-
ка Волинь”, присвяч. 470-річчю від дня народж. князя К. В. Острозького 
29–30 трав. 1997 р. – Хмельницький ; Старокостянтинів ; Самчики, 1997. – 
С. 200–204.

Пажимський О. М. Традиційна народна художня творчість Старокос-
тянтинівщини ХVIIІ – поч. ХХ ст. / О. М. Пажимський, Г. Раковський // Ста-
рокостянтинів і край в просторі часу : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. 
конф. “Велика Волинь”, присвяч. 470-річчю від дня народж. князя К. В. Ос-
трозького 29–30 трав. 1997 р. – Хмельницький ; Старокостянтинів ; Самчи-
ки, 1997. – С. 224–241.

Пажимський О. Садибні ансамблі Подільської Волині / О. Пажим-
ський. – Самчики ; Хмельницький, 1997. – 215 с.

Пажимський О. Синівські, Чарторийські / О. Пажимський // Поділля 
і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу се-
редини ХVІІІ ст. : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф. – Стара 
Синява, 1998. – С. 302–306.

Пажимський О. Палацо-церковні ансамблі ХVІІІ–ХІХ ст. – осередки 
культури Хмельниччини / О. Пажимський // Поляки на Хмельниччині : погляд 
крізь віки : матеріали міжнар. конф. – Хмельницький, 1999. – С. 239–254.

Пажимський Б. Вацлав Жевуський / Б. Пажимський // Поляки на 
Хмельниччині : погляд крізь віки : матеріали міжнар. конф. – Хмельниць-
кий, 1999. – С. 486–495.

Пажимський О. Антоній Юзеф Роллє / О. Пажимський // Поляки на 
Хмельниччині: погляд крізь віки : матеріали міжнар. конф. – Хмельниць-
кий, 1999. – С. 511–518.

Пажимський Б. Чернечий орден маріянців на Старокостянтинів-
щині / Б. Пажимський // Болохівщина : земля і люди : матеріали Всеукр. 
наук. конф. – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – С. 116–120.

Пажимський Б. Археологія села Самчики / Б. Пажимський // Літо-
писний Губин в контексті історії Болохівської землі XII–XIII ст. : матеріали 
Всеукр. наук-практ. конф. (26 черв. 2004), присвяч. 800-літтю Губина. – 
К. ; Хмельницький ; Кам’янець-Подільський ; Старокостянтинів, 2004. – 
С. 229–231.

В. Шевчук

Хмельницький обласний літературний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. М. Грушевського, 68, м. Хмельницький, 2900
Тел.: (0382) 65-53-89 
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Адреса відділу: Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової – 
с. Слобідка-Шелехівська, Деражнянський р-н, Хмельницька обл.

Транспорт: тролейбус 4 (зуп. “Кінотеатр ім. Шевченка”); до відділу: 
(залізничним або іншим транспортом) до ст. Деражня, звідти автобу-
сом до с. Слобідка-Шелехівська

Час роботи: 9.00–18.00 (понеділок – четвер), 9.00–17.00 (п’ятниця), 
10.00–17.00 (субота), вихідний день – неділя 

Історична довідка
2006 р. – створено музей у складі Хмельницького обласного краєзнав-

чого музею. 
2006 р. – став самостійною установою і отримав назву “Хмельницький 

обласний літературний музей” (з відділом – Літературно-меморіальний му-
зей Анни Ахматової в с. Слобідка-Шелехівська Деражнянського району).

Обсяг фондів
2558 од. зб. документів з паперовими носіями 
38 од. зб. фотонегативів (поч. ХХ – ХХІ ст.) 

Анотація складу фондів
У групі збереження “Документи” зібрано: атестати зрілості, рукописи 

віршів, книги, плакати, буклети, рукописні та друковані матеріали, фотодо-
кументи, листи.

Значну колекцію складають автографи, рукописи подільських пись-
менників В. Маняка, К. Гордієнка (уродженця Поділля, жив і працював 
у м. Харкові), В. Захаржевського, А. Глущака, Х. Бейдера, П. Педи (урод-
женця Поділля, жив і працював у м. Одесі, репресований), В. Бабляка 
(народився на Поділлі, жив і працював у м. Чернівцях), Д. Прилюка (на-
родився на Поділлі, жив і працював у м. Києві), Н. Кащук (поетеси, навча-
лася в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, жила і працювала 
у м. Києві), В. Баженова (росіянина, жив і працював у м. Хмельницькому).

Наявні документи особового походження: 
А. Ахматової (оригінал довірчої пунії 1955 р., фотографії різних 

років, фотокопії понад 30 рукописів: “Заклинание”, “Кого когда-то называли 
люди”, “Зачем вы отравили воду” тощо, сторінки із зошита, матеріали про 
родину, спогади); 

В. Бабляка, В. Баженова, Х. Бейдера, М. Бажана, В. Булаєнка, О. Ван-
жули, С. Васильченка, М. Годованця (рукописи, фотографії, книги, особисті 
документи); 

М. Головіна, В. Горбатюка (рукописи, фотографії, книги, документи); 
К. Гордієнка (характеристика, особисті документи, рукописи понад 

30-ти статей: “Про дефіцит”, “Визволення”, “Крута борозна” 1989 р., “Сло-
во про справедливість” 1991 р., фотографії, книги, особисте листування з 
письменниками П. Василенком, О. Ющенком, Є. Васильченком, А. Хижня-
ком, С. Крижанівською, В. Брюховецьким та ін.; 

С. Гощинського, Б. Грищука, І. Дузь, В. Захаржевського, І. Іов, Н. Кащук 
(рукописи віршів “Урал”, “Рани”, “Рядки”, фотографії та інші документи); 
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В. Кравчука, І. Крашевського, Ю. Коженьовського, О. Куприна (фото-
копії рукописів та листів, послужних списків, фотографії, книги, спогади);

В. Ладижця, М. Магери, В. Маняка (фотографії різних років, атестат 
зрілості, записна книжка, книги “Високі береги землі”, “Проспект імені лю-
дей”, “Макове поле”, “Поділля”); 

М. Мачківського (фотографії, документи, рукописи віршів, книги); 
В. Мацька, В. Мельника, А. Ненцінського, М. Островського, П. Педи, 

Л. Первомайського, Д. Прилюка (блокноти, фронтові листи, нариси (“Кві-
ти”, “Цілунок”, “Правдою до кривди”), бібліографічний список); 

І. Сварника, В. Свідзінського, В. Семеновського (рукописи, фотогра-
фії, книги, листи на фронт, документи); 

Г. Сенкевича, І. Сочивця, С. Сумного, Лесі Українки, М. Федунця (ру-
кописи, фотографії, книги, документи); 

Г. Храпача, Т. Шевченка, Н. Шмурикової, Шолом-Алейхема.
Зберігаються статті письменників-подолян у журналі “Село” (1918–

1919).
Сюжети фотодокументів присвячено зустрічам з радянськими пись-

менниками на Поділлі.
Фондоутворювачі: літературні класики і сучасні письменники. 

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги

Тематичні картотеки

бібліографія
Горбатюк В. І. Літературно-меморіальний музей Анни Ахматової 

в с. Слобідка-Шелехівська : буклет-путівник / В. І. Горбатюк. – Хмельниць-
кий, 2006. 

Горбатюк В. І. Легенда про святе джерело : буклет / В. І. Горбатюк, 
Т. П. Міцінська. – Хмельницький, 2006. 

В. Горбатюк

Обласний літературно-меморіальний музей 
м. Островського в м. Шепетівці
Підпорядкування: Міністерство культури України 
Адреса: вул. Островського, 2, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400
Тел.: (03840) 5-36-20
Транспорт: маршрутне таксі 1, 8 а, 5 а, 4, 2 
(зуп. “Готель Центральний”)
Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка 
1946 р. – відкрито літературно-меморіальний музей у день пам’яті 

М. Островського в приміщенні колишнього історико-краєзнавчого музею. 
1979 р. – відкрито республіканський комсомольський музей М. Ос-

тровського. Меморіал створено за індивідуальним проектом зав. кафедри 
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Київського інженерно-будівельного інституту проф. М. О. Гусєва та архітек-
тора Хмельницького інституту “Гіпроцивільпромбуд” В. М. Суслова. Ху-
дожньо-монументальне оформлення виконано лауреатами Державної премії 
ім. Шевченка архітектором А. Ігнащенком і художником А. Гайдамакою.

1979–1992 рр. – музей підпорядковувався ЦК ЛКСМУ.
1992–1994 рр. – підпорядковувався Подільській спілці молоді. 
1994 р. – музей перейменовано в обласний молодіжний культурно-

просвітницький центр зі статусом музею М. Островського, передано на ба-
ланс Хмельницького обласного управління культури.

1996 р. – до меморіалу приєднано Шепетівський краєзнавчий музей 
(колишній відділ Хмельницького обласного краєзнавчого музею, який функ-
ціонував з 1928 р.). Усе його майно і фонди передані музею М. Островського.

2004 р. – відновлено статус обласного літературно-меморіального му-
зею з нагоди 100-річчя від дня народження письменника.

Обсяг фондів
14800 од. зб. музейних предметів (кін. XIX ст. – 2006), у т. ч.: 
6500 од. зб. документів з паперовими носіями 
5600 од. зб. фотодокументів 
7 од. зб. кінодокументів

Анотація складу фондів
У групі “Письмові джерела” зберігаються: офіційні документи дер-

жавних органів, установ, організацій; документи особового походження 
М. Островського та його родини (родинні, особові документи та колек-
ції) – рукописи, друковані матеріали; газетний фонд. Серед них: постанови 
ЦК ЛКСМУ про присудження комсомольських премій ім. М. Островського 
в галузі літератури і мистецтва, науки і техніки, виконавської діяльності 
(1958–1990); твори лауреатів премії ім. М. Островського Ю. Збанацького, 
Д. Павличка, В. Козаченка, Ю. Мушкетика, Б. Олійника, Я. Баша, В. Забаш-
танського, О. Бойченка, П. Усенка, Б. Чалого, Н. Гнатюк, П. Воронька, І. Цю-
пи, В. Бичка, А. Перерви, Л. Горлача, Л. Титаренка та ін.; фотографії лауреа-
тів премії ім. М. Островського в галузі літератури і мистецтва.

До документів особового походження відносяться: біографія М. Ост-
ровського; історії хвороби (1924, 1925, 1930, 1935, машинописні та фото-
копії з Московського та Сочинського музеїв); військовий квиток М. Остров-
ського (копія, Сочинський музей); пенсійна книжка М. Островського (копія, 
Сочинський музей); свідоцтво про присвоєння звання вчительки Н. Остров-
ській (1912); посімейний список Островських (витяг із метричної книги, 
1905); свідоцтво про успішність М. Островського – учня вищого початково-
го училища (1917–1919); мандат М. Островського на проведення урочистих 
заходів з нагоди 6-ї річниці жовтневої революції (1923); мандат М. Остров-
ського – делегата 8-го губернського з’їзду КСМУ Волині (1924); характе-
ристика М. Островського – кандидата в члени ВКП(б) (1924); посвідчення 
М. Островського – політрука Всеобучу (1923), члена Шепетівського окруж-
кому комсомолу (1924); довідка, видана М. Островському – райорганізатору 
Берездівського району (1923); свідоцтва про закінчення Вілійської церков-
но-приходської школи (1909) та двокласного міського училища в м. Острозі 



269

Хмельницька область

(1910) Н. Островської, сестри письменника; листи М. Островського до бать-
ка Олексія Івановича (1915), до батька та сестри Катерини (1926), до брата 
Дмитра (1925), членам Шепетівського райкому ЛКСМУ (1935).

Автобіографії членів родини Островських зберігаються в копіях, 
зроблених із оригіналів Московського та Сочинського музеїв письменни-
ка: Миколи Олексійовича (1904–1936) (1924), брата письменника Дмитра 
Олексійовича (1900–1963), батька Олексія Івановича (1854–1936), сестри 
Катерини Олексіївни (1898–1965). 

Наявні архівні довідки про родину Островських (Державний архів 
Житомирської області): про народження батька письменника О. І. Остров-
ського (1854); першої дружини О. І. Островського І. П. Присяжнюк (1855); 
народження і смерть брата О. І. Островського П. І. Островського (1852, 
1853); народження і смерть О. І. Островського, брата Олексія Івановича 
(1850);  народження В. І. Островського, брата Олексія Івановича (1846); 
смерть І. В. Островського, діда письменника (1856); шлюб І. В. Остров-
ського з С. Бурковською (1844); родинний фотоальбом К. О. Островської − 
сестри письменника.

Серед рукописів – спогади про М. Островського: матері Ольги Йо-
сипівни: “Воспоминания о сыне”, “О родословной Коли” (Сочі, 1939); її 
вірші, присвячені синові Миколі (1939–1940); стенограма розповіді ма-
тері про поїздку в Західну Україну влітку 1940 р.; родичів письменника: 
сестри К. О. Островської; дружини Р. П. Островської; двоюрідної сес-
три Р. А. Хмельницької; друзів та людей, що знали М. Островського, – 
Л. О. Борисович, І. Й. Богомолець, Б. Гудима, В. Старинський, Н. Андро-
щук, М. Якимчук, Л. Федюн, Л. Харченко, О. Прушинська, Г. Барський, 
С. Червінський, М. Нижня, О. Скрипниченко, А. Савич, Д. Чорнописький, 
В. Рожановський, О. Ф. Степанець (с. Вілія) (Шепетівський період життя, 
1915–1924); П. М. Новиков, Г. Алексєєва, С. Буланкін, Х. П. Чорнокозов, 
К. Нємцова, К. Терлецька, С. Стесіна, Н. Латинський (міста Харків, Моск-
ва, Сочі, 1925–1936).

Відклалися листи: О. Й. Островської до дочки Катерини Олексіїв-
ни (1940-і); сина Д. О. Островського  до Ольги Йосипівни  (1930–1940-і); 
І. П. Федєньова, друга сім’ї Островських (1937–1941); Л. М. Берсенєва, дру-
га М. Островського (1943); М. Я. Рожановської, вчительки М. Островсько-
го у вищому початковому училищі (м. Шепетівка, 1938); студентів Харків-
ського юридичного інституту (1939); К. О. Островської, дочки (1930–1940-і); 
О. Мянда, онука (1939), З. Д. Островської, внучки (1938–1944); Г. Д. Остров-
ського, онука (1940); Е. Мянда, зятя (1930-ті); Героя Радянського Союзу С. Кли-
мовича з Шепетівки (1944); Героя Радянського Союзу С. Угрюмова (1942); 
бійців Червоної Армії з фронту (1940–1944); І. Лисака з Шепетівки (1939); 
до К. О. Островської від О. І. Островського, батька (1930-ті); Р. П. Остров-
ської, дружини письменника (1930–1960-ті); Б. А. Пулавського, двоюрідно-
го брата (1950-ті); М. К. Павловського, доктора, який лікував письменника 
в Сочі (1936–1937 рр.); Л. Розової, літературознавця (1940–1950-ті); Л. Ра-
бинович, секретаря М. Островського (1930-ті); Г. М. Алексєєвої, секрета-
ря М. Островського (1950-ті); матерів “молодогвардійців” Пегліванової та 
Арутюнянц (1949); М. Педенко, учасниці боїв на Малій Землі (1944–1950); 
С. Каца, композитора (1938), О. П. Лазарєвої, секретаря М. Островського 
(1950-ті); А. Д. Солдатова, друга М. Островського (1940–1950-ті); В. І. Са-
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ковича, сина Катерини Олексіївни від першого шлюбу (1940–1960-ті); 
Г. І. Концевич, дочки Катерини Олексіївни від першого шлюбу (1940-і); 
І. Й. Богомольця, колишнього секретаря Берездівського райпарткому (1960-ті); 
чернетки і записники К. О. Островської. Наявне листування з людьми, які 
знали М. Островського, друзями, родичами, з людьми корчагінської долі, 
лауреатами премії ім. М. Островського та Всесоюзного літературного кон-
курсу ім. М. Островського, школярами, корчагінськими бригадами, з учас-
никами громадянської та Великої Вітчизняної воєн, громадськими та полі-
тичними діячами та ін.

Фотодокументи включають фотографії М. Островського (1908, 1918, 
1919, 1922, 1924, 1925, 1926, 1929, 1935, 1936); групові фотознімки з рідни-
ми, друзями (1908–1936); фотографії близьких і далеких родичів письмен-
ника; його друзів, людей корчагінської долі.

Серед кінодокументів: художні фільми – “Як гартувалася сталь” (ви-
робництво китайських кіномитців, 20 серій, 1999); “Павло Корчагін” (кі-
ностудія ім. О. Довженка, 1956); “Як гартувалася сталь” (кіностудія ім. 
О. Довженка, 1973); документальні фільми – “Апокриф” В. Єрофеєва (Мос-
ква, 2000); “Судьбе завистливой назло” (Москва, 1985); “Загадкове життя 
Миколи Островського” (РТР, Москва, 2004); “Прийшла до вас” (режисер 
П. Олар) про українську поетесу А. Дущак.

Зібрано друковані видання, серед яких – 667 прим. творів М. Остров-
ського – мовами народів СРСР та інших країн (1932–2004). Серед них – пер-
ші видання: “Як гартувалася сталь” (рос. мовою, М., 1932, 1934) з автогра-
фом М. Островського; укр. мовою (Х., 1934), з автографом М. Островського; 
пол. мовою (М., 1934), з автографом М. Островського; франц. мовою (Париж, 
1937); англ. мовою (Нью-Йорк, 1937); мовою лемків (Лемко-Союз, Нью-
Йорк, 1938); останні видання – кит. мовою (Пекін, 2002); рос. мовою “Повне 
зібрання творів у 3 томах”, присвячене 100-річчю М. Островського (М., 2004); 
“Народжені бурею”, рос. мовою (М., 1936), з автографами матері письменни-
ка Ольги Йосипівни та дружини Раїси Порфирівни; укр. мовою (Х., 1937), 
присвячене Надзвичайному 17 Всеросійському з’їздові Рад (М., 1937).

Зберігаються дублікати книг із бібліотеки М. Островського, що знахо-
дилася в московській квартирі письменника. Серед них – твори М. Гоголя, 
Л. Толстого, І. Крилова, А. Чехова, Дж. Лондона, Р. Роллана, М. Карамзіна, 
І. Аксакова, Ф. Тютчева, О. Новікова-Прибоя, М. Зощенка, І. Тургенєва та ін.

Є документи особового походження: автобіографії художників-ілюст-
раторів творів М. Островського В. Гольдяєва, О. Короткова, Є. Токарєва, 
М. Лянглебена, М. Чурабо (м. Москва), В. Кулькова (м. Ленінград); особо-
ва картка Ф. П. Мельникова, члена І Ради солдатських та офіцерських де-
путатів в Шепетівці (1917), особовий листок комунара ЧОП Я. А. Яцюка 
(1923); грамота Революційної військової ради І кінної армії, якою нагород-
жено бійця Д. Л. Дзюбича (1921); свідоцтво про закінчення церковно-при-
ходської школи І. А. Вознюка (с. Болотовка Острозького повіту, 1915); атес-
тат про закінчення єдиної трудової школи С. П. Червінського, однокласника 
М. Островського (1921).

Наявні спогади про події 1920-х рр. на Шепетівщині: А. С. Найди-
ча, О. І. Кузьмицької, П. А. Клопотовського, М. А. Клопотовської, А. Ф. То-
машука, Л. П. Рудишина, С. Б. Любошиць, В. І. Єгерського, В. Р. Охмана, 
І. Л. Савранського, І. Г. Старовєрова, М. В. Коваля, Р. С. Теофіляка та ін.
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Зберігаються фотографії, комсомольські квитки, посвідчення, ман-
дати делегатів комсомольських і партійних конференцій та з’їздів (1920–
1950); спогади, документи і фотографії учасників Великої Вітчизняної 
війни, партизанів загону ім. Михайлова, підпільників; фронтові листи ше-
петівчан А. Т. Шурдука, І. Д. Пономаренка, Б. І. Кирилюка, М. І. Рабовалю-
ка, П. В. Чугунова.

Серед рукописів: “Шепетовская церковно-приходская летопись 1890–
1891 гг., составленная священником Гермогеном Игнатьевым Виленским”; 
Меленчук І. В. “Плеяда першого покоління лікарів з с. Мокіївці” (1992); Но-
виков П. М. “Щастя бути бійцем” (Харків, 1978), спогади про М. Остров-
ського, листування з ним (П. М. Новиков, харків’янин, друг М. Островсько-
го); партитура пісні “Товарищ песня” з кінофільму “Як гартувалася сталь” (К., 
1972, сл. Р. Рождественського, муз. І. Шамо, з автографом І. Шамо – лауреата 
премії ім. М. Островського); партитура пісні “Корчагинская вахта” (К., 1984, 
сл. Л. Татаренка, муз. О. Зуєва, з автографом О. Зуєва – лауреата премії ім. 
М. Островського); Партитура симфонії № 2 “Павка Корчагін” Г. Пааташвілі 
(Тбілісі, 1979), з автографом композитора; партитура пісенної опери “Песнь 
о Корчагине” В. Усовича, з автографом композитора (М., 1980).

Друковані матеріали складають: афіші, програми, плакати вистав за 
творами М. Островського (“Драматична пісня”, “Листи до друга”, “Дев’ята 
симфонія”, “Як гартувалася сталь”, “Народжені бурею”, “З весною я повер-
нусь ...”) у постановці драматичних театрів СРСР (1937–1990); монтажні 
листи 6-серійного телевізійного фільму “Як гартувалася сталь” реж. М. Ма-
щенка (кіностудія ім. О. Довженка, 1972); програми, запрошення на урочис-
тості з нагоди ювілеїв М. Островського (1954–2004), відкриття музею пись-
менника 1979 р., науково-практичні конференції з питань вивчення біографії 
та творчості М. Островського (1972, 1982, 1989, 2004); плакати, присвячені 
М. Островському (1939, 1974, 1983), героям-шепетівчанам – В. Котику, 
М. П’яскорському, визначним подіям країни, міста, письменникам-лауреа-
там премії ім. М. Островського, ХІІ Всесвітньому фестивалю молоді та сту-
дентів у Москві (1985), з’їздам ВЛКСМ та ЛКСМУ.

Окремо зберігаються фотодокументи відомих людей Шепетівки: фо-
тографії і документи Героя Радянського Союзу С. І. Климовича, заслужених 
вчителів України К. Є. Стародубець, Г. П. Майдачевської, заслуженого лікаря 
України Л. Г. Порчинської, заслуженого працівника культури бібліотекаря 
с. Судилкова Д. О. Синцової, письменника Н. Рибака – довідки про навчання 
в Шепетівському індустріальному технікумі (1930), роботу на Красилівській 
та Новоселицькій цукроварнях (1928–1930). Світлини присвячені також: іс-
торії підприємств (ДОКу, залізничного вузла, цукрового комбінату); визнач-
ним подіям; учасникам революційних подій, громадянської, Великої Вітчиз-
няної воєн, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці. 

бібліотека
Газетний фонд налічує 32 найменування (1921–2006): “Шепетівський 

вісник” (“Шляхом Жовтня” – орган Шепетівського міськкому КПУ та мі-
ської ради депутатів трудящих, 1956–2006); “Подільські вісті” (“Радянське 
Поділля”, 1976–2006); “Корчагінець” (“Ровесник”, орган Хмельницького 
обкому ЛКСМУ, 1968–1993). Тут же зберігаються інші газети радянського 
періоду, які містять інформацію, що стосується М. Островського.
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бібліографія
Перепелицина Н. И. Музей Н. Островского в Шепетовке : путеводи-

тель / Н. И. Перепелицина. – Винница : Кн. изд-во, 1963. – 71 с.
Перепелицина Н. И. Музей Н. Островского в Шепетовке : путеводи-

тель / Н. И. Перепелицина. – Львов : Каменяр, 1968. – 59 с.
Скрипник В. Я. Музей Н. Островского в Шепетовке : путеводитель / 

В. Я. Скрипник. – К., 1980. – 24 с.
Брицький В. Г. Меморіал Миколи Островського в Шепетівці : путів-

ник / В. Г. Брицький, О. П. Царик. – Львів : Каменяр, 1983. – 48 с.
Брицький В. Г. Музей М. Островського в Шепетівці : (кольорові 

листівки) / В. Г. Брицький. – К. : Рад. Україна, 1983. 
Життя – подвиг : статті (до 80-річчя від дня народження М. Остров-

ського). – К. : Молодь, 1984. – 32 с.
Гасюк Л. В. Шепетівський історичний музей : путівник / Л. В. Гасюк, 

О. П. Царик. – Львів : Каменяр, 1985. – 32 с.
Скрипник В. Я. Микола Островський в Шепетівці : до 100-річчя від дня 

народження М. Островського / В. Я. Скрипник. – Шепетівка, 2002. – 30 с.
Чікін В. І. Музей Миколи Островського в Шепетівці : путівник /  

В. І. Чікін, В. Я. Скрипник. – Шепетівка, 2004. – 40 с.
Микола Островський на сторінках історії в нашому житті : до 100-

річчя від дня народження письменника : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. – Хмельницький ; Шепетівка, 2004. – 143 с.

В. Чікін, А. Новохацька

Хмельницький обласний художній музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Проскурівська, 47, м. Хмельницький, 29000 
Тел./факс: (0382) 65-61-15, 70-28-11 (науково-просвітницькій відділ) 
Е-mail: museum.kh@mail.ru.

Транспорт: тролейбус 4, 2 (зуп. “Центральний універмаг”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка
1986 р. – створено музей. 
1992 р. – відкрито експозицію для відвідувачів. 
Має чотири відділи: науково-експозиційний, науково-просвітниць-

кий, обліку фондів, меморіальної спадщини Г. С. Верейського. 

Обсяг фондів
166 од. зб. документів з паперовими носіями (XVIII ст. – 1987) 
100 од. зб. фотодокументів (1885–1986)
1 од. зб. кінодокументів
6 прим. стародруків (XVIII–XIX ст.) 
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Анотація складу фондів
Архівний підрозділ складається з меморіальних документів, пов’я-

заних із творчістю народного художника РРФСР Г. С. Верейського, а також 
стародруків.

Зберігаються документи особового походження фондоутворювача, ла-
уреата Державної премії, народного художника РРФСР, заслуженого діяча 
мистецтв, дійсного члена Академії мистецтв СРСР Г. С. Верейського (авто-
біографія, членські квитки, програми, запрошення, листи, листівки, телегра-
ми). 100 фотографій присвячені художнику, його рідним та близьким, зобра-
женню його будинку, пам’ятника на його могилі, вечорам пам’яті тощо.

Наявна кіноплівка про святкування 100-річчя від дня народження 
Г. С. Верейського. 

Наявні стародруки, видані у Почаївській Лаврі.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Науково-уніфіковані паспорти
Топографічні описи

Картотеки: 
інвентарна
топографічна
збереженості
систематична
фототека

Довідкова бібліотека
Має літературу мистецького напрямку.

бібліографія
Тимофєєва Л. Переосмислення традицій : Львівська професійна шко-

ла кераміки в збірці Хмельницького музею сучасного українського мис-
тецтва / Л. Тимофєєва // Українське гончарство : національний культуро-
логічний щорічник : за роки 1996–1999. – Опішня : Укр. народознавство, 
1999. – Кн. 4.

Хмельницький музей сучасного українського мистецтва : комплект 
12 листівок / уклад. Л. Тимофєєва. – Хмельницький, 2004. 

Хмельницький музей сучасного українського мистецтва. Ненаратив-
ний живопис : буклет / уклад. Л. Тимофєєва. – Хмельницький, 2004. – 4 с.

Хмельницький музей сучасного українського мистецтва : Львівська 
кераміка : комплект 12 листівок / уклад. Л. Тимофєєва. – Хмельницький, 
2005. 

Байдюк Н. Особливості комплектування фондів Хмельницького об-
ласного художнього музею / Н. Байдюк // Сучасний художній музей : проб-
леми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф. : до 20-річчя Хмельни-
цького обл. художнього музею / уклад. Л. О. Тимофєєва. – Хмельницький, 
2006.
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Георгій Верейський. Офорти : комплект – 16 листівок / уклад. Г. Коз-
ловська. – Хмельницький, 2006. 

Козловська Г. Меморіальний фонд Г. С. Верейського у зібранні Хмель-
ницького обласного художнього музею / Г. Козловська // Сучасний художній 
музей: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф. : до 20-річчя 
Хмельницького обл. художнього музею / уклад. Л. О. Тимофєєва. – Хмель-
ницький, 2006.

Козловська Г. П. Меморіальний фонд Г. С. Верейського у зібран-
ні Хмельницького художнього музею / Г. П. Козловська // Видатні постаті 
міста Хмельницького : матеріали Другої наук.-практ. конф. “Місто Хмель-
ницький в контексті історії України”, 19 верес. 2007 р. / Хмельн. міський 
від. центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України 
при Кам’янець-Поділ. держ. ун-ті, Поділ. осередок Ін-ту укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Хмельн. обл. краєзн. 
музей та ін. – Хмельницький, 2007. – С. 228–232.

Н. Байдюк

Хмельницька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені миколи Островського 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Театральна, 28, м. Хмельницький, 29000
Тел.: (03822) 65-80-84, 79-56-40 
Е-mail: library@ounb.km.ua
Веб-сайт: http://www.ounb.km.ua

Транспорт: тролейбус 4, 10 (зуп. “Обласна бібліотека 
ім. М. Островського”)

Час роботи: 9.00–18.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–18.00 (неділя), 
вихідний день – субота

Історична довідка
1901 р. – створено громадську бібліотеку “Проскуровская городская 

библиотека в память поэта А. С. Пушкина”. 
1915 р. – Проскурівська земська управа реорганізувала її в повітову 

земську бібліотеку. 
1923–1937 рр. – окружна бібліотека. 
1937 р. – бібліотека знову стала міською. 
1941 р. – Проскурівській міській бібліотеці надано статус обласної 

у зв’язку з перенесенням обласного центру з м. Кам’янця-Подільського до 
м. Проскурова. 

1944 р. – відновила діяльність після визволення м. Проскурова від на-
цистських окупантів.

1948 р. – присвоєно ім’я письменника М. Островського. 
1967 р. – завершено реконструкцію бібліотеки.
1996 р. – розпочато автоматизацію основних бібліотечних процесів. 
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Обсяг фондів
понад 700 тис. прим. видань, у т. ч.: 
понад 5 тис. прим. рідкісних і цінних видань (ХІХ–ХХ ст.)

Анотація складу фондів
Документи зберігаються у відділі краєзнавства, секторі депозитарно-

го зберігання документів та рідкісних і цінних видань, центрі регіональної 
інформації.

Серед неопублікованих документів важливе місце займає нормативно-
управлінська, розпорядча документація органів місцевого самоврядування: 
розпорядження облдержадміністрації, рішення сесій обласної ради, накази уп-
равління культури і туризму облдержадміністрації тощо.

Наявні матеріали з історії населених пунктів, промислів, ремесел, які 
відображають становлення та розвиток цукрових заводів Хмельниччини. 

Є листування із земляками, відомими діячами науки, культури, літе-
ратури, а також рукописні джерела з творчого доробку відомих краєзнавців 
Поділля, особові фонди відомих людей Хмельниччини.

У бібліотеці зберігаються книги та періодичні видання (ХІХ–ХХ ст.). 
Найціннішими є видання краєзнавчого характеру. Наприклад, Сіцінський Є. 
“Нариси історії Поділля. Ч. 1” (Вінниця, 1927); “Списки по всей Подоль-
ской губернии лиц, учреждений, обществ, товариществ и компаний, имею-
щих право участия в выборах земских гласных” (Каменец-Подольск, 1911); 
“Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Подольской 
губернии” (Каменец-Подольск, 1897); “Труды Комитета для историко-ста-
тистического описания Подольской епархии. Вып. 3 / под ред. Н. И. Яворов-
ского” (Каменец-Подольский, 1886). 

Особовий фонд М. І. Радзієвського складається з 377 прим. нотних 
видань, з яких 118 – рідкісні і цінні кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Зберігаються чимало дарчих книг з автографами авторів, діячів куль-
тури, науки, мистецтва, колекції мініатюр та репринтних видань.

Довідковий апарат
Каталоги:
службовий алфавітний 
систематичний 

Картотеки:
краєзнавча 
цінних видань 
періодичних видань

бази даних
Створено 20 електронних баз даних: “Каталог нових надходжень”, 

“Бібліотечний раритет Хмельниччини”, “Зведений краєзнавчий каталог” 
тощо.

бібліографія
Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання : матеріа-

ли обл. міжвід. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2005 р. / Упр. культури Хмельн. 
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облдержадміністрації, Хмельн. ОУНБ ім. М. Островського ; редкол.: 
О. В. Ільїнська, В. В. Маковська, В. О. Мельник, О. Д. Яворська. – Хмель-
ницький, 2005. – 144 с. 

Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2006 рік : 
довід.-бібліогр. вид. / Упр. культури Хмельн. облдержадміністрації, Хмельн. 
ОУНБ ім. М. Островського ; уклад.: С. Гук, В. Мельник. – Хмельницький, 
2005. – 72 с. 

Фольклорна спадщина та етнографія : шляхи збереження і розвитку : 
матеріали обл. наук.-практ. конф. 15 груд. 2004 р. / Упр. культури Хмельн. 
облдержадміністрації, Хмельн. ОУНБ ім. М. Островського, Хмельн. обл. 
наук.-метод. центр культури і мистецтва ; редкол.: О. В. Вибодовська, 
С. І. Шевченко, Н. М. Синиця, О. Д. Яворська. – Хмельницький, 2005. – 
144 с.

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи 
Островського : буклет. – Хмельницький, [б. р.].  – 7 с.

В. Мельник

музей історії  
Хмельницького національного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Адреса: вул. Інститутська, 11, корпус 3, м. Хмельницький, 29016
Тел.: (0382) 7-28-76
Факс: (0382) 2-32-65
Е-mail:centr@mailhub.tup.km.ua 
Веб-сайт: www.tup.km.ua
Транспорт: тролейбус 7 а, 11, 16, 17, мікроавтобус 38, 42

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1962 р. – в м. Хмельницькому почав діяти перший на Поділлі вищий 

навчальний заклад технологічного профілю. 
1994 р. – створено Технологічний університет Поділля на базі інсти-

туту. 
2003 р. – реорганізовано у Хмельницький державний університет. 
2004 р. – Хмельницькому державному університету надано статус на-

ціонального. 
2000 р. – створено музей історії і раду музею.

Обсяг фондів
3100 од. зб. документів (1962–2006)

Анотація складу фондів
Зберігаються офіційні документи, документи особового походжен-

ня та фотодокументи. Серед офіційних документів: укази, розпорядження 
Президента України, постанови КМ України, Міністерства освіти і науки 
України, грамоти, дипломи, подяки Міністерства освіти і науки України, 
Академії наук вищої школи України, Міжнародного форуму “Світ високих 
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технологій”, Хмельницької облдержадміністрації, Федерації профспілок 
області.

Документи особового походження включають: вітальні адреси НАН 
України, Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних закладів 
України, Польщі, Росії; сертифікати за участь в українсько-польських кон-
ференціях молодих вчених “Механіка та інформатика” тощо.

Серед фотодокументів – світлини, розміщені у 6-ти фотоальбомах на 
виставкових стендах, які періодично змінюються за тематикою і відобража-
ють всі сторони розвитку навчального закладу.

Відеодокументи містять спогади ветеранів педагогічної ниви – ко-
лишніх викладачів університету, висвітлюють життя та діяльність декана 
факультету бізнесу і права Л. Г. Торгової, включають двогодинний запис 
“Історія університету в музейних експонатах”.

Фондоутворювачі: колектив університету.
І. Ткачук

бібліотека кам’янець-Подільського  
національного університету ім. І. Огієнка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300
Відділ рідкісних видань бібліотеки: вул. Татарська, 14, 
історичний факультет університету
Тел.: (249) 3-37-30, 3-38-75

Транспорт: маршрутне таксі 19

Час роботи: 8.30–17.00 (понеділок–четвер), 8.00–15.00 (п’ятниця), 
вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1918 р. – засновано університетську бібліотеку на базі власної кни-

гозбірні ректора університету, проф. І. Огієнка та книг, подарованих видат-
ними людьми і установами. На день відкриття університету налічувалося 
1686 прим.  подарованих книг. Бібліотека розміщувалася у колишньому гім-
настичному залі до кінця 1920 р. Її завідувач С. Сірополко розробив “Пра-
вила користування книгами”.

1919 р. – при ній засновано Кам’янець-Подільське бібліотечне това-
риство, яке очолив С. Сірополко. Товариство вивчало бібліотекознавство, 
зокрема, українське, та допомагало в організації установи. Наприкінці 
1920 р. фонд бібліотеки налічував 35951 назву. Поразка української націо-
нальної революції визначила долю університету. Книги бібліотеки частково 
перейшли до інших установ та навчальних закладів. Частина їх, що тимча-
сово у березні 1922 р. знаходилась на території Польщі, так і не повернулась 
до м. Кам’янця-Подільського.

1923 р. – поліпшується матеріальна база Кам’янець-Подільського інс-
титуту, зростає і фонд бібліотеки завдяки надходженню обов’язкового при-
мірника від української Книжкової палати та книжковому обміну з іншими 
бібліотеками. 
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1925 р. – налічувалось 63034 прим. книг. Разом із літературою читаль-
них залів і кабінетів в інституті було 120 тис. прим. томів. 

1926 р. – бібліотеку перетворено в наукову.
1939 р. – почав діяти учительський інститут з дворічним терміном 

навчання у м. Кам’янці-Подільському. 
1940 р. – у бібліотеці було 10678 прим. підручників та художньої літе-

ратури, 9262 прим. брошур різного змісту. Війна перервала роботу інститу-
ту, бібліотеку було знищено.

1944 р. – відновив свою роботу інститут і почала діяти бібліотека.
1948 р. – Кам’янець-Подільський учительський інститут реорганізо-

вано у педагогічний. Завідувачем бібліотеки призначено Й. І. Токара, учас-
ника війни, який сформував колектив, структуру і вдало підібраний фонд, 
здійснив добудову приміщення для бібліотеки (премією ім. Й. І. Токара від-
значаються кращі працівники бібліотеки).

1958 р. – бібліотека стала найбільшою в області з фондом понад 
200 тис. прим. книг.

1986 р. – на фізико-математичному і педагогічному факультетах від-
крито абонемент з читальним залом. 

1997 р. – фонд бібліотеки становив 798623 прим. видань.
2003 р. – Кам’янець-Подільський державний університет набув стату-

су класичного, відкрито нові факультети та спеціальності, що стимулювало 
та сприяло удосконаленню роботи бібліотеки, як його структурної одиниці.

2004 р. – створено відділ рідкісних видань, фонд якого налічує 
24066 прим. видань.

2006 р. – відкрито бібліотечні підрозділи на природничому факультеті 
та в Інституті реабілітології.  

Обсяг фондів
понад 900 тис. прим. видань
24066 прим. рідкісних видань (ХІХ–ХХ ст. )

Анотація складу фондів
У 2004 р. до університетської бібліотеки передано книги, періодичні 

видання з Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Їх розподі-
лено таким чином: Книги, видані до 1917 р.; Книги, видані після 1917 р.;  
Журнали, видані до 1917 р.; Журнали, видані після 1917 р.; Газети, видані 
до 1917 р.; Газети, видані після 1917 р.; Книги іноземними мовами без ін-
вентарних номерів. Їх виокремлено у відділ рідкісних видань і сконцент-
ровано у приміщенні історичного факультету. Вони вважаються бібліофіль-
ською рідкістю і розглядаються як пам’ятки.

У бібліотеці наявні рукописні книги: “Ведомость городам, местечкам, 
селениям и деревням Подольской губернии по уездам с указанием числа 
домов, душ, расстояний верст от реки Збруча пределов Австрийского владе-
ния и реки Днестра пределов Бессарабской области. Сочинена в 1830 году”; 
“Список сел Подольской губернии с 1918–1922 г.”; “Доклады Уездной зем-
ской управы Ямпольскому Чрезвычайному уездному земскому собранию 
(9-го апреля 1912 г.)” (Ямполь, 1912); “Журналы третьего очередного Моги-
лев-Подольского уездного земского собрания 1913 года” (Могилев-Подоль-
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ский, 1913); “Проект сметы доходов и расходов Ольгопольского уездного 
земства на 1913 г.” (Ольгополь, 1912); “Смета доходов Могилев-Подольско-
го уездного земства на 1915 г.” (Могилев-Подольский, 1914).

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний
систематичний

Тематична картотека

бібліографія
Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського дер-

жавного університету : бібліогр.-довід. вид. / Кам’янець-Поділ. держ. 
ун-т. – Кам’янець-Подільський : РВВ, 2006. – 27 с. 

В. Прокопчук

бібліотека 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Адреса: вул. Проскурівського підпілля 139, м. Хмельницький, 29000
Тел.: (0382) 79-53-55 – приймальна 
Е-mail: kdpa@ukr.net
Транспорт: тролейбус 8, 13, 16 (зуп. “Хмельницька гуманітарно-пе-
дагогічна академія”)
Час роботи: 8.00–20.00 (понеділок–п’ятниця), 9.00–15.00 (субота), 
вихідний день – неділя

Історична довідка
1921 р. – створено бібліотеку з відкриттям педагогічних курсів у 

м. Проскурові. Її історія безпосередньо пов’язана з розвитком навчаль-
ного закладу. Упродовж 85-літнього періоду функціонування останнього 
(педкурси – 1921 р., педтехнікум – 1924 р., педучилище – 1945 р., педко-
ледж – 1999 р., гуманітарно-педагогічний інститут – 2000 р., академія – 
2006 р.) поповнювалися та зростали навчально-матеріальна база і фонд 
бібліотеки. На початку її фонд налічував 179 прим. книг спеціального 
та 162 – белетристичного й політико-економічного характеру. Поступово 
він збільшувався: 1946 р. – 885 прим.; 1947 р. – 1712 прим., 1949 р. – 4988 
прим., 1957 р. – 22441 прим., 1967 р. – понад 40 тис. прим.

2003 р. – розпочато комплектування фонду раритетів, які мають нау-
кову цінність з точки зору педагогіки (примірники книг, подарованих викла-
дачами, студентами та іншими співробітниками закладу).

2005 р. – бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії.

Обсяг фондів
109936 прим. видань
25 прим. рідкісних видань (1883–1955)
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Анотація складу фонду
У фонді зберігаються рідкісні видання та книги з автографами викла-

дачів закладу.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний
систематичний 

Картотека рідкісних видань

бібліографія
80 років освітнього шляху : сторінки історії Хмельницького педучи-

лища, педколеджу, педагогічного інституту / М. М. Дарманський, Ю. В. Те-
лячий, Л. Ф. Шумлянська. – Хмельницький, 2001. – 132 с.

Основы гуманно-личностного подхода к детям в образователь-
ном процессе : курс лекций / сост.: Н. Н. Дарманский, И. М. Шоробура, 
И. П. Ящук. – Хмельницкий : изд-во Хмельн. гуманит.-пед. ин-та, 2003. – 
156 с. : ил.

Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні : матеріали студ. на-
ук.-практ. конф. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2005. – 94 с.

Н. Саган 

національний історико-архітектурний 
заповідник “кам’янець”
Підпорядкування: Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України
Адреса: вул. П’ятницького, 9, м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32300
Тел.: (03849) 2-31-16
Факс: (03849) 2-85-07 
Е-mail: niazkamenec@gmail.com
Транспорт: маршрутне таксі 19 
Час роботи: 8.30–17.30 (понеділок–четвер), 8.30–16.30 (п’ятниця), 
вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка 
1977 р. – створено Державний історико-архітектурний заповідник у 

м. Кам’янці-Подільському. 
1998 р. – Кам’янець-Подільському державному історико-архітектур-

ному заповіднику надано статус національного. 
2005 р. – заповідник віднесено до сфери управління Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Обсяг фондів
5800 од. зб. документів з паперовими носіями та фотодокументів 

(ХVІІІ–ХХІ ст.)
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Анотація складу фондів
У заповіднику зберігаються літографії, поштові листівки (поч. ХХ ст., 

1960–1970-ті), науково-технічна документація (1947–2003), інвентарні спра-
ви Старого міста та Нового плану (перша пол. ХХ ст.).

Фотодокументи відображають історію міста – фотокопії креслень зі 
справ центральних державних архівів СРСР (ХVІІІ–ХІХ ст.).

Зібрано відбитки літографій Н. Орди (друга пол. ХІХ ст.); колекцію 
поштівок з видами м. Кам’янця-Подільського поч. ХХ ст., 1960–1970-х рр.; 
ліногравюри пам’яток вірменської архітектури (1980-ті) та літографії С. Ку-
курузи (1978).

Наявна науково-технічна документація пов’язана з дослідженням, кон-
сервацією, реставрацією пам’яток архітектури.

Картографічні матеріали містять фотокопії креслень зі справ централь-
них державних архівів колишнього СРСР (тепер РФ) – ЦДІА, ЦДАВМФ, 
ЦДВІА, що пов’язані з історією міста та Поділля (ХVІІІ–ХІХ ст.); фотоне-
гативи на пам’ятки архітектури (1980–2003). 

Наявні фотографії пам’яток архітектури, інвентарні справи на домо-
володіння Старої частини, домоволодіння за Новим планом м. Кам’янця-
Подільського (перша пол. ХХ ст.).

У книжковому розділі фондів зберігаються рідкісні видання праць 
А. Сементовського, Ю. Сіцінського та ін.

Фондоутворювачі: Національний історико-архітектурний заповід-
ник “Кам’янець”, Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури, 
“Укрпроектреставрація”, “Укрзахідпроектреставрація”, центральні архіви 
РФ, Т. А. Сис, А. Г. Паравійчук, С. Кукуруза та ін.

бібліографія
Винокур І. С. Кам’янець-Подільський державний історико-архітектур-

ний заповідник / І. С. Винокур, Г. М. Хотюн. – Львів : Каменяр, 1981. – 
95 с. : іл. 

Кам’янець-Подільський державний історико-архітектурний заповід-
ник : короткий фотопутівник. – К. : Мистецтво, 1990. 

Кам’янець-Подільський : туристичний путівник. – Львів ; Кам’янець-
Подільський : Центр Європи, 2003. – 320 с. 

О. Вільчинська

наукова бібліотека 
Подільського державного аграрно-технічного університету
Підпорядкування: Міністерство аграрної політики та продовольства 

України

Адреса: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32316
Тел.: (03849) 2-52-92
Факс: (03849) 2-52-18 
Е-mail: main@pdatu.edu.ua 
Веб-сайт: www.pdatu.edu.ua

Час роботи: 9.00–20.00, вихідний день – неділя
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Історична довідка
1921 р. – створено бібліотеку водночас із відкриттям Кам’янець-Поділь-

ського сільськогосподарського інституту. Її фонд – 2094 прим. видань. 
1930 р. – сільськогосподарський інститут розділено на два заклади – 

птахівничий та технічних культур, при яких існували бібліотеки. 
1955 р. – знову створено сільськогосподарський інститут, при якому 

діє бібліотека. Наприкінці 1960 р. її фонд становив 97275 прим. видань.
1995 р. – бібліотека Подільської державної аграрно-технічної ака-

демії. 
2004 р. – бібліотека Подільського аграрно-технічного університету. 

Створено фонди рідкісної книги, дисертаційних робіт. 

Обсяг фондів
понад 590 тис. прим. видань
755 прим. рідкісних книг (ХІХ–ХХ ст.)

Анотація складу фондів
Наявні рідкісні видання та дисертації, напр., “К учению о прижизнен-

ном свертывании крови : дисертация на степень д-ра медицины А. Хомяко-
вой-Бусловой” (К., 1914).

Довідковий апарат
Каталоги:
систематичний 
алфавітний 
Тематичні картотеки

Л. Малина

Історичний музей національної академії Державної  
прикордонної служби України ім. богдана Хмельницького
Підпорядкування: Національна академія Державної прикордонної 
служби України ім. Богдана Хмельницького.
Державна прикордонна служба України

Адреса: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000
Тел.: (03822) 65-62-30
Факс: (03822) 72-08-02 
Е-mail: nadpsu@pvu.gov.ua
Веб-сайт: http://nadpsu.edu.ua 

Транспорт: тролейбус 4, 7, 7 а, 17, автобус 51 (зуп. “Кондфіл”)

Час роботи: 8.00–16.30, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1986 р. – створено музей. 
1992 р. – на базі Хмельницького вищого артилерійського командного 

училища імені маршала артилерії М. Д. Яковлєва створено Інститут прикор-
донних військ України.
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1995 р. – на базі інституту створено Академію прикордонних військ 
України. 

2004 р. – музею надано статус Історичного музею Національної ака-
демії Державної прикордонної служби України. Музей зареєстровано в уп-
равлінні культури облдержадміністрації.

Обсяг фондів
2875 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
2460 од. зб. документів (1941 р. – поч. ХХІ ст.) 

Анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження, фотодокументи, дру-

ковані матеріали. 
Серед документів особового походження: блокноти агітаторів Чер-

воної Армії, повідомлення про нагороди, грамоти, поздоровлення, листи, 
листівки солдатів та офіцерів Червоної Армії часів Великої Вітчизняної вій-
ни (1941–1945); колекція маршала артилерії М. Д. Яковлєва, в якій є посвід-
чення депутата ВР СРСР, авторська книга “Артилерія в роки Великої Віт-
чизняної війни”, автобіографічна довідка.

1950–1990-ті рр. характеризують посвідчення, довідки, залікові книж-
ки, дипломи, грамоти професорсько-викладацького складу, статті полков-
ника у відставці, директора музею М. Шевчука “Прибор расчета поправок 
в дистанционную трубку”, “Стационарный комплект имитации артиллерий-
ской стрельбы (СКИАС)”, вірші.

Фотодокументи включають світлини учасників та ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, учасників визволення м. Проскурова, інших населених 
пунктів від нацистських загарбників, учасників Проскурівського підпілля, 
учасників перебування обмеженого контингенту в Афганістані, курсантів, 
командного складу вищого артилерійського училища, пізніше – академії.

Серед друкованих матеріалів: буклети, газети, відозви, альбом від 
ветеранів 271-ї Горлівської Червонопрапорної ордена Б. Хмельницького 
ІІ ступеня стрілецької дивізії, схема “Звільнення Хмельницької області від 
німецько-фашистських загарбників” (1944), складена полковником запасу 
Г. І. Жеребцовим. 

Фондоутворювачі: генерал-майор В. В. Райко – ректор академії, 
М. М. Шевчук – директор Історичного музею ім. Б. Хмельницького Націо-
нальної академії Державної прикордонної служби України, Я. І. Атаман-
чук – полковник, В. О. Вольєв – майор, С. М. Демчишина та ін.

Довідковий апарат
Інвентарна книга 

бібліографія
Національна академія прикордонних військ України імені Богдана 

Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 44 с.
М. Шевчук 
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Черкаський обласний краєзнавчий музей
Підпорядкуванння: Міністерство культури України

Адреса: вул. Слави, 1, м. Черкаси, 18000
Тел.: (0472) 37-20-91
Факс: (0472) 45-11-22

Транспорт: тролейбус 1, 7, 10; маршрутне таксі 2, 4, 11, 14, 18, 22, 
23, 26, 31

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – понеділок, п’ятниця

Історична довідка 
1918 р. – засновано Черкаський історико-педагогічний ім. Т. Г. Шев-

ченка музей (пізніше – Науковий історико-педагогічний музей Черкащини) 
з ініціативи місцевого осередку “Просвіти” і вчительської громадськості 
міста.  

1932 р. – музей набув статусу міжрайонного і одержав назву “Чер-
каський міжрайонний краєзнавчий музей придніпровських районів Право-
бережжя” після запровадження обласного поділу в Україні. 

1944 р. – музей відновив роботу після звільнення м. Черкас від на-
цистських окупантів. 

1954 р. – реорганізовано у Черкаський обласний краєзнавчий музей.
1973 р. – закрито для відвідувачів у зв’язку з практичною непридат-

ністю для використання старого приміщення. 
1985 р. – відкрито експозицію у 25 залах нового приміщення, де екс-

понується майже 15 тис. музейних предметів.

Обсяг фондів
32951 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
24214 од. зб. документів з паперовими носіями
8548 од. зб. плакатів, листівок
189 од. зб. кіно-, фотодокументів.

Анотація складу фондів
До складу пам’яток писемності музею входять: документи офіційні, 

особового походження (посвідчення, мандати, свідоцтва і доручення, розра-
хункові та трудові книжки, довідки, запрошення, подяки, грамоти, паспор-
ти, червоноармійські книжки, анкети, трудові договори, характеристики, 
рекомендації тощо), листи, статті, листівки тощо. 

ЧеркАськА ОблАсть
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У фондах зберігається 70 прим. стародруків та рукописних книг. 
Найдавнішим і унікальним є рукописне “Євангеліє” (1571); список із “Пе-
ресопницького Євангєлія” (1556–1561), виконаний іноком Петром із Пе-
реяславського монастиря. Найдавніша друкована книга з фондової колек-
ції – “Апостол” (М., 1623). ХVІІ ст. датуються книги Московської друкарні: 
“Сборник слов, сказаний святых...” (1653), “Євангеліє” (1648) тощо. Чима-
ло книг видано у друкарні Києво-Печерської Лаври. Більшість стародруків 
ХVІІІ ст. видано у Києві: “Анфологіон” (1753), “Житія святих” (1764), 
“Бесіди та покаяння св. Іоана Златоуста” (1774), “Псалтир”, “Мінея общая” 
(1797) тощо.

Серед періодичних видань ХІХ – поч. ХХ ст. журнали: “Отечест-
венные записки” (1827–1883), “Земледельческий журнал” (1829), “Мос-
квитянин” (1843–1844), “Современник” (1845), “Исторический вестник” 
(1899), “Педагогическая хроника” (додаток до журналу “Семья и школа”) 
(1878–1883), “Памятники древней письменности” (1879), “Новь” (1888), 
“Україна” (1907), “Киевская старина” (1889–1906), “Живописная Россия” 
(т. V, ч. І, 1897), “Южные записки” (1905), “Археологическая летопись Юж-
ной России” (1903): газети “Киевские губернские ведомости” (1856–1863), 
“Южная копейка” (1913), “Право” (1916–1917).

Наявні видання про життя краю на поч. ХХ ст.: “Отчет Черкасско-
го общества пособия бедным за 1911 г.”, “Устав акционерного общества та-
бачной фабрики А. А. Зарицкого в Черкассах”, “Отчет Черкасской городской 
управы” (1912), “Пояснительная записка к проекту водопровода г. Черкас-
сы”, (1913), “Описание Мошногородищенского имения ее высокопревос-
ходительства Е. А. Балашевой” (1913), “Родословная графа Бобринского” 
(1901), “План міста Черкас” (1903) тощо.

Найдавніші документи датуються ХVІІ ст.: чолобитна (1691), витяг із 
книги справ замку Слуцького (1640), військові форми-рапорти (1764–1783), 
“Дело об устройстве новой церкви” (1765).

Є рукописні документи періоду Великої Вітчизняної війни: щоден-
ники Чигиринського і Кам’янського партизанських загонів, фронтові листи, 
спогади ветеранів.

Зберігається кілька сот творів Т. Г. Шевченка різних років видання, 
на основі яких створено унікальний в Україні музей однієї книги “Кобзар”. 
Твори, спомини, щоденники, листи поета В. Симоненка експонуються у му-
зеї-кімнаті поета.

Відклалися особисті та інші документи осіб, пов’язаних з краєм: 
О. П. Баранников – мовознавець, літературознавець-індолог, академік АН 
СРСР, уродженець м. Золотоноші; О. О. Воскресенський, проф. Харківсько-
го університету; О. М. Бах – учений-біохімік, академік; В. Р. Назаренко – 
канд. техн. наук, автор розкриття таємниці булатної сталі, уродженець 
с. Бойківщина Драбівського району; М. К. Величко – повний кавалер ордена 
Слави, Герой Соціалістичної Праці, робітник Смілянського машинобудів-
ного заводу; О. О. Глассон – канд. мед. наук, заслужений лікар УРСР, за-
відувач торакального відділення Соснівського туберкульозного санаторію; 
М. В. Гнатенко – п’ятисотенниця з с. Старосілля Городищенського району; 
Д. Ф. Тарасков – Герой Радянського Союзу, учасник визволення м. Черкаси; 
П. М. Голодняк – Герой Радянського Союзу, льотчик; М. В. Голубович – на-
родний артист УРСР, уродженець м. Золотоноші; В. Л. Симиренко – учений 
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помолог, професор; Я. Г. Український – інженер-капітан 2 рангу, астронавт, 
уродженець м. Черкаси; М. Ф. Фролова – дитяча письменниця; А. І. Хи-
менко – прозаїк, поет, перекладач, репресований у 1944 р., реабілітований 
у 1995 р.; П. А. Дубовий – командир Чигиринського партизанського заго-
ну; І. Ф. Слабошпицький – письменник, голова Ліги українських меценатів; 
Д. Гуменна – письменниця; Н. Суровцева – громадсько-політичний діяч, 
письменниця; А. Кримський – видатний учений-філолог та ін. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Інвентарні описи 

Картотеки: 
іменна
предметна
топографічна

бази даних 
Інформацію про музейні предмети занесено комп’ютерну базу даних.

бібліотека
Наявні суспільно-політична, історико-краєзнавча література, комп-

лекти обласних та районних газет з 1975 р.

бібліографія 
Путівник по музею. – Черкаси : Ред.-видавн. від., 1989. – 78 с.
Соса П. П. Черкаському краєзнавчому – 80 : іст.-документальний на-

рис про Черкаський обласний краєзнавчий музей / П. П. Соса, В. М. Мель-
ниченко. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 68 с.

Бушин М. І. Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. та Черкащина / 
М. І. Бушин, Р. К. Загоріна, А. І. Лисенко. – Черкаси : Вертикаль, 2005. –  
Кн. 1 : Герої Радянського Союзу і повні кавалери ордена Слави. – 332 с.

Бушин М. І. Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. та Черкащина 
/ М. І. Бушин, Г. І. Березняк, А. І. Лисенко. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 
Кн. 2 : Братські могили. – 400 с.

Видання творів Т. Г. Шевченка у фондах “Кобзаря” / під ред. О. М. Ща-
рапи. – Черкаси, 2006. – 94 с.

Нестеренко В. Раритети Чигиринського краю у фондах та експозиції 
Черкаського обласного краєзнавчого музею / В. Нестеренко // Чигиринщи-
на : історія і сьогодення. – Черкаси, 2006. – С. 149–154.

Царук Н. В. З історії видання празького “Кобзаря” / Н. В. Царук. – Чер-
каси, 2006. – 106 с.

Щарапа О. М. Прижиттєві фотографії Тараса Шевченка / О. М. Щара-
па. – Черкаси, 2006. – 58 с.

В. Нестеренко, Л. Риндіна
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Мліївський меморіальний музей родини симиренків
Підпорядкування: відділ Черкаського обласного краєзнавчого музею

Адреса: вул. Симиренка, с. Мліїв, Городищенський р-н,  
Черкаська обл., 19511

Транспорт: маршрутне таксі “Городище – Мліїв”

Час роботи: 9.00–18.00 (щоденно)

Історична довідка
1970 р. – створено музей.

Обсяг фондів
527 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
334 од. зб. документів з паперовими носіями (1885–1969) 
192 од. зб. фотодокументів (1850–1969) 
1 од. зб. фонодокументів

Анотація складу фондів
У музеї зберігаються такі документи: свідоцтво про народження 

Л. П. Симиренка (1855), мандат на право керувати господарством, вида-
ний Л. П. Симиренку (1919), родинне листування Симиренків (1850–1917); 
план Мліївської садиби (1896); рукописи (1897–1919) та книги (1888–1912), 
написані Л. П. Симиренком; цінники та каталоги (1889–1930); трудові, ор-
денські книжки, довідки, засвідчена копія атестата (1904–1969).

Фотодокументи входять у родинний альбом Симиренків (1850–1969); 
фонодокумент – касета із записом голосу дочки Л. П. Симиренка Софії 
Львівни.

Фондоутворювачі: С. Л. Симиренко – дочка Л. П. Симиренка; дослід-
ник А. В. Павлов. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

бібліографія
Мліївський меморіальний музей родини Симиренків : буклет. – Горо-

дище, 1996. – 12 с.
Н. Круподеря

Музей історії села старосілля
Підпорядкування: відділ Черкаського обласного краєзнавчого музею

Адреса: с. Старосілля, Городищенський р-н, Черкаська обл., 19150
Тел.: (04734) 9-22-50

Транспорт: автобус “Городище – Старосілля”, “Черкаси – Старосілля”

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок
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Історична довідка
1971 р. – відкрито кімнату-музей історії п’ятисотенного руху в при-

міщенні будинку культури с. Старосілля. 
1972 р. – створено експозицію в будинку М. Демченко. 
1985 р. – експозицію музею перенесено в колишнє приміщення Ста-

росільської середньої школи до 50-річчя п’ятисотенного руху. 
2001 р. – Музей історії п’ятисотенного руху перейменовано на Музей 

історії села Старосілля.

Обсяг фондів
88 од. зб. документів з паперовими носіями (1935–1984)

Анотація складу фондів
Наявні документи особового походження: посвідчення М. В. Гна-

тенко, М. С. Демченко, Г. Г. Лялька – Героя Радянського Союзу (1940–1968); 
депутатські посвідчення (1950–1957), членські квитки членів ЦК КПУ 
(1949–1956), почесні грамоти (1955–1984), вітальні телеграми (1967–1975) 
та листівки (1967–1975), орденські книжки (1935–1941); книга М. В. Гна-
тенко “П’ятисотенниці” з дарчим написом.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Г. Галенко

Чорнобаївський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Філіал Черкаського обласного краєзнавчого музею

Адреса: вул. Черкаська, 22, смт Чорнобай, Черкаська обл., 19900
Тел.: (0439) 2-21-90

Транспорт: автобус

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1960-ті рр. – створено музей у приміщенні методкабінету відділу на-

родної освіти райвиконкому. 
1973 р. – надано нове приміщення, проведено добудову фондосхови-

ща, лекційного залу. Експозиція складається із шести відділів і виставки 
голограм. 

Обсяг фондів
4961 од. зб. музейних предметів (1900–2006), у т. ч.:
701 од. зб. документів з паперовими носіями
2587 од. зб. фотодокументів 
3 од. зб. фонодокументів

Анотація складу фондів
У фондосховищі та відділах музею зберігаються документи XX ст.: 

опис землеволодіння селянина с. Кліщинці М. Тригуба (1910), вексель 
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(1915), свідоцтво Н. Баранника про закінчення церковно-парафіяльної шко-
ли с. Хрестителеве (1906), лист солдата з Першої світової війни (1914), інші 
листи, довідки, спогади, газета “Искра” (1900), плакати, афіші, листівки 
тощо.

Документи радянського періоду включають дипломи, грамоти, подяки 
тощо; орденські книжки, посвідчення на медалі фронтовиків Великої Віт-
чизняної війни; копії документів, які містять списки загиблих воїнів-урод-
женців Чорнобаївского району.

До музею передано на зберігання комплекти районної газети “Світ-
лий шлях” (1966–1991).

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарні книги 

Допоміжна картотека
Л. Волох

Городищенський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Винниченка, 7, м. Городище, Черкаська обл., 19500
Тел.: (04734) 2-21-50

Транспорт: маршрутне таксі 

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1998 р. – створено музей.

Обсяг фондів
15 од. зб. документів з паперовими носіями та фотодокументів (1874–

1945)

Анотація складу фондів
Зберігаються: листи (1874, 1944), паспорт (1897), паспортна книжка 

(1911); фотознімки революціонерів Городищини, княгині К. А. Балашової.

Обліково-довідковий апарат
Головна книга надходжень

О. Карбовська

Жашківський районний історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 53, м. Жашків, Черкаська обл., 19200
Тел.: (04747) 2-10-05

Транспорт: автобус (зуп. “Ощадний банк”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – неділя 
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Історична довідка
1969 р. – створено музей. 
1988–1992 рр. – діяв як відділ Черкаського обласного краєзнавчого 

музею. 
1992 р. – музею надано статус юридичної особи.

Обсяг фондів
332 од. зб. документів з паперовими носіями (1868–2000)

Анотація складу фондів
Зберігаються друковані видання – тижневик Київського управління у 

справах земського господарства “Газета” (1908–1911), газета “Столичные 
новости” (1912), журнал “Искры науки” (1912); літературні твори письмен-
ників краю, подаровані музею (з дарчими написами). Серед документів – 
грамоти, подяки, посвідчення Героїв Соціалістичної Праці, кавалерів ор-
денів, кращих працівників народного господарства району. З найдавніших 
документів: “Подвірний опис села Багатів Таращанського повіту Київської 
губернії” (1868), документ про купівлю-продаж землі (1913) тощо.

Обліково-довідковий апарат
Інвентаризаційні книги
Облікові картки

бібліотека
Наявна історична та політична література – 1140 прим. книг та бро-

шур, комплекти районної газети з 1945 р. – 3300 прим.
В. Євграфова

Звенигородський районний державний 
краєзнавчий музей ім. т. Г. Шевченка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. В. Чорновола, 41, м. Звенигородка, Черкаська обл., 
20200 
Тел.: (04740) 2-44-48

Транспорт: автобус до м. Звенигородки 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1922 р. – відкрито повітовий музей ім. Т. Г. Шевченка у м. Звенигород-

ка стараннями української художниці, етнографа, фольклориста С. М. Тере-
щенко. 

1929 р. – після її арешту музей частково розформували, фонди пере-
дали до інших музеїв.

1933 р. – фонди передано в Уманський краєзнавчий музей.
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1963 р. – музей відкрито вдруге. Цій події передувала трирічна напру-
жена робота зі збирання матеріалів, проведена силами місцевих краєзнав-
ців. Значну допомогу у цьому надав академік АН УРСР І. Г. Підоплічко. 

1968 р. – музею присвоєно звання народного.
1992 р. – набув статусу районного державного краєзнавчого музею  

ім. Т. Г. Шевченка. 
Музей має 7 експозиційних залів, в яких демонструються археологіч-

ні знахідки, предмети культури і побуту різних періодів, речі відомих зем-
ляків, мистецькі твори, книги. Це єдиний музей в Україні, що має зал, екс-
позиція якого присвячена всесвітньо відомому ученому А. Ю. Кримському. 
Частину експозиції відведено визначному політичному діячу та журналісту 
В. М. Чорноволу. 

Обсяг фондів
2539 од. зб. документів з паперовими носіями (ХІХ–ХХ ст.)
бл. 1500 од. зб. фото-, фонодокументів (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.)

Анотація складу фондів
Зберігаються документи особового походження родини Кримських: сві-

доцтво на відкриття друкарні у м. Звенигородка, видане батьку А. Кримського 
Ю. С. Кримському (1880), записні книжки, пенсійна книжка, профспілковий 
квиток, ощадні книжки А. Ю. Кримського; посвідчення про його наукові 
відрядження, видані АН УРСР; твори А. Ю. Кримського, видані наприкінці 
XIX – поч. XX ст. (у т. ч. надруковані в Звенигородській друкарні батька, 
1904); сигнальний примірник науково-етнографічної праці “Звенигородщи-
на” (К., 1930) з автографом А. Ю. Кримського та особистими помітками.

Серед експонатів наявні підручники для шкіл та училищ (кін. XIX – 
поч. XX ст.), оригінали карт Звенигородщини (поч. XX ст.), документи 
особового походження (свідоцтва про народження, освіту, рукописні авто-
біографії, матеріали службової та громадської діяльності) жителів м. Зве-
нигородка, подаровані родичами, рукописи місцевих краєзнавців.

Частину експонатів складають твори українського бібліографа, кни-
гознавця, історика Л. Ю. Биковського (1895–1992), надіслані з Америки 
його дружиною. Зберігаються матеріали громадської діяльності, листів-
ки, передвиборна агітація українського політичного і державного діяча  
В. М. Чорновола, рідкісні видання книг про його діяльність.

Певну частину складають документи, що відображають події Жовт-
невої революції, громадянської війни, Великої Вітчизняної війни та парти-
занського руху, соціально-економічний розвиток Звенигородщини у після-
воєнні часи.

Колекція фотодокументів краєзнавчої тематики включає фотознім-
ки членів родини Кримських та ін. Колекція фонодокументів складаєть-
ся із записів розповідей свідків голодомору (1932–1933), записів випусків 
краєзнавчого радіожурналу “Рідний край”.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Допоміжні тематичні картотеки
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бібліотека
Складається: з довідкової літератури; творів жителів краю з їхніми 

дарчими написами; книг про життя та творчість уродженців Звенигородщи-
ни; книг, виданих Міжнародним благодійним фондом В. Чорновола, пода-
рованих його дружиною А. Пашко. Є комплект примірників районної газети 
“Шевченків край” (від серед. 1950-х рр.).

бібліографія
Спадщина : наук.-попул. краєзн. журн. / Звенигородський район. держ. 

краєзн. музей. – Звенигород, 2002. 
О. Рябова

канівський історичний музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 15, м. Канів, Черкаська обл., 19000
Тел.: (04726) 3-23-41
Веб-сайт: www.kaniv.ck.ua

Транспорт: автобус 1, 2, 5

Час роботи: 8.00–17.15, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1991 р. – музей засновано як філіал Черкаського обласного краєзнав-

чого музею. Заслуга створення музейної колекції належить місцевому архео- 
логу А. Б. Петропавловському, який розпочав збирання пам’яток матеріаль-
ної культури населення, що проживало на території сучасного Канева та 
району в різні історичні періоди.

1998 р. – увійшов до складу міського музейного об’єднання. 
2002 р. – музей став підпорядковуватися Канівському відділу культу-

ри і туризму. 

Обсяг фондів
бл. 7 тис. од. зб. музейних предметів
371 од. зб. з документів з паперовими носіями (1858–2005)
51 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ – ХХ ст.)
1 од. зб. фонодокументів (1932–1933)

Анотація складу фондів
Зберігаються: колекція керамічних виробів, починаючи з нового ка-

м’яного віку (VІ–ІV тис. до н. е.) і закінчуючи глиняним посудом ХХ ст.; 
крем’яні та кістяні знаряддя праці періоду палеоліту, трипільської культури, 
бронзового віку; залізні та бронзові вироби скіфського часу та Давньору-
ської держави; бронзові, мідні, срібні та скляні прикраси різних епох. Цін-
ними історичними джерелами є документи Канівської міської управи, архів 
канівського міщанина М. Н. Юрженка-Юрги.

Документи зберігаються у фондосховищах та експозиціях: плани са-
диби дяка М. Золотова (1858, на тканині), садиби І. Зотова (кін. ХІХ ст.); 
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службові документи установ міста і району, зокрема, квитанції Канівської 
міської податкової управи (1891–1916); метричні книги сіл Канівщини; 
атестати, свідоцтва, листи, звіти навчальних закладів м. Канева і повіту; 
судова документація; свідоцтва про військову повинність, страхові поліси, 
рекламні проспекти; “нотний папір” з колядками і щедрівками; документи 
про події періоду Великої Вітчизняної війни (1941–1945) – карти бойових 
дій; список членів бойового екіпажу бронепоїзда № 56, які загинули, оборо-
няючи м. Канів (1941); партизанський, комсомольський квитки, текст пар-
тизанської клятви, щоденник партизана, спогади про бойові дії; документи 
про події, пов’язані з виборами президента України (2004) тощо.

Фотодокументи містять: вид м. Канева (кін. ХІХ ст., серед. ХХ ст.), су-
часні види; портрети і групові знімки канівських міщан (кін. ХІХ ст. – поч. 
ХХ ст.); фотографії випускників Канівської семирічної школи (1926); фото-
графії свідків голодомору (1932–1933); знімки подій Великої Вітчизняної 
війни, святкування річниць Перемоги.

Фонодокумент – касета із записом спогадів про голодомор (1932–
1933).

Обліково-довідковий аппарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Інвентарні картки

Топографічна картотека

бібліотека
Наявна історична література (понад 651 прим.).

бібліографія
Музеї України. № 5 : Черкащина. – 2004.
Ярмош Т. В. Канівщина під час фашистської окупації / Т. В. Ярмош //  

Черкащина в контексті історії України : матеріали другої наук.-практ. конф. 
Черкащини, присвяч. 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр. – Черкаси : Ваш дім, 2005. – С. 268–271.

Кугно І. І. Канів : путівник містом та околицями / І. І. Кугно. – К. : 
Панмедія, 2006. – 52 с.

О. Ісаєва

Маньківський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Центральна, 14, с. Дзензелівка, Маньківський р-н,  
Черкаська обл., 20141
Тел.: (047748) 3-44-21

Транспорт: автобус, маршрутне таксі зі смт Маньківки  
до с. Дзензелівки 

Час роботи: 8.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя
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Історична довідка
1989 р. – засновано музей історії с. Дзензелівки з ініціативи українсь-

кого патріота Г. В. Дудника (1923–2001). До 2001 р. існував на громадських 
засадах. 

2001 р. – затверджено статут музею, відповідно до якого його власни-
ком виступила Дзензелівська сільська рада. 

2004 р. – затверджено новий статут, згідно з яким музей набув нового 
статусу і дістав назву – Маньківський районний краєзнавчий музей. 

Обсяг фондів
962 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
222 од. зб. документів з паперовими носіями (1936–2006)
734 од. зб. фотодокументів (1910–2006)
1 од. зб. кінодокументів (1949)
5 од. зб. аудіокасет (1980–2006)

Анотація складу фондів
Зберігаються статути (1990), автобіографії, особові справи (1950–

2005), свідоцтва, довідки, посвідчення (1937–2006), трудові книжки колго-
спника, книжки червоноармійця, військові та профспілкові квитки (1940–
1975), подяки, грамоти, дипломи (1936–2005), листи (1944–2000), карти 
(1981), квитанції на податки (1949–1960).

Наявні: фільм про колгосп с. Дзензелівки (1949); фотодокументи, що 
відображають життя с. Дзензелівки і Маньківського району; фонодокумен-
ти – спогади старожилів с. Дзензелівки, записи народних пісень у виконанні 
жителів села.

Ю. Дудник

Уманський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Жовтнева, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 5-30-70

Транспорт: автобус 1 (зуп. “Медучилище”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка 
1906–1908 рр. – з ініціативи вчителя чоловічої гімназії Д. М. Щер-

баківського виник гурток аматорів старовини та етнографії, які збирали 
краєзнавчі матеріали.

1917 р. – музей відкрито для огляду. У створенні музею брали участь 
відомі українські музеєзнавці: М. Л. Якимович, М. Ф. Біляшівський, 
Х. П. Ящуржинський, П. П. Курінний, Л. Г. Мельник.

1924 р. – Соціально-історичний музей Уманської округи одержав ста-
тус державного.  

1931–1936 рр. – Уманський районний краєзнавчий музей.
1936–1940 рр. – Уманський міжрайонний науково-дослідний і крає-

знавчий музей.
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1941 р. – під час нацистської окупації музей був пограбований, майже 
всі цінні експонати вивезені.

1944 р. – музей відновив роботу. 
Нині в ньому сім відділів: давньої історії, сучасної історії, природи, 

художній (картинна галерея), музей діячів літератури та мистецтв Уманщи-
ни, музей культури та побуту Уманщини, музей-квартира громадської діяч-
ки Н. В. Суровцевої.

Обсяг фондів
48777 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
8744 од. зб. документів з паперовими носіями (1538–2006)
8479 од. зб. фотодокументів (ХІХ ст. – 2006)

Анотація складу фондів
Музей має багаті колекції воєнно-історичних, історико-побутових, ху-

дожніх, етнографічних, декоративно-прикладних, нумізматичних та інших 
матеріалів.

Найдавнішим документом є рукопис латинською мовою – запис у хро-
нологічному порядку актів чи подій (1538).

Наявні документи, які характеризують соціально-економічне і полі-
тичне життя на Уманщині наприкінці ХVІI – ХVІІІ ст., купчі, судові справи, 
церковні документи, матеріали з питань становища різних верств населен-
ня, розвитку освіти в краї, газети та журнали (ХІХ – поч. ХХ ст.).

Значне місце займають архівні фонди особового походження: фоль-
клориста П. Д. Демуцького, сім’ї А. Ю. Крамаренка.

Про діячів української культури, художників, акторів, учених дру-
гої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., пов’язаних з історією Уманщини, йдеться в ма-
теріалах артиста П. В. Прохоровича, художника І. С. Їжакевича, бібліографа 
М. Ф. Комарова, учених І. І. Корабльова, С. С. Рубіна та ін.

Події 1917–1941 рр. відображено в газетах, фотографіях, особових 
документах, спогадах учасників цих подій.

Період Великої Вітчизняної війни представлено фотографіями, га-
зетами, листівками, нагородними документами, плакатами. Особливий ін-
терес становлять матеріали про концтабір “Уманська яма”, листи жителів 
Уманщини з фашистської неволі, матеріали учасників оборонних боїв та 
визволення м. Умані, учасників підпілля, партизанського руху.

Під час окупації міста нацистськими загарбниками всі цінні експона-
ти було вивезено з музею.

Зберігаються документи перших п’ятирічок, передовиків сільського 
господарства, промисловості, Героїв Соціалістичної Праці, делегатів пар-
тійних з’їздів, документи, що відображають соціально-економічний розви-
ток міста та району (1960–1990). 

Науково-довідкова бібліотека 
Налічує 10600 прим. видань історичної, краєзнавчої, природничої, 

мистецтвознавчої, довідкової, політичної літератури.
Серед них давні видання : Похилевич Л. “Сказания о населенных мес-

тностях Киевской губернии” (1864), алфавітний покажчик Київської губер-
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нії (т. 1, т. 2, 1900, 1905), Максимович М. “Материалы по истории Украины” 
(1856), Костомаров Н. “Богдан Хмельницкий” (1884), Шлоссер Ф. К. “Все-
мирная история” (1861–1868). Газетний фонд має 605 комплектів.

бібліографія
Курінний П. П. Покажчик історичного Музею Уманщини в році 1918 / 

П. П. Курінний. – Умань : А. Галкін, 1919. – 19 с.
Уманський краєзнавчий музей : путівник по експозиції. – Дніпропет-

ровськ : Промінь, 1967. – 49 с.
Виставка творів Михайла Біласа : каталог. – Умань, 1980. – 14 с.
Народні майстрині сестри Ірина та Софія Гуменюк. – Умань, 1980. – 

20 с. 
Виставка робіт В. В. Гаврилова : каталог. – Черкаси, 1989. – 16 с.

М. Вихристюк

Музей діячів літератури та мистецтв Уманщини
Підпорядкування: відділ Уманського краєзнавчого музею

Адреса: вул. Ленінської “Іскри”, 128, м. Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-23-51

Транспорт: автобус 1 (зуп. “Медучилище”)

Час роботи: 8.30–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1970 р. – створено Музей історії газети “Іскра”. 
1993 р. – перепрофільовано в Музей діячів літератури та мистецтв 

Уманщини.

Обсяг фондів
440 од. зб. музейних предметів (ХХ ст.)

Анотація складу фондів
Центральне місце в експозиції музею займають меморіальні речі, літе-

ратурні твори, твори мистецтва, що розповідають про письменників, скульп-
торів, акторів, життя яких пов’язано з м. Умань. Представлено матеріали 
про Т. Шевченка, Лесю Українку, діячів української культури Д. Щербаків-
ського, М. Біляшівського, М. Комарова, письменників М. Бажана, Ю. Смо-
лича, Г. Полянкера, Н. Суровцеву, поетів І. Кулика, А. Чужого, художників 
І. Їжакевича, А. Крамаренка, Г. Турчака, Ф. Бокало, скульптора Г. Петраше-
вич, майстра художньої кераміки Д. Головка, сучасних уманських поетів.

В. Вихристюк

Національний історико-культурний заповідник “Чигирин” 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Грушевського, 26, м. Чигирин, Черкаська обл., 20901
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Тел.: (04730) 2-77-28, 2-78-27 
Е-mail: nikz_chigir@mail.ru 

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця),
вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
До складу Національного історико-культурного заповідника “Чиги-

рин” входять п’ять музейних відділів, серед них: Стецiвський етнографіч-
ний музей, Музей Богдана Хмельницького, Музей археології Середнього 
Подніпров’я, Суботiвський iсторичний музей, Медведівський краєзнавчий 
музей. 

стецiвський етнографічний музей

Адреса: с. Стецiвка, Чигиринський р-н, Черкаська обл., 20914
Тел.: (04730) 9-75-22

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00 (вівторок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
9.00–15.00 (субота–неділя)

Історична довідка
1966 р. – створено краєзнавчий музей у с. Стецівці з iнiцiативи педа-

гогiчного колективу середньої школи та активу села. 
1972 р.– присвоєно звання народного.
1989 р. – увійшов до складу Чигиринського державного iсторико-

культурного заповiдника.
1995 р. – з наданням заповіднику статусу нацiонального Стецiвський 

iсторичний музей став його вiддiлом і дістав назву – “Стецiвський етногра-
фiчний музей”.

Музей богдана Хмельницького
Адреса: м. Чигирин, Черкаська обл., 20900 
Тел.: (04730) 2-89-31

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00 (вівторок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
9.00–15.00 (субота–неділя)

Історична довідка
1995 – музей збудовано та відкрито згiдно з програмою вiдзначен-

ня 400-рiчного ювiлею славетного гетьмана України за проектом групи 
архiтекторiв Української академiї архітектури. За його розробку творчому 
колективу, очолюваному М. М. Дьомiним, присуджено Державну премію 
в галузi архiтектури (1997). В експозицiї музею використано археологiчнi 
знахiдки iз розкопок Суботiвського замчища Б. Хмельницького, башти До-
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рошенка на Замковiй горi, “нижнього мiста” Чигирина, колекцiю портретiв 
“Гетьмани України” лауреата Шевченкiвської премiї, народного художника 
України Д. Hарбута. Нині в музеї завершуються роботи зі створення постiй-
ної експозицiї про життя i дiяльнiсть Богдана Хмельницького. 

Музей археології середнього Подніпров’я 
Адреса: м. Чигирин, Черкаська обл., 20900 
Тел.: (04730) 2-68-37

Транспорт: автобус 

Час роботи: 8.00–17.00 (вівторок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
9.00–15.00 (субота – неділя)

Історична довідка
Розміщено у будинку кін. ХІХ ст., відреставрованому у 2004 р. В його 

експозиції представлені матеріали, які висвітлюють історію регіону від по-
яви перших людських поселень у Середньому Подніпров’ї до епохи Київ-
ської Русі.

суботiвський iсторичний музей
Адреса: с. Суботів, Чигиринський р-н, Черкаська обл., 20940
Тел: (04730) 9-36-27

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
9.00–15.00 (субота–неділя)

Історична довідка
1960 р. – засновано музей в примiщеннi церкви Св. Iллi, побудованої 

коштом i за проектом Б. Хмельницького, як перша спроба створення ме-
морiального музею великого гетьмана. 

1979 р. – на пiдпорядкованiй музею території відкрито експозицiї: 
“Селянська хата”, “Козацька хата”, “Корчма” та “Хата шевця”. 

1989 р. – музей увiйшов до складу Чигиринського державного iстори-
ко-культурного заповiдника.

1995 р. – з наданням Чигиринському державному iсторико-культур-
ному заповiднику статусу нацiонального Суботiвський краєзнавчий музей 
став його вiддiлом.

Медведівський краєзнавчий музей 
Адреса: с. Медведівка, Чигиринський р-н, Черкаська обл., 20930
Тел.: (04730) 9-53-31

Транспорт: автобус

Час роботи: 8.00–17.00 (понеділок–четвер), 8.00–16.00 (п’ятниця), 
9.00–15.00 (субота–неділя)
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Історична довідка
1960-ті – музей засновано як шкільний краєзнавчий. Ініціатором його 

створення став учитель історії, краєзнавець О. К. Руденко. 
1992 р. – музей увійшов до складу філіалу “Холодний Яр”. 
1997 р. – відкрито зали з тимчасовими виставками з археології ре-

гіону, історії Коліївщини, розвитку ремесел краю, історії Холодноярських 
змагань 1918–1922 рр. 

Обсяг фондів
7023 од. зб. музейних предметів, у т. ч.: 
5414 од. зб. основного фонду 
1609 од. зб. допоміжного фонду, у т. ч.:
4757 од. зб. документів з паперовими носіями (1691–2006)
273 од. зб. фонодокументів (друга пол. ХХ ст.) 
1988 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ – ХХІ ст.) 
5 од. зб. відеодокументів (кін. ХХ ст.)

Анотація складу фондів
Фонди заповідника “Чигирин” централізовано. Вони використовую-

ться всіма музейними відділами заповідника.
Музейні предмети з паперовими носіями включають офіційні доку-

менти та документи особового походження, листівки і плакати, наукову, ху-
дожню та культову літературу, газети і журнали. За тематикою переважають 
документи історичного характеру. Фотодокументи, в основному особистого 
походження, відображають історію Чигиринщини.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарні книги 
Уніфіковані паспорти 

Допоміжна картотека

бази даних
Створення комп’ютерної бази документів на початку становлення.

бібліографія
Чигирин-Суботів : буклет. – К. : Картографія, 1997. – 1 с.
“Чигирин”, “Суботів”, “Холодний Яр” : буклети. – К. : Пам’ятки Ук-

раїни, 2001. – 3 с.
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин” : історія, 

сьогодення, майбуття. – Черкаси ; Чигирин, 2002. – 94 с.
Г. Мартинова

Шевченківський національний заповідник
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: Тарасова Гора, м. Канів, 19002
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Тел.: (04736) 3-21-89, 3-23-65
Факс: (04736) 3-23-68, 3-20-86 
Е-mail: tarasovagora@ukr.net

Транспорт: автобус 2 (зуп. “Тарасова гора”)

Час роботи: 8.00–16.30, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1884 р. – створено перший народний музей Т. Шевченка – “Тарасову 

світлицю” у будинку сторожа біля могили Т. Шевченка з ініціативи канівсь-
кого педагога і журналіста В. С. Гнилосирова.

1925 р. – створено Державний історико-культурний заповідник “Мо-
гила Т. Г. Шевченка”.

1939–1975 рр. – діяв як Канівський державний музей-заповідник “Мо-
гила Т. Г. Шевченка”.

1944 р. – поновлено діяльність Державного заповідника “Могила  
Т. Г. Шевченка”.

1989–1994 рр. – створено Шевченківський національний заповідник 
у м. Каневі.

1994 р. – Шевченківський національний заповідник.
Музей-заповідник на Тарасовій горі підпорядковувався різним дер-

жавним органам управління.

Обсяг фондів
274 од. зб. документів з паперовими носіями (1861–2005)
3424 од. зб. фотодокументів (50-ті рр. ХІХ ст. – 2004)

Анотація складу фондів
Писемні джерела Шевченківського національного заповідника збері-

гаються у відділі науково-дослідної фондової роботи, науковому архіві, на-
уковій бібліотеці.

Серед найдавніших документів архівної групи збереження відділу 
фондової роботи – “Справа про припинення продажу творів Т. Г. Шевченка 
та граматки П. О. Куліша. Почато 27 червня 1861 року”, “Специальная кар-
та Киевской губернии 1852 [год]”, список невідомого автора: “«Енеїда» на 
малороссийском языке перелицованная Котляревским” (ХІХ ст.).

Значний інтерес становить архів П. Костирка – архітектора, одного 
з авторів проекту музейного будинку. Ескізи, креслення, замальовки, ви-
конані у кольорі, знайомлять із творчим задумом митців стосовно внут-
рішнього і зовнішнього оздоблення музею. У 1930-х рр., коли йшло будів-
ництво літературно-меморіального музею – одного з найкращих творінь 
архітекторів В. Кричевського (1873–1952) та П. Костирка (1897–1982), 
було допущено багато відхилень від первісного проекту, що призвело до 
його спрощення та зниження архітектурної виразності пам’ятки. Справою 
свого життя П. Костирко – співавтор проекту музею – вважав завершення 
його художнього оформлення. Ще в 1960–1970-ті рр. він виступив нау-
ковим керівником низки проектів реконструкції фасадів і внутрішнього 
оздоблення музею. 
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У фондах заповідника зберігаються: книги вражень (1917–1995) із 
автографами С. Петлюри, В. Кричевського, О. Гончара, П. Тронька, М. Жу-
линського та багатьох інших визначних діячів культури, мистецтва, політи-
ки, письменників, відвідувачів могили Т. Г. Шевченка; літописи заповідни-
ка з 1961 р.; автографи перекладів “Заповіту” Т. Шевченка мовами народів 
світу, автографи поезій, присвячених Т. Шевченку, В. Сосюри, Л. Забашти, 
Т. Коломієць, О. Ющенка, Д. Бакуменка (Україна), А. Вертинського (Біло-
русь), Давуда Насіба (Азербайджан), Ашрофа Азімі (Афганістан), Н. Гігова, 
А. Душкова (Болгарія), В. Голобородька, І. Шесталова (Росія) та ін.

Автографи виступів, спогадів представлені іменами учених-літера-
турознавців Є. Кирилюка, Є. Шабліовського, Д. Лихачова, Л. Новиченка,  
Ю. Назаренка та ін. 

Наявні рукописи: І. Липи – українського громадського діяча, пись-
менника, журналіста, лікаря (Чарівний ліхтар. Казка; Як я став українцем. – 
Текст промови І. Липи перед депутатами в день урочистого святкування 
пам’яті Тараса Шевченка; Братерство Тарасівців. – Спомини про організа-
цію Братерства Тарасівців. Їх програма та діяльність); Є. Вирового (Комен-
тарі до “Кобзаря” Т. Г. Шевченка, що мав вийти 1940 р. в м. Празі, Чехосло-
ваччина); лист В. Винниченка до В. Кричевського – (Мужен, Франція, 1939) 
тощо. 

Істотне місце займають грамоти, нагороди: Грамота Президії ВР 
СРСР про нагородження Канівського державного музею-заповідника ор-
деном Дружби народів та орденська книжка про нагородження (1975), 
Пропам’ятна грамота з нагоди урочистого посвячення прапора української 
національної єдності “Просвіта” (Сант Елюа ле Мін, Франція, 1951) тощо.

Серед фотодокументів найдавнішими є два знімки Т. Г. Шевченка (з 
негативів 50-х рр. ХІХ ст.). Основну групу становлять знімки з історії моги-
ли Т. Шевченка, серед яких: види могили поета (1910), хата сторожа могили 
поета – І. Ядловського (1920), відкриття пам’ятника Т. Шевченка (скульптор 
К. Терещенко, 1923), підготовчі роботи перед встановленням пам’ятника 
1939 р. на могилі поета (скульптор М. Манізар, архітектор Є. Левінсон). 
Про стан музею Т. Шевченка після нацистської окупації м. Канева розпові-
дають фотознімки Я. Давідзона (1944). Ювілейні заходи на Тарасовій горі з 
нагоди 100-річчя з дня смерті Т. Шевченка (1961), 150-річчя (1964) та 175-
річчя (1989) від дня його народження, вшанування пам’яті Кобзаря у різ-
ні роки представлені фотопортретами та груповими знімками – учасників 
Міжнародного форуму діячів культури (1964); кобзарів, що співали в різний 
час біля могили Т. Шевченка (О. Маркевича, Є. Адамцевича, Н. Прудкого, 
В. Литвина, О. Чуприни та ін.); письменників (В. Астаф’єва, Чингіза Айтма-
това, С. Капутікян та ін.); художників (М. Бурачека, В. Касіяна та ін.); майст-
рів народної творчості України. Серед фотознімків – твори Т. Шевченка на 
сценах театрів України.

Зберігається фотолітопис походу-реквієму, присвяченого 130-й річни-
ці перепоховання праху Т. Шевченка на Тарасовій горі у м. Каневі (Санкт-
Петербург – Канів, 1991). Широко відображено приїзди зарубіжних деле-
гацій (Канада, Австралія, США, Японія, Індія, Китай, Польща, Болгарія, 
Німеччина та ін.), виступи професійних та народних хорів. 

Окрему групу становлять фотографії пам’ятників Т. Шевченку в Ук-
раїні й за кордоном.
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Обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги (описи)
Покажчики
Огляди фондів 

Неопубліковані каталоги 

Допоміжні картотеки

база даних
Комп’ютерна база даних наукового архіву та фондової збірки фор-

мується.

Науковий архів 
Налічує понад 700 справ, сформованих за окремими розділами: на-

уково-методична та організаційно-розпорядча документація, зокрема, зві-
ти і плани роботи заповідника (1946–2003); положення, протоколи науко-
во-методичної ради, тематико-експозиційні плани (1939–1985); значний 
розділ становлять документи з історії Тарасової гори: спогади очевидців 
про відкриття пам’ятника Т. Шевченку на могилі (1923, 1939), відкриття 
музею; спогади колишніх в’язнів концтабору, що був у приміщенні музею 
Т. Г. Шевченка тощо; численні документи висвітлюють пам’яткоохоронну, 
природоохоронну, науково-освітню, виставкову, екскурсійну діяльність за-
повідника (генеральний план розвитку заповідника, схеми і плани територій, 
правила утримання і поведінки на територіях та в музеях тощо; інвентарні 
справи, перелік пам’яток, об’єктів та ін.; матеріали промислового будівниц-
тва поблизу Тарасової гори та ін.); хід будівництва, реконструкції, ремонту 
та реставрації об’єктів заповідника відображено в документах та матеріа-
лах, що стосуються першої і другої черги будівництва музею заповідника 
Т. Г. Шевченка (технічні проекти інституту “Гідропроект ім. С. Я. Жука” 
(1970–1976) архітектурно-меморіального комплексу споруд на Тарасовій 
горі в м. Каневі).

Фонди особового походження передані краєзнавцем С. Нехорошевим 
(м. Черкаси), літературознавцем, перекладачем Ю. Назаренком (м. Київ), ро-
диною учасника визвольних змагань О. Гірника (м. Калуш Івано-Франків-
ської області) та ін.

Істотне місце займає листування з шевченкознавцями, колекціонера-
ми, майстрами культури і мистецтв, родичами Т. Шевченка, шанувальника-
ми його творчості, лауреатами Національної премії імені Шевченка та ін., 
які є фондоутворювачами. 

Наукова бібліотека
Складається з літературознавчої, шевченкознавчої, мовознавчої, 

мистецтвознавчої, історичної, довідкової літератури. Найбільш цінними 
є прижиттєві видання творів Т. Шевченка, раритетні видання П. Куліша, 
М. Костомарова, М. Максимовича та інших діячів української культури; 
книги з колекції проф. І. Я. Саркізова-Серазіні; часописи “Основа” (1861–
1862), “Киевская старина” (1882–1906), “Записки наукового товариства 
імені Тараса Шевченка” (Львів, 1897–1913), а також – “Русская мысль”, 
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“Мир Божий”, “Дело”, “Исторический вестник”, “Русские записки”, інші 
видання (ХІХ – поч. ХХ ст.).

бібліографія
Кутовий І. Г. Канівський державний музей-заповідник “Могила 

Т. Г. Шевченка” / І. Г. Кутовий. – К. : Мистецтво, 1963. – 80 с.
Тарахан-Береза З. П. Канівський музей-заповідник Т. Г. Шевченка / 

З. П. Тарахан-Береза. – К. : Мистецтво, 1973. – 84 с.
Із книги народної шани. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 331 с.
Танана Р. В. Канівський державний музей-заповідник “Могила 

Т. Г. Шевченка” / Р. В. Танана, Н. М. Шпильова. – Дніпропетровськ : Про-
мінь, 1978. – 102 с.

Тарахан-Береза З. П. Музей Т. Г. Шевченка у Каневі. Канівський де-
ржавний музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка” : путівник / З. П. Тара-
хан-Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 181 с.

Із книги народної шани. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 331 с.
На Тарасовій горі : буклет. – К., 1989. – 81 с. 
Канівський державний ордена Дружби народів музей-заповідник 

Т. Г. Шевченка / упоряд. І. Г. Кутовий. – К. : Реклама, 1989. – 3 с. 
Тарахан-Береза З. П. Святиня. Науково-історичний літопис Тарасової 

Гори / З. П. Тарахан-Береза. – К. : Родовід, 1998. – 543 с.
Святиня і голодомор : свідчення очевидців : за матеріалами наук. ар-

хіву Шевченківського національного заповідника / упоряд. О. В. Білокінь. – 
Львів : Сорока Т. Б., 2003. – 60 с.

Тарасова світлиця : буклет. – К. : Раритет, 2003. – 1 с.
Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського націо-

нального заповідника : каталог / упоряд.: О. О. Солопченко, Л. Г. Сілен-
ко. – К. : Криниця, 2004. – 368 с.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 200-
річчю від дня народження Михайла Максимовича та Дню міста Канева. – 
Черкаси : ЧНУ, 2004. – 238 с.

Канів у контексті історії України : матеріали наук.-практ. конф. – Чер-
каси : ЧНУ, 2004. – 265 с.

Іван Ядловський : буклет. – К. : Раритет, 2006. – 4 с.
О. Білокінь

Національний заповідник “батьківщина тараса Шевченка”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Шевченкове, Звенигородський р-н, Черкаська обл., 20214 
Тел.: (04740) 2-01-28, 9-53-49
Факс: (04740) 2-01-28

Транспорт: автобус, маршрутне таксі “Звенигородка – Шевченкове”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1939 р. – відкрито музей до 125-ї річниці від дня народження поета. 
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1992 р. – створено державний культурно-історичний заповідник 
“Батьківщина Тараса Шевченка”, який об’єднав три села дитинства Кобза-
ря – Моринці, Будище, Шевченкове. 

2006 р. – заповіднику надано статус національного.

Обсяг фондів
1096 од. зб. документів основного фонду
1005 од. зб. фотодокументів (друга пол. XIX – поч. XX ст.)

Анотація складу фондів
У заповіднику, зокрема в Літературно-меморіальному музеї Т. Г. Шев-

ченка в с. Шевченковому, зберігаються унікальні видання творів та книг про 
його життя й діяльність (кін. XIX – поч. XX ст.), подаровані родичами та 
колекціонерами: Кониський О. “Тарас Шевченко – Грушівський” (Львів, 
1901); “Современник” (СПб., 1860); “Вінок Т. Шевченкові” : збірка з прим. 
Костомарова (Одеса, 1912); “Поминки Т. Шевченка” (Одеса, 1879); Новиць-
кий О. “Т. Шевченко як маляр” (Львів, 1914); “Оповідання про життя Кобза-
ря” (К., 1901); Чалый М. К. “Жизнь и произведения Т. Шевченка” (К., 1882); 
Шевченко Т. Г. “Кобзар” (СПб., 1860, 1884, 1886, 1889, 1907, 1911, 1912; 
К., 1886; М., 1918; Львів, 1897); “Записки наукового товариства ім. Шев-
ченка.  – Шевченко Т. Г. Сотник. Марина. Титарівна” (Прага, 1876); Шев-
ченко Т. Г. “Ілюстрований “Кобзар” (СПб., 1896); Шевченко Т. Г. “Чигирин-
ський Кобзар” (СПб., 1866); “Новый Завет Господа Нашого Иисуса Христа” 
(Києво-Печерська Лавра, 1897); “Катерина: опера в 3 актах” (Львів, 1902); 
Шевченко Т. Г. “Гайдамаки” (1886); Доманицький В. “Життя Т. Шевченка” 
(К., 1917); “Октоїх” (1727); “Мінеї Четіє (Житіє святих)” (М., 1811, 1898).

Наявна унікальна колекція фотодокументів – знімки перших пам’ятни-
ків Т. Шевченку, фотографія внучатого племінника Т. Шевченка – фотографа 
Г. П. Шевченка з видами сіл Кирилівка, Моринці, Будище (поч. XX ст.), які 
складали серію “Види і типи України” (1910–1912), оригінальна фотографія 
Т. Г. Шевченка (1860) тощо. Приблизно половина цих фотодокументів зосе-
реджена в Літературно-меморіальному музеї Т. Г. Шевченка.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

Тематичні картотеки 

бібліотека
Налічує 1096 прим. книг. Основа її – колекція “Кобзарів” різних 

років видання; книги з дарчими написами від Д. Красицького – родича  
Т. Шевченка по лінії сестри Катерини; від П. Дубинки – колекціонера творів  
Т. Шевченка і Шевченкіани в цілому; від М. Куделі – збирача Шевченкіани; 
подаровані відвідувачами переклади Шевченка мовами світу з дарчими на-
писами.

бібліографія
Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка у с. Шевченковому : 

путівник. – К. : Мистецтво, 1964. – 24 с.
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Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка у с. Шевченковому : 
путівник. – К. : Мистецтво, 1971. – 23 с.

Шевченків край : фотопутівник. – К. : Мистецтво, 1989. – 263 с.
Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка у с. Шевченковому : 

буклет. – К., 1993.
Державний історико-культурний заповідник “Батьківщина Тараса 

Шевченка” : буклет. – К., 1993.
Край, де народився Геній : відеофільм. – Черкаси : Інформвідео, 

1997. – (на касетах та дисках).
Державний історико-культурний заповідник “Батьківщина Тараса 

Шевченка” : путівник. – К. : Видав. центр НБУ, 1999. – 14 с.
Національний заповідник “Батьківщина Тараса Шевченка” : буклет. – 

Черкаси : Брама, 2006.
О. Рябова

Музей історії смт Вільшана
Підпорядкування: відділ Національного заповідника  
“Батьківщина Тараса Шевченка”

Адреса: вул. Шевченка, 192, смт Вільшана, Городищенський р-н, 
Черкаська обл., 19500

Транспорт: автобус “Городище – Вільшана”, “Моринці – Київ”

Час роботи: 10.00–14.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1961 р. – відкрито музей до 100-річчя від дня смерті Т. Шевченка. 
1995 р. – отримав статус відділу Державного історико-культурного за-

повідника “Батьківщина Тараса Шевченка”.

Обсяг фондів
406 од. зб. документів з паперовими носіями та фотодокументів 

(1899–2005)

Анотація складу фондів
У фонді зберігаються документи: автобіографії, грамоти, листи; кни-

га П. Мусієнка “Фотій Красицький” з автографом дочки художника І. Кра-
сицької.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга

О. Карбовська

кам’янський державний історико-культурний заповідник
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Декабристів, 5, м. Кам’янка, Черкаська обл., 20800
Тел.: (04732) 6-19-75, 6-22-74
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Транспорт: автобус “Вокзал – Газове господарство”

Час роботи: 9.00–17.00 (щоденно)

Історична довідка
1937 р. – створено Кам’янський літературно-меморіальний музей 

О. С. Пушкіна з нагоди 100-річчя з дня смерті поета та у зв’язку з його пе-
ребуванням у Кам’янці у 1820–1821 та 1822 рр. 

1940 р. – відкрито відділ П. І. Чайковського (композитор приїздив 
у Кам’янку впродовж 28 років, 1865–1893). 

1940–1995 рр. – музей мав назву “Кам’янський державний літератур-
но-меморіальний музей О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського”.

1995 р. – на його базі створено Кам’янський державний історико-
культурний заповідник. 

До складу заповідника входять три музейних відділи: Кам’янський 
державний літературно-меморіальний музей О. С. Пушкіна та П. І. Чай-
ковського, Кам’янський історичний музей, Кам’янська картинна галерея.

Обсяг фондів
1475 од. зб. документів з паперовими носіями та фотодокументів 

(1873–2004)

Анотація складу фондів
Фонди централізовані й використовуються всіма музейними від-

ділами.
У музейних відділах заповідника зберігаються документи різних пе-

ріодів. Серед них: документи сім’ї Давидових, рукописи творів компози-
торів і письменників-земляків (Л. З. Любовського, Ф. Т. Кравченка, Д. А. Ко-
ноненка, В. І. Харченка, М. О. Задніпровського), документи про історію 
окремих меморіальних експонатів, спогади про революційні події 1917–
1920 рр., події Великої Вітчизняної війни на території Кам’янського району, 
посвідчення до медалей, орденські книжки, документи особового поход-
ження відомих жителів району, романси окремих сучасних композиторів на 
слова О. С. Пушкіна тощо. У фондах заповідника є рідкісні видання творів 
О. С. Пушкіна, прижиттєві видання творів П. І. Чайковського, “Кобзаря” 
Т. Г. Шевченка (1860), книги ХІХ ст. російською та французькою мовами.

Фондоутворювачі: сім’я Давидових; Ф. Т. Кравченко (1906–1985) – 
письменник, член спілки письменників СРСР; Д. А. Кононенко – поет, член 
спілки письменників України; Л. З. Любовський (1937 р. н.) – заслужений 
діяч мистецтв Татарстану; В. І. Харченко (1910–1971) – народний артист 
України; М. О. Задніпровський (1924–1980) – народний артист України, ла-
уреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 

Обліково-довідковий апарат
Наукові паспорти

Каталоги: 
алфавітний
систематичний 

Картотеки
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бібліотека 
Наявні книги, що відповідають профілю заповідника.

бібліографія
Каменский литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина и 

П. И. Чайковського : буклет. – К. : Мистецтво, 1971. 
Шкаліберда М. А. Кам’янський літературно-меморіальний музей 

О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського : путівник / М. А. Шкаліберда. – Дніпро-
петровськ : Промінь, 1972–1973.

Карый М. И память Каменки … : путеводитель / М. Карый. – Днепро-
петровск : Проминь, 1975. – 63 с. 

Музей О. С. Пушкіна і П. І. Чайковського у Кам’янці : буклет. – К. : 
Мистецтво, 1979. 

Музей О. С. Пушкіна та П. І. Чайковського у Кам’янці : буклет : фото-
альбом. – К. : Мистецтво, 1980. 

Карий М. І пам’ять Кам’янки… : путівник / М. Карий. – 2-е вид., до-
пов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 94 с. : іл. 

Каменский литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина и 
П. И. Чайковского : путеводитель. – Днепропетровск : Проминь, 1987. – 
62 с.

Місто на скелястих берегах Тясмину : (350-річчю заснування міста 
Кам’янки присвячується) : іст.-екон. нарис. – Кам’янка, 1999. – 142 с.

Кам’янка : наук.-худож. альманах. – Кам’янка, 2004. – Вип. 1 : Мате-
ріали, присвяч. 200-річчю від дня народження О. С. Пушкіна. – 100 с.

Кам’янка : наук.-худож. альманах. – Кам’янка, 2004. – Вип. 2. – 64 с.
Джерело. – Кам’янка, 2004. – Вип. 1 : наук.-попул. вид. : матеріали 

першої наук.-практ. краєзн. конф., присвяч. 355-річчю м. Кам’янка / упоряд. 
О. Г. Шамрай. – 105 с.

Кам’янський державний історико-культурний заповідник : проспект. – 
Черкаси, 2004. – 6 с. : іл.

Джерело. – Кам’янка, 2005. – Вип. 2 : наук.-попул. вид. : матеріали 
другої наук.-краєзн. конф., присвяч. 60-річчю Великої Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. – 92 с.

Муха М. Каталог виставки, присвяченої 100-річчю з дня народжен-
ня заслуженого майстра народної творчості України Макара Корнійовича 
Мухи / М. Муха. – Кам’янка, 2006. – 39 с. : іл.

Л. Туренко

корсунь-Шевченківський 
державний історико-культурний заповідник
Підпорядкування: Міністерство культури України 
Адреса: острів Коцюбинського, 4, м. Корсунь-Шевченківський, 
Черкаська обл., 19400 (адреса меморіального музею К. Г. Стеценка: 
с. Квітки, Корсунь-Шевченківський р-н, 19446)
Транспорт: автобус (зуп. “Меморіальний музей К. Г. Стеценка”), 
автобус “Корсунь-Шевченківський – Квітки”
Час роботи: 8.30–16.30, вихідні дні – неділя, понеділок
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Історична довідка 
1945 р. – створено Корсунь-Шевченківський історико-краєзнавчий 

музей.
1946 р. – Корсунь-Шевченківський історичний музей.
1950 р. – Державний музей історії Корсунь-Шевченківської битви.
1965 р. – Музей історії Корсунь-Шевченківської битви.
1994 р. – Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний 

заповідник. 
До структури заповідника на правах відділів входять: Музей іс-

торії Корсунь-Шевченківської битви, Історичний музей, Художня галерея 
(м. Корсунь-Шевченківський), Меморіальний музей К. Г. Стеценка (с. Квіт-
ки) та філіал – Стеблівський літературно-меморіальний музей І. С. Нечуя-
Левицького. 

Обсяг фондів
понад 20 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (1852–2006)
понад 10 тис. фотографій (1859–2006)
30 од. зб. фонодокументів

Анотація складу фондів
Музейні предмети музеїв на правах відділів зберігаються й облікову-

ються у фондах Заповідника. Документи зберігаються у фондах Заповідни-
ка, що включають рукописні та друковані оригінали:

акти про купівлю-продаж землі, нерухомості, речей; заповіт, устав-
на грамота, паспорти зразка 1902 і 1913 рр., постанова сільського “сходу”, 
векселі, судові справи, земельні плани (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.); матеріали 
про соціально-економічний та культурний розвиток Корсунщини у 1960–
1980-х рр.; 

документи щодо історії палацу та його володарів найясніших князів 
Лопухіних-Демидових; революційних подій та  їх учасників (поч. ХХ ст.), 
громадянської війни, встановлення радянської влади на Корсунщині; ма-
теріали, що розкривають участь у Великій Вітчизняній війні, у т. ч. у Кор-
сунь-Шевченківській операції, воїнів 4 гв., 27, 52, 53 та 40 армій, 2, 5 гв. та 
6 танкових армій, 2 та 5 повітряних армій, 5 гв. кавалерійського корпусу,  
І окремої Чехословацької бригади, партизанів з’єднання “Рижого”, підпіль-
ників організації “Комітет-103” (нагородні документи, подяки, довідки, гра-
моти, комсомольські квитки, червоноармійські книжки, листи, посвідчення, 
листи з фронту, повідомлення про смерть тощо); матеріали про Героїв Ра-
дянського Союзу, удостоєних звання за заслуги в Корсунь-Шевченківській 
битві (В. П. Лакатоша, В. А. Заєвського, Г. К. Денисенка, С. П. Абрамцева, 
В. В. Чиковані, Г. Ф. Шайфутдінова, В. І. Уколова); матеріали, що розкрива-
ють участь у Великій Вітчизняній війні та збройних конфліктах корсунців, 
у т. ч. Героїв Радянського Союзу, кавалерів ордена Слави, а також докумен-
ти про нацистський окупаційний режим на Корсунщині;

колекція плакатів, фотогазет та листівок періоду Великої Вітчизняної 
війни; фронтові газети частин і з’єднань, що брали участь у Корсунь-Шев-
ченківській битві; колекція центральних, обласних і місцевих газет та листі-
вок початку ХХ ст., у т. ч. з видами м. Корсуня та смт Стеблева;
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фронтові малюнки учасників Корсунь-Шевченківської битви, зама-
льовки, зроблені під час боїв художником студії ім. Грекова П. О. Криво-
ноговим – заслуженим діячем мистецтв СРСР, лауреатом Державної премії 
СРСР; щоденники та спогади учасників Великої Вітчизняної війни, бойові 
карти, накази, бойові донесення;

частина канадського архіву В. К. Авраменка – засновника шкіл ук-
раїнського танцю за кордоном, прах якого перепоховано на батьківщині у  
смт Стеблеві; матеріали про Т. Г. Шевченка (фотографія, 1859), колекція 
книг, виданих у 1935–1993 рр. в Україні та за кордоном (Казахстан, Мор-
довія, Північна Осетія, Канада, Японія); матеріали про троюрідного брата 
Т. Г. Шевченка В. Г. Шевченка – помічника управителя маєтку князів Ло-
пухіних та його родину; матеріали про видатних людей Корсунщини: ком-
позитора і диригента К. Г. Стеценка та його родовід; народну артистку, 
солістку-вокалістку, вентролога Московської обласної філармонії Р. А. Вино-
градову; режисера кіностудії ім. Довженка В. З. Довганя; члена Спілки ху-
дожників СРСР Б. Л. Купневського; письменника П. Ю. Шабатина; банду-
риста О. С. Чуприну; лауреатів Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 
письменника П. В. Жура та народного артиста України О. М. Харченка.

Документи (рукописні, машинописні, друковані) висвітлюють істо-
ричне минуле і сьогодення Корсунщини (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.).

Фотографії висвітлюють усі періоди соціально-економічного, полі-
тичного і культурного розвитку Корсунщини. Значне місце займають фото-
графії періоду Корсунь-Шевченківської битви та Великої Вітчизняної вій-
ни; у фонодокументах – спогади учасників Корсунь-Шевченківської битви, 
організаторів сільськогосподарського виробництва на Корсунщині.

Зберігаються машинописні і рукописні копії документів, оригінали 
яких знаходяться у Центральному архіві Міністерства оборони РФ (м. По-
дольськ), ксерокопії документів військ Вермахту, оригінали яких зберіга-
ються в Інституті військової історії (США).

Фондоутворювачі: державні установи, організації, підприємства, гро-
мадські об’єднання, приватні установи; учасники Великої Вітчизняної вій-
ни, у т. ч. Корсунь-Шевченківської битви, військових конфліктів у інших 
країнах; передовики промислового та сільськогосподарського виробництва; 
працівники освіти, медицини, культури, інших сфер діяльності; творчі люди 
Корсунщини.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Описи

Картотеки

Наукова бібліотека
Фонд налічує 14484 прим. науково-популярних, документальних, іс-

торичних та довідкових видань (1914–2006), журналів і газет центральної, 
обласної та місцевої періодичної преси: “Київська правда” (1947–1953), 
“Черкаська правда” – нині “Черкаський край” (1954–2006), “Ленінським 
шляхом” (з 1991), “Надросся” (1947–2006).
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бібліографія
Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы : краткий путеводи-

тель. – К., 1984. – 64 с. 
Корсунь-Шевченковская битва. – К. : Политиздат, 1989. – 261 с. 
Архітектурно-парковий ансамбль міста Корсунь-Шевченківський : 

буклет. – Городище, 1992. – 8 с. 
Корсунщина козацької доби : проблеми дослідження та збереження 

історичних пам’яток : зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю 
українського козацтва, 19 черв. 1992 р. – К., 1993. – 109 с. 

Мицик Ю. А. Корсунщина козацька / Ю. А. Мицик, С. Ю. Степень-
кін. – Корсунь-Шевченківський, 1997. – 134 с. 

Битва під Корсунем і Національно-визвольна війна середини ХVII ст. : 
матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 350-річчю битви під Корсунем 
26 трав. 1998 р. / відп. ред. П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський, 
1998. – 123 с. 

Малий енциклопедичний словник Корсунщини : у 2 т. / відп. ред. 
П. Я. Степенькіна. – Корсунь-Шевченківський, 2003. – Т. 1. – 195 с. ; Кор-
сунь-Шевченківський, 2004. – Т. 2. – 335 с. 

Роль і місце Корсунь-Шевченківської наступальної операції в звіль-
ненні Правобережної України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., при-
свяч. 60-річчю Корсунь-Шевченківської битви / відп. ред. П. Я. Степенькі-
на. – Корсунь-Шевченківський, 2004. – 195 с. 

Корсунський часопис : наук.-попул. іст. вид. Корсунь-Шевченківсько-
го державного історико-культурного заповідника / голов. ред. П. Я. Степень-
кіна. – 1994–2006. – № 1–15.

П. Степенькіна

стеблівський літературно-меморіальний  
музей І. с. Нечуя-левицького 
Підпорядкування: Філіал Корсунь-Шевченківського державного істо-
рико-культурного заповідника
Адреса: смт Стеблів, Корсунь-Шевченківський р-н,  
Черкаська обл., 19455
Тел.: (04735) 5-90-48
Транспорт: автобус “Корсунь-Шевченківський – Стеблів”,  
“Черкаси – Лисянка”, “Київ – Звенигородка”, “Корсунь – Богуслав”, 
“Корсунь – Київ (через Стеблів)”
Час роботи: 9.30–16.30 (щодня)

Історична довідка
1960 – засновано музей. 
1960–1967 рр. – Стеблівський літературно-меморіальний музей  

І. С. Нечуя-Левицького діє на громадських засадах. 
1967–1969 рр. – Стеблівський народний літературно-меморіальний 

будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького. 
1969–1992 рр. – Стеблівський літературно-меморіальний будинок-музей 

І. С. Нечуя-Левицького – філіал Черкаського обласного краєзнавчого музею. 
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1992–1994 рр. – Стеблівський літературно-меморіальний будинок-му-
зей І. С. Нечуя-Левицького. 

1994 р. – Стеблівський літературно-меморіальний музей І. С. Нечуя-
Левицького – філіал Корсунь-Шевченківського державного історико-куль-
турного заповідника.

Обсяг фондів
понад 1430 од. зб. документів (1838–2006), у т. ч.:
понад 1100 од. зб. документів з паперовими носіями 
понад 330 фотодокументів (60-ті рр. ХІХ ст. – 2006)

Анотація складу фондів
Зберігаються: актові документи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), що стосу-

ються історії Стеблева, соціального становища селян; архів І. С. Нечуя-Ле-
вицького (автографи письменника, ювілейні адреси; заповіт письменника, 
переписаний рукою О. А. Левицького; спогади рідних та сучасників І. С. Не-
чуя-Левицького – Л. Левицької, С. Левицької, Н. Савицької, П. Кияниці та 
ін.); архів І. А. Щоголєва (літературний псевдонім “І. Тогобічний”): автобіо-
графія, довідки та рукописи п’єс; рукописи М. Т. Рильського, О. Т. Гончара, 
Ю. Д. Бедзика та інших діячів культури; листівки, афіші, програми та оголо-
шення про відзначення ювілеїв І. С. Нечуя-Левицького, книги. 

Фотодокументи включають: фотопортрети І. С. Нечуя-Левицького, 
М. І. Костомарова, Лесі Українки, О. Кобилянської, І. А. Щоголєва-Того-
бічного; портрети та групові знімки рідних, знайомих та земляків-сучас-
ників І. С. Нечуя-Левицького; фотокартки етнографічного характеру і такі, 
що висвітлюють історію Стеблева та музею І. С. Нечуя-Левицького; фото 
М. Т. Рильського, О. Т. Гончара, Івана Ле, Д. Бедзика, Г. Н. Кальченко та 
багатьох інших осіб.

Є копії документів про І. С. Нечуя-Левицького, оригінали яких збе-
рігаються у РДІА (м. Санкт-Петербург), ЦІАМ (м. Москва), у Національ-
ному архіві Республіки Молдова (м. Кишинів). Наявні кадри з фільмів 
“Микола Джеря” (1927, Одеська кіностудія) та “Василина” (1928, Одеська 
кіностудія), отримані з кіноархіву “Белые столбы” (Росія). 

Фондоутворювачі: родичі І. С. Нечуя-Левицького, літературознавці, 
наукові бібліотеки, архіви.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Описи

Картотеки

бібліотека
Понад 460 прим. книг.

бібліографія 
Хаврусь С. Стеблівський будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького : 

путівник / С. Хаврусь. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 50 с.
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Хаврусь С. Л. Стеблівський будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького : 
буклет / С. Л. Хаврусь. – К. : Мистецтво, 1971.

Хаврусь С. Л. Стеблевский дом-музей И. С. Нечуй-Левицкого : бук-
лет / С. Л. Хаврусь. – К. : Мистецтво, 1971.

Стеблівський будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького / авт.-упоряд. 
С.Л. Хаврусь ; фото В. І. Мажайла. – К. : Мистецтво, 1973. – 23 с.

Будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького : фоторозповідь про Будинок-
музей видатного українського письменника І. С. Нечуя-Левицького в Стеб-
леві Корсунь-Шевченківського району Черкаської області / авт.-упоряд. 
С. Л. Хаврусь ; фото С. Л. Хавруся, С. С. Крячка. – К. : Мистецтво, 1980. – 
23 с.

Хаврусь С. Л. Музей І. С. Нечуя-Левицього у Стеблеві : путівник / 
С. Л. Хаврусь. – Дніпропетровськ : Промінь, 1999. 

Хаврусь С. Стеблів над Россю : краєзн. нарис / С. Хаврусь. – Черкаси : 
Кур’єр, 2004. – 114 с.

С. Хаврусь

Меморіальний музей-садиба письменника Івана ле
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Героїв Чорнобиля, 141, м. Городище,  
Черкаська обл., 19500

Транспорт: маршрутне таксі 

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1983 р. – відкрито Музей письменника Івана Ле як відділ Черкаського 

обласного краєзнавчого музею у будинку, що належав його сім’ї. Всі доку-
менти, фотодокументи та бібліотеку, що належали Івану Ле, рідні передали 
на вічне зберігання до музею.

Обсяг фондів
127 од. зб. документів з паперовими носіями та фотодокументів 

(1885–1978)

Анотація складу фондів
Наявні: документи особового походження (вітальні адреси, листів-

ки, телеграми); афіші, програми; книги з помітками Івана Ле; фотознімки 
(1930–1978); родинна колекція книг і журналів – 3241 прим. (1885–1978).

Фондоутворювачі: син і онука Івана Ле.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги

Алфавітна картотека
Л. Тепла
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бібліотека-музей А. П. Гайдара 

Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Леніна, 78, м. Канів, Черкаська обл., 19000
Тел.: (04736) 3-20-63, 3-23-40

Транспорт: автобус 1, 2, 4, 5

Час роботи: 8.30–17.30 (понеділок–четвер), 8.30–16.00 (п’ятниця),
 9.00–16.00 (неділя), вихідний день – субота

Історична довідка 

1948 р. – відкрито першу дитячу бібліотеку ім. А. П. Гайдара у м. Ка-
неві по вул. Воровського. При ній відкрито гайдарівський куточок. 

1961 р. – через газету “Юный ленинец” піонери м. Канева оголосили 
збір коштів на будівництво Бібліотеки-музею А. П. Гайдара у м. Каневі.

1964 р. – прийнято постанову ЦК ВЛКСМ “Про будівництво дитячої 
бібліотеки імені А. Гайдара в Каневі”. Колектив “Дніпробуду” розпочав будів-
ництво, закінчив його у 1966 р. Бібліотеку-музей відомого дитячого письмен-
ника А. П. Гайдара побудовано на кошти, зібрані школярами України.

1967 р. – відкрито Музей А. П. Гайдара. 
1998 р. – бібліотека увійшла до складу міського музейного об’єднання. 
2002 р. – об’єднання ліквідовано.
2003 р. – Бібліотеку-музей А. П. Гайдара підпорядковано відділу куль-

тури міськвиконкому. 

Обсяг фондів

5889 прим. видань та документів з паперовими носіями (1836–2004)
1092 од. зб. фотодокументів (XX ст. – поч. ХХІ ст.)

Анотація складу фондів

Музейні предмети основного та науково-допоміжного фондів зберіга-
ються у фондосховищі.

Зберігаються книги А. П. Гайдара, газети з його публікаціями та стат-
тями, присвяченими письменникові, кіноафіші, афіші театрів та театрів 
юного глядача, які ставили вистави на гайдарівську тематику, програми, 
оголошення, плакати та ін. (XX – поч. XXI ст.).

Наявні оригінали листів А. П. Гайдара письменнику І. Халтуріну 
(1935–1938), дружині Д. М. Гайдар (1939); “Далекосхідний щоденник” 
А. П. Гайдара (1932) та його книги з автографами: Гайдар А. П. “Школа” 
(1939), подарована льотчику-випробувачу М. Н. Бойкову; Гайдар А. П. 
“Судьба барабанщика” (М. ; Л., 1939), подарована письменнику І. Халтурі-
ну; Гайдар А. П. “Школа” (М. ; Л., 1940), подарована В. М. Чернишову; Гай-
дар А. П. “Жизнь ни во что” (Пермь, 1926); Гайдар А. П. “Дальние страны” 
(М., 1933).

У фондах збереглися номери газет “Звезда” (Перм, Росія), “Волна” 
(Архангельськ, Росія) з опублікованими в них у 1926–1929 рр. статтями, 
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фейлетонами А. П. Гайдара; лист ветерана війни С. Ф. Абрамова з повідом-
ленням про загибель А. П. Гайдара (1942), та лист письменника В. Г. Ляс-
ковського з розповіддю про гайдарівську сумку; домова книга Пестової-Хо-
рошевої з м. Свердловська, в якої у 1927 р. був прописаний А. П. Гайдар; 
рішення виконкому Канівської районної ради від 26 жовтня 1972 р. про 
присвоєння письменнику звання Почесного громадянина міста; орденська 
книжка А. П. Гайдара, передана сином письменника Т. А. Гайдаром (1969).

Значне місце в архівному фонді займають документи і матеріали, 
що розповідають про партизанський загін ім. Чапаєва, бійцем якого був 
А. П. Гайдар (1941). У фондах є книги відгуків відвідувачів музею (з 1966).

Окрему групу становлять фотодокументи: фотознімки батьків, рідних 
і друзів А. П. Гайдара, самого письменника, сімейні фотознімки (1939), фо-
тографія А. П. Гайдара (Батум, 1940), на звороті якої – його вірш, підпис 
і дата; фотографія, зроблена для паспорта (1940). Фотографії будівництва 
Бібліотеки-музею, визначних подій в житті музею, гайдарівських місць, 
меморіальної дошки та пам’ятників А. П. Гайдара, місця загибелі письмен-
ника та його могили, гайдарівських зльотів, читань, зустрічей з видатними 
людьми, походів партизанськими стежками Гайдара на Канівщині тощо. 

Майже всі матеріали подаровані або передані музею безкоштовно 
і є документами особового походження. Їх передали: Д. М. Гайдар – дру-
жина письменника; В. В. Смирнова – письменниця, дружина І. Халтурі-
на; М. В. Бойкова – дружина випробувача літаків М. Н. Бойкова, друга 
А. П. Гайдара; Т. А. Гайдар – син письменника; Є. Т. Гайдар – онук пись-
менника; письменники, друзі А. П. Гайдара, члени комісії з перепоховання 
А. П. Гайдара, бібліотеки, музеї, школи, окремі громадяни.

Обліково-довідковий апарат 
Книги надходжень 
Інвентарні книги 

Картотеки:
інвентарна
предметна 
газетно-журнальних статей гайдарівської тематики

бібліографія 
Береза В. П. Библиотека-музей А. П. Гайдара : фотобуклет / В. П. Бе-

реза. – К. : Мистецтво, 1970. – 24 с.
Береза В. П. Бібліотека-музей А. П. Гайдара : путівник / В. П. Бере-

за. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 64 с.
Береза В. П. Музеї Канева : короткий путівник / В. П. Береза. – Дніп-

ропетровськ : Промінь, 1977. – 88 с.
Береза В. П. В гости к Гайдару : путеводитель / В. П. Береза. – К. : 

Молодь, 1984. – 109 с.
Береза В. П. Библиотека-музей А. П. Гайдара : путеводитель / В. П. Бе-

реза, Т. Е. Котенок. – Днепропетровск : Проминь, 1986. – 125 с.
Береза В. П. Канів : путівник / В. П. Береза. – Дніпропетровськ : Про-

мінь, 1988. – 157 с.
Т. Дорошенко
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Черкаська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені тараса Шевченка
Підпорядкуванння: Міністерство культури України 
Адреса: вул. Байди Вишневецького, 8, м. Черкаси, 18000
Тел.: (0472) 37-32-42, 37-04-01, 37-20-16
Е-mail: ounb@library.ck.ua 
Веб-сайт: http://www.library.ck.ua
Транспорт: автобус 2, 26, 26 а
Час роботи: 11.00–19.00 (понеділок–четвер),  
10.00–18.00 (субота–неділя), вихідний день – п’ятниця 

Історична довідка
1954 р. – створено Державну обласну бібліотеку ім. В. В. Маяковсько-

го на базі міської бібліотеки ім. В. В. Маяковського.
1966 р. – отримала статус наукової. 
2000 р. – перейменовано у Черкаську обласну універсальну наукову 

бібліотеку імені Тараса Шевченка.

Обсяг фондів
1125 прим. цінних і рідкісних документів з паперовими носіями 

(1817–1941)
495 прим. рідкісних видань, у т. ч. 25 прим. видань краєзнавчого зміс-

ту (1817, 1858–1925)

Анотація складу фондів
Зберігаються рідкісні видання, книги з автографами та маргіналіями.

Довідковий апарат
Каталоги:
картковий 
електронний 
друкований “Каталог цінних, рідкісних документів та зібрань з біб-

ліотечних фондів Черкаської області”

Допоміжна картотека “Цінні та рідкісні видання”
Г. Круглякова
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Чернівецький краєзнавчий музей 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. О. Кобилянської, 28, м. Чернівці, 58000
Тел.: (0372) 52-44-89, 52-75-60, 52-44-88, 52-36-71

Транспорт: тролейбус 3, 5 (зуп. “Соборна площа”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка
1863 р. – засновано музей у м. Чернівцях любителями природи і ста-

ровини на добровільні пожертви громадськості з ініціативи створеної того 
ж року археологічної комісії.

1877 р. – припинив діяльність через відсутність коштів. Його колек-
цію було передано Чернівецькому університету. 

1880 р. – разом з відновленням діяльності археологічного товариства 
продовжується комплектування музейних колекцій пам’ятками матеріаль-
ної і духовної культури народу краю.

1893 р. – почав функціонувати як крайовий музей у м. Чернівцях.  
У роки Першої світової війни музей було закрито.

1918 р. – крайовий музей відновив діяльність.
1940 р. – відкрився державний історико-краєзнавчий музей після воз-

з’єднання Північної Буковини з Радянською Україною у приміщенні колиш-
ньої резиденції буковинських митрополитів. Він об’єднав колекції крайово-
го і українського етнографічного музеїв. У роки Другої світової війни музей 
було пограбовано, а приміщення пошкоджено через пожежу.

1985 р. – Чернівецький краєзнавчий музей має відділи – Кіцманський 
краєзнавчий і Хотинський історичний музеї, які зберігають у своїх фондах 
цінні пам’ятки матеріальної і духовної культури народу краю, історичні до-
кументи, унікальні листівки, газети, твори живопису тощо.

2003 р. – Чернівецький музей Буковинської діаспори реорганізовано у 
відділ Буковинської діаспори Чернівецького краєзнавчого музею.

Обсяг фондів
19163 од. зб. документів з паперовими носіями (1581–2005)
19770 од. зб. фотодокументів (поч. ХХ ст. – 2005)
3 од. зб. кінодокументів
16 од. зб. фонодокументів
37 од. зб. стародруків 

ЧернІвецька Область
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анотація складу фондів
Основне місце у фонді займають матеріали, що відображають соціаль-

но-економічне та громадсько-культурне життя Північної Буковини з другої 
пол. ХІХ ст.

Музей зберігає велику кількість різноманітних документів: акти ку-
півлі-продажу землі (ХІХ – поч. ХХ ст.), свідоцтва про закінчення почат-
кової школи у м. Чернівці (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.), судові документи. 
Наявні періодичні видання, що виходили за часів Австро-Угорщини і Ру-
мунії: журнали “Наука”, “Миссионер”, “Борець”, газета “Буковина” (1906, 
1885); чимало періодичних видань часів Радянського Союзу, підручники 
(ХІХ–ХХ ст.); різні листівки, плакати, афіші, посвідчення, мандати, авто-
біографії, спогади, фотографії, альбоми (зокрема альбом з фотографіями 
політв’язнів концтаборів м. Норильська 1940–1950-х рр., який належав 
І. В. Пелипку – колишньому політв’язню, уродженцю с. Мигове Вижни-
цького району); запрошення, бюлетені, адреси, вітальні адреси, поштові 
картки (є велика колекція поштівок з видами м. Чернівці кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст.). Наявні архіви різних осіб та установ: українського письменника 
В. С. Бабляка, що жив у Чернівцях; І. Вільде; артистів театру В. К. Сокир-
ка; Г. Я. Янушевича; композитора, співака В. М. Івасюка; Шинкаренка – 
учасника Хотинського повстання і громадянської війни; І. О. Боброва – ге-
нерала Радянської Армії, що брав участь у визволенні Чернівецької області 
від нацистських окупантів; Т. П. Герцюка – майстра народної творчості, 
різьбяра; Чернівецького театру; Палацу культури працівників легкої про-
мисловості в м. Чернівці.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарні книги 
Акти приймання 
Інвентарні картки 
Описи

Каталоги

Картотеки:
науково-допоміжна

бібліографія
Чернівецький державний краєзнавчий музей : короткий довід. – Чер-

нівці : Обл. вид-во, 1958. – 90 с.
Чернівецький державний краєзнавчий музей : путівник. – К. : Де-

ржполітвидав УРСР, 1959. – 100 с.
Чернівецький краєзнавчий : путівники по музеям. – Ужгород : Карпа-

ти, 1967. – 95 с.
Muzeul etnografic din Cernauti. – Ujgorod : Carpati, 1968. – 51 р.
Чернівецький краєзнавчий музей : путівник. – Ужгород : Карпати, 

1972. – 95 с.
Чернівецький краєзнавчий музей : путівник. – Ужгород : Карпати, 

1978. – 94 с.
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Відвідайте Чернівецький краєзнавчий музей! – Чернівці : Облтипо-
графія, 1984. – 4 с.

125 років (1863–1988) Чернівецькому краєзнавчому музею : реклам. 
проспект. – Чернівці : Облполіграфвидав, 1988. – 12 с.

Вілянський О. Музей Буковинської діаспори : історія і перспективи 
розвитку / О. Вілянський // Історія : [матеріали V конгр. Міжнар. асоціації 
україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоціація україністів, НАН України, Ін-
т історії України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – 
Ч. 3. – С. 333–334.

Белінський В. Музей Буковинської діаспори у Чернівцях / В. Белін-
ський // Пам’ятки : археогр. щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД. – 
К., 2007. – Т. 7. – С. 429–434.

А. Житарюк

Чернівецький літературно-меморіальний музей  
О. кобилянської
Підпорядкування: Філіал Чернівецького краєзнавчого музею

Адреса: вул. Димитрова, 5, м. Чернівці, 58001
Тел.: (0372) 52-56-44

Транспорт: тролейбус 3, 5 (зуп. “Парк”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – вівторок

Історична довідка
1944 р. – відкрито музей у день народження О. Кобилянської в будин-

ку, де вона прожила останні роки свого життя (1929–1942). Музей засновано 
як самостійну культурно-освітню установу.

1963 р. – став філіалом Чернівецького краєзнавчого музею, маючи 
власний філіал – Музей-садибу О. Кобилянської в с. Димка Глибоцького 
району.

Обсяг фондів 
2571 од. зб. документів з паперовими носіями (1880–2005)
688 од. зб. фотодокументів (1880–2005)
23 од. зб. негативів (кін. ХІХ ст. – 2005)

анотація складу фондів
Найранніші матеріали музею стосуються родини Кобилянських: 

службові документи батька письменниці Ю. Я. Кобилянського, рукописні 
збірники українських, польських, німецьких, російських народних та літе-
ратурного походження пісень, записаних Ю. Я. Кобилянським, М. Й. Коби-
лянською, Ю. Ю. Кобилянським і самою письменницею (друга пол. ХІХ ст.).

Зберігаються документи на купівлю будинку О. Ю. Кобилянською в 
м. Чернівці (1929).

Найціннішими є: рукописи творів письменниці, її щоденник (1883–
1891), автобіографії (фрагменти, оригінали, 1921 та 1927), записник –  
нотатки О. Кобилянської (перше десятиріччя ХХ ст.); листи літературно-
го і родинного характеру, а саме листування з родиною (батьками, брата-
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ми, сестрою), А. Кохановською, М. Устинович (подругою письменниці), 
письменниками О. Маковеєм, В. Стефаником та ін.; перші видання творів  
О. Кобилянської та її сучасників – І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника, 
О. Маковея та ін. Документи сприяють кращому розумінню літературно-
го процесу в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст., свідчать про широкі зв’язки 
О. Кобилянської з письменниками, громадськістю багатьох країн Європи, 
США та Канади.

Серед документів особового походження наявні: паспорти (паспорт 
виданий О. Кобилянській для виїзду з Австрії до Росії, 8 серп. 1899 р.; 
паспорт, виданий румунською поліцією для виїзду до Львова з Чернівців, 
1932); щоденник В. Кобилянського, брата письменниці, юриста (1892); що-
денник А. Кохановської, подруги письменниці, художниці (1883); записники  
(Є. Кобилянської, сестри письменниці, 1880; В. Кобилянського, брата пись-
менниці, 1892); учнівські конспекти (учнівський зошит, табель успішності 
О. Кобилянської початкової школи в Кімполунзі); вітальні адреси (з нагоди 
святкування ювілею 40-річної літературної діяльності, 1927р.: від товарист-
ва кінорежисерів, літераторів, сценаристів “Кореліс”, В. Поліщук, Остапа 
Вишні, О. Досвітнього, М. Майського, від Г. Косинки, від Всеукраїн ської 
академії наук – В. Липського, С. Єфремова, А. Кримського, від спілки се-
лянських письменників “Плуг”).

Зібрано декілька десятків рукописів спогадів про О. Кобилянську, до-
кументи про її вшанування.

Сформовано архіви сучасників О. Кобилянської, діячів науки та куль-
тури, причетних до вивчення та популяризації її творчості: родини Г. Яну-
шевич і П. Міхневича (народні артисти України, виконавці ролей у виста-
вах “Земля” та “В неділю рано зілля копала”, “Вовчиха”), І. Карбулицького 
(сучасник О. Кобилянської, письменник і видавець, автор цінних спогадів 
та своєрідного щоденника, в якому описано громадсько-політичне та куль-
турне життя Буковини (80-ті рр. ХІХ ст. – 1940-і), В. Василька (народний 
артист СРСР, інсценізатор і постановник творів письменниці).

Наявні газетні вирізки з українських часописів, газет і журналів 
СРСР, де йшлося про О. Кобилянську, вистави чи кінофільми за її творами 
(1940–1980).

У фотографічній групі зберігаються світлини О. Кобилянської, її 
батьків, братів, сестри, сучасників (більшість з них передано родиною 
О. О. Панчук-Кобилянської, племінницею письменниці); фотографії по-
воєнного періоду – переважно фрагменти з вистав “Земля”, “В неділю рано 
зілля копала”, “Вовчиха” у постановці українських та зарубіжних театрів, 
аматорських колективів із США та Канади; кадри з кінофільмів; фіксація 
ювілеїв та інших урочистих подій, пов’язаних з письменницею тощо.

Велику частину рукописів з фондів музею в 1950-ті рр. передано в 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, але в музеї зберігаються 
їхні фотокопії.

Обліково-довідковий апарат
Описи

Каталоги:
алфавітний (службовий, читацький) 
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систематичний
Картотеки

науково-довідкова бібліотека
Налічує 1030 прим. книг та іншої друкованої продукції: краєзнавча і 

довідкова література, книги українських та зарубіжних письменників, ок-
ремі часописи.

бібліографія
Коваленко О. К. Рукописна спадщина Ольги Кобилянської / О. К. Ко-

валенко // Рад. літературознавство. – 1950. – № 13. – С. 77–99. 
Чернівецький літературно-меморіальний музей О. Ю. Кобилянської : 

путівник. – Ужгород, 1987. – 124 с.
Вознюк В. Чернівецький літературно-меморіальний музей О. Коби-

лянської / В. Вознюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 112 с. : іл. 
Вознюк В. Чернівецький літературно-меморіальний музей О. Коби-

лянської [паралельно англ. мовою] / В. Вознюк. – Чернівці : Золоті литаври, 
2004. – 184 с. 

А. Житарюк

Чернівецький літературно-меморіальний 
музей М. емінеску
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. О. Кобилянської, 28, м. Чернівці, 58000
Тел.: (0372) 52-50-62
Транспорт: тролейбус 3, 5 (зуп. “вул. Гоголя”)

Час роботи: 8.30–17.00, вихідний день – субота, неділя

Історична довідка
1992 р. – створено Чернівецький літературно-меморіальний музей 

М. Емінеску з метою збагачення та відродження національних культур на-
родів, що проживають на території Чернівецької області.

Обсяг фондів
632 од. зб. документів з паперовими носіями (1864–2006)
278 од. зб. фотодокументів (1903–2006)

анотація складу фондів
Представлено матеріали, які висвітлюють життєвий і творчий шлях 

визначного румунського поета, класика світової літератури М. Емінеску, 
а також вшанування його пам’яті. У музейній колекції є речові, образотвор-
чі, декоративні, писемні предмети та фотографії.

Зберігається стародрук – хрестоматія літератури румунської мови 
вчителя М. Емінеску Арона Пумнула “Lepturariul romanesc“ (1864–1865).

Рукописи творів М. Емінеску, авторські малюнки, портрети відоб-
ражають творчі моменти, філософські міркування поета, робочі моменти 
віршування. 
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Наявні афіші, оголошення, програми з нагоди 150-річного ювілею 
від дня народження майстра румунського письменства (2000); 18 живопис-
них та 6 графічних творів І. Ватаманіци з циклу “Чернівці та М. Емінеску”, 
60 робіт сучасної графіки Спіну Вергулеску “Подорож у світ М. Емінеску”; 
фотографії.

Обліково-довідковий апарат
Акти приймання
Книга надходжень
Інвентарні книги

Картотеки
Н. Масіян

Чернівецький обласний меморіальний музей  
володимира Івасюка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Маяковського, 40, м. Чернівці, 58003
Тел.: (0372) 55-08-89
Е-mail: ivasjuk@unikom.cv.ua

Транспорт: тролейбус 3, 5 (зуп. “вул. Шевченка”)

Час роботи: 9.00–17.00, 10.00–16.00 (неділя),  
вихідний день – субота

Історична довідка
1993 р. – створено музей з метою вшанування пам’яті видатного ук-

раїнського композитора-пісняра.
1995 р. – Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира 

Івасюка. 

Обсяг фондів
9789 од. зб. документів з паперовими носіями (1869–1995)
1644 од. зб. фотодокументів (1920-ті – 2002)
210 од. зб. фонодокументів (1955–2006)
19 од. зб. кінодокументів (1968–1978) 
30 од. зб. відеодокументів (1970–1994)

анотація складу фондів
В експозиції музею представлено матеріали, які висвітлюють життє-

вий і творчий шлях визначного композитора В. Івасюка, його батька – ук-
раїнського письменника і поета М. Г. Івасюка, інших членів родини Івасю-
ків, а також вшанування пам’яті композитора. У музейній колекції є речові, 
образотворчі, декоративно-ужиткові, писемні предмети, фотографії, фоно-, 
кіно- та відеозаписи.

Наявні документи особового походження родини Івасюків: авто-
біографії Михайла Григоровича та Володимира; свідоцтва про народжен-
ня (1949) і смерть (1979) В. Івасюка; посвідчення про реєстрацію шлюбу 
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батьків М. Івасюка та С. Карякіної (1947); диплом бакалавра М. Івасюка, 
табель про закінчення 8-го класу Нижньо-Покровської середньої школи 
Дніпропетровської області С. Карякіної; закордонний паспорт М. Івасюка 
тощо. 

Зберігаються чернетки поетичних творів М. Івасюка (1930–1939), ру-
кописи віршів та оповідань, наукових праць (1930–1950), записні книжки; 
вітальні телеграми, програми конференцій, листівки, запрошення, афіші; 
листування з С. Яричевською, О. Шевчукевичем; членські квитки, посвід-
чення про видачу нагородних знаків, грамоти. Велику музейну цінність ма-
ють перший роман М. Івасюка “Червоні троянди” (К., 1960) та його “Моно-
лог перед обличчям сина”, написаний після трагічної загибелі Володимира 
та виданий у 2000 р. вже після смерті письменника.

У фондах зібрано: газетні вирізки з відгуками на перші виступи ком-
позитора В. Івасюка, автографи його творів (рукописи, ноти з 1964); багато 
документів особового походження (учнівські щоденники, характеристи-
ка учня 8-го класу В. Івасюка, учнівські і студентські конспекти, листів-
ки, листування з друзями, авторські малюнки, прем’єрна афіша вистави 
“Прапороносці”, автор музики – В. Івасюк). Є Указ Президента України 
про присудження Державної премії України ім. Т. Шевченка композиторові 
В. М. Івасюку (посмертно) за видатний внесок у розвиток українського на-
ціонального музичного мистецтва (1994). 

Є рідкісна література, твори письменників демократичного спряму-
вання: підручник “Музична гармонія” С. Воробкевича (1869, рум. мовою); 
“Поезії Т. Г. Шевченка, заборонені в Росії” (Прага, 1890); “Словник іншо-
мовних слів” (Чернівці, 1910); твори Ф. Шуберта (Відень, видання не дато-
ване); збірка поезій М. Руденка “Всесвіт у тобі”; твори Б. Лепкого. 

Більшість фотодокументів – фотографії на родинну тематику, у колі 
сім’ї, дитячі фотографії або знімки в колі друзів, колег, за роботою, у твор-
чому колективі, серед них також ті, що власноручно відзняті і виготовлені  
В. Івасюком; фотографія з гостею родини – видатною українською пись-
менницею І. Вільде (1977). Зберігаються фотографії ансамблю “Буковина”, 
створеного Володимиром у 1965 р., а також 2 історичні знімки: Володимир 
на зйомках першого українського музичного фільму “Червона рута” та під 
час трансляції телепрограми тодішнього Центрального телебачення “Алло, 
ми шукаємо таланти”.

Перлиною фонодокументів є колекція платівок, серед яких платівки 
з записами пісень В. Івасюка у виконанні різних співаків та єдина прижит-
тєва платівка композитора “Пісні Володимира Івасюка виконує Софія Ро-
тару”. Зберігаються магнітофонні плівки із записами його творів та голосу, 
аудіозаписи з декламуванням віршів М. Івасюка в авторському виконанні, 
інтерв’ю з В. та М. Івасюками; кіноплівки із записами родинних свят, подій, 
подорожей, сімейного відпочинку.

бібліографія
Володимир Івасюк. Життя – як пісня : спогади та ессе : літ.-публіцист. 

вид. / упоряд. П. Нечаєва. – Чернівці : Букрек, 2003. – 216 с.
Пісня буде поміж нас : бібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня на-

родження українського композитора Володимира Івасюка) / авт.-упоряд. 
Л. І. Щербанюк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 180 с.
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Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка : 
путівник / уклад. П. М. Нечаєва. – Чернівці : Зелена Буковина, 2004. – 52 с.

Н. Масіян

Чернівецький літературно-меморіальний 
музей Ю. Федьковича
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Соборна площа, 10, м. Чернівці, 58000
Тел.: (0372) 52-56-78

Транспорт: тролейбус 1, 3, 5, 6 (зуп. “Соборна площа”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1945 р. – створено Чернівецький літературно-меморіальний музей 

Ю. Федьковича.
1945–1950 рр. – Чернівецький державний літературний музей ім. 

Ю. Федьковича.
1951–1974 рр. – Чернівецький державний літературний музей Ю. Федь-

ковича.
1975 р. – Чернівецький літературно-меморіальний музей Ю. Федько-

вича.
У структурі відділи: Життєвий і творчий шлях Ю. Федьковича, Вша-

нування пам’яті письменника.

Обсяг фондів
482 од. зб. документів з паперовими носіями (1849–2005)
449 од. зб. фотодокументів (1848–2005)
1 од. зб. фонодокументів (2005)

анотація складу фондів 
В експозиції музею представлено матеріали, які висвітлюють життє-

вий і творчий шлях Ю. Федьковича, його громадську і педагогічну діяль-
ність, а також вшанування його пам’яті.

У музейній колекції є речові, образотворчі предмети, зразки декора-
тивно-прикладного мистецтва, документи, фотографії тощо.

Зберігаються документи особового походження Ю. А. Федьковича: 
листи до Ю. Федьковича від К. Горбаля (1867), Львівської громади (1867, фо-
токопія), В. Барвінського (1876, фотокопія), М. І. Білоуса (1874, фотокопія);  
Л. Лукашевича (1876, фотокопія);  лист Ю. Федьковича до О. Партицького 
(1867, фотокопія), уривок листа Я. Головацького до Ю. Федьковича (1866),  
особові документи – траурні повідомлення про смерть Ю. Федьковича 
(1888, укр. та нім. мовами); матеріали службової, громадської діяльності – 
листування з намісництвом м. Львова шкільного інспектора Сторожинець-
кого повіту Ю. Федьковича та про оголошення його почесним членом то-
вариства (1871, фотокопія); протокол засідання общини Сторожинецького 
повіту (1868, рукопис); виступ Ю. Федьковича на захист справ селян за ко-
ристування озером у с. Сергіях (1868, рукопис); запрошення Ю. Федькови-
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ча на товариський вечір “Союзу” (1876, 1878, 1886, оригінали); друковані 
матеріали – листівки (кін. ХІХ – 2000), афіші (1950-ті), програми (1950-ті – 
2001), оголошення, відозви тощо.

Зберігається рукопис поезії Ю. Федьковича “У море”.
Наявні рідкісні книги, твори видатних письменників, періодика де-

мократичного спрямування: “Украинские народные песни” (М., 1834), жур-
нал “Отечественные записки” (1860), “Песнь о полку Ігореве”, твори В. Жу-
ковського, О. Пушкіна, “Кобзар” Т. Г. Шевченка (1840); полемічна брошура 
А. Кобилянського “Слово на слово до редактора «Слово»”, де вперше було 
надруковано цикл поезій Ю. Федьковича під назвою “Жовнірські думи”. 
Велику музейну цінність мають збірки поезій Ю. Федьковича: його пер-
ша книжка “Поезії Юрія Федьковича” (Львів, 1882; Коломия, 1863–1868), 
“Сині шорця” (з автографом письменника: “Побратимові Юрію Семанюку 
Юрій Федькович”, батькові українського письменника Марка Черемшини), 
“Руська лірика” та “Над Черемошем” (нім. мовою).

Зберігаються протоколи й листи письменника до австрійських 
властей та сейму в справі сервітутового процесу Довгопільської округи 
(1863–1899); інспекторські звіти Ю. Федьковича, в яких він дав повну й 
всебічну характеристику школам Вижницького повіту тих часів; рукописи 
письменника, прижиттєві та пізніші видання його творів, переклади тво-
рів Ю. Федьковича мовами близького і далекого зарубіжжя; підшивки га-
зет “Буковина”, редактором якої був письменник, а також інша періодика 
часів Ю. Федьковича.

наукова бібліотека 
Налічує 195 прим. книг історичної, краєзнавчої, літературної тема-

тики.

бібліографія
Чернівецький літературно-меморіальний музей Ю. Федьковича : путів-

ник / упоряд.: Г. І. Гуменюк, Г. Т Кирей. – Ужгород : Карпати, 1973. – 63 с.
Гуменюк Г. І. Опис фондів Чернівецького літературно-меморіального 

музею Ю. Федьковича / Г. І. Гуменюк // Рад. літературознавство. – 1984. – 
№ 8. – С. 56–60.

Чернівецький літературно-меморіальний музей Ю. Федьковича : пу-
тівник. –Ужгород : Карпати, 1984. – 102 с.

Филипчук О. І. Ю. Федькович. Корифей Національного відродження 
на Буковині / О. І. Филипчук, В. С. Филипчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 
2004. – 39 с.

А. Житарюк, О. Филипчук, М. Зайшлюк

Чернівецький обласний художній музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Центральна площа, 10, м. Чернівці, 58000 
Тел.: (0372) 52-60-71, 52-42-22

Транспорт: тролейбус 3, 5 (зуп. “Шкільна”)

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – понеділок
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Історична довідка
1988 р. – створено музей на базі художнього відділу Чернівецького 

краєзнавчого музею з відділами: науково-експозиційний образотворчого 
мистецтва, науково-експозиційний декоративно-прикладного мистецтва, 
науково-освітній, науково-фондової роботи.

1989 р. – створено архівний підрозділ, до якого входить відділ нау-
ково-фондової роботи. В архіві, крім документів, зберігаються матеріальні 
предмети (особисті речі митців). 

Обсяг фондів
1303 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
399 од. зб. документів основного фонду 
904 од. зб. документів науково-допоміжного фонду (з паперовими 

носіями, фотодокументи) (1903–2006)

анотація складу фондів
Найчисленніша група документів відноситься до радянського пе-

ріоду: документи особового походження (автобіографії, анкети, щоден-
ники, записні книжки, вітальні адреси, листування, матеріали службової 
і громадської діяльності, телеграми, квитанції, договори, візитки, альбоми 
з вирізками з газет, фотографіями робіт О. Шевчукевича, друковані ма-
теріали, рукопис “З хроніки життя художників Буковини 1940–1998 рр.”, 
фотографії).

Наявні документи румунського періоду: здебільшого документи осо-
бового походження громадян (матеріали службової і громадської діяльності, 
листування, рукописи художніх творів, щоденники), друковані матеріали (лис-
тівки, журнали, газети, каталоги), дисертації з медицини, фотодокументи.

Австрійського періоду стосуються офіційні документи державних 
органів, установ, громадських об’єднань (дипломи, свідоцтва, сертифікати, 
довідки, статути, атестати, книги: страхова, службова, ґрунтова, план кор-
пусу резиденції митрополитів, ноти).

Документами періоду незалежності України є статті, фотографії.
Зберігаються укази, маніфести, постанови, довідки, метрики, церков-

ні звіти, статистичні і фінансові документи церков Буковини з другої пол. 
ХІХ ст.; рукописні та письмові оригінали, фотознімки, відеокасети, малюн-
ки, ескізи, особисті речі, що ілюструють життя і творчість художників.

Наявні особові фонди художників Л. О. Копельмана (1904–1982), 
О. О. Киселиці (1912–1999), художника-скульптора О. Є. Шевчукевича 
(1902–1972), скульптора А. Г. Скиби (1930–2002), художників І. М. Беклемі-
шевої (1903–1988) і М. Н. Бондаренка (1924–1983).

бібліотека
Налічує 2414 прим.: література з питань культури, світового та укра-

їнського образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, література 
з окремих видів і жанрів мистецтва. Зокрема, є підбірка книг з історії та 
мистецтва Буковини. Представлені художні альбоми як відомих світових 
і вітчизняних збірок, так і окремих художників. Частина книг і альбомів 
присвячена культовому мистецтву.
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Наявні 145 прим. книг із особистої бібліотеки відомого громадського 
діяча, художника-скульптора О. Шевчукевича. Серед них – книги ХVІІІ– 
ХХ ст., видані у м. Чернівцях, австрійські видання, словники та енциклопе-
дії німецькою мовою (“Новий лексикон Мейєра. Словник загальних знань”, 
1860), “Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона” (кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст.).

бібліографія
Дугаєва Т. Скульптор, доктор медицини Опанас Шевчукевич / Т. Ду-

гаєва. – Чернівці : Зелена Буковина, 2002. – 87 с.
Чернівецький обласний художній музей : річник. Рік 1: 2002. – Чер-

нівці, 2003. – 64 с.
Гужва О. Августа Кохановська. 1868–1927 рр. / О. Гужва. – Чернівці : 

Букрек, 2004. – 19 с.
Міщенко І. Євзебій Ліпецький : митець і особистість / І. Міщенко. – 

Чернівці : Місто, 2004. – 80 с.
Чернівецький художній музей : мистецький альбом / упоряд.: І. Кіцул, 

В. Любківська, О. Гужва. – Чернівці, 2006. – 128 с. : 211 іл.
А. Житарюк

Чернівецький обласний музей 
народної архітектури та побуту
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Світловодська, 2, м. Чернівці, 58023
Тел.: (03722) 6-29-70

Транспорт: тролейбус 4 (зуп. “Музей народної архітектури та побуту”)

Час роботи: 10.00–18.00 (у весняно-літній період), 10.00–17.00 
(у осінньо-зимовий період), вихідний день – понеділок

Історична довідка
1977 р. – створено музей народної архітектури та побуту в м. Чернівці.
1986 р. – відкрито першу чергу музею, яка складалася з двох експози-

ційних зон – “Хотинщина” і “Західне Подністров’я”, де відтворено народну 
архітектуру і побут буковинських селян ХІХ – серед. ХХ ст.

Обсяг фондів
74 од. зб. документів з паперовими носіями (1890–1944)
400 од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ ст. – 1960)
65 од. зб. афіш

анотація складу фондів
У фондах зберігаються дарчі на землю, дозволи на вирубку лісу, цер-

ковні характеристики, посвідчення вкладника вхідного банку, посвідчення 
соціального забезпечення, бюлетені про щеплення, квитанції про сплату по-
датків, розписки, мобілізаційні приписи, табелі успішності, членські квит-
ки, лотереї, церковні книги запису надходження грошей.
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Обліково-довідковий апарат
Акти приймання
Книга надходжень
Інвентарна книга

Картотеки

наукова бібліотека
Налічує 7888 прим. книг краєзнавчої, музеєзнавчої, етнографічної, 

архітектурної, археологічної, фольклорної, історичної, релігієзнавчої тема-
тики та довідкової літератури (словники, енциклопедії).

бібліографія
Павлюк В. М. Чернівецький музей народної архітектури та побуту : 

буклет / В. М. Павлюк. – Чернівці : Буковина, 1995. – 8 с.
Край Буковинський : буклет / Упр. культури Чернів. облдержадмініст-

рації. – Чернівці : Букрек, 1999. – 6 с.
Чернівецький музей народної архітектури та побуту : путівник. – Чер-

нівці : Золоті литаври, 2007. – 96 с.
Чернівецький музей просто неба : набір листівок. – 2008. 

Ю. Косташ

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Михайла Івасюка 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. О. Кобилянської, 47, м. Чернівці, 58003
Тел.: (0372) 52-27-33
Е-mail: library@sacura.net
Веб-сайт: http://hosted.sacura.net/library/

Транспорт: тролейбус 3, 5; автобус 1 (зуп. “Соборна площа”)

Час роботи: 10.00–19.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1940 р. – засновано Чернівецьку обласну універсальну наукову бібліо-

теку ім. Михайла Івасюка. Початковий обсяг бібліотечного фонду складав 
30 тис. прим. друкованих видань. У роки війни діяльність бібліотеки було 
припинено, фонди частково евакуйовано, частково втрачено.

1944 р. – відновлено діяльність бібліотеки, комплектування бібліотеч-
них фондів здійснювалось через обмінні фонди провідних бібліотек міст 
Києва, Харкова, Новосибірська, Горького, а також за рахунок приватних ко-
лекцій, подарунків від населення.

1947 р. – бібліотека почала надавати консультативно-методичну допо-
могу з організації відкриття та діяльності діючих бібліотек області, створе-
но спеціалізований методичний кабінет. 

1949 р. – структура обласної бібліотеки доповнилась бібліографічним 
відділом, одним із напрямків діяльності якого була краєзнавча робота.
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1960-ті рр – удосконалення структури здійснювалось у бік поліпшен-
ня якості обслуговування населення.

У структурі: сектори документів з питань краєзнавства та бібліогра-
фії, інформаційних послуг і консультування.

Обсяг фондів
593062 прим. друкованих видань (1858 – ХХІ ст.), у т. ч.:
444916 прим. книг 
95639 прим. журналів 
52507 прим. брошур 
111 од. зб. платівок 
62 од. зб. касет 
114 од. зб. компакт-дисків 
16963 од. зб. нот

анотація складу фондів
У фонді зберігаються книги, періодичні видання, місцеві матеріали 

(листівки, афіші тощо). Найдавніше видання, що зберігається у фондах біб-
ліотеки, – журнал “Современник” (1858).

У відділі зберігання основного фонду зберігаються місцеві періодичні 
видання, зокрема, газета “Буковина”(з 1945); наявні книги з автографами та 
давні видання: “История русской словесности. Т. 1” (1880), “История фило-
софии о жизни и учении Шопенгауэра и Гартмана” (1897), “Кобилянська О. 
Альманах у пам’ятку її 40-літньої письменницької діяльності” (1928), Мар-
ко Вовчок “Посмертні оповідання” (1910), “Літературно-науковий вісник” 
(щорічник, Львів, 1899–1909), Кобилянська О. “Вовчиха” (Прага; Берлін, 
1923), Панас Мирний “Повісті й оповідання” (1929), Тобілевич І. “Бурлака” 
(1899), Тобілевич І. “Суєта” (1899).

Бібліотеці подаровано власні зібрання М. М. Фатова у кількості 
2699 прим. книг та 38 підшивок журналів; І. А. Співака – зібрання газет-
них матеріалів літературознавчої тематики; О. І. Довбуша – бл. 100 прим. 
книг (1997–2000). З Хотинського повіту передано понад 1 тис. прим. книг, 
де є видання ХІХ – поч. ХХ ст.: “Сборник товарищества «Знание»” (1903–
1912); “Энциклопедический словарь” (1890) тощо.

Довідковий апарат
Каталоги: 
генеральний (службовий) 
алфавітний і систематичний (читацькі) 
зведений періодичних видань – ЦУКК 
картковий “Ноти і грамплатівки” 

Картотеки: 
систематична статей 
аналітичних описів компакт-дисків 

бази даних
Електрона форма каталогу “Ноти і грамплатівки” 
Електронний каталог нових надходжень
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Електрона картотека статей 
Електрона база даних “Краєзнавство” (статей періодики) 
Повнотекстова база даних “Мистецтво”

бібліографія
Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича 

(1993–2000 рр.) : реком. бібліогр. покажч. – Чернівці : Букрек, 2001. – 48 с.
Орест Криворучко : бібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народжен-

ня). – Чернівці : Місто, 2002. – 86 с.
Буковинці – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка : 

бібліогр. покажч. – Чернівці : Рута, 2004. – 76 с.
Пісня буде поміж нас : бібліогр. покажч. : (до 55-річчя від дня народ-

ження укр. композитора Володимира Івасюка). – Чернівці : Зелена Букови-
на, 2004. – 180 с.

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла 
Івасюка. Рік заснування – 1940 : путівник. – Чернівці, 2005. – 10 с.

Біретто В. В. Кіно і Буковина : бібліогр. покажч. / В. В. Біретто, 
Н. І. Гугельська. – Чернівці : Букрек, 2006. – 76 с. 

Буковинський жайворонок : метод.-бібліогр. матеріали та метод. реко-
мендації на допомогу культурно-освітнім закладам області з нагоди 170-річ-
чя від дня народження Сидора Воробкевича. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Іва-
сюка, 2006. – 32 с. 

Йозеф Главка – архітектор, вчений, меценат : бібліогр. покажч. – Чер-
нівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2006. – 12 с.

Іван Франко і Буковина : метод.-бібліогр. матеріали та метод. реко-
мендації на допомогу культурно-освітнім закладам області з нагоди 150-річ-
чя від дня народження Івана Франка. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 
2006. – 32 с.

Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича 
(2001–2005 рр.). – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 2. – 80 с.

Центр Європейської Інформації “Буковина – Європа” : буклет. – Чер-
нівці, 2006.

О. Серебріян

наукова бібліотека 
Чернівецького національного університету  
імені Юрія Федьковича
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: вул. Л. Українки, 23, м. Чернівці, 58000
Тел.: (0372) 52-45-74, 58-47-60 (директор)
Факс: (0372) 55-29-14 (університет)
Е-mail: biblio@chnu.cv.ua (бібліотека),  
shylyuk@chnu.cv.ua (директор)
Веб-сайт: www.chnu.cv.ua

Транспорт: тролейбус 1 (зуп. “Ватутіна”),  
2, 4 (зуп. “Кінотеатр «Чернівці»”), 3, 5 (зуп. “Шкільна”),  
6 (зуп. “Соборна площа”)
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Час роботи: 9.00–20.00 (читальні зали), вихідний день – неділя, 
9.00–18.00 (абонементи), вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1852 р. – організовано Крайову бібліотеку Буковини із фондом 

471 прим. книг. 
1875 р. – бібліотеку, фонд якої налічував 15544 прим., підпорядковано 

університету.
1875–1918 рр. – за австрійський період фонд бібліотеки становив по-

над 229 тис. прим.
1918–1940 рр. – у румунський період історії бібліотеки фонд комп-

лектувався переважно румуномовною літературою (понад 472 тис. томів). 
За своїм багатством фонд університетської бібліотеки займав друге місце 
в Румунії, поступаючись лише фондам бібліотеки Академії Румунії.

1940 р. – Румунський університет перейменовано на Чернівецький 
державний університет з українською мовою навчання після встановлен-
ня радянської влади на Буковині. Роботу бібліотеки перервано нацистською 
окупацією. 

1941 р. – серпень 1944 р. – бібліотека не функціонувала.
1944 р. – бібліотека почала обслуговувати читачів. 
1960-ті рр. – бібліотека стала науково-методичним центром для біб-

ліотек вищих та середніх спеціальних навчальних закладів міста.
1956 р. – відвідувачів обслуговував лише один абонемент, функціонує 

читальний зал періодичних видань.
1975 р. – почав працювати читальний зал (70 місць) у гуртожитку № 6 

студентського містечка.
1977 р. – створено чотири абонементи: три – для слухачів природни-

чих і гуманітарних факультетів, один – для викладачів і науковців. Діють 
факультетські бібліотеки. 

1986 р. – створено відділ рідкісних та цінних книг, у фонді якого збері-
гається понад 70 тис. прим. (XV–XXI ст.).

2000 р. – отримала статус Наукової бібліотеки Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федьковича. 

2001 р. – створено відділ інформаційних технологій; на базі сектора 
іноземних видань відділу зберігання фондів створено відділ зберігання за-
рубіжних видань (фонд складає понад 377 тис. прим.).

2002 р. – Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань та “Буко-
винензія” Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича визнано науковим об’єктом, що становить націо-
нальне надбання.

2004 р. – створено інформаційно-бібліографічний відділ. 

Обсяг фондів відділу рідкісних та цінних книг
70 тис. прим. видань (XV–XXI ст.), у т. ч.:
700 прим. видань з паперовими носіями
30 од. зб. фотодокументів
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анотація складу фондів
У фонді рідкісних та цінних книг зберігаються рукописи, інкунабу-

ли, палеотипи, стародруки та сучасні видання, видання Ельзевірів, Альдів, 
Етьєнів, Фробена, видання Паризької Королівської друкарні тощо. Є 18 ук-
раїнських стародруків: “Апостол” М. Сльозки (1654), “Зерцало богословия” 
Кирила Транквіліона-Ставровецького (1618), “Беседы на деяния святых 
апостолов” Іоанна Златоуста (1624), “Меч духовный” Л. Барановича (1666), 
“Грамматика польская” М. Семігіновського (1781) та ін. 

Зберігаються особисті бібліотеки першого ректора Чернівецького уні-
верситету К. Томащука, професорів Е. Козака, І. Чередниченка, І. Співака, 
буковинського педагога і громадського діяча І. Карбулицького, бібліотека 
та архів видатного українського філолога В. І. Сімовича, колекція родини 
Габсбургів та ін.

У науковій бібліотеці зберігаються два особових фонди науковців: 
В. Сімовича та Е. Козака, а також документи архіву бібліотеки (протоко-
ли засідань ради бібліотеки, особові справи працівників бібліотеки тощо за 
1875–1940). Це – документи про службову та громадську діяльність В. Сімо-
вича та Е. Козака; листування В. Сімовича з В. К. Винниченком, М. Василь-
ком, Михайлом, Марком та Дмитром Антоновичами, М. Галипом, Б. Леп-
ким, Й. Сліпим та ін.; матеріали творчої, літературної та наукової діяльності 
В. Сімовича; документи про роботу українських установ у  Чехословацькій 
республіці (1920–1940). 

Довідковий апарат 
Каталоги: 
алфавітний (службовий, читацький) 
систематичний 
авторефератів (службовий, читацький)
дипломних робіт
дисертацій
періодичних видань
іноземної літератури: алфавітний (службовий, читацький), система-

тичний 

Картотека “Наукові праці викладачів ЧНУ”

база даних
Електронний каталог на нові видання (з 2003 р., Програмний продукт 

АБІС “ІРБІС”)

бібліографія
Чернівецький університет (1875–2000) : бібліогр. покажч. / уклад.: 

Г. К. Погодіна, Н. Є. Бєлявська, Г. І. Чебан, Н. М. Загородна ; вступ. ст. 
В. М. Ботушанського. – Чернівці : Рута, 2000. – 170 с.

Наукова бібліотека Чернівецького національного університету : (до 
150-річчя заснування) : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна, Т. А. Ки-
сельова, Г. І. Чебан ; вступ. ст. А. Я. Волощука. – Чернівці, 2002. – 40 с. 
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Пам’ятаймо! Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2003 р. : бібліогр. 
покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, Наук. б-ка Чернів. нац. ун-
ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 132 с.

Пам’ятаймо! Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2004 р. : бібліогр. 
покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка, Наук. б-ка Чернів. нац. ун-
ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 168 с.

Міста Європи : довідник / Наук. б-ка Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федь-
ковича ; уклад. Г. І. Чебан. – Чернівці : Рута, 2005. – 24 с.

Сімович Василь. Історико-філологічна спадщина : статті, документи, 
матеріали, праці : у 2 т. / уклад. Л. М. Тарновецька. – Чернівці : Книги – ХХІ, 
2005. – Т. 1. – 705 с. ; Т. 2. – 685 с.

Г. Ринжук, А. Авдєєв

наукова бібліотека 
буковинського державного медичного університету
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України

Адреса: вул. Богомольця, 2, м. Чернівці, 58001
Тел.: (0372) 3-52-43, 352-13 (директор)
Факс: (0372) 55-37-54 (університет)
Е-mail: medlib@bsmu.edu.ua
Веб-сайт: http://medlib.bsmu.edu.ua

Транспорт: тролейбус 1 (зуп. “Ватутіна”),  
2, 4 (зуп. “Кінотеатр “Чернівці”), 3, 5 (зуп. “Шевченка),  
1, 6 (зуп. “Соборна площа”)

Час роботи: 9.00–21.00 (читальні зали, понеділок–субота),  
9.00–20.00 (абонементи, понеділок–п’ятниця),  
вихідний день – неділя

Історична довідка
1944 р. – створено Наукову бібліотеку при Чернівецькому медичному 

інституті Буковинського державного медичного університету. 
1946 р. – розпочато роботу зі створення алфавітного, систематичного 

та предметного каталогів. 

Обсяг фондів
1890 прим. видань з паперовими носіями (1956–1985)

анотація складу фондів
Документи з паперовими носіями містять: звіти про науково-дослід-

ну роботу з медичних та біологічних питань, рукописи дисертацій (1938–
1941).

Г. Ринжук, А. Авдєєв
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Чернігівський обласний історичний музей 
імені В. В. Тарновського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Горького, 4, м. Чернігів, Україна, 14000
Тел.: (0462) 67-66-50, 60-86-78, 69-97-83 (відділ фондів)
Факс: (0462) 67-66-50 
Е-mail: muzeumtarn@cg.ukrtel.net 

Транспорт: тролейбус 1, 2, 9 (зуп. “Драмтеатр”), тролейбус 8,  
маршрутне таксі (зуп. “Вал”)

Час роботи: 9.00–16.30, вихідні дні – субота, неділя 

Історична довідка
1896 р. – розпочала діяльність Чернігівська губернська вчена архівна 

комісія, відкрито історичний музей. До Чернігівської губернської земської 
управи надійшла заява В. В. Тарновського-молодшого (1837–1899) з пропо-
зицією прийняти в дар колекцію для створення музею. 

1900 р. – засновано церковний музей – єпархіальне сховище старо-
житностей згідно з рішенням Чернігівської духовної консисторії. 

1902 р. – Музей українських старожитностей В. В. Тарновського від-
крито для відвідувачів. Практична робота з його організації розпочалася 
в 1906 р., в 1907 р. затверджено статут.  

1908 р. – створено Чернігівський з’єднаний історичний музей міста 
і вченої архівної комісії в пам’ять 1000-ліття літописного існування м. Чер-
нігова після ХІV Археологічного з’їзду. Частину колекцій, що експонували-
ся на його виставці, подаровано м. Чернігову і передано до музею.

1919 р. – відкрито музей поміщицького побуту і мистецтва у реквізо-
ваному будинку родини Милорадовичів.

1920 р. – створено етнографічний музей (музей селянського побуту).
1921 р. – створено музей культів, основою якого стала колекція єпар-

хіального давньосховища. 
1923 р. – обидва музеї відкрилися для огляду. П’ять чернігівських му-

зеїв об’єдналися у Чернігівський державний музей. 
1925 р. – об’єднаному музеєві виділили будинок колишнього Селян-

ського банку. 
1933 р. – музей переїхав на Чернігівський Дитинець – Вал у будинок 

класичної чоловічої гімназії (після революції – школи). 
1934 р. – отримав назву “Чернігівський державний історичний 

музей”.

ЧернІгІВська обласТь
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1939 р. – визнано об’єктом республіканського значення і переведе-
но на республіканський бюджет. Його колекції налічували понад 60 тис. па-
м’яток, а бібліотека – понад 40 тис. прим. книг.

1941 р. – частину музейного зібрання евакуйовано до міст Уфа і Чка-
лов (Оренбург).

1943 р. – музей відновив діяльність у приміщенні Музею українських 
старожитностей ім. В. В. Тарновського після звільнення Чернігова від на-
цистських загарбників.

1965–1981 рр. – у повоєнний час структура музею ускладнюється, 
створюються нові підрозділи: 1965 р. – художній відділ, 1970 р. – сектор 
охорони пам’яток історії та культури, 1972 р. – науково-методичний сектор 
для надання допомоги музеям на громадських засадах, 1978 р. – відділ на-
родного декоративного мистецтва, 1981 р. – сектор охорони пам’яток архе-
ології.

1970-ті рр. – музей повертається до будинку колишньої чоловічої гім-
назії, у своє довоєнне приміщення. 

1983 р. – художній відділ перетворюється на самостійний заклад – 
Чернігівський художній музей.

1986 р. – на правах відділу Чернігівському історичному музеєві пере-
дають музей бойової слави, побудований з ініціативи ветеранів війни і гро-
мадськості міста, який з 1992 р. став військово-історичним відділом музею.

1991 р – музеєві повернуто ім’я В. В. Тарновського. 

обсяг фондів
43871 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
30891 од. зб. документів з паперовими носіями (1511–2006)
12704 од. зб. фотодокументів (1840-і–2006)
186 од. зб. кіно-, фоно-, відеодокументів (1964–2002)
25788 од. зб. документів допоміжного фонду

анотація складу фондів
Найдавніші документи – наказ кн. К. Острозьського (1583), договір 

смоленського воєводи Филона Кмити Чорнобильського та ігумена монасти-
ря Миколи Пустинського у м. Києві (1584). 

Адміністративний устрій, соціально-економічне, громадсько-політич-
не і культурне життя України XVIІ–XVIІІ ст. характеризують 156 гетьман-
ських універсалів (1603–1764) в оригіналах і копіях XVIІІ ст., архіви су-
дових установ, монастирів, органів самоврядування, списки Литовського 
статуту та козацьких літописів Грабянки і Самовидця, цехові книги, синоди-
ки, купчі, тестаменти, приватне листування, родинні архіви представників 
козацької старшини.

ХІХ – поч. ХХ ст. репрезентують документи Чернігівського губерн-
ського статистичного управління, духовної семінарії, звіти цукрових та по-
рохових заводів, документи про розвиток промислів, “ревизские сказки”, 
майнові документи, фотографії, листівки політичних партій – гектографічні 
відбитки, архіви відомих громадських і культурних діячів. Є два автографи 
Т. Г. Шевченка, три листи М. В. Гоголя. Зберігаються поштівки з видами 
міст Чернігова, Новгород-Сіверського, Козельця, Бахмача поч. XX ст.
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У колекції відклалися документи, що висвітлюють найважливіші по-
дії ХХ – поч. ХХІ ст.: революція 1917–1920 рр., сталінські репресії, Друга 
світова війна; соціально-економічний і культурний розвиток краю, активі-
зація громадсько-політичного життя наприкінці ХХ ст., внесок чернігівчан 
у розвиток науки і культури. Зберігаються листи з Соловків представників 
“доби розстріляного відродження”, партизанські листівки і стіннівки, доку-
менти учасників Другої світової війни, лауреатів Державних премій, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, матеріали про діяльність 
політичних партій і національно-культурних товариств.

Є рукописні книги (315 прим., 1511–1964). Збірка налічує 10 бо-
гослужбових книг ХVІ ст. Найранішою є “Апостол” із вкладними записа-
ми (1511). Серед релігійних і богослужбових книг – “Євангелія”, “Ірмо-
логіони”, “Біблія”, “Служебники”, “Мінеї”, “Псалтирі”, “Апокаліпсис” 
з малюнками XVII ст. Наявні віршоване “Євангеліє від Луки” (1826), два 
рукописи – переклади “Євангелія” П. Морачевського українською мовою, 
фрагменти перекладів “Біблії” П. Куліша та І. Нечуя-Левицького. Окрему 
групу складають синодики і метричні книги. Найдавнішим із них є Синодик 
Сосницької Воскресенської церкви (1664–1821); Синодик Любецького Ан-
тоніївського монастиря (1663–1901, фактично 1712–1901), започаткований 
і оформлений, вірогідно, відомим культурним і церковним діячем І. Щир-
ським. Любецький синодик містить відомості з історії Чернігово-Сіверської 
землі ХІІІ–ХIV ст., список чернігівських князів із зазначенням їх світських 
та християнських імен і побатькові.

Важливими історичними джерелами є літописи, географічні і статис-
тичні описи, історичні і юридичні збірники, збірники указів, розпоряджень 
представників світської і духовної влади, документів місцевих органів самов-
рядування, родинних архівів тощо. Серед них: “Розповідь про Переяславську 
Раду” (1654), літописи Самовидця і Грабянки (60-ті рр. XVIII ст.), “Скорочений 
географічний опис Київської губернії” (1787), альбом малюнків з анотаціями 
“Некоторые древности, собранные в уездах Черкасском и Чигиринском Ки-
евской губернии” та медико-географічні описи Київського і Сквирського ок-
ругів Де ля Фліза, 6 списків Литовського статуту (XVII–XVIII ст.), “Права, за 
якими судиться малоросійський народ” (XVIII ст.), 19 цехових книг (XVII–
XX cт.), судові справи Полтави і Почепа (XVII – перша пол. XVIII ст.), “Ак-
това книга Острозького магістратського суду” (XVII ст.), журнали Ніжинсь-
кого повітового суду і Ніжинської нижньої розправи, відомості про маєтки 
І. Мазепи (1726) та Д. Апостола 1734 р. (копія ХІХ ст.), книги Забіл, Полетик, 
Шихуцьких, де крім майнових документів, вміщені виписки з хронік, друко-
ваних книжок, записи мемуарного характеру, календарі (ХVIII ст.).

Світські підручники і навчальні посібники представлені: “Ритори-
ками”, у т. ч. і латиною, “Арифметикою” (1752), “Азбукою словеноросій-
ською” (дев’ятиметровий згорток 1755), “Коротким поняттям про фізику 
для Великого кн. Павла Петровича” (XVIII ст.), “Лекциями к геодезии, прак-
тике или землемерию” Г. Попова.

У колекції 18 богословських та філософських трактатів, у т. ч. твори 
Дмитрія Ростовського, Іоанна Дамаскіна, Повчання Листвичника (XVII–
XVIII ст.), Вольтера (1826).

Наявні лікарські посібники ХVIII –XIX ст., у т. ч. з присвятою П. Про-
коповичу, дві книги Глухівської аптеки (1743–1749).
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Красне письменство, історичну і мемуарну літературу репрезентовано 
автографами П. Куліша – “Орися”, “Чорна рада”, “Этнографические записки 
о Южной Руси”; М. Костомарова – збірник віршів, “Мазепа”, “Мазепинцы”, 
“Архив иностранных дел Мазепы 1698–1710”; Ф. Галузенка “Чумаки, або 
Украина з 1768 року”; В. Коховського “Опыт изучения войн Богдана Хмель-
ницкого”; Д. Мордовця, К. Рилєєва, С. Руданського К. Спаської, Г. Артозеєва; 
списком “Енеїди” (1801); нарисами чернігівських краєзнавців та ін.

Серед друкованих книг – кириличні стародруки (1581–1800), старо-
друки різних друкарень Польщі, Франції, Голландії, Греції, Румунії, Німеч-
чини (XVI–XVIII ст.), книги гражданського друку (XVIII ст.). Переважну 
більшість пам’яток друкарства становлять богослужбові книги. Є твори ора-
торсько-проповідницької, полемічної, агіографічної, історичної, художньої 
та навчально-довідкової літератури. З-поміж авторських друків – спадщина 
І. Максимовича, І. Галятовського, Д. Туптала, Л. Барановича; окремі твори 
П. Могили, І. Трофимовича, Ф. Прокоповича, К. Ставровецького, І. Копин-
ського, Ф. Полікарпова, Ф. Лопатинського, Л. Магницького, Г. Петрова. 
Значна частина стародруків містить маргіналії різного характеру та обсягу, 
головним чином власницькі й дарчі записи. Зрідка трапляються й комен-
тарі до тексту, що належать Л. Барановичу та І. Галятовському. Зберігаються 
книги, які свого часу входили до складу бібліотек Чернігівського Борисогліб-
ського, Новгород-Сіверського, Козелецького, Максаківського, Домницько-
го, Макошинського, Густинського, Любецького монастирів, Чернігівського 
колегіуму та Чернігівської семінарії. Деякі стародруки належали М. Мак-
симовичу, О. Лазаревському, В. Тарновському, Г. Милорадовичу та іншим 
ученим і збирачам старожитностей. Є прижиттєві видання творів Л. Глібо-
ва, “Кобзарь” (1860) з автографом Т. Г. Шевченка, його ж “Букварь южно-
русский”, видання “Царская охота на Руси”, “Слово о полку Игоря”(1934), 
Брюсів календар XVIII ст.

Збірка карт включає (перша пол. XVIII ст. – 1992) – топографічні кар-
ти України та прилеглих до неї районів Білорусі і Росії (1910–1940-і), уні-
кальні примірники: “Козмография” (перша пол. XVIII ст.), карта Чернігів-
ського намісництва (1786), рукописна карта Київської губернії доктора Де 
ля Фліза (поч. XIX ст.), французький атлас (1743–1772).

Збірка періодики включає газети, які виходили у м. Чернігові з 1838 р.: 
глібівський “Черниговский листок”, “Земский врач”, “Черниговские губерн-
ские ведомости” (окремі “Особые прибавления” до цієї газети зберігаються 
лише в музеї), “Черниговские епархиальные известия”, “Черниговское сло-
во”, “Черниговский край”, “Черниговская мысль”, “Черниговская земля”, 
“Голос труда”, “Утренняя заря”, “Десна”, “Черниговская земская газета”, 
“Черниговская земская неделя”, “Красное знамя”, “Большевик”, “Деснян-
ська правда”, “Известия Городнянского уездного исполнительного коми-
тета”, деякі московські, київські, петербурзькі та інші газети другої пол. 
XIX – першої пол. XX ст. тощо.

Архів козацько-старшинської родини Полетиків має 948 документів, 
листів, судових справ, універсалів, грамот, заповітів, свідоцтв, історичних 
нотаток (1653–1885). Вони є важливим джерелом вивчення українського су-
дочинства другої пол. ХVIII ст. – першої пол. ХІХ ст. і дають змогу реконс-
труювати особисте та суспільне життя представників верхніх прошарків 
українського шляхетства. 
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Архів родини поміщиків Чернігівського повіту Шихуцьких містить: 
купчі та службові документи представників родини. Вони висвітлюють пи-
тання формування земельної власності дрібних українських дворян – вихід-
ців із середовища простих козаків, а також сфрагістику простого козацтва, 
дрібних службовців, священослужителів (1669–1901).

В архіві чернігівських поміщиків, меценатів Тарновських сконцен-
тровано документи: про формування збірки українських старожитностей 
В. В. Тарновського-молодшого; суспільну, громадську та наукову діяль-
ність В. В. Тарновського-старшого; реформу 1861 р. в Україні; побут україн-
ських магнатів; геральдичні тяжби українського шляхетства; формування 
визначного центру українського духовного життя ХІХ ст. – Качанівки; 
листи визначного церковного діяча та історика Філарета Гумілевського, 
письменника П. Куліша; вірші О. Навроцького, В. Забіли, О. Псьол; пере-
клад українською мовою “Слова о полку Ігоревім” М. Максимовича, ав-
тографи І. Мазепи, Петра І, галицьких гостей, які були присутні у 1903 р. 
на відкритті пам’ятника І. Котляревському у Полтаві; збірка автографів 
(58) діячів Росії та Європи XVIII–XIX ст. – Катерини ІІ, імператриці Марії 
Федорівни, Олександра І, імператриці Єлизавети Олексіївни, М. М. Барк-
лая-де-Толлі, гр. О. Воронцова, чеського славіста В. Ганки, військового 
міністра кн. О. Горчакова, німецького ученого А. Гумбольдта, літератора 
В. Даля, кн. О. Куракіна, відомого мореплавця Ю. Лисянського, директора 
Імператорської академії мистецтв та Імператорської публічної бібліотеки 
О. Оленіна, катерининського вельможі Г. Орлова, сибірського генерал-
губернатора І. Пестеля, державного канцлера М. Румянцева, гр. Ф. Рас-
топчина тощо (ці автографи зі збірки Чернігівської архівної комісії після 
Другої світової війни були помилково включені до колекційного опису 
архіву Тарновських); автографи Качанівського альбому (І. Репін, Т. Шев-
ченко, М. Ге, М. Врубель, М. Костомаров, Д. Яворницький, М. Гоголь та 
ін.) (1684–1903). 

Джерелом церковної історії Чернігівщини є архів Козелецького Бого-
словського жіночого монастиря (1732–1793). 

Архів родини Милорадовичів включає службові та господарчі доку-
менти й такі, що розкривають краєзнавчу діяльність гр. Г. Милорадовича, 
величезний зшиток (584 арк.) про підготовку шляхових станцій напередодні 
візиту Катерини ІІ до Чернігівського намісництва (1726–1903).

Архів стародубських шляхтичів Лашкевичів важливий для вивчення 
розвитку торгівлі (є відомості про вивіз великих партій збіжжя по Дніпру) 
та процесу трансформації українського шляхетства в російське дворянство, 
а також генеалогії шляхтичів Погарського повіту (Рославці, Щерби, Губчи-
ці, Псьоли, Томиловичі, Сулими, Косачі, Уманці, Юркевичі, Соболевські, 
Мовчани, Соколовські, Шираї, Гамалії, Ханенки, Полетики, Рухлядки, Джу-
ри, Булашевичі тощо) (1730–1882).

Архів нехворощанського сотника К. Прокопієва містить матеріал про 
розчленування України царським урядом та створення на споконвічних ук-
раїнських землях (Полтавський, Миргородський полки, Запоріжжя) т. зв. 
Новоросії (1734–1781).

Архів Кролевецького магістрату складається з книг гончарної, ткаць-
кої ремісничих управ, ковальського цеху і є джерелом для вивчення пізньої 
доби розвитку цехів Лівобережної України (1743–1825).
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Архів військової похідної канцелярії російського генерал-лейтенанта 
А. Дебринея доповнює архів К. Прокопієва за відповідною темою (1745).

Архіви київського губернатора М. Леонтієва (1749), похідної канце-
лярії генерал-майора О. Лукина (1749) висвітлюють політику російського 
уряду на півдні України щодо запорізьких козаків, стосунків з Кримським 
ханством, розбудови т. зв. Української лінії.

Архіви ніжинського полкового суду (1748–1765), ніжинського пові-
тового суду (1782–1795), ніжинської нижньої розправи (1771–1795), ніжин-
ського нижнього земського суду (1785–1795) цінні для вивчення судочин-
ства Лівобережної України. 

Архів родини графів Румянцевих складається з біографічних матері-
алів та купчих, які заслуговують на увагу при вивченні історії земельних 
відносин, формування великих поміщицьких латифундій Чернігівщини 
(1755–1834).

В архіві українського поміщика В. Башкотова йдеться про вивчення 
життя української глибинки кін. XVIII ст. (1794–1799).

Документи архіву кролевецького купця П. Гоголева стосуються історії 
станів, зокрема купецтва, на Лівобережжі (1829–1846).

Архів художника Г. Честахівського складається з біографічних доку-
ментів, листування з П. Кулішем, Ф. Бершацьким, Г. Соколовим, М. Лисен-
ком, А. Лазаревською і може бути використаним при вивченні культурного 
життя України ХІХ ст. (1840–1876).

Історію культури, науки, літератури, громадської думки України 
ХІХ – поч. ХХ ст. відображено в наступних фондах: 

Архів громадського та культурного діяча О. Ханенка складається з йо-
го листування з Л. Глібовим, М. Костомаровим, Л. Бертенєвим, В. Антоно-
вичем, Й. Бодянським, М. Вербицьким-Антіохом, О. Кістяківським, О. Ла-
заревським, Л. Гатцуком (1844–1888).

Архів історика М. Костомарова містить його листування з Н. Тар-
новською та чернетки архівних виписок, зроблених при роботі над книгою 
“Мазепа і мазепинці” (1861–1881).

В архіві громадського та культурного діяча О. Марковича зосереджено 
родинне листування, фотографії Л. Толстого, К. Ушинського, О. Писемсько-
го та могили О. Марковича у м. Чернігові, вірші С. Павленка, П. Чубинсько-
го, Ю. Федьковича, В. Шашкевича, С. Руданського тощо (1863–1892).

Архів громадського діяча І. Гладкого стосується історії соціалістичної 
думки в Україні (1891–1924).

Архів письменника І. Руденка включає листування з Б. Грінченком, 
М. Кропивницьким, М. Старицьким, С. Паньківським, В. Самійленком, 
І. Тобілевичем, В. Сербіним, М. Лисенком (1895–1908).

Архів театрального діяча, драматурга та письменника І. Нечуя-Леви-
цького складається з 17 зошитів його перекладу українською мовою “Біблії” 
(1898–1899).

Архів краєзнавця С. Гатцука містить 5 т. зв. “археологічних” журналів 
з краєзнавчими матеріалами Північної Чернігівщини (1901–1903).

Архів історика, директора Музею українських старожитностей 
В. В. Тарновського О. Шелухіна містить листи Ганни Барвінок, гр. Г. Мило-
радовича, І. Житецького, О. Новицького, літературні збірники, зібрані 
М. Волковим тощо (1902–1910). 
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Архів мовознавця Б. Шевельова включає його публікації про тижне-
вик Л. Глібова “Чернігівський листок”, листи О. Лазаревського до О. Ханен-
ка тощо (1928–1929).

Архів театрального діяча, драматурга М. Кропивницького складаєть-
ся з листування з різними адресатами та документів його театральної трупи 
(1883–1893).

Архів київського видавця О. Коваленка – це листування майже з усіма 
тогочасними відомими та маловідомими українськими письменниками, по-
етами та рукописи їхніх творів (1891–1911).

Архів громадського та політичного діяча, адвоката І. Шрага скла-
дається з листів Ганни Барвінок, О. Косач, П. Дорошенка, Д. Дорошенка, 
М. Могилянського, Г. Милорадовича, С. Русової та багатьох інших відомих 
громадських і культурних діячів України (1868–1919).

Архів письменника І. Франка має у своєму складі його листи до ви-
давця О. Коваленка, біографії, фотографії та інші матеріали (1886–1913).

Зібрання фотографій, поштівок, малюнків видатних діячів культури 
України та Росії містить зображення (інколи з автографами) Т. Шевченка, 
М. Костомарова, С. та О. Русових, І. Котляревського, М. Драгоманова, О. та 
В. Білозерських, М. Лисенка, П. Чубинського, М. Кропивницького, М. Зань-
ковецької, Б. Грінченка, С. Носа, М. Максимовича, В. Самійленка, П. Сакса-
ганського, В. Шухевича, О. Кониського, Г. Квітки-Основ’яненка, І. Аксако-
ва, Д. Яворницького, М. Павлика, І. Пулюя, М. Садовського, Лесі Українки, 
О. Кобилянської, Л. Глібова та ін. (друга пол. XIX – поч. XX ст.).

Архіви громадського та культурного діяча О. Русова (1885–1901) та 
Д. Марковича, сина етнографа О. Марковича (1886–1892), містять листу-
вання з Д. Мордовцевим; архів літератора В. Горленка (1898–1907) – листу-
вання з Ганною Барвінок; архів ученого, громадського та культурного діяча 
І. Пулюя (1898–1905) – листування з Ганною Барвінок, в якому йдеться про 
збереження спадщини покійного П. Куліша та видання “Біблії” українською 
мовою.

Архіви родини Азанчевських (1888–1894), Білозерських (1846–1911), 
Н. Шугурової (1899–1911), Шенроків (1897–1908), літераторів Ю. Гребиню-
ка (1900–1905), О. Гавриша (1899–1903), композитора М. Лисенка (1884–
1901) містять листування з родиною П. та О. Кулішів.

В архівах скульптора М. Микешина (1893–1896), громадських та 
культурних діячів М. Старицького (1882–1903), О. Кониського (1885–1899), 
М. Кропивницького (1890–1906) зібрано листування з Д. Мордовцевим та 
Ганною Барвінок.

Окрема велика архівна збірка матеріалів українських письменників 
та громадських діячів ХІХ – поч. ХХ ст. має листи, рукописи, фотографії, 
альбоми П. Куліша, Ганни Барвінок, І. Пулюя, М. Коцюбинського, Д. Мор-
довця, Л. Глібова, М. Костомарова, В. Немировича-Данченка, Д. Антоно-
вича, О. Стороженка, І. Шрага, І. Нечуя-Левицького, С. Дебальмена та ін. 
Унікальними серед них є малюнки Сергія Дебальмена до творів П. Куліша 
(1828–1912).

Архівні документи чернігівського губернського статистичного коміте-
ту стосуються історії промисловості придеснянського краю (1850–1866).

Серед архівних колекцій радянських часів – архів заслуженого дія-
ча мистецтв України Г. Верьовки (1922–1955), фізіолога В. Неговського 
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(1938–1955), письменника А. Рибакова (1946–1959), письменників М. та 
М. Вороних (1903–1958), учительки М. Чудновської (1870–1959), народно-
го артиста СРСР Г. Нелепи (1930–1959), літератора-економіста Й. Дроздова 
(1890–1940), партизана Г. Артозєєва (1941–1966), краєзнавця, засновника 
Сосницького краєзнавчого музею Ю. Виноградського (1927–1962), худож-
ника В. Лук’янця (1959–1967), командувача 10-ї гв. армії О. Сухомлина 
(1918–1970), актриси Л. Ліницької (1866–1966), дослідника Великої Вітчиз-
няної війни на Чернігівщині підполковника М. Церковного (1943–1983). 

Збірки фотодокументів та кіно-, фоно-, відеодокументів віддзерка-
люють події громадсько-політичного та культурного життя Чернігівщини 
1917–2006 рр. Зберігаються фотографії XIX ст., у т. ч. дагеротип з портре-
том батька українського байкаря Л. Глібова; фотоальбом 1911 р. Н. Семп-
лікевич, в якому відтворене буденне життя та обряди жителів с. Хоробичі 
Городянського повіту; два фотоальбоми 1944 р. зі свідченнями про руйна-
цію Чернігова нацистами; збірка фотографій Г. Петраша інформує про жит-
тя Чернігова у 1960–1970-х рр., у т. ч. про велику повінь 1970 р. 

Фонодокументи представлені грамплатівками, магнітними стрічками 
та касетами із записами виступів В. І. Леніна; музичними творами у вико-
нанні хору імені Г. Г. Верьовки; лауреата Національної премії Тараса Шев-
ченка, кобзаря-лірника В. Г. Нечепи; співака Марка Бернеса; творами ком-
позитора, уродженця Чернігівщини Г. Ф. Пономаренка; спогадами барона 
Е. О. Фальц-Фейна про І. І. Товстоліса. 

Формування архівної колекції розпочалося у серед. ХІХ ст., коли 
В. В. Тарновський-молодший почав збирати свою колекцію. У 1930-ті рр. по-
чався ганебний процес примусового вилучення експонатів, у т. ч. цілих під-
розділів архівної збірки для створення нових музеїв та поповнення інших ус-
танов. Практично повністю була вилучена шевченкіана, архів І. Рашевського, 
значна частина архівів І. Шрага, П. і О. Кулішів, 8 томів рум’янцевського 
“Генерального описания Малороссии” тощо. З метою поповнення та вилу-
чення так званих “непрофільних” матеріалів було передано кілька десятків 
стародруків та рукописних книг у Полтавський музей, Київський держав-
ний історичний музей, Центральну наукову бібліотеку ім. Вернадського, у 
т. ч. твір Л. Барановича “П’ять ран Христових” (1680), палеотипи з авто-
графами Ф. Углицького, Л. Барановича. Автографи Л. Глібова, П. Куліша, 
Ганни Барвінок, В. Тарновського-старшого поповнили Чернігівський літе-
ратурно-меморіальний музей М. Коцюбинського, М. Глінки – Центральний 
державний літературний архів СРСР, архів М. Ге – Київський державний 
музей російського мистецтва. З ідеологічних міркувань у 1953 р. 328 доку-
ментів передано до Державного архіву Чернігівської області (у 1992 р. части-
ну матеріалів – листівки, універсали Центральної Ради – було повернуто).

Значної шкоди завдала музейному зібранню Друга світова війна. 
Втрачено 278 документів (1727–1787) процесу Полетиків з Полуботками 
за с. Коровинці, розпорядження гетьмана К. Розумовського (1756), опис 
збірки В. Тарновського (1870), дві грамоти В. Тарновському (1891), романс 
П. Білецького-Носенка “Я згадую тебе”, рукопис “Чорної ради” П. Кулі-
ша (1846), 10 зошитів листів доктора Коллишка (1835–1856). З 1539 карт,  
фотографій колекції В. Тарновського збереглося лише 17. Найцінніщі  
колекції було евакуйовано до міст Уфи та Оренбурга, які після визволення 
Чернігова повернулись до міста. В акті “Про розміри збитків, завданих ні-



341

Чернігівська область

мецько-фашистськими загарбниками Чернігівському історичному музеєві” 
(1944), зафіксовано 28250 експонатів і 36560 прим. книг, у т. ч. 5 тис. фото-
графій, 2700 прим. книжок бібліотеки Тарновського, 1700 – Милорадовича, 
1600 – Лизогуба, 800 – Куліша, 10560 – Чернігівської духовної семінарії. 

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Колекційні описи 
Інвентарні картки
Уніфіковані паспорти
Каталоги:
газет 
плакатів (1918–1922)
Картотеки:
географічна
тематична
хронологічна
іменна
предметна 

бази даних
Занесено 4390 пам’яток, у т. ч. – 2300 документів 

бібліотека 
Налічує понад 22 тис. прим. видань (ХVІІІ–ХХІ ст.), з яких майже 

5 тис. – видання до 1917 р., у т. ч. – 180 книг гражданського друку ХVІІІ ст. 
Крім наукової, науково-популярної, довідкової літератури, творів красного 
письменства, в ній широко представлені здобутки чернігівських істори-
ків і краєзнавців (напр.: “Черниговского наместничества топографическое 
описание” О. Шафонського, “Историко-статистическое описание Черни-
говской епархии” Філарета (Гумилевського), “Родословная книга Черни-
говского дворянства” Г. Милорадовича, “Малороссийский родословник” 
В. Модзалевського), а також “Труды Черниговской губернской ученой ар-
хивной комиссии”, видання земського статистичного бюро, 14 календарів 
Чернігівської губернії (1886–1910), “Земский сборник Черниговской губер-
нии” (1869–1914), прижиттєві видання О. Пушкіна, М. Гоголя, “Основа”, 
“Киевская старина” (1882–1906), праці О. Лазаревського, Г. Милорадовича, 
“Описание Черниговской губернии” О. Русова тощо.
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1917 рр., наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чер-
нігівського державного історичного музею ім. В. В. Тарновського (ЧДІМ), 
Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО) / Чернігів. держ. обл. уні-
верс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2002. – 160 с.

Литвинова Т. Ф. Папери родини Полетик у фондах Чернігівського 
історичного музею ім. В. В. Тарновського / Т. Ф. Литвинова // Скарбниця 
української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 108–111.

Половнікова С. О. Історія заснування Музею українських старожитнос-
тей ім. В. В. Тарновського мовою документів / С. О. Половнікова // Скарбниця 
української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2002. – Вип. 2. – С. 19–27.

Ситий І. М. Козацькі печатки Гетьманщини (середина XVIІ–
XVIІІ ст.) : за архівними матеріалами Чернігівського історичного музею 
імені В. В. Тарновського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / І. М. Си-
тий ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського. – К., 2002. – 20 с.

Ситий І. Архівна колекція Чернігівського історичного музею  
ім. В. В. Тарновського / І. Ситий // Скарбниця української культури : зб. 
наук. пр. – Чернігів : Сіверян. думка, 2002. – Вип. 2. – С. 46–50.

Ситий І. М. “Мазепина книга” : [у фондах Чернігів. іст. музею  
ім. В. В. Тарновського] / І. М. Ситий // Скарбниця української культури : зб. 
наук. пр. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 100–107.

Половнікова С. О. Рукопис М. О. Максимовича перекладу “Слова 
о полку Ігоревім” українською мовою у зібранні Чернігівського історично-
го музею ім. В. В.Тарновського / С. О. Половнікова // Наук. пр. Нац. б-ки  
України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2003. – Вип. 10. – С. 329–
355.

Синельник І. Історія Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тар-
новського / І. Синельник // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії 
та методики : зб. наук. пр. – К., 2003. – Чис. 10, ч. 2. – C. 299–316.
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Ситий І. М. Маловідомі матеріали з історії Південної України в ар-
хівній колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тар-
новського / І. М. Ситий // Україна XVIII–XIX ст. : зап. наук.-дослід. лабора-
торії історії Південної України Запоріз. держ. ун-ту. – Запоріжжя : Тандем-У, 
2003. – Вип. 7. – С. 301–303.

Ситий І. Метрична книга с. Редьківки як джерело з історії людності 
Чернігівського Подніпров’я XVIII ст. / І. Ситий ; Чернігів. обл. іст. музей 
ім. В. В. Тарновського, Чернігів. райдержадміністрація. – Чернігів, 2004. – 
64 с.

Ситий І. Рукописні книги у зібранні Чернігівського історичного му-
зею ім. В. В. Тарновського / І. Ситий // Скарбниця української культури : зб. 
наук. пр. – Чернігів : Сіверян. думка, 2004. – Вип. 4. – С. 3–37. 

Ісаєнко О. Матеріали родини Калачевських у зібранні Чернігівського 
історичного музею імені В. В. Тарновського : каталог / О. Ісаєнко, А. Ца-
ренок // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2005. –  
Вип. 6. – С. 108–128.

Коваленко О. Б. Рукописні історичні збірники XVIII ст. із зібрань му-
зеїв Чернігова / О. Б. Коваленко, І. М. Ситий // Музеї України ХІХ – поч. ХХ 
століть : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Рильського та ін. – К., 2005. – С. 107–114.

Мазепина книга / упоряд. та вступ. ст. І. Ситого. – Чернігів : ЦНТЕІ, 
2005. – 524 с.

Половнікова С. Архів Милорадовичів у зібранні Чернігівського істо-
ричного музею ім. В. В. Тарновського : каталог колекції / С. Половнікова // 
Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2005. – Вип. 5. – 
С. 46–66.

Синельник І. З історії Чернігівського історичного музею імені  
В. В. Тарновського : склад керівництва та його наукова робота / І. Сине-
льник // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. / НАН 
України, Ін-т історії України. – К., 2005. – Чис. 8. – С. 292–307.

Горобець С. Родинний архів Шихуцьких [в Чернігівському історично-
му музеї імені В. В. Тарновського] : структура та іменний покажчик / С. Го-
робець // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – 
Вип. 7. – С. 59–94.

Реліквії Леоніда Глібова в Чернігівському історичному музеї імені 
В. В. Тарновського : каталог / підгот. до друку: Г. П. Арендар, І. М. Ситий // 
Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2006. – Вип. 7. – 
С. 129–151.

Синельник І. Картографічні матеріали у фондах Чернігівського іс-
торичного музею імені В. В. Тарновського та Державного архіву Чернігів-
ської області / І. Синельник // Історико-географічні дослідження в Україні : 
зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – Чис. 9. –  
С. 179–186.

Щоденник Андрія та Федора Кирнецьких, священиків Свято-Мико-
лаївської церкви с. Ховзовки Глухівського повіту Новгород-Сіверського 
намісництва (грудень 1787 – жовтень 1788) / упоряд. та вступ. ст. І. Сито-
го. – Чернігів : Сіверян. думка, 2006. – 100 с. 

Ковалевська О. Матеріали М. Костомарова у фондах Чернігівсько-
го історичного музею ім. В. В. Тарновського / О. Ковалевська // Укр. іст. 
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зб. / НАН України, Ін-т історії України, Рада молодих учених. – К., 2007. –  
Вип. 10. – С. 279–282.

Щербина С. Цехові книги із зібрання Чернігівського історичного му-
зею ім. В. В. Тарновського / С. Щербина // Сіверян. архів : наук. щорічник. – 
Чернігів, 2008. – Вип. 2. – С. 28–33.

Скарбниця української культури : зб. наук. пр. / Чернігів. іст. музей  
ім. В. В. Тарновського, Чернігів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; редкол.: О. Б. Ковален-
ко (гол.) та ін. – Чернігів : Сіверян. думка ; ЦНТЕІ, 2002–2008. – 2002. –  
Вип. 2. – 140 с. ; 2003. – Вип. 3. – 170 с. ; 2004. – Вип. 4. – 92 с. ; 2005. –  
Вип. 5. – 108 с. ; Вип. 6. – 164 с. ; 2006. – Вип. 7 ; 2007. – Вип. 8. – 310 с. ; 
2007–2008. – Вип. 9 (спецвипуск 1). – 204 с. ; 2007–2008. – Вип. 10. – 204 с.

І. Ситий

Військово-історичний музей
Підпорядкування: відділ Чернігівського обласного історичного  
музею ім. В. В. Тарновського

Адреса: вул. Шевченка, 55 а, м. Чернігів, 14013
Тел.: (04622) 3-01-87, 3-90-40

Транспорт: тролейбус 1, 8, 9  
(зуп. “Центральний парк культури і відпочинку”)

Час роботи: 9.00–16.30, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1985 р. – створено Музей бойової слави на громадських засадах.
1986 р. – став відділом Чернігівського обласного історичного музею 

ім. В. В. Тарновського.
1992 р. – перейменовано на Військово-історичний музей – відділ Чер-

нігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського.

обсяг фондів
1936 од. зб. документів з паперовими носіями (1914–2000)
620 од. зб. фотодокументів (поч. ХХ ст. – 2000)

анотація складу фондів
Найранніші джерела стосуються Першої світової війни – солдатська 

книжка-пам’ятка, листи-поштівки, фотографії учасників війни.
Більшість документів відображає події Другої світової війни, участь 

земляків у бойових діях на різних фронтах, бойовий шлях колишньої Пер-
шої гвардійської армії: різноманітні довідки, подяки Верховного Головноко-
мандувача, посвідчення до нагород, фронтові листи батька і синів Тригубен-
ків, А. Лазаря, Н. Стеченка, Героя Радянського Союзу Д. Рабинського, листи 
остарбайтерів, карти і схеми, мемуари, щоденники (зокрема, учасника Па-
раду Перемоги М. Баликіна); окремі номери газет – “Боевой путь” (1943), 
“Сталинский удар” (1943), “Советский воин” (1945); комплект “За нашу по-
беду” (1944); листівки, книжки-“метелики”. Серед фотографій – відбитки, 
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зроблені з оригінальних негативів фотокореспондента газети “За нашу победу” 
В. Андронова. Зберігаються матеріали воїнів-інтернаціоналістів (В. Шевчука, 
В. Рубцева, В. Михальченка, П. Коваля, А. Коржа, О. Верені), учасників лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС (І. Левіна, А. Куліша).

Формування армії незалежної України ілюструють документи і фото-
графії про прийняття військової присяги воїнами Чернігівського гарнізону, 
створення і діяльність Північного оперативного командування, Чернігів-
ського прикордонного загону, українського батальйону миротворчих сил 
ООН.

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Каталог газет, що видавались в Україні в роки Великої Вітчизняної 

війни
Картотеки:
іменна
предметна
географічна

бібліографія
Музей бойової слави : буклет. – Чернігів, 1992.

Л. Майборода, Л. Трикашна

бахмацький історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 21, м. Бахмач,  
Чернігівська обл., 16500
Тел.: (04635) 2-13-19

Транспорт: музей розташовано поблизу залізничної станції  
“Бахмач-Київський”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка
1960 р. – створено історико-краєзнавчий музей при середній школі 

№ 2 с. Бахмач. 
1980 р. – отримав статус народного. 
1985 р. – музей переведено у райцентр. 
1988 р. – створено Бахмацький історичний музей як відділ Чернігів-

ського історичного музею. 

обсяг фондів
5500 од. зб. музейних предметів основного фонду
9 тис. од. зб музейних предметів  науково-допоміжного фонду
2700 од. зб. документів основного фонду з паперовими носіями та фо-

тографії (поч. XIX–XXI ст.), у. т. ч.: 
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715 од. зб. фотодокументів
4300 од. зб. документів науково-допоміжного фонду, у т. ч.: 
3187 од. зб. фотодокументів 

анотація складу фондів
Серед експонатів наявні матеріали з археології, знаряддя праці і пред-

мети побуту, зброя, нумізматика, живописні твори ХVІІІ–ХХ ст., декоратив-
но-ужиткові речі, церковна атрибутика, архівні документи та фотографії.

Архівні документи зберігаються в основному та науково-допоміжно-
му фондах (у фондосховищі та експозиції музею).

Склад архівних документів: поліцейський архів Конотопського пові-
тового правління (1913–1917); документи родини Котлярових – власників 
заводу дзвонів у Митченках (перша пол. XIX ст. – поч. XX ст.); “Приход-
ская летопись Черниговской епархии села Конотопского уезда Курени Рож-
дество-Богородицкой церкви” (1849–1902); “обыск брачный” (1880–1883, 
с. Тиниця); щоденники юнака з Батурина (1902), Б. Г. Киричка – уродженця 
с. Дмитрівки (1943), краєзнавця О. К. Кодакова; рукописи поета О. В. Шку-
ри (1930-ті); документи про німецькі поселення на Бахмаччині, голод 1932–
1933 рр., 1946–1947 рр., репресії 1930-х рр., Велику Вітчизняну війну, війну 
в Афганістані, чорнобильців-ліквідаторів аварії на ЧАЕС; документи осо-
бового походження громадян (кін. XIX–XXI ст.); картографічні матеріали 
(карта французького інженера Г. Боплана, перекладена в 1829 р. істориком 
Д. М. Бантиш-Каменським); фотодокументи відображають різні події та їх 
учасників – фотознімки картин українського художника Г. Г. Яременка (1874–
1915), фотографії родини Котлярових – власників заводу дзвонів, засновника 
Городищенської піддослідної агростанції, репресованого учителя І. Ф. Лун-
кова, письменників-земляків В. Г. Бережного, В. К. Москальця, краєзнавця 
О. К. Кодакова, учасників Першої світової війни та Великої Вітчизняної 
воєн, війни в Афганістані, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, передовиків праці 
СРСР, видів Бахмача залізничного, фотоальбоми з історії населених пунктів, 
закладів культури, освіти, пам’ятників Бахмаччини, різних предметів ХХ ст. 
тощо; пісні періоду громадянської та Великої Вітчизняної воєн, естрадні, на 
релігійні мотиви; відеокасета про відвідування німцями с. Зеленівки (2001).

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні картки 

Довідкова бібліотека 
Понад 200 прим. книг (серед. XIX – поч. ХХІ ст.), із яких 54 входять 

до основного фонду, решта – до науково-допоміжного. Більшість із них – 
посібники, підручники, словники, атласи для шкіл, гімназій. Наявні худож-
ня, релігійна, спеціальна довідкова література, рідкісні книги.

бібліографія
Пушенко В. Тема Великої Вітчизняної війни у діяльності Бахмацького 

історичного музю / В. Пушенко // Скарбниця української культури : зб. наук. 
пр. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 30–32.

В. Пушенко
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березнянський історико-краєзнавчий музей 
ім. г. г. Верьовки
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Радянська, 4, смт Березна, Менський р-н,  
Чернігівська обл., 15622
Тел.: (04644) 2-51-37

Транспорт: автосполучення “Чернігів – Мена”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1981 р. – відкрито історико-краєзнавчий музей. 
1995 р. – присвоєно ім’я видатного диригента та композитора Г. Г. Ве-

рьовки. Музей має три відділи: Г. Г. Верьовки, історичний, Великої Вітчиз-
няної війни.

обсяг фондів
5375 од. зб. музейних предметів (1830–2009)

анотація складу фондів
Зібрано документи про життя та діяльність видатного українсько-

го хорового диригента і композитора Г. Г. Верьовки та його родину, учнів 
та соратників (послідовників). Наявні: рукописи концертів та репертуарів 
(1944–1963), ноти (1949–1960), афіші (1954–1983), програми (1957–1983). 
У історичному відділі знаходяться матеріали про історію краю. Відділ Ве-
ликої Вітчизняної війни має експонати про учасників бойових дій, учасни-
ків війни та 16-ту гвардійську кавалерійську дивізію. 

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги

Картотека

бібліотека
Налічує понад 200 прим. книг.

Г. Задохіна

бобровицький районний історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. І. Франка, 1, м. Бобровиця, Чернігівська обл., 17400
Тел.: (04632) 2-32-87

Транспорт: маршрутне таксі, автобус “Вокзал – центр” 

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя
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Історична довідка
1986 р. – відкрито народний історико-краєзнавчий музей. 
2003 р. – історичний музей. 

обсяг фондів
126 од. зб. документів (1888–2007)

анотація складу фондів
Музей налічує 6 залів, в яких експонуються документи, що стосують-

ся історії краю з давніх часів до сьогодення. Переважають копії та ксеро-
копії, оригінали яких зберігаються в архівах та інших музеях: декабристи 
в с. Вороньки, автопортрет Т. Шевченка і портрети членів сім’ї Катериничів 
під час перебування Шевченка в с. Марківці Бобровицького району.

Наявні оригінальні документи XIX та XX ст.: “Выпись из книги Чер-
ниговского нотариуса А. В. Митаревского для актов на недвижимая имения 
за 1888 год части второй”; про викуп земельних угідь селянином Г. Давидо-
вичем, що проживає в м. Новий Биків Чернігівської губернії, Козелецького 
повіту (1888); “Вводный лист”, виданий мировим суддею четвертого учас-
тку Козелецького округу Н. Іваненком селянину-власнику Г. Г. Даневичу, 
що проживає в Чернігівській губернії, Козелецького повіту м. Новий Биків 
(1888); свідоцтво, видане Козелецькою повітовою училищною радою сину 
селянина С. С. Кусюці про те, що він закінчив курс навчання в земському 
народному початковому училищі (1912); свідоцтво, видане лікарським відді-
ленням Чернігівського губернського правління колишньому ротному фельд-
шеру Т. Г. Добрелі, про затвердження його в званні цивільного фельдшера 
(1916); “Свидетельство на звание члена Бобровицкого общества Взаимно-
го сельско-хозяйственного кредита”; свідоцтво, видане Ф. К. Реві (1908); 
“Книжка почтово-телеграфной государственной сберегательной кассы”  
(м. Бобровиця, Козелецького повіту Чернігівської губернії, 1912–1915); акти, 
видані міщанину К. І. Качеру, міщанці Г. Г. Бернштейн, австрійському під-
даному К. І. Качеру (1912, 1917); посвідчення трудової школи № 2, видане 
Я. Т. Луговському (1926); “Свидетельство Бобровицкого сахзавода о сдаче 
технического экзамена” (1939); грамота про нагородження О. Проценка за 
участь у соцзмаганні серед робітників Бобровицького цукрозаводу (1931); 
посвідчення Я. Т. Луговського про закінчення Бобровицької трудової школи 
(1929); посвідчення остарбайтера М. Сороки; паспорти, що їх запроваджу-
вали німці на окупованій території; оригінал газети “Комуніст” (1941); до-
кумент Президії ВР СРСР про присвоєння звання Героя Радянського Союзу 
О. С. Бичку (посмертно, 1945); поштова картка, надіслана з фронту (1944); 
фотографії М. Заньковецької з дарчим написом “Дмитру Катериничу” (фото 
М. Стукалкина); фотографії воєнних років уродженців краю; права водія 
(1944); альбом-розповідь про життєвий шлях О. Бичка та фотографії, під-
готовлені і подаровані музею учителем Бобровицької середньої школи № 2  
Н. М. Самійленком. 

Сьогодення представлено документами, що розповідають про мир-
ний час, освіту району (дві середні школи та Бобровицький аграрний тех-
нікум, заводи цукровий та сухого знежиреного молока, фотодокументи та 
розповіді); про героїв мирної праці (Героя Соціалістичної Праці агронома 
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бурякорадгоспу ім. Дзержинського Г. Й. Лілик, директора ТОВ “Земля і 
Воля”, що в м. Бобровиця, Л. Г. Яковишина); стенди присвячені уроджен-
цям краю: поету П. Тичині, лікарю С. Змачинському, героям Чорнобиля, 
тим, хто не повернувся з Афганістану.

Є документи про винахідника Я. Рощепія; В. Лопату (родом з Нової 
Басані) – художника-графіка, письменника, автора художнього оформлення 
грошової одиниці гривні (фотопортрет художника, портрет з мамою, а та-
кож портрет-фотографія “В. Лопата вручає портрет Павлу II у Римі”); книги 
з дарчими написами Бобровицькому історичному музею від В. Лопати, його 
авторські книги “Десь на дні мого серця. Автобіографічна повість” (К., 2001), 
“Надії та розчарування, або метаморфози гривні” (К., 2000), “Живопис. Гра-
фіка” (К., 2001). В експозиції є книги уродженця краю П. Дроб’язка з дарчим 
написом “В дарунок краєзнавчому музею м. Бобровиці від П. І. Дроб’язка 
(з Ременівки) на добру згадку”; “Спогади П. Я. Федченка” (ветеран згадує 
про події Великої Вітчизняної війни на території Чернігівщини, а також про 
1930–2003 рр.); “История Бобровицкой районной парторганизации Компар-
тии Украины 1944–1991 гг.” (спогади учасника бойових дій, інваліда Вели-
кої Вітчизняної війни І групи В. О. Шморгуна з написом “Бобровицькому 
історичному музею”).

обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга

З. Зозуля

Вертіївський районний військово-історичний музей 
імені генерал-полковника, героя радянського союзу 
Михайла Петровича кирпоноса
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 6, с. Вертіївка, Ніжинський р-н,  
Чернігівська обл., 16624
Тел.: (04632) 6-81-72, 6-81-35 (сільська рада)

Транспорт: автобус “Ніжин – Вертіївка”, “Ніжин – Чернігів”,  
“Ніжин – Кладьківка”; потяг “Ніжин – Чернігів”

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – середа, неділя

Історична довідка
1960 р. – створено кімнату-музей при Вертіївській середній школі № 2. 
1977 р. – відкрито Вертіївський історико-меморіальний музей гене-

рал-полковника, Героя Радянського Союзу М. П. Кирпоноса. 
2004 р. – перейменовано в Вертіївський військово-історичний музей 

імені генерал-полковника, Героя Радянського Союзу М. П. Кирпоноса.

обсяг фондів
2595 од. зб. музейних предметів основного фонду, у т. ч.:
905 од. зб. документів з паперовими носіями 
1365 од. зб. фотодокументів 
2 од. зб. відео-, кінодокументів 
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анотація складу фондів
Зберігаються документи, що стосуються М. П. Кирпоноса: про його 

дитячі та юнацькі роки; становлення М. П. Кирпоноса як воєноначальни-
ка; вшанування пам’яті; мандат № 13 – делегата 8-ої Ленінградської облас-
ті і 6-ої міської об’єднаної конференцій ВЛКСМ (1940), лист від курсанта 
Дьякова (1941), креслення до робочої книги-конспекту з воєнної топографії 
М. Кирпоноса під час навчання в академії тощо. 

Наявні документи особового походження: “Тетрадь воспоминаний стар-
шего политрука 87 ЧАП 16 АД Л. Зимина, 1977 г.”; фронтовий лист І. П. Не-
билиці, який звільняв с. Вертіївку і загинув там (1943); фронтовий лист-запит 
голові Вертіївського сільвиконкому від В. М. Дудченко (1943); посвідчення 
до медалей воїнів Великої Вітчизняної війни; подяки “Участнику боев в Ман-
журии” М. А. Крупельницького (1945), учаснику звільнення с. Вертіївки в 
1943 р. І. А. Овдієнка (загинув у Польщі, 1945), воїнам за звільнення міст; 
орденські книжки до орденів учасників громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн; повідомлення про загибель солдатів; партизанські квитки уродженців 
с. Вертіївка; військовий квиток І. І. Ушинського (1948); бойова характеристика 
ст. лейтенанта М. П. Паляничко (1944); свідоцтво Я. С. Суярко про закінчен-
ня Вертіївського початкового народного училища (1904); розписки громадян; 
диплом I ступеня Н. Е. Мушкетик, доярки колгоспу ім. Леніна, вручений за 
високі надої молока (1952); комсомольський квиток Т. Д. Герасименко, вида-
ний Волчанським РК ЛКСМУ (1939); депутатські квитки депутата обласної 
ради А. М. Гель (1955); атестат уродженки с. Вертіївки О. Т. Полторацької, 
учениці I випуску Вертіївської середньої школи (1938); атестат П. І. Смаль 
на звання учителя середньої школи; почесні грамоти робітників сільського 
господарства за досягнуті успіхи; грамоти С. А. Кирпонос; подячний адрес 
С. А. Кирпонос від школи; запрошення на засідання та спектаклі; квитки все-
союзної лотереї Осовіахіма (1941); план ділянки землі козака містечка Вер-
тіївка С. І. Суярка; афіша “Праздник улицы им. М. П. Кирпоноса” з написом 
“Вертиевскому историко-мемориальному музею в честь 33-летия Великой 
Победы от дочерей” (1978); афіша республіканського турниру, присвяченого 
пам’яті Г. С. Сонца, М. П. Кирпоноса (1980); червоноармійська газета “Месть 
народа” (1944). Зберігається значна кількість фотодокументів (1940–1985).

обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи

бібліотека
Наявні науково-популярні, художні книги з автографами, напр., 

А. С. Пушкин “Сочинения” (Л., 1936) з написом “Делегату Чрезвычайного 
17 Всероссийского съезда Советов. Москва. Январь. 1937 г.”, Проект “Кон-
ституция – основной Закон Татарской Автономной Советской Социалис-
тической Республики” (Казань. Кремль, июнь 1937, з написом “Делегату 
Чрезвычайного 11 съезда Советов ТАССР”).

Р. Люленко
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Ічнянський державний історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Леніна, 27, м. Ічня, Чернігівська обл., 16703
Тел.: (04633) 2-15-44

Транспорт: автобус “Київ – Ічня”, “Київ – Тростянець” 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1961 р. – створено історико-краєзнавчий музей на громадських заса-

дах у м. Ічня. Засновник – учитель-пенсіонер М. П. Бутко.
1968 р. – музею присвоєно звання народного. 
1977 р. – створено державний історико-краєзнавчий музей.

обсяг фондів
345 од. зб. документів (1880–2006)

анотація складу фондів
В архівному підрозділі зберігаються документи з паперовими носіями 

та фотодокументи про відомих і видатних людей Ічнянського району – ве-
теранів і героїв війни та праці, діячів культури, освіти, медицини, учених 
різних галузей науки і техніки.

Документи включають: автобіографії, анкети, листування, докумен-
ти про службову і громадську діяльність, спогади сучасників, твори поетів 
Г. П. Коваля, В. Чумака, письменника С. Васильченка, художників П. О. Ба-
санця, В. П. Швидченка, Р. К. Рощака, Ю. Я. Чалого, лікаря О. О. Лит-
виненка, відомих та заслужених людей району; особовий фонд Г. П. Коваля 
(збірки віршів, рукописи, спогади, фотографії з різних періодів життя, листу-
вання, малюнки), статті В. В. Борщенка, присвячені 80-річчю Ічнянського 
району; фотографії музейних експонатів, пам’ятників району, портрети ви-
датних людей Ічнянщини, краєвиди. Велика колекція фоторобіт члена спіл-
ки журналістів та спілки фотохудожників України М. М. Смілика; земельні 
акти окремих жителів м. Ічня (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Зберігаються рідкісні видання: “Чернігівська Єпархія” (1913), “Ис-
тория России с древнейших времен” (1905), “История русской литерату-
ры ХІХ века”, т. 4 (1911), “Украинский народ в его прошлом и настоящем” 
(1914), “История русской словестности”, Богданович “Душенька” (СПб., 
1850), “ХІХ век. Иллюстрированный отбор минувшего столетия с портре-
тами, рисунками и картинками”, “Гравюры Шишкина” (1878).

обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги
Книги надходжень

Покажчики
В. Борщенко
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козелецький музей історії ткацтва Чернігівщини
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Комсомольська, 28, сел. Козелець,  
Чернігівська обл., 17000 
Тел.: (04646) 4-18-68, 

Транспорт: автостанція “Козелець”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1988 р. – створено як відділ Остерського краєзнавчого філіалу облас-

ного історичного музею ім. В. В. Тарновського.
1995 р. – Козелецький музей історії ткацтва Чернігівщини став самос-

тійною установою.

обсяг фондів
1541 од. зб. музейних предметів, у т. ч.: 
580 од. зб. документів основних фондів
691 од. зб. документів допоміжних фондів

анотація складу фондів
Серед експонатів музею зразки декоративно-ужиткового мистецтва: 

тканини, історико-побутова група, художньо-образотворча та декоративно-
прикладна група, костюми та аксесуари, архівно-літературна та фотогрупа.

Н. Гудим

коропський регіональний історико-археологічний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Вознесенська, 2, смт Короп, Чернігівська обл., 16200
Тел.: (04656) 2-17-07

Транспорт: автобус “Чернігів – Короп”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1993 р. – музей створено місцевими краєзнавцями. Краєзнавець В. Є. Ку-

риленко подарував археологічну колекцію з 1,5 тис. предметів. Музей скла-
дається з таких розділів: геологія, палеоліт, мезоліт, неоліт, епоха бронзи, 
Київська Русь, середньовіччя, радянський період, сучасність.

обсяг фондів
понад 6 тис. од. зб. музейних предметів (1993–2008)

анотація складу фондів
Музей має колекції історико-побутових, історико-художніх, нумізма-

тичних, літературних, етнографічних, археологічних та інших матеріалів. 
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Наявні стародруки, церковні книги, предмети, ноти XIX ст., печатки XIX–
XX ст.

Про події Великої Вітчизняної війни та партизанського руху на Ко-
ропщині розповідають фотографії, фронтові листи, подяки Верховного  
Головнокомандувача бійцям на фронтах, фотознімки зустрічей з визволите-
лями в організаціях Коропа, району.

Зберігаються накази обласного управління та районного відділу куль-
тури та ін. 

обліково-довідковий апарат
Акти приймання експонатів
Інвентарні книги
Книги надходжень

Допоміжні картотеки

Довідкова бібліотека
Зберігаються рідкісні видання з археології, етнографії, палеолітично-

го мистецтва, нумізматики та видання авторів з автографами: Д. Ковтуна 
“Незатухаючі пожари”, “Розмалюй сам”, В. Нікітіна “Полиновий сміх”; га-
зетні публікації археологів.

О. Губський

корюківський історичний музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. К. Маркса, 8, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 
Тел.: (04657) 2-26-98

Транспорт: автобус до “станції Корюківка”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1968 р. – засновано Музей бойової і трудової слави на громадських 

засадах. 
1985 р. – музею присвоєно звання народного.
1987 р. – отримав статус державного на правах відділу Чернігівського 

історичного музею ім. В. В. Тарновського. 
1992 р. – перейменовано на Корюківський історичний музей.

обсяг фондів
7008 од. зб. музейних предметів (ХХ ст.), у т. ч.:
2600 од. зб. музейних предметів основного фонду 
понад 900 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Зберігаються предмети побуту, знаряддя праці, книги, документи, 

зброя, нумізматика, зразки продукції місцевих промислових підприємств; 
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грамоти, накази воєнних років, нагородні листи учнів, посвідчення; листи 
О. С. Корнієвського, видатного майстра з виготовлення бандур; архівні до-
кументи, листи, свідоцтва, службові документи та посвідчення поч. XX ст. – 
1990-х рр.; фотодокументи (фотофіксації музейних предметів та фотоне-
гативи); книги літераторів Корюківщини – З. М. Віленського, І. Савича,  
В. Ткаченко з дарчими написами; книга М. Шудрі і В. Нечепи “В рокотан-
ні – риданні бандур” з дарчим написом музею, в якій зібрано листування 
О. С. Корнієвського з М. Т. Рильським, О. Довженком, М. Лисенком (К. : 
МАУП, 2006).

обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи 

О. Швець

Менський районний краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Шевченка, 12, м. Мена, Чернігівська обл., 15600
Тел.: (04644) 3-13-17

Транспорт: автобусне сполучення з м. Чернігів

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1954 р. – музей розпочав свою діяльність з невеличкої музейної кім-

нати при середній школі.
1968 р. – одержав звання народного.
1970 р. – став державним закладом. 

обсяг фондів
1067 од. зб. документів (1896–2002)

анотація складу фондів
Зберігаються посвідчення, довідки, інформації, доповіді, трудові 

книжки, телеграми, повідомлення, анкети, бойові характеристики, ві-
тальні адреси, грамоти. Наявні особові фонди видатних людей Менщини: 
О. І. Кондратенка – учасника громадянської та Великої Вітчизняної воєн, 
громадського діяча (1927–1978); М. С. Хижняка, уродженця с. Дягова Мен-
ського району – учасника Великої Вітчизняної війни, працівника культу-
ри, краєзнавця, громадського діяча. Рукописна книга М. Хижняка “Спога-
ди і роздуми про минуле в нашу сучасність”; І. Д. Сидоренка, уродженця 
Мени, – одного із перших комсомольців Менщини, учасника будівництва 
комбайнового заводу “Комунар” у Запоріжжі, Харківського тракторного за-
воду і міста Комсомольська-на-Амурі, встановив у червні 1931 р. світовий 
рекорд у бетонуванні. Загинув у 1942 р. під Сталінградом; М. І. Мацуєва, 
уродженця с. Блистова – видатного радянського бібліографа, літературо-
знавця, учасника Великої Вітчизняної війни (1965–1975); Є. З. Турана – бій-
ця-щорсівця (1917–1977); О. С. Князкіна– учасника Великої Вітчизняної 
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війни, вчителя (1943–1967); В. П. Білака, уродженця с. Ушня – д-ра сільсь-
когосподарських наук, проф. Науково-дослідного інституту овочевого гос-
подарства, автора 112 наукових праць. За його участю виведено понад 20 
нових сортів кавунів, динь, гарбузів (1968–1980); Г. Г. Мезенцевої – д-ра 
іст. наук (1965–1981); С. З. Пушка – активного учасника громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн (1926–1956); В. Ф. Покотила – засновника Мен-
ського районного краєзнавчого музею, вчителя, учасника Великої Вітчиз-
няної війни, автора багатьох статей, книги про заснування музею “Юний 
краєзнавець”, рукописних книг “Літературна Менщина”, “Народні співці 
Менщини”, “Шевченко на Менщині”, “Бібліографічний покажчик”, опис 
Степанівського скарбу монет тощо; Т. С. Корня – блистівського силача. 

Наявні ноти з текстом пісні “Всі зірочки до купочки” (запис пісні зроб-
лено К. В. Квіткою в 1896 р. у Мені); вітальна грамота кобзарю і лірнику 
О. Р. Гребеню з нагоди 80-річчя з дня народження; комплекти районної газе-
ти (“Колгоспна праця”, “Колгоспна правда”, “Наше слово”, 1932–2006).

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень 
Інвентарна книга 

Г. Сироткіна

ніжинський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Батюка, 14, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
Тел.: (04531) 2-22-48, 2-31-28, 2-36-96, 2-54-95

Транспорт: автобус 3, 4, 9 (зуп. “Площа ім. Леніна”) 

Час роботи: 8.00–17.00 (щодня) 

Історична довідка
1967 р. – Ніжинський краєзнавчий музей відкрито на громадських за-

садах. 
1968 р. – підпорядковано як філіал Чернігівському обласному істо-

ричному музею.
1991 р. – став самостійною установою. Експозиція музею складається 

з відділів: Історія Ніжинщини, Природа Приостерря, Художній відділ, Пош-
това станція (1993).

обсяг фондів
31699 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
5719 од. зб. документів з паперовими носіями (1672–2006)
5676 од. зб. фотодокументів (1881–2004) 
961 од. зб. фотонегативів (1970–1976) 
85 од. зб. кіно-, фонодокументів (магнітофонні та відеозаписи) (1975–

1999) 
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анотація складу фондів

Архівні документи зберігаються у відділі фондів, переважна біль-
шість має краєзнавчий характер: дипломи, грамоти, подяки, вітальні адреси 
місцевих підприємств, органів управління, установ, організацій, громад- 
ських об’єднань м. Ніжина та Ніжинського району; документи особового 
походження громадян міста – переважно дипломи, грамоти, подяки, віталь-
ні адреси, посвідчення, свідоцтва, довідки; друковані матеріали – листівки, 
афіші, програми, оголошення, відозви до ніжинської громади; групові та 
особисті фотографії жителів міста; фоторепортажі про місцеві урочистості, 
концерти, збори, паради; магнітофонні записи, відеофільми, платівки.

Музей має колекції археологічних, історико-революційних, воєнно-
історичних, історико-побутових, історико-художніх, нумізматичних, етног-
рафічних та інших матеріалів.

Зберігаються: універсали, надані м. Ніжину та його жителям гетьма-
нами І. Самойловичем, І. Скоропадським та Д. Апостолом (кін. XVII – поч. 
XVIII ст.); копія благословенної грамоти Константинопольського патріарха 
Іакова ніжинським грекам (1680); документи, що свідчать про економічний 
розвиток Ніжинщини (кін. XIX – поч. XX ст.); закладні, купчі, судово-слідчі 
документи, грамоти тощо. Наявні документи державних органів влади, ор-
ганізацій і підприємств, громадських об’єднань м. Ніжина та району (від кін. 
XIX ст.); документи особового походження громадян м. Ніжина та району; 
матеріали про діяльність Ніжинського земства (народна освіта, документи 
лікаря Галицького тощо), збірка картин, малюнків, ескізів та ліногравюр ху-
дожника О. Г. Якимченка (понад 70 робіт); документи Героя Радянського 
Союзу Я. П. Батюка та членів ніжинської молодіжної підпільної організа-
ції, яка діяла під його керівництвом (1942–1943) тощо; друковані матеріали 
(листівки, афіші, програми, оголошення, відозви), що стосуються м. Ніжи-
на, району, його жителів. Особливе місце займають збірка афіш і програм 
аматорської театральної трупи під орудою першої народної артистки УРСР 
М. К. Заньковецької, що діяла у м. Ніжині (1918–1922); листування та кни-
ги з автографами видатного радянського ученого-нумізмата І. Г. Спаського, 
наукові праці та документи викладачів Ніжинського історико-філологічного 
інституту (кін. XIX – поч. XX ст.), місцева періодика (1944–1995).

Серед фотодокументів найдавнішим є фотознімок пам’ятника пись-
меннику М. В. Гоголю у м. Ніжині, зроблений у день його відкриття (1881). 
Головну частину фотодокументів до 1917 р. становлять групові фотографії 
учнів навчальних закладів м. Ніжина (жіночих гімназій П. Кушакевич та 
Г. Крестинської, чоловічої класичної гімназії, комерційного і ремісничого 
училищ, фельдшерсько-акушерських курсів П. Буштедта та ін.), краєвиди 
старого Ніжина, портрети громадських та культурних діячів тощо. Окрему 
групу становлять фотографії ніжинського фотографа А. Кунелакіса, зроб-
лені під час російсько-японської війни 1904–1905 рр. Радянський період 
представлено фотопортретами та груповими знімками учасників револю-
ційних подій 1917–1920 рр., перших п’ятирічок, Великої Вітчизняної війни, 
а також фотографіями, що розповідають про соціально-економічне та полі-
тичне життя міста та району у післявоєнний період.

Кіно-, фонодокументи включають магнітофонні записи зустрічей ве-
теранів Великої Вітчизняної війни – жителів та визволителів м. Ніжина від 
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нацистської окупації (1970-ті), аматорські кінострічки І. Я. Довгоброда про 
життя міста та його жителів, відеокопії цих кінострічок (друга пол. ХХ ст.), 
відеофільм про Т. О. Докшицера (1921–2005) – видатного музиканта, тру-
бача, лауреата міжнародних конкурсів, народного артиста Росії, платівки із 
записами його виступів (1980–1998). 

обліково-довідковий апарат
Акти надходжень
Книги надходжень
Інвентарні книги

Картотеки:
інвентарна
іменна
хронологічна

бібліотека
Налічує 1431 прим. видань політичної, історичної, краєзнавчої та 

довідкової літератури. Зберігаються видання до 1917 р. та місцева періоди-
ка, книги з автографами.

бібліографія
Мицик Ю., о. Сім універсалів гетьмана Івана Скоропадського : (із зі-

брань Ніжинського краєзнавчого музею) / Ю. Мицик // Сіверян. літопис. – 
2006. – № 4. – С. 37–41.

Етнографічні щоденники Євгенії Спаської / підгот. до друку Т. Діден-
ко ; передм. О. Морозова // Ніжин. старовина : наук. іст.-культурол. зб. / 
Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК. – Ніжин, 2006. – Вип. 2. – 
С. 151–169.

А. Городецький, Л. Руденко

остерський краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Гагаріна, 30, м. Остер, Чернігівська обл., 17044 
Тел.: (04646) 3-11-92 

Транспорт: автостанція “Остер”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1908 р. – засновано Шкільний музей наочних посібників. 
1912 р. – музею виділено окреме приміщення у новому земському бу-

динку. 
1920 р. – шкільний музей приєднано до щойно створеного педаго-

гічного музею. З 1919 р. музей розміщено в особняку генерал-лейтенанта 
царської армії В. К. Солонини згідно з його заповітом.

1924 р. – створено Остерське товариство краєзнавців. Музей став 
краєзнавчим і називався “Музей Остерщини”.
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1956 р. – Остерський краєзнавчий музей.
Один із перших завідувачів музею – А. Г. Розанов (1883–1950), дирек-

тор Остерських педагогічних курсів, пізніше педагогічного технікуму. Зав-
дяки йому при музеї в 1922 р. були організовані метеорологічна і гідробіо-
логічна станції, станція лугівництва і лікарських рослин. 

На початок Великої Вітчизняної війни в музеї налічувалось кілька ти-
сяч музейних предметів. Під час окупації району нацистськими загарбни-
ками музейні цінності були пограбовані. Вся нинішня експозиція збиралася 
і створювалася у післявоєнні роки.

обсяг фондів
2843 од. зб. документів з паперовими носіями (1757–2005)
понад 2646 од. зб. фотодокументів (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.)

анотація складу фондів
Зберігаються документи: універсал гр. К. Розумовського (1757, най-

більш ранній документ); укази Миколи І, Катерини ІІ; устав бондарного 
цеху Остерського магістрату часів Катерини ІІ; документи, що характери-
зують соціально-політичне життя Остерщини 1920–1930-х рр. (грамоти, 
відозви, листівки, приватне листування та щоденники приходських свяще-
ників сіл Булахів і Петрівське 1920-х рр.); приватне листування учасників 
громадянської війни П. Пашковського, С. Іванини, Д. Жереба – уродженців 
Остерщини; фонди особового походження – А. Г. Розанова (1883–1950), 
В. М. Зуммера (1885–1970), а також діячів науки та культури уродженців 
краю В. О. Неговського, М. Неговського, Д. Д. Барабарича, Д. Дмитренка, 
Б. Г. Маньківського, К. Г. Ващенка, Г. Неводовського, М. Птухи та ін. (всьо-
го 70 особових справ, 1960–2000); книги з дарчими автографами Д. Нефелі-
на, В. Чухліба, Ю. Збанацького, І. Сочивця, Д. Коваля. Є архівні документи, 
пов’язані з останніми роками життя та діяльності засновника чуваської по-
езії Мішці Сеспеля (М. К. Кузьміна, 1899–1922), могила якого знаходиться 
у м. Острі.

Фотографічна група складається з фотопортретів та групових знімків 
учасників громадянської та Великої Вітчизняної воєн, героїв п’ятирічок, ор-
деноносців, діячів науки та культури, сюжетних та пейзажних фотографій 
пам’ятників історії та природи району.

обліково-довідковий апарат
Описи
Картотеки

бібліотека
Налічує понад 1755 прим. політичної, історичної, краєзнавчої та 

довідкової літератури. Зібрано унікальні твори з історії та природи краю. 
Найціннішими є звіти Остерського земства. 

бібліографія
Остерський краєзнавчий музей : буклет / авт. О. Добробоженко ; текст 

Н. Околітенко, О. Добробоженко ; фото В. Квітка. – К. : Слово, 2003. – 16 с.
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Бузун О. В. Історія Остерщини / О. В. Бузун. – Чернігів : Деснян. прав-
да, 1998. – 112 с.

Н. Гудим

Музей історії села Піски
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. П. Тичини, 4, с. Піски, Бобровицький р-н,
Чернігівська обл., 17400

Транспорт: автобус “Бобровиця – Піски”

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1971 р. – відкрито до Дня Перемоги філіал Ніжинського історико-

краєзнавчого музею
1985 р. – Музей історії села Піски. 
Налічує 5 залів: природи, письменника П. Г. Тичини, історії села, Ве-

ликої Вітчизняної війни, сучасності.

обсяг фондів
2525 од. зб. музейних предметів, друкованих документів та фотодоку-

ментів (1880–2006)

анотація складу фондів
Документи музею – здебільшого ксерокопії. Є лише кілька оригі-

нальних документів дореволюційних часів, зокрема, перепис домогоспо-
дарств в с. Ядлівка, Ново-Басанської волості, Чернігівської губернії 1880 р.; 
судове повідомлення козаку Ісаєнко І. П. від Ново-Басанського волосного 
суду (1897); судове повідомлення Н. Ю. Заікіній (1901); паспорт, виданий 
Н. О. Дзюбенку, жителю с. Ядлівка, Ново-Басанської волості (1903). Найбіль-
шу цінність має особовий архівний фонд командира партизанського загону 
ім. М. Щорса Героя Радянського Союзу О. Є. Кривця. Це спогади на 32 арк., 
матеріали про діяльність партизанського загону (1943–1946), листи колиш-
ніх партизан, учасників загону, текст партизанської клятви, списки особо-
вого складу. Документи про поета П. Г. Тичину зберігаються лише у копіях 
(оригінали документів зберігаються в музеї Павла Тичини у м. Київ). Су-
часний період представлено грамотами, похвальними листами, дипломами 
учасників ВДНГ CPСP, запрошенням делегату 24-го з’їзду КП України, про-
грамами концертів для делегатів обласної партконференції тощо.

обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга

З. Зозуля

Прилуцький краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Галаганівська, 39, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500 
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Тел.: (04637) 3-02-09, 3-32-48 
Транспорт: автобус 2, 2 а, 3, 6
Час роботи: 8.00–17.00 (щоденно)

Історична довідка
1919 р. – офіційно відкрито Повітовий музей Прилуччини. 
1926 р. – створено окружний музей. 
1927 р. – перетворено на Прилуцький окружний історичний музей. 
1930 р. – перейменовано на краєзнавчий музей.

обсяг фондів
25640 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
13204 од. зб. документів з паперовими носіями (1810–2005)
12436 од. зб. фотодокументів (1890–2005)

анотація складу фондів
Зберігаються офіційні документи, документи особового походження, 

друковані матеріали, ноти Л. Ревуцького (рукопис, 1923), карта Полтавської 
губернії (1904), план садиби Кошових (1898), плани сіл, топографічні карти, 
схеми, проекти.

Наявні документи особового походження: Л. В. Забашти (1918–1990) – 
записна книжка, профспілковий квиток, квитки члена Спілки письменників 
та члена літературного фонду; Д. О. Шкоропада (1923–2000) – атестат, дип-
лом, військовий квиток, орденські книжки, трудова книжка; О. Кошового 
(1926–1943) – профспілковий квиток, квиток депутата облради, посвідчен-
ня члена обкому КПУ, листи, листівки, табелі успішності. 

Серед документів ХІХ – поч. ХХ ст. – купча на землю, рукописи, ві-
домості, розписки, книги студентів, плани, схеми, які містять інформацію 
про земельні відносини, революційні подіії (1905, 1917), економіку та осві-
ту Прилуччини тощо.

Документи 1917–1991 рр. включають листи, листівки, військові квит-
ки, посвідчення до медалей, орденські книжки, грамоти, дипломи, характе-
ристики, атестати, соціалістичні зобов’язання, білети, мандати, свідоцтва, 
путівки. 

Документи радянського періоду містять відомості про розвиток про-
мисловості та сільського господарства, передовиків виробництва, комсо-
мол, учасників Великої Вітчизняної війни, делегатів з’їздів та конференцій, 
спорт.

У документах 1991–2006 рр. – листівки, листування, грамоти, доку-
менти про виборчі кампанії.

Основна частина фотографій – фотографії учасників громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн, афганців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Героїв Ра-
дянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, визначних людей Прилуччи-
ни, художників, поетів, передовиків виробництва, делегатів з’їздів, архітек-
турних пам’ятників, установ, організацій, підприємств тощо.

Серед рідкісних видань: книги ХІХ ст., авторами яких є М. Маркевич, 
В. А. Маценко, Боплан та ін.; книга-стародрук “Мінея. Місяць май. Місяць 
іюній” (надрукована в друкарні Києво-Печерської Лаври, 1750).
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Зберігається комплект газети “Скарбниця” (1992–2006). Музей пер-
шим в Україні почав видавати історико-краєзнавчий часопис. 

Фондоутворювачі: громадяни міста та сіл району (ветерани та учасни-
ки Великої Вітчизняної війни, афганці, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 
художники, краєзнавці, поети, колгоспники, робітники).

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні картки

бібліографія
Бюлетень Прилуцького окружного музею : в 2 т. – Прилуки, 1928–

1929.

С. Брітан

Історико-меморіальний музей о. кошового 
Підпорядкування: Філіал Прилуцького краєзнавчого музею 

Адреса: вул. Київська, 255, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500
Тел.: (04637) 3-32-15

Транспорт: автобус 2, 2 а, 7 (зуп. “Панчішна фабрика”) 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок 

Історична довідка
1979 р. – відкрито музей. 

обсяг фондів
Облік документів ведеться в краєзнавчому музеї сумарно, оскільки 

філіал не є юридичною особою, а повністю підпорядкований краєзнавчому 
музею.

анотація складу фондів
Зберігаються копії документів та фотокопії про життєвий шлях Олега 

Кошового (табель успішності, текст клятви, складеної О. Кошовим для тих, 
хто вступав у ряди підпільників, фотокопія тимчасового комсомольського 
посвідчення, текст його останнього вірша, листи, листівки тощо), докумен-
ти періоду Великої Вітчизняної війни та документи 1980-х рр. про афганців 
та чорнобильців.

обліково-довідковий апарат 
Знаходиться у Прилуцькому краєзнавчому музеї.

С. Брітан
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світанківський історико-краєзнавчий музей 
українсько-чесько-словацької дружби

Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Світанок, Ніжинський р-н, Чернігівська обл., 16672
Тел.: (04631) 6-48-10 (сільська рада)

Транспорт: автобус “Ніжин – Петрівка”

Час роботи: 10.00–15.00, вихідні дні – вівторок, середа

Історична довідка
1980 р. – засновано музей. Має експозиційні розділи: історичний, Ве-

лика Вітчизняна війна, міста-побратими.

обсяг фондів
1944 од. зб. музейних предметів (XVII ст. – 2005)
1461 од. зб. музейних предметів основного фонду, у т. ч.:
450 од. зб. документів з паперовими носіями 
539 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Зберігаються друковані матеріали, що стосуються суспільно-політич-

них подій СРСР у 1980-ті рр.
Серед документів особового походження громадян: анкети ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, жителів с. Світанок (1985); посвідчення до ме-
далей та орденів (1945–1985); орденські книжки ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни (1947–1985); бойова характеристика Л. В. Сятини, командира 
партизанського загону (1944); диплом С. С. Давиденкова про  закінчення 
Ніжинського державного педагогічного інституту (1952); “Благодарствен-
ная грамота” червоноармійця А. Д. Вахна, вручена в липні 1945 р. за пе-
ремогу у війні над Німеччиною; військовий квиток В. В. Яринича, воїна 
чехословацького корпусу в Радянському Союзі (1944); почесний диплом, 
яким нагороджено колектив тракторно-польової бригади радгоспу “Ях-
нівський” (1977); Почесна грамота Всесоюзної Центральної Ради професій-
них спілок (1973); мандат В. Й. Литовченко, делегата XXV з’їзду КПРС; 
бронзова медаль “За успіхи в народному господарстві СРСР” М. Т. Жадьку 
(1969); телеграма від делегата XXVI з’їзду КПРС В. О. Дерев’янка, конверт 
та його підписом; подяки ветеранам за участь у Великій Вітчизняній вій-
ні 1941–1945 рр.; комсомольський квиток І. М. Макаренка (1936); атестат  
І. І. Шуста про закінчення у 1953 р. 3-річних курсів без відриву від вироб-
ництва і здачу екзаменів на “відмінно”; посвідка про обрання депутатом 
окружної виборчої комісії Яхнівського виборчого округу до Галицької сіль-
ської ради І. І. Шуста; грамота Г. Д. Бондара за І місце на збиранні зернових 
(1983); грамота Ніжинського райкому КПУ і виконкому депутатів трудящих, 
якою нагороджено Н. І. Орел (1977); книги, буклети чехословацьких поб-
ратимів (1973–1985); альбом ветеранів 90-ї гвардійської стрілкової дивізії 
(1941–1981); велика кількість фотографій ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, колгоспників, чеських друзів.
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обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги 

В. Москаленко

семенівський історико-краєзнавчий музей
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Червона площа, 7, м. Семенівка, Чернігівська обл., 15400
Тел.: (04659) 2-18-67

Транспорт: автобус “Чернігів – Семенівка”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1978 р. – створено музей у приміщенні колишньої церковно-приход-

ської школи, збудованої в 1911 р.

обсяг фондів
понад 1826 од. зб. музейних предметів (XVIII–XX ст.)

анотація складу фондів
Зберігаються речі декоративно-ужиткового характеру XVIII–XІX ст., 

документи ХІХ – поч. ХХ ст. (метричні книги, свідоцтва про народження, 
автобіографії, записні книжки, рідкісні книги та ін.). Тут є похвальний лист 
(Новозибківське сільськогосподарське товариство), виданий І. М. Куралису 
за плуг (поч. XX ст.); контракт на оренду землі (1915).

Наявні документи, що стосуються революційних подій 1917–1920 рр., 
суспільно-політичного і господарського життя краю 1920–1930-х рр., подій 
Великої Вітчизняної війни та повоєнного періоду.

Зберігаються стародруки та рідкісні книги ХІХ – поч. ХХ ст.
Серед фотодокументів (оригінали): група перших учителів Семенів-

ського училища Міністерства народної освіти (1911, на фотографії –  
І. С. Кореняко, В. В. Котляр, О. О. Неруш, Г. Г. Бабчанко); сімейна фото-
графія (1910); фотографія учнів; фотопортрет чоловіка (автор А. Шапорин, 
м. Глухів, 1894, з написом “от Никифора Рындича, Черниговская губерния, 
1 января, Сибиряка); фотографія (автор С. В. Кудряшев, м. Троїцьк Орен-
бурзької губ., 1907, один із трьох чоловіків – Д. О. Кудин); портрет жінки 
(мати Примакова, Варвара Миколаївна, автор Л. Е. Гончаров, Стародуб, 
власний будинок, поч. XX ст.); фотографія учасників революції 1905 р. 
в м. Семенівка (1908); фотографія учасників драмгуртка у м. Семенівка 
(1922, серед них – О. Базилевич – дочка першого священика м. Семенівка); 
фотографія студентки фізико-математичного факультету МДУ А. А. Кузь-
менко (1923, м. Семенівка) тощо.

обліково-довідковий апарат 
Інвентарні книги
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Картотеки:
тематична
іменна
предметна 

Довідкова бібліотека
Налічує бл. 200 прим. історичної літератури, довідників, художньої та 

наукової літератури з автографами авторів, уродженців краю, а також комп-
лекти місцевої газети “Життя Семенівщини” (1954–2006).

О. Черниш

сосницький краєзнавчий музей 
ім. Ю. с. Виноградського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Виноградського, 35, смт Сосниця,
Чернігівська обл., 16100 
Тел.: (04655) 2-25-34

Транспорт: автобус “Чернігів – Новгород-Сіверський” 

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – середа, неділя

Історична довідка
1920 р. – музей розпочав свою діяльність з ініціативи Ю. С. Вино-

градського, який проводив розкопки, збирав предмети музейного значення, 
досліджував історію міст і сіл Чернігівщини. 

1920–1947 рр. – Сосницький історико-археологічний музей. У роки 
Великої Вітчизняної війни музей зазнав значних втрат. Його приміщен-
ня було реквізовано окупаційною владою. Завдяки зусиллям Ю. С. Вино-
градського вдалося зберегти значну частину речей. У вересні 1943 р., після 
звільнення селища від нацистських загарбників, музей знову зайняв свій 
будинок і відновив діяльність. 

1947–1993 рр.– Сосницький краєзнавчий музей.
1993 р. – Сосницький краєзнавчий музей ім. Ю. С. Виноградського. 
Завдяки невтомній праці Ю. С. Виноградського в музеї зібрано колек-

ції з археології, побутових речей, унікальні документи. За час своєї роботи 
він написав 23 наукові праці, відкрив на території краю і вивчив невідо-
мі раніше науці 50 стоянок людини епохи неоліту-бронзи, 8 городищ. Брав 
участь в археологічних експедиціях Інституту історії матеріальної культури 
(1946) та Інституту археології АН УРСР (1949–1954).

обсяг фондів
3001 од. зб. музейних предметів, у т. ч.: 
1307 од. зб. документів з паперовими носіями (1709–2005)
1690 од. зб фотодокументів (1894–2006)
4 од. зб. відеодокументів (1990–2000) 
1007 од. зб. документів науково-допоміжного фонду
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анотація складу фондів
Найдавніший документ – грамота Петра І менському сотнику Г. В. Сах-

новському (1709). Є документи, які характеризують соціально-економічне 
та політичне життя краю в XVII–XVIII ст. (купчі, жалувані грамоти, судові 
справи, окладні листи, книги сімейних рекрутських списків тощо). 

Зберігаються також 5 стародруків іноземних друкарень. Значне місце 
в архівному фонді музею займають документи ХІХ – поч. ХХ ст.: матеріали 
Чернігівської єпархії; звіти сосницьких учителів, відряджених Сосницьким 
земством за кордон (1912); звіт про районний з’їзд працівників початкових 
училищ Сосницького повіту (1916); документи, що стосуються земельних 
відносин; звіт щодо роботи установ народної освіти; книги торгових та 
промислових підприємств; праці Чернігівської губернської архівної комісії; 
матеріали про В. О. Богданівську-Попову; рукописи з архіву Ю. С. Вино-
градського з історії, мовознавства, краєзнавства Сосниччини.

Створено фонди особового походження: фонд Ю. С. Виноградського 
складається з документів, що мають безпосереднє відношення до краю, до ком-
сомольської організації партизанського з’єднання М. М. Попудренка тощо.

В архівних фондах є матеріали, що відображають соціально-еконо-
мічний та культурний розвиток району в 1960–1970 рр.: документи та фото-
графії передовиків виробництва, брошури, книги, газети, пам’ятні альбоми, 
дипломи, телеграми, матеріали делегатів від Сосницького району на з’їздах 
партій, матеріали, що відображають інтернаціональні зв’язки Сосниччини 
з Чехословаччиною, а також комплекси документів учених та інших діячів 
(хіміка-історика О. П. Черниша, кінорежисера О. П. Довженка, учених 
К. А. Корнева та С. І. Бобира, колишнього головного лікаря Сосницького 
району А. П. Білика, воїна-афганця Л. А. Дударенка). 

У 2005 р. надійшла колекція документів Л. Д. Шабаса, викладача 
Київського політехнічного інституту, батько якого працював у конструк-
торському бюро О. Антонова, а дочка Наталія – учений-астроном, на честь 
якої названа комета. У складі колекції фотографія К. Б. Антонова, свідоцтво 
про найменування комети, книги тощо.

Серед фотодокументів: найдавніша фотографія слухачів педагогічних 
курсів (1894); фотографії учасників революційних подій краю (1917–1920), 
перших п’ятирічок, Великої Вітчизняної війни, передовиків виробництва та 
сільського господарства, працівників освіти, культури, медицини.

Серед відеодокументів: виступи учасників художньої самодіяльності 
району на заключних звітах у області, проведення масових заходів на святі 
“День міста” (1990–2000).

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Описи

Допоміжні картотеки

Довідкова бібліотека
Понад 970 прим. видань – довідники, енциклопедії, словники, книги 

з історії, природознавства, мистецтва, комплекти газет “Радянський патріот” 
(1990–1998), “Чернігівський вісник” (2001), “Вісті Сосниччини” (2001). 
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бібліографія
Сосницький краєзнавчий музей : путівник. – Чернігів, 1961. – 99 с.

О. Андрєєва

Щорський історичний музей з меморіальним відділом  
Миколи олександровича Щорса
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Щорса, 45, м. Щорс, Чернігівська обл., 15200 
Тел.: (04654) 2-16-41, 2-17-35, 2-16-56

Транспорт: автобус “Чернігів – Щорс”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1939 р. – відкрито меморіальний музей М. О. Щорса. 
1941–1943 рр. – під час нацистської окупації м. Щорс експозицію му-

зею було втрачено. 
1944 р. – музей відновив роботу. 
1961 р. – відкрито друге приміщення музею – військово-історичний 

відділ.
1997 р. – Щорський меморіальний музей М. О. Щорса перереєстрова-

но в Щорський історико-меморіальний музей М. О. Щорса.
2003 р. – перереєстровано в Щорський історичний музей з меморіаль-

ним відділом М. О. Щорса.
Музей має два приміщення – меморіальний будинок М. О. Щорса та 

історичний відділ. Музей має філіал у с. Єліне Щорського району – “Музей 
Партизанської слави”.

обсяг фондів
бл. 50 од. зб. документів з паперовими носіями (кін. ХІХ – 1990)
36 од. зб. фотодокументів (1900–2005)

анотація складу фондів
Архівна група основного фонду включає документи, довідки, листи 

командира 44-ї стрілецької дивізії М. О. Щорса, спогади А. І. Нікітіна – офі-
цера Віленського військового училища, який навчав М. О. Щорса, спогади 
колишніх бійців названої дивізії, соратників М. О. Щорса, рукописи, опові-
дання та статті, лист письменниці Л. О. Вакуловської.

Фотоархів (у складі основного фонду музею) включає фотографії 
М. О. Щорса – командира 44 стрілецької дивізії, Героїв Радянського Сою-
зу І. В. Гудимова, І. Є. Ігнатенка, П. М. Лащенка, П. І. Семака, І. П. Усі-
ка, П. С. Шматухи, повних кавалерів ордена Слави – М. Я. Кухаренка, 
М. К. Мороза, Героїв Соціалістичної Праці Т. Я. Борисенка, М. М. Зацного, 
уродженців Щорського району.
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бібліографія
Меморіальний музей М. О. Щорса : путівник по залах музею. – Чер-

нігів, 1990. – 58 с.
Н. Шенько

борзнянський художньо-меморіальний музей  
“садиба народного художника України о. саєнка”
Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Партизанська, 58, м. Борзна, Чернігівська обл., 16400
Тел.: (04653) 2-14-01

Транспорт: автобус до м. Борзна, маршрутне таксі, електропоїзд 
“Київ – ст. Плиски”, далі – маршрутне таксі до м. Борзна

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1996 р. – створено музей. 
2001 р. – музей підпорядковано відділу культури Борзнянської рай-

держадміністрації. 

обсяг фондів
493 од. зб. музейних предметів
4 папки документів (1920–1980)

анотація складу фондів
Наявні документи особового походження родини Саєнків. Переважна 

більшість із них належить О. Ф. Саєнку. Є документи його батька, старших 
братів та сестер. Серед них – записні книжки, вітальні листівки; листуван-
ня, особові документи; друковані матеріали – статті з газет, оголошення, 
програми, фотографії. Усі цінні експонати (фотографії, листи, свідоцтва, 
картини, килими, посуд, речі побутового вжитку) розміщено в експозиціях 
музею і знаходяться на обліку. 

обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга
Книга постійних надходжень 
Книга науково-допоміжного фонду 
Книга тимчасових надходжень 

бібліотека
Налічує 738 прим. книг, якими користувалась родина Саєнків.

бібліографія
Борзнянський художньо-меморіальний музей “Садиба народного ху-

дожника України О. Саєнка” : путівник / авт. та упоряд. Н. Саєнко. – К. : 
Комікс, 2002. – 23 с.
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Олександр Саєнко – до встановлення і розвитку українського мону-
ментально-декоративного мистецтва XX століття : книга-альбом / упоряд. 
Н. О. Саєнко. – К. : Вид-во Олени Теліги, 2003. – 559 с.

Л. Лоза

Заньківський меморіальний музей  
Марії костянтинівни Заньковецької
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Заньковецької, 18, с. Заньки, Ніжинський р-н,  
Чернігівська обл., 16623
Тел.: (04631) 6-75-08 (сільська рада)

Транспорт: автобус “Ніжин – Дуболугівка”

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – вівторок, середа

Історична довідка
1964 р. – створено музей Заньківською сільською радою. Експозицій-

ні розділи: дитячі та юнацькі роки народної артистки М. К. Заньковецької; 
артистична діяльність М. К. Заньковецької; М. К. Заньковецька і сучасність; 
вшанування пам’яті М. К. Заньковецької на сучасному етапі.

обсяг фондів
1964 од. зб. музейних предметів (1840–2002)
1562 од. зб. музейних предметів основного фонду, у т. ч.:
450 од. зб. документів з паперовими носіями
539 од. зб. фотодокументів

анотація складу фондів
Зберігаються: офіційні документи – указ царського уряду про забо-

рону українського театру (1876); постанова українського уряду про при-
своєння звання “Народна артистка України” на ознаменування 40-річної 
діяльності Марії Заньковецької (1923); документи особового походження: 
листи А. П. Чехова, М. Кропивницького до М. Заньковецької (1899); проф-
спілковий квиток М. Заньковецької; друковані видання – афіша сімейного 
літературно-музичного вечора (1899); програми вистав, в яких брала участь 
М. Заньковецька: “Невольник” (1901), “Лимерівна” (1907), “Лиха іскра поле 
спалить, сама зчезне” (1901), “Чорноморці” (1907), “Дві сім’ї” (1907), “Гли-
тай або ж Павук” (1901), “Наймичка” (1902), “Безталанна” (1906) тощо; при-
вітання М. Заньковецькій з нагоди 25-річного ювілею її сценічної діяльності 
(1907), 40-річного ювілею діяльності М. Заньковецької (1922), програми 
урочистої вистави з нагоди 40-річного ювілею сценічної діяльності М. Зань-
ковецької (1922), декади театрального мистецтва, присвяченої 140-річчю 
з дня народження М. Заньковецької (1994), декади театрального мистецтва, 
присвяченої 150-річчю з дня народження М. Заньковецької (2004); прокла-
мація “До офіцерів російського війська”, яка зберігалась у М. Заньковецької 
(1905); ноти М. Лисенка до п’єси “Наталка Полтавка”, до 25-річного ювілею 
сценічної діяльності М. Заньковецької (1907); портрети М. Заньковецької 
(оригінали), фотографії М. 3аньковецької, групові фотографії з членами 
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сім’ї та колегами по театру (оригінали), її фотографії з М. Кропивницьким 
та М. Садовським (оригінал), а також з братом Євтихієм, його дружиною 
і донькою.

Наявні рідкісні книги.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

бібліографія
Мандрика В. Є. Марія Заньковецька – перша народна артистка Украї-

ни” / В. Є. Мандрика, В. М. Кирилюк. – К., 2004. – 143 с.

В. Мандрика

Іржавецький меморіальний музей л. М. ревуцького
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Ревуцького, 3, с. Іржавець, Ічнянський р-н, Чернігівська 
обл., 16732
Тел.: (04633) 2-73-35

Транспорт: автобус “Ніжин – Іваниця”, “Ніжин – Бережівка”, 
“Ніжин – Дмитрівка”, “Київ – Тростянець”

Час роботи: 10.00–18.00, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1989 р. – створено музей до 100-річчя від дня народження Л. М. Ревуць-

кого. У структурі: Музей-садиба відомого композитора-класика Л. М. Реву-
цького. 

обсяг фондів
93 од. зб. документів (1889–2000)

анотація складу фондів
Зберігаються документи: автобіографія Л. М. Ревуцького, його за-

писна книжка, метрика про народження дружини композитора Софії Ан-
дріївни, листи від родичів та друзів, вітальні телеграми; афіші, програми 
концертів композитора; рукописи нот творів Л. М. Ревуцького; фотографії 
сім’ї Ревуцьких різних періодів життя; майнові документи – акти купівлі 
земельних ділянок.

Є копії документів про присвоєння Л. М. Ревуцькому почесних звань, 
нагородні документи.

Фондоутворювачі: Л. М. Ревуцький – композитор-класик, Д. М. Ревуць-
кий – український музикознавець, фольклорист, педагог і літературознавець.

обліково-довідковий апарат 
Книга надходжень
Інвентарні книги

Т. Осадча 
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коропський меморіальний музей  
Миколи Івановича кибальчича
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: просп. Кибальчича, 18, смт Короп, 
Чернігівська обл., 16200
Тел.: (04656) 2-17-07

Транспорт: автобус “Чернігів – Короп”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1960 р. – відкрито музей на громадських засадах. 
1978 р. – музею надано статус державного як відділу Коропського ре-

гіонального історико-археологічного музею. 

обсяг фондів
739 од. зб. музейних предметів основного фонду (1871–ХХ ст.), у т. ч.:
137 од. зб. друкованих видань та фотодокументів

анотація складу фондів
Основний фонд включає: історико-речові експонати, реактивну техні-

ку, нумізматику, фото, друковані, образотворчі експонати тощо.
Фотодокументи представлено фотографіями будинків, в яких прожи-

вав М. Кибальчич, портретами його родичів по материнській лінії, порт-
ретами льотчиків-космонавтів Радянського Союзу і незалежної України, 
фотографіями міжнародних космічних екіпажів, фотографіями вулиць міст 
Радянського Союзу, які носять ім’я М. Кибальчича.

Серед друкованих видань: книги про життєвий шлях, наукову, ре-
волюційну діяльність М. Кибальчича, космонавтику; диплом київського 
річкового судна “Кибальчич”, завойований екіпажем у соціалістичному зма-
ганні; бланк запрошення в музей історії космодрома Байконур з автографа-
ми космонавтів. Всі книги мають дарчі написи.

У науково-допоміжному фонді зберігаються фотокопії документів, 
які мають відношення до життя та діяльності М. Кибальчича.

Серед експонатів: проект “Повітроплавального приладу” і схема ре-
активного двигуна, створеного М. Кибальчичем; протоколи допитів М. Ки-
бальчича; обвинувачувальний акт; уривок спогадів Д. Сільчевського про гім-
назійні роки М. Кибальчича (Короп, 1871); прохання (заява) М. Кибальчича 
про допуск до вступних іспитів у Петербурзький інститут інженерів шляхів 
сполучень (1871); сторінка з алфавітної книжки Петербурзького інститу-
ту інженерів шляхів сполучень, у якій записаний М. Кибальчич; прохання 
М. Кибальчича про залишення Петербурзького інституту інженерів (1873); 
свідоцтво про звільнення його з даного закладу; довідка карного відділу де-
партаменту поліції про революційну діяльність М. Кибальчича (1875); до-
кумент про його перебування в тюремному ув’язненні (1875–1878); рапорт 
міністру юстиції про засудження М. Кибальчича до місячного тюремного 
ув’язнення (1878); додатковий звинувачувальний акт, пред’явлений М. Ки-
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бальчичу на суді над першомартовцями; список речових доказів у справі 
про вбивство народовольцями Олександра ІІ (1881); лист М. Кибальчича до 
імператора Олександра ІІІ напередодні страти (1881).

Оригінали даних документів зберігаються в Державному архіві Росій-
ської федерації та Центральному історичному архіві Москви.

Копії документів виконано та передано музею в 1979 р. Ф. Кибальчи-
чем, племінником М. Кибальчича (м. Калуга). 

О. Губський

сосницький літературно-меморіальний  
музей о. П. Довженка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: 2-й пров. О. П. Довженка, 2, смт Сосниця, 
Чернігівська обл., 16100 
Тел.: (04655) 2-15-90
Факс: (04655) 2-01-47

Транспорт: автобус “Чернігів – Новгород-Сіверський”

Час роботи: 8.00–17.00, вихідний день – вівторок

Історична довідка
1960 р. – відкрито відділ Сосницького краєзнавчого музею.
1960–1964 рр. – мав тільки меморіальну частину (хата, садиба). 
1964 р. – збудовано і відкрито літературну частину музею. 
1965 р. – на садибі встановлено бронзове погруддя О. П. Довженка 

скульптора Л. Козуба. 
1968 р. – музей став філіалом Чернігівського історичного музею. 
1974 р. – поставлено бронзовий пам’ятник “Юний Сашко” (скульптор 

А. Фуженко, архітектор М. Ігнащенко).
1992 р. – став самостійним музеєм обласного підпорядкування.

обсяг фондів
4623 од. зб. документів (1914–2006), у т. ч.:
2304 од. зб. документів з паперовими носіями (1914–2006) 
2319 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів (1915–2006)

анотація складу фондів
Архівний підрозділ складається з п’яти груп зберігання: “А” (архів-

на); “К” (кінофонодокументи); “М” (меморіал); “Ф” (фотографія); “Д” (да-
рунки); “Т” (твори).

Більшість документів стосується О. П. Довженка: почесні дипломи, ві-
тальні адреси, записи, свідоцтва, листи, документи про службову, творчу 
і громадську діяльність. Зберігаються: частина бібліотеки, яку музей одер-
жав з московської квартири О. Довженка з його помітками, з автографами 
авторів; запрошення, листівки, марки, конверти, календарі, програми, ін-
формаційні бюлетені до пам’ятних дат О. Довженка; документи співучнів 
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О. Довженка; спогади про митця Л. Вовчик-Блакитної, В. Губенко-Маслю-
ченко, З. Коленка, жителя с. Яресьок П. Чуба, племінника М. Запорожця, 
сестри Поліни та ін. Наявні документи, що відображають ставлення громад-
ськості до творчості митця, матеріали рекламного характеру (газети, жур-
нали, листівки, афіші), зібрання творів О. Довженка, що виходили у різних 
видавництвах країни і за рубежем, журнали з публікаціями праць письмен-
ника і статей про нього.

Події Великої Вітчизняної війни представлено фотографіями земля-
ків О. Довженка, листами, “книжками-метеликами” з творами митця, а та-
кож фотознімками О. Довженка і його друзів.

Фотодокументи складаються з фотознімків О. Довженка, його родичів 
і близьких, кадрів з його кінофільмів, художніх робіт.

Наявні всі кінофільми, що створив митець, відеокасети з фільмами про 
нього, фонозаписи виступів О. Довженка, голосів І. Козловського, Н. Ужвій, 
С. Бондарчука, О. Гончара, спогадів родичів і земляків письменника.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотеки:
іменна 
предметна

бібліотека
У бібліотеці зберігаються твори письменників, поетів, учених, діячів 

культури, дослідників творчості О. Довженка, що побували в музеї і зали-
шили на згадку свої твори з автографами (М. Бажан, М. Вінграновський, 
О. Підсуха, В. Земляк, Л. Забашта, С. Шушкевич, С. Реп`ях, В. Ткаченко, 
М. Адаменко та ін.).

бібліографія
Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка в Сосниці : буклет / 

авт. тексту В. М. Пригоровський, М. Ю. Хилько. – К. : Мистецтво, 1972. – 
24 с. 

Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка в Сосниці : короткий 
путівник / авт. тексту: М. А. Січко, О. П. Бушай, О. Г. Макаренко, В. А. Ма-
каренко. – К. : Реклама, 1984. – 48 с.

Школьний В. З Довженкових криниць : фотоальбом / В. Школьний, 
В. Шевченко. – К. : Мистецтво, 1984. – 128 с.

Сосницькими стежками Довженка : проспект / Упр. культури Чер-
нігів. обл. Ради нар. депутатів, Сосницький літературно-меморіальний му-
зей О. П. Довженка. – Чернігів : Деснян. правда, 1994.

Землі і людства полум’яний син : вірші / упоряд. В. Пригоровський. – 
К. : Укр. письменник, 1993. – 125 с.

“Наспівала мати” : нотне видання / упоряд. В. Пригоровський. – К. : 
Муз. Україна, 1994. – 144 с.

Літературно-меморіальний музей О. П. Довженка в Сосниці : корот-
кий путівник / виконавці: С. С. Романенко, Л. М. Наконечна, О. Г. Кондик, 
М. М. Мірошниченко, І. Л. Рудя. – Чернігів : Диво, 1999. – 14 с.
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Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка : ко-
роткий путівник. – Чернігів : Деснян. правда. – 2004.

Л. Наконечна

Чернігівський літературно-меморіальний 
музей-заповідник М. М. коцюбинського
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Коцюбинського, 3, м. Чернігів, 14000
Тел.: (04622) 4-04-59, 4-10-03
Факс: (04622) 4-04-59
Е-mail: muzkoc@open.net.ua
Веб-сайт: http://kotsubinsky.org

Транспорт: тролейбус 3, 5, 11; автобус 12, 23, 24, 17  
(зуп. “Видавництво «Деснянська правда»”)

Час роботи: 9.00–17.00 (щоденно)

Історична довідка
1934 р. – створено музей. 
1935 р. – музей прийняв перших відвідувачів.
1993 р. – отримав статус заповідника. Музей складається з літератур-

ної експозиції, меморіального будинку і меморіального саду.

обсяг фондів
понад 17 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (1685–2006)
понад 2 тис. од. зб. кіно-, фото-, фонодокументів (1887 – поч. ХХІ ст.)

анотація складу фондів
Архіви музею зберігаються у фондах. Основою музейної колекції є 

фонд М. Коцюбинського (323 рукописи М. Коцюбинського – твори, нотатки 
до них, чернетки, виписки, зроблені рукою письменника з офіційних доку-
ментів).

М. Коцюбинський залишив велику епістолярну спадщину: листування 
з багатьма видатними людьми свого часу. Зібрано 694 його листи до різних 
осіб, серед яких – В. Гнатюк, В. Стефаник, І. Нечуй-Левицький, М. Горький 
та ін. Зберігається 1467 листів до М. Коцюбинського від М. Грушевського, 
М. Лисенка, В. Гнатюка, І. Франка, Лесі Українки, М. Могилянського, С. Чи-
каленка, А. Єнсена, С. Єфремова, Панаса Мирного; 62 телеграми і листи ро-
дині з приводу смерті письменника. Особиста бібліотека М. Коцюбинського 
налічує 1536 прим. книг: твори письменника, надруковані за його життя; 
книги, подаровані його родині з дарчими написами від знайомих письмен-
ників, видавців, етнографів. Є твори класиків української, російської та 
західноєвропейської літератури, підручники, етнографічні збірники, періо-
дичні видання. Збереглися меморіальні фотографії, листівки, які привозив 
письменник із Італії та інших країн. Нині фонд поповнюється сучасними 
виданнями творів М. Коцюбинського українською та мовами інших народів 
світу, критичною літературою з коцюбинськознавства. Наявні спогади су-
часників про М. Коцюбинського та його дітей, родичів, присвяти (вірші, 
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художні твори) йому, матеріали екранізації та інсценізації творів письмен-
ника; є група матеріалів про переклади творів М. Коцюбинського на мови 
народів світу.

Створено окремий фонд І. М. Коцюбинської –дочки письменника. 
Триває робота над формуванням фонду Ю. Р. Коцюбинського – внука пись-
менника та колишнього директора музею.

Є великий фонд Ганни Барвінок, в який входять рукописи, записники 
письменниці, фотографії, а також листування з діячами літератури, культу-
ри, видавцями, родичами, знайомими (І. Шрагом, М. Павликом, Н. Кобрин-
ською, М. Вороним та ін.).

У фонді П. Куліша зберігається кілька десятків листів до нього та пере-
клади “Біблії”.

Зберігаються фонди Л. Глібова, І. Г. Рашевського, Д. Мордовця, М. Жу-
ка, М. Хазана та ін.

Є копії листів М. Коцюбинського до М. Грушевського (надіслані від 
наукових товариств, музеїв, архівів, інших установ у різні часи).

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Топографічні описи
Неопубліковані каталоги фондів М. Жука, Д. Мордовця,  
П. Куліша, Ганни Барвінок, І. Коцюбинської, М. Коцюбинського, 
І. Г. Рашевського
Каталог меморіальної бібліотеки

бібліотека 
Бібліотеку засновано 1937 p. Її фонд налічує понад 10 тис. прим. ви-

дань. Крім науково-довідкового фонду є велика кількість художньої літера-
тури, що стосується літературної Чернігівщини.

Більшість примірників книг мають дарчі написи. Є автографи М. Сла-
бошпицького, В. Шевчука, Михайлини Коцюбинської, О. Ющенка, Ю. Муш-
кетика, Р. Горака, Яра Славутича, Н. Калениченко, Г. Маковія, Н. Дашевської, 
М. Ткача, Ю. Бадзьо, Ю. Шаповала, Я. Горлача, О. Дмитренка, В. Медведя, 
С. Павленка, П. Кононенка, В. Вовк та ін. 

У бібліотеці зберігаються журнали і газети, в яких є матеріали, при-
свячені М. Коцюбинському, або які висвітлюють літературний процес на 
Чернігівщині.

Наявні рідкісні та цінні видання творів М. Коцюбинського (1903, 
1909, 1911, 1929, 1938), Т. Шевченка (1902, 1911, 1918), Г. Хоткевича (1920), 
П. Куліша (1920), Л. Глібова (1918), І. Франка (1924, 1927), П. Тичини (1918, 
1920), Б. Грінченка (1925), М. Грушевського (1917), В. Винниченка (1929) 
та ін.

бібліографія
Ювілейна виставка М. Коцюбинського : провідник / авт.-упоряд. Л. Ка-

рачевська. – Чернігів, 1928. – 18 с.
Збірник музею М. М. Коцюбинського. – Чернігів, 1939. – № 1 ; 1940. – 

№ 2 ; Уфа, 1943. – № 3.
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До 75-річчя від дня народження М. М. Коцюбинського. – Чернігів, 
1939. – Зб. перший. – 48 с. ; Зб. другий (1890–1940). – Чернігів, 1940. – 
172 с.

Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського : провідник / 
склали Х. М. та К. Я. Коцюбинські. – Чернігів, 1948. – 78 с.

Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського в Чернігові : 
путівник. – К. : ДВПЛ УРСР, 1954. – 108 с.

Державний літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського : 
путівник по музею. – К. : ДВПЛ УРСР, 1959. – 72 с.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : буклет / авт. І. М. Коцюбинська. – К., 1959. – 16 с.

M. M. Kotsybinsky. State Literary Memorial Muzeum in Chernigov : бук-
лет. – K., 1960. – 16 с.

Тихомолова Н. Фонди Чернігівського літературно-меморіального му-
зею М. М. Коцюбинського / Н. Тихомолова // Наук.-інформ. бюл. Архів. упр. 
УРСР. – 1961. – № 4. – С. 58–59.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : путівник. – Вид. 2-е. – К. : ДВПЛ УРСР, 1962. – 88 с.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : буклет / авт. І. М. Коцюбинська. – К. : Мистецтво, 1963. – 
36 с. 

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : буклет / авт.-упоряд. І. М. Коцюбинська. – К. : Реклама, 
1965. – 32 с.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : путівник. – Вид. 3-є. – К. : Реклама, 1966. – 84 с.

Коцюбинська І. Історико-революційна тематика в експозиції Чер-
нігівського літературно-меморіального музею М. Коцюбинського / І. Коцю-
бинська // Архіви України. – 1969. – № 6. – С. 11–15.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Коцю-
бинського : буклет / авт.-упоряд. І. М. Коцюбинська. – К. : Мистецтво, 1969. 

Вядро Ш. Я. Нове в Чернігівському музеї М. Коцюбинського / 
Ш. Я. Вядро // Рад. літературознавство. – 1971. – № 10. – С. 95–96.

Музей М. М. Коцюбинского в Чернигове = M. M. Kozjubynsky Muzeum 
in Tschernihiv. – К. : Мистецтво, 1972. – 24 с.

Чернігівський літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинсько-
го : путівник / упоряд. Г. Г. Зубко, Ю. Р. Коцюбинський, Н. А. Тихомоло-
ва. – Вид. 4-е. – К. : Політвидав, 1974. – 72 с.

Зубко Г. Г. Чернігівському літературно-меморіальному музею М. Ко-
цюбинського – 40 років / Г. Г. Зубко // Рад. літературознавство. – 1975. – № 1. – 
С. 95–96.

Музей М. М. Коцюбинского в Чернигове : фотоальбом = Museum 
M. Kociubynskiegо w Czernihowi. Museum M. Cocjubinskeho v Cernigove. – 
К. : Мистецтво, 1978. – 74 с.

Чернігівський державний літературно-меморіальний музей М. М. Ко-
цюбинського : буклет. – Чернігів, 1985. 

Музей М. М. Коцюбинського в Чернігові = Музей М. М. Коцюбин-
ского в Чернигове : буклет / упоряд. Г. П. Кучура, O. I. Єрмоленко. – К. : 
Мистецтво, 1990. – 24 с. 
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Михайло Коцюбинський : бібліогр. покажч. 1964–1988 / упоряд. 
М. О. Мороз. – Чернігів, 1989. – 272 с.

Наукові записки / редкол.: Ю. Р. Коцюбинський, В. Ф. Чепурний, 
О. І. Єрмоленко, М. І. Москаленко ; упоряд. В. Ф. Чепурний. – Чернігів : 
Деснян. правда, 1996. – Вип. 1. – 148 с.

Каталог філокартиської виставки “Життя і творчість М. М. Коцюбин-
ського” / склали: Л. І. Зеленська, І. В. Бугаєвич. – Чернігів : Облполіграфвидав, 
1986. – 16 с.

Зеленська Л. Каталог рукописів П. О. Куліша та листів до нього у зі-
бранні Чернігівського музею-заповідника М. М. Коцюбинського / Л. Зе-
ленська // Пантелеймон Куліш : матеріали і дослідження / НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Львів. від-ня. – Львів ; Нью-Йорк, 2000. – 
С. 353–386.

Зеленська Л. І. Ганна Барвінок про Василя Тарновського та його му-
зей : (за листами письменниці, що зберігаються в літературно-меморіаль-
ному музеї-заповіднику М. М. Коцюбинського) / Л. І. Зеленська // Скарб-
ниця української культури : зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 45–47.

Листи до Михайла Коцюбинського / упоряд. та коментарі В. Мазного : 
Т. 1–4. – 2002–2003. – Т. 1. – К. : Укр. Пропілеї. – 2002. – 367 с. ; Т. 2. – Ні-
жин : Аспект. – 2002. – 344 с. ; Т. 3. – Ніжин, 2002. – 480 с. ; Т. 4. – Ніжин, 
2003. – 398 с.

Завжди з нами : спогади про Юлія Романовича Коцюбинського. – Ні-
жин, 2004. – 156 с.

Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник М. М. Ко-
цюбинського : буклет / упоряд.: Н. Коцюбинська, О. Єрмоленко, Т. Кузнєцо-
ва. – Чернігів, 2004. – 11 с. 

Наукова біографія М. Коцюбинського у контексті його літературної та 
епістолярної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю 
з дня народження М. Коцюбинського. – Чернігів, 2005. – 142 с.

До історії надходження реліквій Леоніда Глібова в Чернігівський істо-
ричний музей. Листи Олександра Глібова до Марка Вайнштейна / підгот. до 
друку, передмова, примітки Г. Арендар // Скарбниця української культури : 
зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 90–101.

Н. Коцюбинська

національний історико-культурний  
заповідник “качанівка”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Качанівка, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., 16735
Тел.: (04633) 2-41-15 (загальний), 2-41-05 (директор)
Факс: (04633) 2-41-15 
Е-mail: info@kachanovka.com.ua
Веб-сайт: http://kachanovka.com.ua

Транспорт: автобус “Київ – Ічня”, “Чернігів – Ічня”,  
далі автобус “Ніжин – Іваниця” (зуп. с. Качанівка)

Час роботи: 8.00–17.00 (з 1 трав. по 15 листоп.)
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Історична довідка
1981 р. – Державний історико-культурний заповідник “Качанівка” 

створено на основі палацового ансамблю дворянської садиби, заснованої в 
1770-х рр. 

2001 р. – заповіднику надано статус національного.

обсяг фондів
800 од. зб. документів (1702–1980)

анотація складу фондів
Серед документів заповідника: листи нащадків господарів Качанів-

ської садиби, записна книжка поч. ХХ ст., автобіографія Т. Хайн-Тарновської – 
правнучки останнього власника Качанівської садиби В. В. Тарновського; 
альбом відвідувачів заповідника, де залишено понад 600 автографів митців, 
учених, громадських і культурних діячів; колекція плакатів; рідкісні видан-
ня – дореволюційні видання творів П. Куліша, М. Костомарова, М. Гоголя, 
М. Максимовича, Т. Шевченка, зокрема друге видання “Кобзаря” (1860); 
газети – “Черниговская земская неделя” (1915–1916), “Черниговский вест-
ник” (1917).

обліково-довідковий апарат 
Книга надходжень
Інвентарні книги
Картки наукового опису

бібліографія
Хроніка (український культурний альманах). Хроніка ХVІI–ХVIII ст. / 

С. Папета, Д. Яворницький, О. Коваленко, В. Модзалевський. – К. : Преса 
України, 2000. – Вип. 16. – 60 с.

Хроніка (український культурний альманах). Хроніка ХІХ–ХХ ст. : 
публікація І. М. Тарнавської / передмова С. Папети. – К. : Преса України, 
2000. – Вип. 19/20. – 150 с.

Національний історико-культурний заповідник “Качанівка” : буклет / 
Г. Петренко. – Ічня : Друкарня, 2001. – 18 с.

Петренко Г. Качанівські студії / Г. Петренко // Пам’ятки України : іс-
торія та культура : наук.-попул. часопис. – 2002. – Чис. 1. – С. 170 

Національний історико-культурний заповідник “Качанівка” : бук-
лет. – Прилуки : Поліграф, 2005. – 20 с.

І. Шевченко

обласний історико-меморіальний музей-заповідник  
Пантелеймона куліша “ганнина Пустинь” 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: с. Оленівка, хутір Мотронівка, Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл., 16400 
Тел./факс: (04653) 2-76-46
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Транспорт: автобус “Київ – Борзна”, “Чернігів – Борзна”,  
“Ніжин – Борзна” (зуп. с. Оленівка); електропоїзд (зуп. “станція  
Плиски”, далі – маршрутне таксі (зуп. “м. Борзна”, “хутір Мотронівка”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – неділя, понеділок

Історична довідка
2002 р. – створено музей-заповідник (комплекс споруд, житлових та 

підсобних приміщень, сад, ставок, каплиця тощо). 

анотація складу фондів
Зберігаються копії історичних документів, що стосуються життя та 

діяльності П. О. Куліша та його родини, надані музеями України.

обліково-довідковий апарат
Книги надходжень

Л. Лоза

батуринський державний  
історико-культурний заповідник  
“гетьманська столиця”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Гетьманська, 74, м. Батурин, Бахмацький р-н, 
Чернігівська обл., 16512
Тел.: (04635) 4-84-37, 4-80-08

Транспорт: автобус “Бахмач – Батурин”, “Конотоп – Батурин” 

Час роботи: 9.00–18.00 (щоденно) 

Історична довідка
1975 р. – створено історико-краєзнавчий музей в будинку колишнього 

генерального судді В. Кочубея. 
1993–1994 рр. – організовано заповідник, до якого ввійшло 39 об’єктів 

культурних, архітектурних та природних пам’яток. 

обсяг фондів
5488 од. зб. музейних предметів основного фонду
4722 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду, у т. ч.:
1517 од. зб. документів з паперовими носіями (ХІХ–ХХІ ст.)
2331 од. зб. фотодокументів 

анотація складу фондів
У фондовій колекції групуються експонати: живопис, графіка, пред-

мети побуту, знаряддя праці, декоративно-ужиткові речі, нумізматика, філа-
телія, предмети сакрального мистецтва, писемні документи та фотографії, 
підшивки газет. В основному та науково-допоміжному фондах зберігаються 
документи, фотографії, ксерокопії та фотокопії матеріалів кін. ХІХ–ХХІ ст.
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Документи з паперовими носіями та фотодокументи фондових ко-
лекцій розповідають про минуле Батурина, добу Д. Многогрішного, І. Са-
мойловича, І. Мазепи, К. Г. Розумовського. Документи ХІХ ст. стосуються 
народознавства, культури краю, революційного руху, ремесел. У докумен-
тах ХХ ст. йдеться про революційні події 1917–1920 рр., розвиток народ-
ного господарства, суспільно-політичні події, утворення СРСР, репресії 
1930-х рр., Другу світову війну 1939–1945 рр., Велику Вітчизняну війну 
1941–1945 рр., партизанський та підпільний рух (зокрема про оборону та 
визволення м. Батурина, Героїв Радянського Союзу), про розвиток культу-
ри, мистецтва, літератури, освіти, спорту, медицини, передовиків і відомих 
людей краю. Наявні документи щодо подій в незалежній Україні.

обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Науково-уніфікований паспорт

бібліографія
Ярмак Н. До історії формування фондової колекції історико-культур-

ного заповідника “Гетьманська столиця” / Н. Ярмак // Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана 
Мазепи та 10-річчя заповідника “Гетьманська столиця” (25–26 трав. 2004 р., 
м. Батурин) / Батурин. держ. іст.-культ. заповідник “Гетьманська столиця”. – 
Ніжин, 2006. – С. 180–184.

Домашенко А. Листи Василя Кочубея до Дмитра Дяченка / А. Дома-
шенко // Батуринські читання 2007 : зб. наук. пр. / Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Шевченка, Батурин. держ. іст.-культ. заповідник “Гетьманська столи-
ця” та ін. – Ніжин, 2007. – С. 91–92.

Н. Реброва, Н. Ярмак

новгород-сіверський історико-культурний  
музей-заповідник “слово о полку Ігоревім”
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Пушкіна, 1, м. Новгород-Сіверський,  
Чернігівська обл., 16000
Тел.: (04658) 2-11-39, 2-17-10
Транспорт: автобус “Чернігів – Новгород-Сіверський”,  
поїзд “Київ – Новгород-Сіверський”
Час роботи: 9.00–18.00 (щоденно)

Історична довідка
1990 р. – відкрито Новгород-Сіверський історико-культурний музей-

заповідник “Слово о полку Ігоревім” на базі історико-краєзнавчого музею 
та філіалу історико-архітектурного заповідника – єдиний у світі науковий 
заклад, який зберігає зібрання документів, присвячених вивченню видатно-
го твору ХІІ ст. “Слово о полку Ігоревім”.

1991 р. – музей поставлено на облік у ЮНЕСКО.
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обсяг фондів
822 од. зб. документів з паперовими носіями (1824–1937)
209 од. зб. фотодокументів
11 од. зб. кіно-, відеодокументів
12730 од. зб. документів науково-допоміжного фонду 

анотація складу фондів
Зберігаються: листи, щоденники, книги, карти, журнали, грамоти, екс-

лібріси, дипломи, наукові дисертації з паперовими носіями; видання “Слова 
о полку Ігоревім” і документи, з ним пов’язані; архіви дослідників; матеріа-
ли конференцій; окремі публікаціі наукових праць.

Найранніше видання – біографія О. І. Мусіна-Пушкіна К. Калайдови-
ча (1824), Перше видання “Слова...” українською мовою М. Максимовича 
(1857). Праці дослідників, що відносяться до ХІХ ст.: Барсов Є. В. “«Слово 
о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси” 
(1887–1889), “Слово...” Максимовича (1889) тощо. Значне місце у фондах 
займає видання і дослідження “Слова” поч. XX ст. – переклади В. Р. Ваври-
ка (1937), М. П. Анцукевича (1938), п’ять книг “Слова...”, які вийшли у ви-
давництві С. Глазунова; видання “Слова...” іноземними мовами: польською, 
англійською, новогрецькою. 

Зберігаються матеріали, які розповідають про музичні твори, напи-
сані за мотивами “Слова...”, різні видання опери О. П. Бородіна “Князь 
Ігор”, лібретто 1889 р.; фотографії зі зйомок фільму-опери “Князь Ігор”, 
які проходили в Новгород-Сіверському; праця Л. В. Кулаковського “Песнь 
о полку Игореве” (нотний зошит, рукопис), відгук Д. Д. Шостаковича про 
книгу (оригінал).

Значне місце у фондах займають документи особового походження 
дослідників “Слова...”: анкети, картки обліку, автобіографії, листи, відгуки, 
рецензії.

Документальні матеріали розподіляються на три групи: археологічні 
дослідження розселення половців на Дону в домонгольський період, відно-
сини половців і Русі, історіографія та бібліографія питання; дослідження 
творчості О. С. Грибоєдова, бібліографія – так звані “Грибоєдівські зоши-
ти”; праці, присвячені вивченню “Слова о полку Ігоревім”.

Зберігаються архіви: А. Ф. Шокова; В. І. Стеллецького – найбагатший 
з архівів особового походження (особисті речі, листи академікам Д. Лиха-
чову, Б. Рибакову, автобіографія, дипломи кандидата і доктора наук, член-
ський квиток Спілки письменників СРСР, наукові матеріали – кандидатська 
і докторська дисертації, присвячені “Слову...”, статті з проблем перекладу 
“Слова...”) тощо.

У фондах зберігаються документи, присвячені розвитку освіти на 
Чернігово-Сіверщині, історії Спасо-Преображенського монастиря; фото-
графії; нумізматична колекція; фоно,-кіно,-відеодокументи; документальна 
частина; науково-допоміжний фонд.

Фондоутворювачі: архів А. Ф. Шокова (м. Москва), архів Л. В. Кула-
ковського (м. Москва), архів В. І. Стеллецького (м. Москва), Новгород-Сі-
верський історико-краєзнавчий музей.
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обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Картотеки:
допоміжні 
каталожна

науково-довідкова бібліотека 
Налічує 2905 прим. історичної, краєзнавчої і довідкової літерату-

ри, рідкісних видань. Найбільш цінним є тритомник Є. В. Барсова “Слово 
о полку Игореве”.

бібліографія
Перші наукові читання : (зб. доп. та повідомл.) / упоряд. С. С. Вої-

нов. – Новгород-Сіверський, 1991. – 44 с. 
“Золотое слово” : зб. ст. / Новгород-Сіверський іст.-культ. заповідник ; 

упоряд. О. М. Поляков. – Новгород-Сіверський, 1994. – 98 с. 
Сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях / упоряд.: 

М. М. Сугоняко, М. С. Томашов, І. М. Гожельник. – К., 1996. – 80 с. 
В століттях невмируще слово : путівник / упоряд. М. М. Сугоняко. – 

Новгород-Сіверський, 1999. – 16 с.
Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник “Слово 

о полку Ігоревім” : фотопутівник / авт.-упоряд. М. М. Сугоняко. – Новгород-
Сіверський, 2005. – 6 с.

В. Новіков

краєзнавчий відділ новгород-сіверського історико- 
культурного музею-заповідника “слово о полку Ігоревім”
Підпорядкування: відділ Новгород-Сіверського історико-культурного 
музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім”

Адреса: вул. Соборна, 4, м. Новгород-Сіверський, 
Чернігівська обл., 16000
Тел.: (04658) 2-11-39, 2-15-40

Транспорт: автобус “Чернігів – Новгород-Сіверський”,  
поїзд “Київ – Новгород-Сіверський”

Час роботи: 9.00–18.00 (щоденно) 

Історична довідка
1920 р. – засновано Новгород-Сіверський краєзнавчий музей. 
1921 р. – краєзнавчий музей об’єднано з педагогічним музеєм. 

Об’єднаний музей розмістився в приміщенні колишньої чоловічої гімназії. 
В експозиції музею під час заснування налічувалось понад 1 тис. експо-
натів. Першим директором краєзнавчого музею був С. Гапеєв. До початку 
Великої Вітчизняної війни значно збільшилась кількість експонатів за раху-
нок колекцій козацької зброї, живопису та посуду із зібрання відомого в Ук-
раїні мецената та колекціонера М. Й. Судієнка. Музей мав велику кількість 
культових предметів із храмів міста, палеонтологічні знахідки тощо. 



383

Чернігівська область

1941 р. – налічувалося понад 60 тис. експонатів. Під час нацистської 
окупації практично все зібрання старожитностей було втрачено. 

1945 р. – музей закрито, залишки експонатів передано Чернігівському 
та Сосницькому музеям. 

1966 р. – музей відновив діяльність після двадцятирічної перерви. 
1968 р. – присвоєно звання народного. 
1975 р. – музей став державним. 
1990 р. – відкрито Новгород-Сіверський історико-культурний музей-

заповідник “Слово о полку Ігоревім” на базі історико-краєзнавчого музею 
та філіалу історико-архітектурного заповідника. 

анотація складу фондів
У фондах зберігаються документи про боротьбу з кайзерівськими оку-

пантами (1918), створення партизанських загонів під керівництвом Д. В. Чер-
няка, М. Н. Боженка, В. С. Коротченка, першу комуну ім. III Інтернаціоналу, 
репресії та голодомор (1932–1933), партизанський рух на Новгород-Сівер-
щині (1941–1943), діяльність підпільної групи Смолянського.

Значне місце у фондах займають постанова зборів робітників і селян 
Новгород-Сіверщини з вимогою передачі всієї влади у місті раді робітни-
чих, солдатських та селянських депутатів; збірник статей, присвячений уві-
ковічненню пам‘яті актора І. М. Уралова, виданий у 1921 р. у м. Новгород-
Сіверський тощо.

обліково-довідковий апарат 
Книги обліку надходжень
Книги обліку науково-допоміжного фонду

науково-довідкова бібліотека 
Налічує 847 прим. видань, у т. ч. довідкова та краєзнавча література.

бібліографія
Провозін П. Реліквії Великої Вітчизняної війни у зібранні Новгород-

Сіверського краєзнавчого музею / П. Провозін // Скарбниця української 
культури : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 27–29.

В. Новіков

Чернігівський обласний художній музей

Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Горького, 6, м. Чернігів, 14006
Тел./факс: (04622) 67-67-15

Транспорт: тролейбус 1, 2, 9 (зуп. “Драматичний театр”)

Час роботи: 9.00–16.30, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1983 р. – музей створено на базі художнього відділу Чернігівського 

обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського. 
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Має колекції іконопису, живопису, графіки, скульптури, декоративно-
ужиткового мистецтва. 

обсяг фондів
бл. 8 тис. од. зб. музейних предметів
10403 од. зб. документів
бл. 100 од. зб. документів архівної групи науково-допоміжного фонду 

(поч. ХХ – поч. ХХІ ст.)
5849 од. зб. фотодокументів науково-допоміжного фонду (кін. ХІХ – 

поч. ХХІ ст.)
721 справа наукового архіву (1901 – поч. ХХІ ст.)

анотація складу фондів
Документи з паперовими носіями зберігаються в архівній групі нау-

ково-допоміжного фонду, в науковому архіві музею: зошити із замальовка-
ми чернігівських художників В. Я. Береговця (1925–2003), М. І. Ложечніко-
ва (1882–1952), Л. І. Митькевича (1896–1972), А. Ю. Петуся (1884–1958), 
П. С. Орла (1931–2004); листи Л. І. Митькевича до художника В. І. Горбов-
ця (1897–1979); друковані видання з ілюстраціями художників В. А. Єв-
докименка (1925 р. н.), В. М. Конашевича (1888–1963), Г. Ю. Кузнєцова 
(1947 р. н.), В. Г. Лук’янця (1938–1995). 

Фотодокументи зберігаються у фотоархіві у складі науково-допо-
міжного фонду та частково в науковому архіві музею: матеріали фотофіксації 
музейних експонатів, фотопортрети чернігівських художників; старовинні 
фотолистівки кін. ХІХ – поч. ХХ ст., на яких зображено краєвиди та архітек-
турні пам’ятки міст України, Італії, Німеччини, Польщі, фоторепродукції 
творів мистецтва з музеїв України, Росії, родинні фотографії Чернігівського 
живописця П. А. Чирка (1859–1928), В. Я. Береговця (1925–2003), родинні 
фотопортрети поміщиків Ламсдорф-Галаганів, фотопортрети представни-
ків чернігівського дворянства.

Науковий архів включає матеріали науково-дослідної діяльності му-
зею, що відображають мистецьке життя Чернігівщини ХVII – поч. ХХІ ст., 
матеріали діяльності художнього відділу Чернігівського обласного історич-
ного музею ім. В. В. Тарновського 1960–1970-х рр., Качанівського історико-
культурного заповідника першої пол. 1980-х рp.

Наявні документи особового походження: художників Р. Ф. Арба-
това (1883–1975), В. Я. Береговця (1925–2003), З. І. Горбовця (1897–1979),  
М. М. Гусаченка (1893–1985), А. Г. Лазарчука (1870–1934), А. М. Мордовія 
(1918 р. н.), Г. Й. Петраша (1901–1985), А. Ю. Петуся (1884–1958); родинні 
документи поміщиків Ламсдорф-Галаганів.

обліково-довідковий апарат
Описи

Допоміжні картотеки

науково-довідкова бібліотека
Налічує 2 тис. прим. мистецької, історичної, краєзнавчої літератури. 

Серед поодиноких видань кін. ХІХ – поч. ХХ ст. найбільш цінним є видання 
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з історії російського мистецтва. Монографічні праці про життя і творчість 
російських та українських художників XX ст., альбоми, каталоги провід-
них українських та російських музеїв. Є журнальний фонд поч. ХХ – поч. 
ХХІ ст.

бібліографія
Чернігівський художній музей : альбом / авт.-упоряд. В. Beличко. – 

К. : Мистецтво, 1988. – 112 с. : іл. – (Скарби музеїв України).
Чернігівський обласний художній музей : до 20-річчя від дня утворен-

ня : бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Т. Гаснашанська. – Чернігів, 2003. – 48 с.
До історії формування зібрання Чернігівського обласного художнього 

музею : зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю утворення Чернігів. 
обл. худож. музею / редкол.: І. Г. Ральченко та ін. – Чернігів, 2003. – 76 с.

Ральченко І. Повернення на батьківщину сімейного архіву Галаганів / 
І. Ральченко // Скарбниця української культури : зб. наук. пр. – К., 2007. – 
Вип. 8. – С. 208–211.

С. Курач

Чернігівська обласна універсальна  
наукова бібліотека ім. В. г. короленка
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: просп. Миру, 41, м. Чернігів, 14000
Тел.: (0462) 77-45-63, 77-45-44, 67-69-16, 65-14-34 
Факс: (0462) 77-45-63
Е-mail: korolenkolib@ukr.net
Веб-сайт: www.libkor.cg.ukrtel.net

Транспорт: тролейбус 2, 3, 5, 6 (зуп. “Готель Україна”), тролейбус 1 
(зуп. “Проспект Миру”), автобус 24, 28, 34, 37 (зуп. “Готель Україна”)

Час роботи: 9.30–20.00 (понеділок–четвер),  
10.00–18.00 (субота, неділя), вихідний день – п’ятниця 

Історична довідка
1877–1903 рр. – Чернігівська громадська бібліотека.
1910–1919 рр. – Чернігівська міська бібліотека.
1919–1934 рр. – Центральна губернська, окружна бібліотека.
1934–1940 рр. – обласна бібліотека.
1941–1943 рр. – функціонувала як міська бібліотека в період окупації.
1974 р. – у зв’язку з одержанням нинішнього приміщення бібліотека 

перейшла на систему галузевого обслуговування користувачів. Створено 
відділ зберігання основного фонду, при якому виділено фонд рідкісних і цін-
них видань.

1984 р. – затверджено новий статут універсальної наукової бібліотеки. 

обсяг фондів
понад 860 тис. прим.
понад 16 тис. прим. рідкісних книг (друга пол. ХIХ – ХХІ ст.) 



Архівні установи України

386

анотація складу фондів
Серед документів рідкісного фонду – книги гражданського друку; ви-

дання XIX – поч. XX ст.; книги 1918–1945 pp., сучасні видання, у т. ч. фак-
симільні, репринтні.

Зібрання книг з автографами налічує бл. 600 прим. Зберігаються ви-
дання з автографами письменників, учених, громадських діячів Ю. О. Зба-
нацького, І. Й. Сочивця, Є. С. Товстухи, Л. Г. Лук’яненка, П. П. Толочка, 
Л. Н. Горлача, місцевих діячів науки та культури Г. В. Самойленка, С. П. Ре-
п’яха, Л. О. Вакуловської, В. М. Половця, С. С. Воїнова та ін.

Основну частину рідкісного фонду становлять книги, серед яких – ви-
дання краєзнавчого змісту.

Рідкісний фонд універсальний за змістом, поповнюється за рахунок 
подарунків окремих осіб, організацій, нових надходжень.

Довідковий апарат
Інвентарна книга на книги, видані до 1917 р.

Систематична картотека книг рідкісного фонду

бази даних
Електронна база даних рідкісних видань до 1917 р.

бібліографія
Сикорская И. М. “Издания действительно великолепные” : (факсимиль-

ные издания в фонде ОУНБ) / И. М. Сикорская // Чернигов. полдень. – 1995. – 
7 дек.

Кравченко Т. Книги не для всех : (дореволюционное справочное изда-
ние) / Т. Кравченко // Чернигов. полдень. – 1996. – 5 дек.

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Коро-
ленка // Бібліотечна Україна : довід. – К. : Абрис, 1996. – С. 338.

Зведений каталог – довідник місцевих періодичних видань (1839–
1917), наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чер-
нігівського державного історичного музею ім. В. В. Тарновського (ЧДІМ), 
Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО) / Чернігів. держ. обл. уні-
верс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Г. А. Конопацька та ін. – Чер-
нігів, 2002. – 160 с.

Періодичні видання Чернігівської єпархії : “Прибавление к Чернигов-
ским епархиальным известиям” (1906–1911), “Вера и Жизнь” (1912–1917) : 
бібліогр. покажч. / упоряд. О. Ф. Тарасенко. – Чернігів, 2003. – 158 с.

Постернак А. М. Фонд рідкісної і цінної книги у задоволенні запитів 
науковців, спеціалістів / А. М. Постернак // Невичерпне джерело знань : ма-
теріали наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю з часу заснування Чернігів. 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2004. – С. 39–43.

Мамчур Г. Безцінні книги зберігаються у фондах обласної бібліоте-
ки ім. В. Г. Короленка / Г. Мамчур // Чернігів. вісн. – 2004. – 30 верес. – 
С. 14.

П. Грищенко
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бібліотека ніжинського державного університету 
імені Миколи гоголя
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Гоголя, 4, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
Тел.: (04632) 2-24-57, 2-50-91

Транспорт: автобус, маршрутне таксі 2 а, 3, 7, 9, 11а, 14 
(зуп. “Площа Леніна”)

Час роботи: 8.30–20.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1820 р. – бібліотеку засновано одночасно з відкриттям Гімназії ви-

щих наук кн. Безбородька у Ніжині. В основу фондів покладено 2500 прим. 
томів з особистого книжкового зібрання кн. О. А. Безбородька. Бібліотека 
змінювала структуру, напрям комплектування водночас з реорганізацією Ні-
жинської вищої школи.

1884 р. – за часів Ніжинського історико-філологічного інституту  
кн. Безбородька бібліотека видала друкований каталог. 

1893–1895 рр. – бібліотечною комісією у складі професорів інститу-
ту здійснено реорганізацію бібліотеки, змінено принцип організації фондів 
(в основу покладена “кріпосна” система), розроблено правила користуван-
ня та створено довідково-бібліографічний апарат. 

ХХ ст. – бібліотека Ніжинського державного університету успадкувала 
фонди від бібліотеки інституту.

1985 р. – засновано Музей рідкісної книги ім. Г. П. Васильківського. 

обсяг фондів
понад 1 млн. прим. видань
бл. 100 тис. прим. рідкісних видань

анотація складу фондів
Сучасний універсальний фонд складається з літератури з питань сус-

пільних наук, історії, права, філології, психолого-педагогічних, фізико-ма-
тематичних, природничих наук, картографічних та нотних видань, худож-
ньої літератури. 

Фонд рідкісних видань має: палеотипи, книги кириличного друку, ви-
дання з автографами та маргіналіями, особові книжкові зібрання та колекції 
(раритетні видання з бібліотеки Ніжинського Олександрійського грецького 
училища; колекцію “Роlоnіса” – дублетні примірники стародруків грець-
кою, латинською та польською мовами з бібліотеки Варшавського універ-
ситету; бібліотеку проф. Московського університету С. П. Шевирьова; біб-
ліотеку проф. Лейпцігського університету Ф. Ричля; бібліотеку колишнього 
директора Санкт-Петербурзького історико-філологічного інституту проф. 
І. Б. Штейнмана).

У різні роки до фондів університетської книгозбірні надходили книги 
з особистих бібліотек професорів Ніжинського історико-філологічного інс-
титуту кн. Безбородька – В. І. Рєзанова, М. М. Бережкова, І. Г. Турцевича, 
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Б. Я. Яцемірського, І. Я. Павловського та ін., випускників інституту – ака-
деміка Н. С. Державіна, науковця В. В. Данилова та ін.

В експозиції Музею рідкісної книги ім. Г. П. Васильківського пред-
ставлено 1782 прим. рідкісних видань.

Бібліотека інституту володіла колекцією із 183 рукописів. Рукопис-
ний фонд започаткував останній попечитель з родини Кушелевих-Безбо-
родько гр. Григорій Олександрович. Він придбав для бібліотеки, на той час 
Ніжинського юридичного ліцею, рукописи творів М. В. Гоголя “Мертвые 
души”, “Тарас Бульба”, “Портрет”, “Игроки”, “Тяжба”, “Лакейская”, “Теат-
ральный разъезд” та 32 листи М. В. Гоголя до М. В. Прокоповича. 1934 р. 
за розпорядженням Музейного відділу НКО УРСР всі рукописи, рідкісні 
видання Гоголіани, інші раритети було передано до Всенародної бібліотеки 
України (зараз НБУВ). Рукописний фонд вивчено та описано професорами 
інституту М. Н. Сперанським та Є. В. Пєтуховим.

Довідковий апарат
Інвентарні книги 

Каталоги:
абетковий на фонд рідкісних видань українською та російською мова-

ми (XVII – серед. XX ст.)
абетковий на фонд рідкісних видань іноземними мовами (XVII–

XIX ст.)

бібліографія
Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-фи-

лологического Института кн. Безбородко / Е. В. Петухов. – К., 1895. – 56 с.
Описание рукописей библиотеки Историко-филологического Инсти-

тута кн. Безбородко в Нежине. – М. ; Нежин, 1900–1901. – Т. 1–2. 
Библиотека С. П. Шевырева : Русский фонд : библиогр. описание / 

сост.: О. В. Банзерук, Л. В. Гранатович, Л. М. Остапенко, А. В. Чоботько ; 
вступ. ст. П. В. Михед. – Нежин : НГПУ, 2002. – 266 с.

Викладачі Ніжинської вищої школи : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. 
пед. ін-т ім. М. Гоголя, Фундамент. б-ка, Центр гоголезнавських дослід-
жень. – Ч. 1 : 1820–1920. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Ніжин, 2001. – 244 
с. : портр. ; Ч. 2 : 1920–1940 ; Ч. 3 : 1940–1970 / уклад.: Л. В. Гранатович, 
Т. П. Скатерна ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. Гоголя, Фундамент. б-ка. – Ні-
жин, 2000. – 248 с. ; Ч. 4, кн. 1 : 1970–2005 : Загальноінститутські кафедри. 
Факультет іноземних мов. Факультет культури і мистецтв. Історико-юри-
дичний факультет. Природничий факультет / упоряд.: Л. П. Косовських, В. 
І. Манжай, С. М. Морейченко та ін. – Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. М. 
Гоголя, 2005. – 238 с. ; Ч. 4, кн. 2 : 1970–2005 : Фізико-математичний фа-
культет. Філологічний факультет. Факультет психології та соціальної робо-
ти. Бібліотека / упоряд.: Л. П. Косовських, В. І. Манжай, С. М. Морейченко 
та ін. – Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, 2005. – 170 с.

Л. Литвиненко
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бібліотека Відокремленого підрозділу  
національного університету біоресурсів  
і природокористування України  
“ніжинський агротехнічний інститут” 
Підпорядкуванння: Національний університет біоресурсів  
і природокористування України.  
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Шевченка, 10, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600
Тел.: (04631) 2-31-30, 2-32-61
Факс: (04631) 2-53-81
Е-mail: nati@uacity.com

Транспорт: автобус 3, 9, 14, 16 (зуп. “Площа Леніна”)

Час роботи: 10.00–19.00, вихідні дні – субота та неділя

Історична довідка
1895 р. – у Ніжині засновано ремісниче училище з бібліотекою.
1900 р. – бібліотека Ніжинського нижчого технічного училища 

ім. А. Ф. Кушакевича. 
1911 р. – бібліотека нижчого механіко-сільськогосподарського техніч-

ного училища ім. А. Ф. Кушакевича. 
1917 р. – бібліотека середнього технічного училища ім. А. Ф. Куша-

кевича. 
1920 р. – бібліотека Ніжинського політехнікуму.
1922 р. – бібліотека хіміко-механічного технікуму.
1924–1929 рр. – бібліотека Ніжинської аграрної школи, а згодом – аг-

ротехнікуму з відділенням сільськогосподарського машинобудування.
1929 р. – бібліотека агроіндустріального технікуму.
1930 р. – бібліотека механічного технікуму.
1933 р. – бібліотека технікуму механізації сільського господарства.
1943 р. – бібліотека Ніжинського технікуму механізації сільського гос-

подарства відновила свою діяльність після визволення м. Ніжина.
1978 р. – бібліотека Ніжинського ордена “Знак Пошани” технікуму 

механізації сільського господарства ім. Ленінського комсомолу.
1993 р. – бібліотека Ніжинського агротехнічного коледжу. 
2001 р. – бібліотека Ніжинського агротехнічного інституту Націо-

нального аграрного університету.

обсяг фондів
87300 прим. видань (1859–2008), у т. ч.:
132 прим. рідкісних видань (1859–1929)

анотація складу фондів
Зберігаються рідкісні видання 1859–1929 рр. Наявні видання з авто-

графами та маргіналіями.
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Довідковий апарат
Каталоги:
систематичний 
алфавітний 

Допоміжні картотеки
Л. Ємець

національний архітектурно-історичний заповідник 
“Чернігів стародавній”
Підпорядкування: Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України
Адреса: вул. Преображенська, 1, м. Чернігів, 14000
Тел./факс: (04622) 7-01-45
e-mail: naizchernigiv@mail.ru

Транспорт: тролейбус 1, 2, 9 (зуп. “Красна площа”), 
тролейбус 8 (зуп. “Вал”)

Час роботи: 8.00–17.00 (щоденно)

Історична довідка
1967 р. – Чернігівський архітектурно-історичний заповідник створено 

на правах філіалу Державного архітектурно-історичного заповідника “Со-
фіївський музей”. 

1978 р. – Чернігівському державному архітектурно-історичному за-
повіднику надано статус самостійної установи з метою збереження архі-
тектурно-історичних пам’яток у Чернігівській області, що мають визначну 
архітектурно-історичну та художню цінність.

1998 р. – заповіднику надано статус національного закладу, враховую-
чи діяльність Чернігівського державного архітектурно-історичного заповід-
ника у справі збереження особливо цінних пам’яток архітектури, історії та 
культури, його роль у відновленні та розвитку національно-культурних тра-
дицій українського народу.

2003 р. – цілісний майновий комплекс Національного архітектурно-
історичного заповідника “Чернігів стародавній” передано зі спільної влас-
ності територіальних громад Чернігівської області у державну власність 
з віднесенням його до сфери управління Державного комітету України з бу-
дівництва та архітектури. 

обсяг фондів
1878 од. зб. документів з паперовими носіями (1904–2003)
7 тис. од. зб. фотодокументів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
понад 100 прим. стародруків

анотація складу фондів
“Документальний фонд” (у відділі фондів) Національного архітек-

турно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” створювався майже 
40 років (від дати створення заповідника).
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Найранніший документ – атестат учениці Чернігівської жіночої гім-
назії О. Виннік (1904, матеріали родини Де-Моренів).

Більшість експонатів фонду відноситься до періоду 1940–1990-х рр.: 
проектно-звітно-кошторисна документація; окремі “справи”, які складаю-
ться з історичних (машинописних) довідок, кошторисів, обмірних крес-
лень (оригіналів і копій – “синьок”).

Документація, виконана під час реставраційно-ремонтних робіт па-
м’яток архітектури Чернігова і Чернігівщини: Спасо-Преображенського 
собору ХІ ст., Борисоглібського собору XII ст., комплексів Єлецького і Тро-
їцько-Іллінського монастирів, у т. ч. Антонієвих печер – пам’ятки печеро-
будівництва ХІ–ХІХ ст., П’ятницької церкви кін. ХІІ – поч. ХІІІ ст., Катери-
нинської церкви ХVІІІ ст., Колегіуму ХVІІІ ст. тощо.

Зберігаються рукописні “Журнали спостережень” щодо реставра-
ційних робіт 1970–1980-х рр. пам’яток м. Чернігова, які постраждали під 
час Другої світової війни. Реставраційні роботи проводились відомими ук-
раїнськими архітекторами (М. М. Говденко та ін.). 

У документальному фонді зберігаються примірники машинописних 
наукових звітів архітектурно-археологічних досліджень пам’яток архітек-
тури. Автори і керівники досліджень – відомі чернігівські археологи і ар-
хітектори О. В. Шекун, В. П. Коваленко, А. А. Карнабед, Г. О. Кузнецов, 
В. Я. Руденок, Т. Г. Новик та ін.

Наявні щоденники археолога А. А. Попка із зафіксованими пам’ятка-
ми археології Чернігівщини, а також рукописні матеріали і замальовки 
краєзнавця Г. Й. Петраша, присвячені історії чернігівських пам’яток, у т. ч. 
періоду Київської Русі.

Серед нових надходжень – матеріали приватного архіву канд. архі-
тектури А. А. Карнабеда – відомого архітектора і археолога-практика, ви-
датного краєзнавця, засновника заповідника, головного фондоутворювача 
документального фонду.

Фонд стародруків і рідкісної книги заповідника включає колекції при-
ватного колекціонера В. В. Шура, які знаходяться на тимчасовому зберіган-
ні. З найстаріших стародруків – “Тріодь пісна” (1589), “Євангеліє” (1636), 
стародруки ХVІІ–ХVІІІ ст.

За тематикою переважну частину колекції складають книги церковно-
го спрямування: Біблії, Євангелії, Апостоли, Тріоді, Мінеї, Прологи, Псал-
тирі, Акафісти і канони. Частина книг з колекції В. В. Шура складає збірку 
старообрядницьких видань.

Фонд фотонегативів заповідника “Чернігів стародавній” містить: 
оригінали (фотонегативи, фотографії, діапозитиви) і фоторепродукції. 
Найдавнішими є фотографії жителів міста кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та пош-
тівки з видами Чернігова поч. ХХ ст., придбані у приватних осіб. Біль-
ша частина фотографій виконана співробітниками заповідника, а також 
фотографами міст Чернігова і Києва. На них відображено: сучасний стан 
архітектурних пам’яток заповідника, їх стан у процесі реставрації в 50–
70-х рр. ХІХ ст. та пізніших ремонтно-реставраційних робіт; експозиції 
та тимчасові виставки в архітектурних пам’ятках заповідника; архітектур-
но-археологічні дослідження та археологічні знахідки; експонати фондів 
заповідника; стару забудову Чернігова; архітектурні пам’ятки міст і сіл 
Чернігівщини.
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Меншу частину фонду складають фоторепродукції за тематикою: 
архітектурно-археологічні дослідження Борисоглібського собору (автор 
проекту реставрації В. М. Холостенко); руйнування м. Чернігова в роки 
Великої Вітчизняної війни; архітектурні пам’ятки Чернігівщини з колекції 
Г. Й. Петраша; фотокопії креслень і фотографій пам’яток архітектури міста 
з фототеки Державного історичного музею в Москві.

До приймання на зберігання готуються матеріали фотофіксації 
у 1970–1990-х рр. старої забудови м. Чернігова з особистого архіву заснов-
ника фондів заповідника, канд. архітектури А. А. Карнабеди.

Фондоутворювачі: заповідник, співробітники заповідника, зокрема 
археологи В. Я. Руденок, Г. О. Кузнецов, Т. Г. Новик та ін.

обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Паспорти

Допоміжні картотеки 

Довідкова бібліотека 
Налічує бл. 2 тис. прим. видань (1960-ті рр. – поч. ХХІ ст.).

бібліографія
Троицкий Ильинский монастырь : буклет / Черниговтурист, Черни-

гов. гос. архит.-ист. заповедник. – К., 1976. – 6 с.
Искусство Черниговщины ХVІІ–ХХ веков (живопись, графика, деко-

ративно-прикладное искусство) : из собрания заповедника : буклет. – 1988.

А. Доценко
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Національний музей історії України
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Володимирська, 2, м. Київ, 01025 
Тел.: (044) 278-65-45, 278-59-37

Транспорт: станція метро “Майдан Незалежності”,  
тролейбус 16, 18, автобус 71

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1899 р. – створено Міський музей старожитностей та мистецтв експо-

зицією археологічної виставки на честь XI Всеросійського археологічного 
з’їзду, що проходив у Києві.

1904 р. – офіційне відкриття та освячення музею з назвою Київський 
художньо-промисловий і науковий музей імені імператора Миколи II. За-
сновниками були українські учені – М. Біляшівський (перший директор му-
зею), В. Хвойка, Д. Щербаківський та ін. Музей існував на кошти меценатів 
і лише у 1909 р. йому було надано державну субсидію.

1919 р. – отримав назву – Перший Державний музей.
1924 р. – Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка. 
1935 р. – після реорганізації перейменовано на Центральний історич-

ний музей ім. Т. Шевченка і переведено до музейного містечка на території 
Києво-Печерської Лаври. 

1941 р. – унікальні експонати було вивезено до м. Уфи. 
1944 р. – музей відновив свою діяльність як Державний республікан-

ський історичний музей у приміщенні колишньої художньої школи.
1965 р. – Державний історичний музей УРСР.
1991 р. – Національний музей історії України.
Сучасна структура музею: Науково-дослідні експозиційні відділи 

найдавнішої історії; “Україна XIV – поч. XX ст.”; “Україна 1917–1920 рр.”; 
“Україна 20–80-х років XX ст.”; “Україна 90-ті роки XX – поч. XXI ст.”; нау-
ково-дослідні відділи фондів (відділи документально-речових фондів; деко-
ративно-ужиткового мистецтва; археологічних фондів; нумізматики); науко-
во-технічний відділ впровадження відео-візуальної техніки музею; науковий 
віділ реставрації унікальних цінностей; відділ науково-освітньої роботи; від-
діл маркетингу; відділ виставок та реклами; бібліотека; архів.

Філіалом є Музей історичних коштовностей України, де зібрано уні-
кальні пам’ятки з дорогоцінних металів і коштовного каміння.

Київ
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Обсяг фондів
понад 57400 од. зб. рукописних і друкованих документів (XV–XXI ст.), 

у т. ч.:
понад 23 тис. од. зб. у науково-дослідному відділі документально-ре-

чових фондів
понад 4400 од. зб. документів у архіві (1805–2006)

Анотація складу фондів
Зібрання фондових документів Національного музею історії України 

датується XV–XXI ст. Документи висвітлюють історію України періодів, 
коли вона входила до складу Литви, Речі Посполитої та Російської імперії, 
СРСР та часів незалежності.

Історія зібрання тісно пов’язана з історією Київського міського музею 
старожитностей і мистецтв та його подальшими реорганізаціями. Спочатку 
документи зберігалися у науковій бібліотеці музею. Після багатьох реор-
ганізацій виділені в окрему фондову групу.

Документи містять інформацію про соціально-економічний лад та іс-
торичні події і мають урядово-адміністративний, правовий і приватний ха-
рактер (привілеї, універсали, купчі, статути, донесення, грамоти, чолобит-
ні, ордери, свідоцтва, дипломи, мандати, атестати, посвідчення, постанови, 
укази, книги, листівки, газети).

Переважна більшість актів написана на папері, незначна частина – на 
пергаменті. Як різновид за формою – акти у вигляді сувою. Документи скла-
дено різними мовами: більшість українською та російською, є польською, 
латинською, німецькою і французькою. На документи XVI–XVII ст. виго-
товлено фотографії.

Найдавніші документальні пам’ятки – унікальна група грамот-при-
вілеїв на пергаментній основі: польського короля Владислава II Ягайла 
жителям містечка Скаришева (1432), молдавського господаря і воєводи 
Стефана на с. Беркешенца (1473), інших молдавських господарів та поль-
ських королів – Олександра, Сигізмунда I, Сигізмунда II Августа, Яна III 
Собеського, королеви Олени та ін. Серед давніх документів XV–XVIII ст. 
є купчі на землю (одна з них датується 1499), грамоти старост, гетьмана 
коронного Литовського Миколая Синявського (1717), єпископів і митропо-
литів на заміщення духовних посад, архієпископа Сербського на відвідання 
Московської держави, короля Станіслава Августа на права і привілеї містам 
Богуславу і Каневу.

Велику цінність музейного зібрання складають офіційно-службові 
акти XVII–XVIII ст.: універсали, укази, інструкції. Серед них – універсали 
гетьманів України: Ю. Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, І. Брюхо-
вецького, Д. Апостола, К. Розумовського. Серед інших документів: купчі, 
листи, накази та різні види розпорядчих актів. Є грамота переяславського 
полковника І. Лисенка на млин (1691).

Хронологічно і тематично дотичні до цієї групи: лист царя Олексія 
Михайловича до гетьмана Ю. Хмельницького від 8 листоп. 1659 р. із закли-
ком припинити перемир’я з поляками і татарами та продовжити боротьбу 
проти них; листи кошового отамана Війська Запорозького І. Малашевича 
(1734) та Марії Магдалини Мазепиної (1701).
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Значну частину зібрання складають документи під назвою “грамота” 
як офіційний письмовий акт на пожалування особам або колективу прав, 
нагород. Серед них – жалувані грамоти російських царів: Олексія Михай-
ловича, Петра I, Єлизавети Петрівни, Катерини II, Анни Іоаннівни, Павла I, 
Олександра I, Миколи II. У деяких актах надаються права або підтверд-
ження привілеїв жителям міст, сіл згідно з магдебурзьким правом. Інтерес 
становлять грамота царя Олексія Михайловича Б. Хмельницькому та його 
нащадкам на м. Гадяч (1654) та підтверджувальна грамота на це місто 
Ю. Хмельницькому (1660). Частину грамот видано представникам козаць-
кої старшини (генеральному бунчужному Ю. Лизогубу, чигиринському пол-
ковнику Г. Галагану, С. Галецькому) на земельні володіння. У фондах музею 
є грамота російської імператриці Катерини II кошовому отаману Війська За-
порозького П. Калнишевському із словами вдячності за участь запорожців 
у битві під м. Очаковом (а також її друковані укази про скасування гетьман-
ства в Україні, 1764; ліквідацію Запорозької Січі, 1775). 

Різновидом грамот є жалувані грамоти на дворянство, внесення дво-
рянських родів до родословних книг та про надання князівських, графських, 
баронських звань (XVIII–XIX ст.). Наявні грамота австрійського імператора 
Іосифа II на підтвердження графського титулу, акти Дворянських зібрань 
про занесення родів козацьких старшин до родословних книг Київської, 
Полтавської та Чернігівської губерній; жалувана грамота на дворянство, 
видана за особливі заслуги А. Я. Терещенку – представникові роду україн-
ських промисловців, землевласників і меценатів.

Цінною частиною музейного зібрання є колекція стародруків. 
Серед рідкісних і цінних видань – “Путешествие к святым местам” 

В. Григоровича-Барського (СПб., 1788); прижиттєві видання “Енеїди” І. Кот-
ляревського, “Історії Малої Росії” Д. М. Бантиш-Каменського, “Мертвых 
душ” М. В. Гоголя.

Особливу групу фондових документів складають рукописні книги, 
зокрема, “Євангеліє учительне” (1597), “Литовський Статут” (1683), “Літо-
пис келейний” Д. Туптала (1691), “Житіє Петра Великого” (поч. XVIII ст., 
рукопис) “Літописець Малоросійський” (1340–1734), рукопис “Права и при-
вилегии, грамоты и указы о вольностях малороссийских” (XIX ст.). Непере-
січне значення для вивчення цехового та міського урядування становлять 
книги записів шевських цехів м. Києва (1691–1727), Кам’янця-Подільсько-
го (1795), Конотопського ратушного уряду (1678–1690, копії 1720), метрич-
ні книги церков (серед. XVIII ст.).

Рідкісні видання, книги з автографами та маргіналіями, стародруки 
виділені в окремі фондові групи “Рідкісні авторські видання”. Рукописні 
книги входять у фонд “Рукописні документи”.

Колекція включає цінні картографічні матеріали: карту України робо-
ти Баптіста Хоманно (Нюрнберг, 1716), Атлас з 19-ти карт Російської імперії 
(СПб., 1745), Атлас шифрованих карт латинською мовою тощо.

XIX – поч. XX ст. представлено документами видатних діячів України: 
д-ра архітектури П. Ф. Альошина, діяча народної освіти Х. Д. Алчевської, 
історика-етнографа, колекціонера М. Ф. Біляшівського, ученого-археолога 
В. Хвойки, українського ученого в галузі механіки О. М. Динника, ліка-
ря-мікробіолога В. А. Таранухіна, мецената Є. Х. Чикаленка та ін. У фон-
ді – листівки, газети, журнали київських видавництв, “Газета Львівська” 
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(1818, польс. мовою), друкований орган галицьких народовців “Письмо 
з Просвіти”, періодичне видання народників “Земля і воля”; фотодокументи 
з видами Києва (університет Св. Володимира, Печерська гімназія), Харкова 
(Харківський університет); театральні програмки, афіші, атестати і подячні 
листи київських гімназій.

У архіві зберігається фонд, що має безпосереднє відношення до іс-
торії НМІУ від початку створення до сьогодення (листи міністра барона 
Фрідерікса до голови Київського товариства старожитностей і мистецтв 
Б. І. Ханенка з питань будівництва музею; сім зошитів-каталогів одного 
з фундаторів музею графа О. О. Бобринського, які стосуються розкопок 
600 курганів поблизу м. Сміла у 1892–1910).

Значний інтерес в архіві музею становить фонд каталогів, інвентарних 
книг нумізматичної колекції Кременецького та Волинського ліцеїв, Мюнц-
Кабінету Київського університету Св. Володимира.

В архіві зберігаються документи видатних діячів культури, що жили 
і працювали в Україні: академіків М. Ф. Біляшівського, В. Г. Ляскорон-
ського, В. П. Бузескула; військових істориків – П. П. Потоцького, О. О. Пет-
ровського, Г. С. Габаєва (XIX – поч. XX ст.).

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарна книга

Картотеки:
інвентарні 
іменні 
географічні 
тематичні 
хронологічні 
топографічні 
предметні 
персоналій 
архівних документів

Бібліотека 
У 1902 р. бібліотека була одним із відділів музею, комплектування 

якої здійснювалось, головним чином, за рахунок пожертвувань, і тільки 
невелику кількість видань, рукописів, гравюр, малюнків було закуплено на 
кошти меценатів. Серед тих, хто купував для бібліотеки матеріали, зустрі-
чаються імена майже всіх членів Київського товариства старожитностей 
і мистецтв та всіх найперших співробітників музею. За часів радянської 
влади, у результаті реорганізацій, пов’язаних з виділенням колекцій та до-
корінними змінами в усіх напрямках діяльності музею, бібліотека стала 
окремим підрозділом. Бібліотека налічує: понад 26 тис. од. зб. основно-
го, понад 2 тис. од. зб. газетного, понад 2 тис. од. зб. журнального фондів. 
У збірці є: видання археологічних товариств і комісій, зокрема Подільсь-
кого і Київського церковно-археологічних товариств; Південно-Західно-
го відділу Російського географічного товариства; Київського товариства 
охорони пам’яток старовини та мистецтва; бібліотеки Колегії П. Галагана; 
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2-ї Київської жіночої гімназії; Київської духовної семінарії тощо. У фонді 
бібліотеки: інформаційно-довідкова література (енциклопедії, довідники, 
словники); художня література українських та російських письменників 
XIX–XX ст.; наукові історичні, археологічні, етнографічні, мистецькі та 
інші видання.

Бібліографія 
Археологическая летопись Южной России / ред. Н. Ф. Беляшевский, 

директор Киевского музея древностей и искусств. – К., 1899. – Т. 1. – 86 с. ; 
1900. – Т. 2. – [VIII, 238 с.; ІІІ табл.] ; 1901. – Т. 3. – 237 с. ; 1903. – № 1–
6. – [VII, 419 с.; ІХ табл.] ; 1904. – № 1–6. – [417 с., ХІХ табл.] ; 1905. – [VI, 
272 c., ХІІ табл.].

Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного 
и научного музея императора Николая Александровича. – К., 1905. – 30 с.

Отчеты Киевского художественно-промышленного и научного музея 
имени государя императора Николая Александровича [за 1909–1915 годы]. – 
К., 1909. – 19 с. ; 1910. – 37 с. ; 1911. – 15 с. ; 1912. – 13 с. ; 1913. – 12 с. ; 
1914. – 33 с. ; 1915. – 37 с.

Щербаківський Д. Золотарська оправа книжки в ХVI–XIX століттях 
на Україні / Д. Щербаківський ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – К., 1924. – 
15 с. 

Щербаківський Д. Український портрет : виставка Українського 
портрету XVII–XX ст. / Д. Щербаківський, Ф. Ернст ; Всеукр. іст. музей  
ім. Т. Шевченка. – К., 1925. – 64 с. 

Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування / 
Д. Щербаківський ; Всеукр. академія наук, іст. секція. – К., 1925. – 51 с. 

Курінний П. Академік Микола Теодотович Біляшівський як археолог / 
П. Курінний // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К. : Укр. 
академія наук. – 1926. – Кн. 9. – С. 24–32.

Ляскоронський В. М. Т. Біляшівський як нумізмат / В. М. Ляскорон-
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А. Андріуца, О. Завальна, М. Варшавська,  
О. Полегайлов, В. Бабкіна

Меморіальний комплекс “Національний музей історії  
великої вітчизняної війни 1941–1945 років”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 44, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 285-94-52, 
Тел./факс: (044) 285-94-57
Е-mail: nmhpw@ln.ua
Веб-сайт: http://www.warmuseum.кiev.ua 

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, автобус 24, тролейбус 38 

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1974–1981 рр. – Український державний музей історії Великої Вітчиз-

няної війни 1941–1945 років. 
1981 р. – Меморіальний комплекс “Український державний музей іс-

торії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. 
1996 р. – Меморіальний комплекс “Національний музей історії Ве-

ликої Вітчизняної війни 1941–1945 років”. Статус національного надано з 
урахуванням значення Меморіального комплексу як унікальної пам’ятки 
вітчизняної культури, з метою збереження його історико-культурних цін-
ностей. 

Структурно музейний фонд поділяється на писемні, речові предмети, 
фото-, фонодокументальні джерела, образотворчі, зброю і техніку. 

Обсяг фондів
понад 300 тис. од. зб. музейних предметів
бл. 240 тис. од. зб. документального фонду, у т. ч.:
понад 225 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (1900–2008)
понад 45 тис. од. зб. фотодокументів (1910–2006)
понад 1 тис. од. зб. кіно-, фоно-, відеодокументів

Анотація складу фондів
Музей створений з метою виявлення, комплектування, вивчення, збе-

реження та пропагування пам’яток і реліквій Другої світової та Великої Віт-
чизняної воєн, а також для наукового дослідження цих історичних подій. 

Базову основу склали матеріали республіканської виставки “Партиза-
ни України в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників”, яку було 
відкрито в квіт. 1946 р. та невдовзі прирівняно до музеїв 1-ї категорії, а та-
кож частина відповідного фонду Державного історичного музею (нині – На-
ціональний музей історії України).
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У головній експозиції, яка постійно доповнюється та оновлюється, 
пріоритет надано українській тематиці, самовідданості народу України, 
його внеску в здобуття Перемоги над нацизмом. Значну увагу приділено 
також подіям на різних ділянках радянсько-німецького фронту, ратній і тру-
довій співдружності народів у боротьбі з ворогом, подвигам рядових бійців, 
функціонуванню радянського тилу. Окремий тематичний блок присвячено 
окупаційному режиму. 

Комплексне відтворення основних подій Великої Вітчизняної та Дру-
гої світової воєн досягнуто поєднанням документальних, реліквійних, ху-
дожньо-символічних та аудіовізуальних засобів. 

Складовою частиною Меморіального комплексу є фондові колекції, 
на базі яких відкрито постійні реліквійні експозиції, що розповідають про 
учасників локальних воєн та збройних конфліктів за межами колишнього 
СРСР.

Фондове зібрання Меморіалу є невід’ємною частиною Державного 
музейного фонду України.

Рукописні та друковані оригінали з паперовими носіями знаходять-
ся у групах збереження “Документи”, “Листівки”, “Книги”, “Газети”. До-
кументи на інших носіях зберігаються у групах “Фото і негативи”, “Кіно-, 
фоно-, відеодокументи”.

Протягом 2006–2008 рр. створено окремий документальний фонд 
на загиблих та зниклих безвісті у роки Великої Вітчизняної війни вій-
ськовослужбовців, призваних з території України. Це понад 7 тис. справ, 
переданих до музейної колекції за рішенням Міністра оборони України, які 
містять понад 2 млн. документів: сповіщення про загибель, іменні списки, 
алфавітні Книги обліку, нормативні документи щодо обліку втрат, листуван-
ня з пошуку зниклих безвісті, документи щодо військових поховань тощо. 
Проведено класифікацію та предметний аналіз справ. Розпочато створення 
Всеукраїнської електронної бази даних загиблих. На поч. 2009 р. опрацьова-
но 20 тис. документів (Вінницька та Київська області). Ці документи є важ-
ливим джерелом для організації науково-дослідної роботи в напрямі ви-
світлення маловідомих подій історії України, створення нових музейних 
експозицій, збагачення історичної пам’яті. 

Документальні джерела з паперовими носіями, що зберігаються у фон-
дах музею, сприяють збереженню історичної правди про Другу світову вій-
ну, її значення в історичній долі України та його народу, ціну Перемоги.

Документи дають можливість аргументовано й послідовно відтвори-
ти міжнародну ситуацію 1930-х років, розкрити причини, що призвели до 
планетарної трагедії, показати катастрофу початкового періоду Великої Віт-
чизняної війни – відступ, втрати в оборонних боях, оточення.

Історичні реліквії достовірно відтворюють хід і значення великомас-
штабних битв: Московської, Сталінградської, Курської, битви за Дніпро, 
штурму Берліна. Значна частина документального фонду присвячена виз-
вольним операціям на території Європи, створенню та діяльності антигіт-
лерівської коаліції, спільним діям союзників у розгромі агресорів, руху Опо-
ру. З науковою неупередженістю документи свідчать про злочинні плани та 
дії нацизму проти людства, дають можливість відтворити стратегічне місце 
України як одного з центральних театрів війни, роль українського народу у 
створенні матеріальних і технічних передумов Перемоги.



Архівні установи України

404

Значний комплекс документів підтверджує значення соборності  
України, становлення її як суб’єкта міжнародного права, члена світового 
співтовариства в якості співзасновника ООН. 

Документальні пам’ятки не залишають поза увагою такі непрості 
теми, як діяльність ОУН та УПА, трагічні події в Західній Україні після 
її визволення від нацистів, долі радянських військовополонених та “остар-
байтерів”.

За музейною класифікацією Національний музей історії Великої Віт-
чизняної війни є меморіальним. Меморіальність пояснює реліквійність ба-
гатьох типових документів і навіть раритетність деяких з них.

Фонд музею містить як матеріали військових об’єднань, з’єднань, час-
тин, установ, організацій і підприємств (накази, постанови, розпорядження, 
відозви, довідки, рапорти, звіти, зокрема друковані матеріали: листівки, га-
зети, оголошення, афіші), так і особисті документи: членські квитки, чер-
воноармійські та червонофлотські книжки, посвідчення, свідоцтва про на-
родження, одруження, смерть, характеристики, послужні списки, нагородні 
документи, щоденники, записні книжки, листи тощо.

Комплектування фондів проводиться переважно комплексно, тобто 
матеріалами, що найповніше характеризують особистість того чи іншого 
учасника війни. Найбільш ранні в хронологічному відношенні документи 
датуються 1900 р. 

Численні документи присвячено історичному, політичному та соціаль-
но-економічному життю України у 1930-ті рр. Серед матеріалів – документи, 
що свідчать про питання, пов’язані з індустріалізацією країни, колективіза-
цією сільського господарства, культурними зрушеннями. Великий комплекс 
документів присвячено ударникам праці, індустріальним перетворенням, 
удосконаленню Червоної армії. Частина документів висвітлює голодомор в 
Україні, репресії, що охопили всі шари суспільства, зокрема армію.

Особливого значення набувають документи про воєнні конфлікти і 
війни, що сталися напередодні Другої світової війни.

У фондах зберігаються матеріали учасників національно-визволь-
ної війни в Іспанії 1936–1939 рр., радянсько-фінської війни 1939–1940 рр., 
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти японських 
агресорів на території Монголії та Китаю. Серед них – особисті та служ-
бові документи активних учасників Великої Вітчизняної війни Г. Жукова,  
М. Кирпоноса, Х. Краснокутського, О. Родимцева та ін.

Серед писемних джерел передвоєнного періоду особливе місце посіда-
ють документи, що стосуються Карпатської України та її збройних сил “Кар-
патська Січ”. Вони свідчать, що недовгий, проте яскравий період існування 
цієї незалежної держави став однією з важливих сторінок багатовікової бо-
ротьби карпатських українців за встановлення української державності. 

Основний масив документів Меморіального комплексу належить 
до періоду Другої світової війни. Абсолютна більшість матеріалів – осо-
бисті. Це документи видатних воєначальників: Г. Жукова, К. Рокосовського, 
І. Конєва, Р. Малиновського, І. Черняховського, І. Якубовського, М. Ватуті-
на, П. Рибалка, С. Ковпака, О. Федорова, І. Кожедуба, А. Недбайла та ін. 
Документальний фонд музею зберігає значний обсяг інформації, що роз-
криває подвиги та самовідданість наших земляків. Серед них – грамота Ге-
роя Радянського Союзу, датована 4 листоп. 1941 р., яка свідчить, що наказом 
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Президії ВР від 22 лип. високе звання присвоєне К. Семенченку. Танкова 
дивізія під його командуванням відзначилася у червневих боях на Володи-
мир-Волинському напрямку. Генерал-майор Семенченко став одним із пер-
ших у роки війни українців – Героїв Радянського Союзу. Серед нагородних 
документів – значна кількість подяк Верховного головнокомандувача за 
визволення населених пунктів. Ці подяки належать як командному складу, 
так і рядовим бійцям.

Про мужність і відвагу трудівників війни розповідають численні ру-
кописні документи: записки, розпорядження, нотатки. Зберігається записка 
учасника оборони м. Києва лейтенанта І. Баранника. У серп. 1941 р., в ос-
танньому бою, розуміючи безвихідь становища, він власноруч написав 
сповіщення про свою загибель, яке було знайдено у 1941 р. 

Вкрай важливу в історичному та емоційному плані групу становлять 
документи, пробиті ворожими кулями та осколками. Серед них – записна 
книжка капітана М. Сологуба, подяки Верховного головнокомандувача за 
визволення міст Орел, Сталінград, Київ, Бахмач, Берлін капітана Ю. Сер-
геєва, посвідчення, орденська книжка, лист полковника О. Головачова, ком-
сомольські квитки та відомості про сплату комсомольських внесків та ін.

Значне місце належить листам, які досить часто відтворюють настрій, 
почуття людини на війні, її характер, трагедію й долю покоління, дух того 
часу. “…Я їду битися за праве діло, за наші міста і села, фабрики і заводи, за 
нашу Батьківщину, за щасливе життя. Гітлер буде розбитий, а ми переможе-
мо, в цьому можете не сумніватися”, – це рядки з листа від 29 лип. 1941 р. 
Д. Середи, який пропав безвисті у верес. 1941 р. 

Серед майже 5 тис. листів воєнного часу – епістолярій воєначальни-
ків К. Рокосовського, М. Кирпоноса, В. Чуйкова, І. Якубовського та інших, 
і сотні листів невідомих широкому колу бійців та командирів, трудівників 
тилу, учасників руху Опору. 

Унікальним документальним джерелом, в якому висвітлено суспіль-
но-політичні настрої, позиції та роздуми людей різних за освітою, фахом, 
соціальним статусом, особистими уподобаннями, є щоденники. Деякі міс-
тять чернетки пояснювальних та доповідних записок. Наприклад, записи 
в щоденнику генерал-майора М. Фекленка, командира 19-го механізованого 
корпусу 5-ї армії, згодом командувача 38-ї армії Південно-Західного фронту. 
Інші знайомлять з обставинами, в яких опинилися автори щоденників. На-
приклад, записи А. Єгорова, фотокореспондента газети Південного фронту 
“Во славу Родины”. Але більшість щоденників містять записи про фронтові 
будні, побутові умови, думки про рідних, мрії про майбутнє. 

Враження від боїв під час оборони Києва, опис виходу з оточення, 
спостереження за картинами війни, переживання з приводу відступу ра-
дянських солдатів, роздуми про становище на фронті, туга за Україною міс-
тяться в щоденниках диктора фронтового мовлення політуправління Пів-
денно-Західного фронту С. Марченка. 

Життя в окупованому місті змальовує в своєму щоденнику киянка 
Н. Герасимова.

Документальний фонд музею зберігає щоденники фронтовиків, які 
лягли в основу повоєнних літературних творів: щоденникові записи О. Мак-
симейка, автора повісті “Сторінки юності”; записи Г. Володіна, автора 
повісті “У діючій армії”; щоденники партизанських командирів і комісарів 
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(двічі Герой Радянського Союзу С. Ковпак, майбутній відомий письменник 
Я. Баш) та ін.

Зберігається рукописна копія щоденника С. Руднєва, яку зробив з оригі-
налу взимку 1944 р. П. Воронько. До фондів музею ця копія надійшла вже 
після смерті П. Воронька за його заповітом (1987). Оригінал щоденника збері-
гається в Центральному державному архіві громадських об’єднань України.

Серед документів стосовно партизанського руху чимало іноземних: 
диплом почесного громадянина м. Гонзага О. Накорчемного, який воював 
у лавах італійських партизанів; посвідчення до медалі “За заслуги перед 
Краковом” керівника розвідгрупи “Голос” Є. Березняка тощо.

Складовою частиною руху Опору на окупованій території України 
була діяльність УПА. Документальний фонд музею зберігає відповідні ма-
теріали. Це – відозви, розпорядження, звернення, схеми, деякі особисті до-
кументи рядових учасників національно-визвольних змагань. Привертають 
увагу матеріали К. Осьмака – Президента Української Головної Визвольної 
Ради, М. Сороки – члена Крайового Проводу ОУН, К. Зарицької – зв’язкової 
Головного командира УПА Р. Шухевича та ін. 

Документи Меморіального комплексу зберігають численні свідчен-
ня злочинної окупаційної політики нацистів: розпорядження, оголошення, 
звернення окупаційної влади, якими регламентувалося життя на окупова-
них територіях, особисті документи громадян: довідки, робочі картки, тру-
дові книжки, посвідчення, заяви тощо.

Війна принесла в Україну нескінченний ланцюг трагедій: фізичні 
розправи нацистських каральних органів, голод, рабську працю та приму-
сову депортацію працездатних людей, яка торкнулася практично всього ук-
раїнського народу. 

Колекція документів українських “остарбайтерів” складається з 
420  листів, 118 опитувальних листів колишніх примусових робітників, но-
татків та різноманітних записів. Вони дають широкий спектр інформації 
не тільки про умови життя й праці “остарбайтерів” у різних районах Ні-
меччини, а й про ситуацію в окупованій Україні, традиційні стосунки в ук-
раїнських родинах, особисті сторони спілкування.

З цих документів можна дізнатися про час, місце, умови перевезення, 
соціальні, політичні, економічні й побутові умови проживання та адаптації 
до них, умови праці та оплату за неї на чужині; населені пункти, в яких пе-
ребували вивезені на роботи; підприємства, іноді навіть імена господарів, 
ставлення хазяїв до робітників тощо. 

Тему наслідків нацистської окупаційної політики розкривають доку-
менти Надзвичайної державної комісії зі встановлення злочинів німецько-
фашистських окупантів, твори українських школярів, які пережили оку-
пацію, листи радянських бійців із враженням про побачене у визволених 
містах і селах. 

Зберігаються 70 актів про злодіяння окупантів у Харківській, Чернігів-
ській, Київській областях, Криму, містах Сталіно, Мелітополь, Київ, Корсунь-
Шевченківський. Крім того, син Н. І. Буриченка – секретаря Київської облас-
ної і міської комісій сприяння передав до музею документи з архіву матері, 
зокрема свідчення місцевих жителів і воїнів Червоної армії, акти про злочини 
окупантів у Вінницькій, Київській, Одеській, Черкаській, Житомирській об-
ластях і м. Києві, списки втраченого громадянами майна тощо.
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У списку осіб, розстріляних у Києві – директор антирелігійного му-
зею М. Чорногубов, убитий з метою приховати сліди пограбування лавр-
ського сховища, та директор музейного заповідника Києво-Печерська лавра 
Шеверницький, якого вбили за відмову видати музейні цінності. Серед до-
кументів – списки жителів Петровського району, розстріляних у Бабиному 
Яру в 1941–1943 рр.

60 творів учнів шкіл м. Ворошиловграда й області 1943–1944 рр. на 
тему “Що я пережив під час німецької окупації” розповідають про погра-
бування, вбивства жителів та близьких, знищення євреїв, знущання над вій-
ськовополоненими, мобілізацію на різні роботи, насильницьке вивезення 
молоді до Німеччини, смерть рідних і знайомих від голоду, спалення домі-
вок у селах, руйнування, розстріли жителів під час відступу.

Документальний фонд Меморіального комплексу є цінним свідчен-
ням внеску українського народу у створення матеріально-технічних пере-
думов розгрому нацистської Німеччини. Він містить офіційні документи, 
матеріали українських підприємств, евакуйованих у східні райони СРСР, 
документи про героїчну працю трудівників тилу, а також матеріали, які ві-
дображають трудову доблесть під час відбудовних робіт в Україні, що роз-
почалися відразу після визволення її території. Серед цих джерел, як і серед 
матеріалів, що стосуються бойових дій, значну частину становлять офіційні 
документи, проте основний масив – це грамоти, урядові телеграми, посвід-
чення, перепустки, документи про евакуацію, листи, характеристики, ман-
дати, продуктові картки, що належали конкретним особам, які відзначилися 
на трудовому фронті. Зберігаються службові посвідчення та свідоцтво Ге-
роя Соціалістичної Праці начальника Південно-Донецької залізниці П. Кри-
воноса, грамота Героя Соціалістичної Праці командира окремої залізничної 
бригади В. Безвесільного, Похвальний лист Наркомату чорної металургії 
“Кращому ударнику соцзмагання 1943 року” Л. Головашової, посвідчення 
“Майстер-водій танка” випробувача танків Уральського заводу ім. Кірова 
В. Ляшка та ін. Серед матеріалів – документи рядових трудівників та ор-
ганізаторів виробництва, директорів підприємств, головних конструкторів: 
М. Крамера – директора Златоустівського металургійного заводу; М. Ку-
черенка – заступника головного конструктора Харківського заводу ім. Ком-
інтерна, одного з творців танка Т-34; Ф. Чеботарьова – директора київського 
заводу “Арсенал” та ін.

Зберігаються матеріали видатних учених та діячів культури: документи 
Є. Патона – директора інституту електрозварювання, О. Богомольця – пре-
зидента АН УРСР, О. Палладіна – віце-президента АН УРСР, письменників 
М. Бажана, О. Довженка, С. Голованівського, видатних акторів Ю. Лаврова, 
З. Гайдай та ін.

Документальний фонд музею зберігає численні свідчення героїзму 
воїнів Червоної армії, виявленого на завершальному етапі Другої світової 
війни – в боях на Далекому Сході. 

У фотодокументальному фонді Меморіального комплексу знаходяться 
матеріали з особових архівів відомих дослідників історії війни: письменника 
С. Смирнова та учасника оборони Києва І. Євдокимова, які упродовж кількох 
десятиліть вели пошук невідомих героїв. Серед документів – листування з де-
ржавними установами та приватними особами, записники, записи споминів, 
письмові свідчення учасників подій, схеми, довідки, донесення тощо.
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Складовою частиною фонду є документи, що стосуються історії ство-
рення, маршрутів руху, місць дислокацій (зокрема, українські міста), струк-
тури евакогоспіталів, а також діаграми, схеми, статистичні дані, протоколи 
і звіти наукових конференцій, характеристики працівників тощо.

До Меморіального комплексу передано 602 особові справи двічі Ге-
роїв Радянського Союзу та Героїв Радянського Союзу, що зберігались у вій-
ськкоматах. У справах – послужні списки, автобіографії, службові та бойові 
характеристики, довідки, нагородні листи, подання на присвоєння військо-
вого звання. Вони поповнили існуючий фонд з вивчення бойових шляхів 
частин та з’єднань і подвигів Героїв Радянського Союзу, який містить  
559 справ частин та з’єднань (314 з них воювали на території України), 
11252 справи Героїв Радянського Союзу, 733 – кавалерів ордена Слави 3-х 
ступенів, 74 – Героїв Соціалістичної Праці, 6 – Героїв України, які отрима-
ли ці звання за бойові та трудові подвиги, здійснені в роки війни. Справи 
військових частин містять схеми, історичні довідки про бойовий шлях час-
тин, складені ветеранами. Із архіву Міністерства оборони України надійшло 
473 розсекречених історичних формуляри розформованих військових час-
тин. Зберігаються копії архівних довідок, нагородних листів, отриманих із 
ЦАМО СРСР та РФ, військкоматів, а також фото, газетні статті тощо. 

Частина документального фонду музею містить матеріали, що допо-
магають відтворити “образ ворога”: офіційні документи вермахту та ні-
мецької влади на окупованих територіях, членські квитки окремих членів 
НСДАП, листи німецьких солдатів до своїх рідних у Німеччину та листи 
з рейху на фронт. 

Персональний документальний фонд Меморіального комплексу “На-
ціональний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” від-
дзеркалює всі основні події та проблеми цього періоду і містить різноманіт-
ні за видами і хронологією матеріалів: від призовних повісток, датованих 
22 черв. 1941 р., до матеріалів генерала К. Дерев’янка, який від імені ра-
дянського уряду підписав Акт про беззастережну капітуляцію Японії 2 ве-
рес. 1945 р.

Складовою частиною документального фонду є матеріали радянських 
військовослужбовців, які брали участь у локальних війнах та збройних кон-
фліктах на території Кореї, В’єтнаму, Єгипту, Сирії, Ефіопії, Куби та інших 
країн. Переважна більшість документів стосується подій в Афганістані. 
Це – службові та особисті документи, карти, листи, записники, щоденники, 
нагородні свідоцтва тощо. 

Серед усього комплексу джерел виокремлюються друковані матеріа-
ли (газети, листівки і книги). На сторінках цих видань відтворено основні 
події, яким присвячено експозиції Меморіального комплексу.

Колекція газет та журналів складається з центральних, фронтових, 
армійських та дивізійних газет. На сторінках червоноармійських газет ви-
світлювались події, що відбувалися на всіх фронтах, друкувалися матеріали 
про Героїв Радянського Союзу, кавалерів ордена Слави, накази Ставки ВГК, 
оперативні зведення, хроніка визволення міст і сіл, міжнародні події тощо.

У документальному фонді наявні неповні комплекти та окремі екзем-
пляри націоналістичних часописів і тих, що видавалися на окупованій те-
риторії України, а також газет Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі, 
Чехословаччини, Афганістану. 
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Цінним джерелом документального фонду є листівки періоду Вели-
кої Вітчизняної війни, що видавали ЦК ВКП(б) та КП(б)У, Політуправління  
Червоної армії та Чорноморського флоту, політвідділи фронтів, армій, 
дивізій, накази та подяки ВГК, оперативні зведення Радінформбюро, 
пам’ятки бійцям та командирам, пропагандистські листівки про Героїв Ра-
дянського Союзу, кавалерів ордена Слави, Героїв Соціалістичної Праці.

Із загальної кількості цього типу джерел можна виокремити листівки, 
що видавалися німецькою окупаційною владою. Серед них – оголошення та 
розпорядження рейхскомісаріату “Україна”, заклики, звернення, вимоги до 
населення України.

Листівки ЦК КП(б)У, ЦК ЛКСМУ, штабів бойових партизанських груп 
і загонів України, що висвітлюють рух Опору в Україні, присвячені діяльності 
радянських партизанів, наслідкам окупаційного режиму в Україні, містять 
звернення та заклики до українського народу, до вояків УПА, РОА тощо.

Незначну частину цього фонду становлять пропагандистські листівки 
головної команди УПА, 1943–1944 рр.: звернення до українського народу, 
багатонаціонального складу радянських військовополонених, а також до 
воїнів Червоної армії. 

Наявні документи, видані Військвидавом, які висвітлюють участь ра-
дянських воїнів у бойових діях на території Афганістану, а також Політуп-
равлінням Туркестанського військового округу (мовою дарі), що містять 
гасла та заклики на підтримку політики національного примирення. 

Листівки, видані у США, Афганістані та інших країнах у 1950– 
1980-х рр., містять гасла, заклики та звернення до народів Афганістану, Ку-
би, В’єтнаму, а також тексти гімнів Анголи, Ефіопії, інших країн. Ці листів-
ки видані англійською, іспанською, португальською, в’єтнамською мовами, 
а також мовами дарі та фарсі.

Важливим видом джерел, що формують історичну пам’ять про Другу 
світову війну, локальні війни та конфлікти ХХ ст., є фотографія. 

Фонд “Фото і негативи” має портретні, групові, сюжетні, видові фото-
графії. В основному – авторські та аматорські фотознімки, на яких зафіксо-
вано бойові дії, фронтові будні, важливі події в житті людей під час воєн.

Зберігаються фотодокументи майстрів радянської фотопубліцистики, 
фронтових фотокореспондентів та кінооператорів Б. Горіловського, Р. Діа-
мента, Є. Єгорова, О. Кноррінга, Л. Коробова, А. Кричевського, Г. Ліпс-
керова, М. Маркова-Грінберга, О. Межуєва, Т. Мельника, А. Морозова, 
М. Савіна, Г. Санька, С. Стояновського, В. Тьоміна, Г. Хомзора. Є колекції 
кореспондентів О. Устинова, А. Шайхета, Є. Халдея, П. Трошкіна, О. Лан-
дер, Я. Давідзона, Я. Рюмкіна, І. Шагіна, О. Становова, Г. Зельми, В. Ор-
лянкіна. Фотолітописцями бойових дій на території Монголії та під час 
радянсько-фінської війни справедливо вважаються В. Тьомін та П. Трошкін. 
Є відомий авторський фотознімок “Маленьке чортеня” з автографом Героя 
Соціалістичної Праці Р. Кармена (Китай, 1939).

Основна частина фотодокументального фонду відбиває події Другої 
світової війни. Майже всі великі битви та операції Великої Вітчизняної вій-
ни знайшли своє відображення у серіях негативів та фотовідбитків фото-
кореспондента журналу “Фронтовая иллюстрация” А. Шайхета. Перший 
воєнний знімок датований 22 черв. 1941 р., останні – трав. 1945 р. До хрес-
томатійних можна зарахувати фотознімок “Даєш Київ! 1943 р.”.
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У колекції фотокореспондента газети “Правда” О. Устинова – знімки 
1941 р., серед яких й датовані 22 і 23 черв. Він – автор знімків військового 
параду 7 листоп. 1941 р. у Москві та Параду Перемоги 24 черв. 1945 р.

Різноманітна та змістовна колекція фотокореспондента газети “Прав-
да” Є. Халдея включає фотографії про бойові дії у Заполяр’ї, битву за  
Москву, визволення Севастополя, країн Європи, Берлінську операцію, 
Потсдамську конференцію та бойові дії на Далекому Сході. Найбільш 
відомий знімок Є. Халдея “Прапор Перемоги над Рейхстагом. Берлін, 
1.05.1945 р.”.

Фотографії та кінорепортажі про Сталінградську битву та битву за 
Україну створювали фронтові фотокореспонденти Г. Зельма та Я. Рюмкін, 
кінооператори В. Орлянкін та А. Кричевський. Це класика воєнної фото- 
і кіножурналістики. 

Привертають увагу портрети героїв боїв (як воєначальників, так і ря-
дових солдатів різних родів військ), побутові та бойові сюжети, що розпові-
дають про фронтове життя, зроблені фотокореспондентом газети “Совет-
ский воин” О. Ландером. 

Україна партизанська представлена фотознімками Я. Давідзона, 
Л. Коробова, П. Вершигори, Л. Кумка, Б. Вакара, М. Глідера, О. Картузо-
ва, В. Фроленка, І. Озерського, Л. Юрова, М. Трахмана, Я. Табаровського, 
Я. Рюмкіна. Найбільш змістовна колекція – заслуженого журналіста Украї-
ни Я. Давідзона, яка містить фотодокументи про Чернігівсько-Волинське, 
Чернігівське та Сумське партизанське з’єднання. 

Особливе місце в колекції повоєнних фотодокументів займають ав-
торські знімки, присвячені війні в Афганістані (О. Єфимов, Г. Надєждін, 
О. Секретарьов, В. Некрасов) та Чорнобильській трагедії (В. Хабаров).

Фотодокументальний фонд музею містить значний масив аматорських 
фото, що відбивають різноманітні події як Великої Вітчизняної, так і інших 
воєн, про які заявлено в тематиці музею. Наявні також німецькі фотодоку-
менти: портретні, сюжетні, видові, зроблені як аматорами, так і професій-
ними майстрами.

Документальний фонд зберігає кіно-, фоно-, відеодокументи, істори-
ко-документальні кінострічки, створені на кіностудіях міст Києва і Москви 
на замовлення та за участю науковців Меморіалу. Це – фільми, присвячені 
важливим етапам війни, вирішальним битвам, видатним воєначальникам, 
окремим героям, стрічки, що розповідають про події Афганської війни та 
історію створення і діяльність Меморіального комплексу. Наявні кіностріч-
ки містять оригінальні синхрони воєначальників, членів їхніх родин, оче-
видців подій, хроніку ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та архівів РФ 
(м. Красногорськ, Білі Стовпи).

Протягом десятиліть науковці музею створюють усну історію вій-
ни. Фоно-, відеодокументи представлено спогадами учасників і очевидців 
воєнних подій (1935–1989), серед яких найціннішими є записи Героїв Радян-
ського Союзу, кавалерів орденів Слави трьох ступенів, видатних воєначаль-
ників, діячів науки, культури та ін.

Документальний фонд Меморіального комплексу “Національний му-
зей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” є носієм історичної 
пам’яті і спрямований на створення повноцінної джерельної бази для до-
сліджень в галузі історії України.
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Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень
Інвентарні книги
Науково-уніфіковані паспорти
Топографічні описи
Огляди фондових колекцій

Картотеки:
іменні
тематичні
предметно-хронологічні 

Довідковий іменний каталог

Науково-довідкова бібліотека
Налічує бл. 28 тис. прим. наукової, політичної, історичної, краєзнав-

чої і довідкової літератури (1861–2008). 
Найбільшу цінність мають книги, видані в роки війни. Серед них – 

твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Твардовського, К. Симоно-
ва, П. Тичини, В. Сосюри та ін. видатних майстрів слова.

Понад 4 тис. прим. видань мають автографи та дарчі написи бл. 600 
Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної Праці, зокрема двічі 
Героїв Радянського Союзу О. Василевського, І. Конєва, В. Лавриненкова,  
Д. Лелюшенка, А. Недбайла, О. Федорова, Героїв Радянського Союзу 
М. Доліної, Ю. Збанацького та ін.

Серед книжок слід відзначити колекцію мініатюр, що складається 
з 606 од. Це – різноманітні видання 33-ма мовами, які містять автографи 
і видані у 12 країнах. Книжкова колекція має понад 600 видань іноземними 
мовами. Доцільно виділити фонд книжок, що мають т. зв “легенду”. Серед 
таких видань – “Божественна комедія” Данте Аліґ’єрі (1891). Книгу було 
викрадено гітлерівцями під час війни з Севастопольської державної бібліо-
теки та знайдено радянським воїном у бібліотеці Рейхстагу в 1945 р. Книж-
ка ручного друку для сліпих “Дорогою ціною” М. Коцюбинського (1926) на-
лежала майбутньому Герою Радянського Союзу Я. Батюку. Цікавим є опис 
про Україну німецькою мовою (1942), що був за пам’ятку солдатам окупа-
ційних військ. У 1997 р. німецький турист Ханс Гайдельбергер, відвідав-
ши Меморіальний комплекс, від імені і на прохання свого тяжко хворого 
батька, колишнього солдата вермахту, передав цю книжку до фондів музею, 
попередньо надірвавши її на знак покаяння та надію на пробачення й при-
мирення. 
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Національний музей “Чорнобиль” 
(історичний музей)
Підпорядкування: Міністерство внутрішніх справ України
Адреса: пров. Хоревий, 1, м. Київ, 04071
Тел.: (044) 425-43-29, 417-54-22
E-mail: museum@chornobylmuseum.kiev.ua
Веб-сайт: http://chornobylmuseum.kiev.ua
Транспорт: станція метро “Контрактова площа”, трамвай 18, 14, 12 
(зуп. “Контрактова площа”)
Час роботи: 10.00–18.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–17.00 (субота), 
вихідний день – неділя

Історична довідка
1992 р. – музей “Чорнобиль” відкрито при Управлінні пожежної охо-

рони УВС Київської області. Перша його експозиція створена на базі по-
жежної фотовиставки “Пам’ять мужності і слави”, матеріали якої стали по-
чатком фондової колекції нового музею. 

1993–1996 рр. – активне комплектування фондів шляхом науково-
пошукових відряджень по областях України, Росії, експедицій у зону від-
чуження, робота у приватних родинних архівах, архівах відомств та мініс-
терств, розроблення нової наукової концепції музею. 

1995–1996 рр. – створення нових експозиційних площ, повна реекс-
позиція. 

1996 р. – Національний музей “Чорнобиль” МВС України. 

Обсяг фондів
бл. 7 тис. од. зб. музейних предметів
4470 од. зб. документів з паперовими носіями (1919–2006) 
2463 од. зб. фотодокументів (1919–2006)

Анотація складу фондів
Фонди музею складаються з речових, образотворчих, декоративно-

ужиткових, писемних предметів, фото, відео, пов’язаних із найбільшою тех-
ногенною та радіоекологічною катастрофою сучасності – ядерною аварією 
на Чорнобильській АЕС, питаннями історії ЧАЕС та території, де вона по-
будована.

Документи, які входять до основного фонду, зберігає відділ музейних 
фондів.

Значну частину документів складають документи особового поход-
ження громадян – учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які стосуються їх-
ньої особистої біографії та подвигу у Чорнобилі. Музей зберігає велику 
кількість офіційних документів державних органів, міністерств і відомств, 
окремих організацій, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії, будівниц-
твом, експлуатацією та закриттям ЧАЕС, станом радіаційного забруднення 
територій, переселенням людей тощо.

Зберігаються фотодокументи, які охоплюють події, пов’язані з грома-
дянською війною, розвитком господарства до Великої Вітчизняної війни, 
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післявоєнним життям і діяльністю країни; фотодокументи з історії Україн-
ського Полісся, побуту та звичаїв його жителів, з історії атомної енергети-
ки України, Чорнобильської АЕС (будівництво, аварія, роботи з ліквідації 
наслідків, створення зони відчуження, евакуацію і подальше влаштування 
евакуйованого населення); відображають діяльність чорнобильських гро-
мадських організацій з питань соціального захисту, проблеми навколишньо-
го середовища; фотографії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
Музей має колекцію плакатів 108 авторів з 25 країн світу, присвячених еко-
логічним проблемам Чорнобиля.

Фондоутворювачі: громадяни України – учасники ліквідації наслід-
ків аварії на ЧАЕС багатьох професій (військові, персонал ЧАЕС, пожежні, 
міліціонери, медики, будівельники, лісники, шляховики та ін.), члени їхніх 
сімей, вдови, евакуйовані, постраждалі, а також державні та громадські ор-
ганізації, зарубіжні установи, діяльних яких стосується проблем Чорнобиля. 

Обліково-довідковий апарат 
Книги надходжень музейних предметів 
Книги наукового інвентарю 
Акти приймання музейних предметів 
Протоколи засідань фондово-закупівельної комісії 

Картотеки:
інвентарна (окремо на документи, газети, журнали, книги, фото, обра-

зотворче мистецтво тощо) 
довідкова на фондоутворювачів 
хронологічна газет 
тематична газетних публікацій 
алфавітна авторів публікацій у друкованих виданнях 

Топографічні покажчики 

Книжковий фонд 
Налічує 597 прим. книг (у т. ч. 101 прим. з автографами авторів або 

героїв). До нього входить спеціальна, наукова та науково-популярна літера-
тура з ядерної енергетики, конструкції ядерних реакторів та атомних елек-
тростанцій, література з проблем Чорнобильської катастрофи та її наслід-
ків – біологічних, медичних, екологічних, соціальних, участі міністерств 
та відомств України, колишнього Радянського Союзу в ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС. Низка книг висвітлює історію та етнографію українсько-
білоруського Полісся. Художня література включає переважно поетичні 
твори відомих українських поетів, поетів-аматорів (постраждалих та лікві-
даторів) про Поліську землю, катастрофу, її наслідки та долі постраждалих 
від неї людей, а також документальні оповідання, спогади. Газетний фонд 
складається з 2182 прим. центральних, обласних, районних та відомчих га-
зет України, які видавалися центральними та партійними органами влади 
СРСР, УРСР (1976–2006). 

А. Королевська 
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Національний художній музей України
Підпорядкування: Міністерство культури України 
Адреса: вул. Грушевського, 6, м. Київ, 01001
Тел.: (044) 279-64-62, 278-74-54 
Транспорт: станція метро “Майдан незалежності”, автобус 24, 55, 
62, маршрутне таксі 238, 466, 527 (зуп. “Європейська площа”) 
Час роботи: 10.00–18.00 (вівторок–четвер, субота, неділя),  
11.00–19.00 (пятниця), вихідний день – понеділок

Історична довідка 
1899 р. – засновано понад 100 років тому як Київський міський музей 

старожитностей і мистецтв.
Музей, за задумом першого його директора М. Біляшівського, став 

науково-дослідним центром з вивчення національної культури, історії та 
мистецтва.

Обсяг фондів
бл. 40 тис. од. зб. музейних предметів (ХІ–ХХ ст.), у т. ч.
6106 од. зб. документів (XVII–XX ст.)

Анотація складу фондів
Документи є важливими науковими джерелами до історії українсько-

го образотворчого мистецтва, творчості окремих митців, їхніх біографій. У 
фондах зберігаються скарби українських збірок, великі міжнародні проек-
ти, зокрема мистецької класики і традиційних мистецтв різних країн світу, 
знаних сучасних майстрів. Музей володіє колекцією творів іконопису, жи-
вопису, графіки, скульптури, ужиткового мистецтва, українськими культур-
ними скарбами ХІ–ХХ ст., унікальними та повними колекціями української 
ікони XI–XVIII ст., портрета XVII–XVIII ст., українського живопису ХІХ ст.,  
українського авангарду та соцреалізму.

До основного фонду мистецьких творів створено науково-допоміжний 
документально-архівний фонд з 57 окремих фондів особового походження 
та колекцій. Зберігаються фонди відомих і визначних українських худож-
ників М. Бойчука, Є. Буковецького, М. Епштейна, А. Іванової, Е. Касіяна, 
С. Конончука, К. Костанді, Л. Крамаренка, С. Левицької, А. Маневича, 
П. Мартиновича, О. та М. Мурашків, Г. Нарбута, І. Падалки, О. Пащенка, 
А. Петрицького, М. Попова, М. Самокиша, О. Сахновської, С. Світослав-
ського, І. Селезньова, О. Сластіона, К. Трутовського, О. Хвостенко-Хвосто-
ва, М. Шаронова, М. Ярового та ін.

Найранніший документ – лист 1678 р. ніжинського полковника 
Я. Я. Жураховського до козака М. Нарбута, що зберігається серед актів сі-
мейного архіву в фонді Г. Нарбута (1886–1920). Його архів складається з 
особистих документів, листування, матеріалів службової та громадської 
діяльності художника. Частина документів надійшла від Данила Нарбута, 
лауреата Шевченківської премії 1995 р., сина Г. Нарбута. Серед фотодоку-
ментів – фото похорон митця та експозиції його посмертної виставки, гру-
пове фото професорів Української академії мистецтв.
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Велика кількість цінних документів є у фонді засновника Київської 
рисувальної школи художника М. Мурашка (1844–1909): неопубліковані 
щоденники; листування з А. Праховим, В. Васнецовим, М. Ге, І. Рєпіним; 
рукописи лекцій.

У фондах художників кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. (С. Світослав-
ського, І. Селезньова, О. Сластіона, К. Трутовського, М. Ярового) зберігаю-
ться листи від П. Третьякова, І. Терещенка, М. Мурашка.

Наявні фонди одеських художників, в яких розкривається їх життєвий 
і творчий шлях, а також загальні процеси художнього життя Одеси кін. ХІХ 
– першої пол. ХХ ст. Фонд К. Костанді містить листи від відомих художни-
ків: І. Рєпіна, В Васнєцова, К. Коровіна, М. Дубовського. Є фонди художни-
ків А. Стіліануді, О. Кипена, Б. Єгиза, В. Мазурського.

Новітнє українське мистецтво ХХ ст., у т. ч. за радянський період, 
знайшло відображення у фондах особового походження художників: А. Ма-
невича (1881–1942), Л. Крамаренка (1888–1942), О. Хвостенко-Хвостова 
(1895–1968), О. Сахновської (1905–1958), А. Комашка (1897–1970) та ін.

Наявна колекція фотодокументів у кожному фонді.

Обліково-довідковий апарат
Ведеться робота зі створення комп’ютерних баз даних

Бібліографія
Амеліна Л. Колекція фотодокументів із збірки Національного худож-

нього музею України / Л. Амеліна // Вісник / Укр. т-во охорони пам’яток 
історії та культури. – 1999. – № 2 (4). – С. 56–60.

Амеліна Л. О. Особові архівні фонди художників у Національному 
художньому музеї України : загальна характеристика / Л. О. Амеліна // Ук-
раїнське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. 
Всеукр. конф., 19–20 листоп. 1996 р. : у 2 ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 185–188.

С. Артамонова

Національний музей літератури України
Пiдпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 11, м. Київ, 01030
Тел.: (044) 235-13-70, 235-12-44 

Транспорт: станція метро “Театральна” 

Час роботи: 9.00–17.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка 
1981 р. – створено Державний музей літератури. 
1986 р. – відкрито експозицію.
2001 р. – надано статус національного.

Обсяг фондів
350 тис. од. зб. музейних предметів основного фонду (XVI–ХХ ст.)
бл. 6530 од. зб. рукописних архівних документів
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Анотація складу фондів
Рукописні та друковані джерела зберігаються у відділі фондів. Най-

ранніший рукопис – “Листвиця” Іонна Листвичника XVI cт. Наявні листи 
письменників: Лесі Українки, В. Стефаника, М. Старицького, Ганни Бар-
вiнок та ін. (кін. XIX ст.); один із варіантів рукопису твору П. Кулiша “Ук-
раїна”, п’єса Г. Григоренка “Не судилось”, рукописний список “Кобзаря” 
Т. Шевченка. Є окремі документи П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, 
В. Сосюри, Л. Костенко та ін.; особові архіви літературознавця М. Лукаша 
(листування, творчі записи, переклади); письменниці Д. Гуменної (щоден-
никові записи, нотатки, листи, творчий спадок періоду 1920–1930-х) та ін. 
Значний інтерес становить рукопис В. Симоненка “Великий зошит”. 

Зібрано велику кількість фотодокументів. Серед них: фотографії 
Марка Вовчка, О. Вересая, М. Заньковецької; фотознімки архітектурних 
будівель міст Києва та Одеси (XVIІІ – поч. ХХ ст.); індивідуальні та групові 
фотографiї письменників та поетів (П. Тичини, М. Рильського, В. Сосю-
ри, О. Гончара, М. Бажана, А. Малишка, Л. Забашти, Л. Первомайського, 
Л. Костенко, І. Драча, І. Світличного, В. Симоненка та ін.).

Є понад 30 стародруків вітчизняних та іноземних друкарень. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи

Довідкова бібліотека
Налічує бл. 8 тис. прим., серед яких є унiкальнi видання до 1917 р. 

енциклопедичного, літературознавчого характеру, з історії церкви. 

Бiблiографiя 
Державний музей літератури : буклет. – К., 1995. 
Грабова Н. Бібліотека Миколи Терещенка як основа експозиційної та 

дослідницької роботи музею / Н. Грабова // Національний музей літератури 
України : пошуки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. чи-
тань, приурочених до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / 
М-во культури і туризму України ; редкол.: Г. О. Сорока (голова) та ін. – К. : 
ФАДА ЛТД, 2006. – С. 21–26.

Грабова Н. Унікальні рукописи у фондах Національного музею літера-
тури України / Н. Грабова // Національний музей літератури України : пошу-
ки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приуроче-
них до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури 
і туризму України ; редкол.: Г. О. Сорока (голова) та ін. – К. : ФАДА ЛТД, 
2006. – С. 62–66.

Сеннікова Р. Нові матеріали про О. Ольжича та О. Олеся в колекції 
музею / Р. Сеннікова // Національний музей літератури України : пошуки, 
дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приурочених 
до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури і 
туризму України ; редкол.: Г. О. Сорока (голова) та ін. – К. : ФАДА ЛТД, 
2006. – С. 44–50.

Юсин Г. “Література нас держала на світі” (Листи Ганни Барвінок у 
фондах музею) / Г. Юсин // Національний музей літератури України : пошу-
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ки, дослідження, перспективи : [доп. та повідомл. наук. читань, приуроче-
них до 25-річчя музею та 135-річчя Колегії Павла Галагана] / М-во культури 
і туризму України ; редкол.: Г. О. Сорока (голова) та ін. – К. : ФАДА ЛТД, 
2006. – С. 51–61.

Т. Малярчук

Національний музей Тараса Шевченка
Пiдпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: бульвар Т. Шевченка, 12, м. Київ, 01004
Тел.: (044) 234-25-23, 234-43-18, 235-43-18

Транспорт: станція метро “Театральна” 

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1861 р. – Шевченківську колекцію започатковано після cмepтi пое-

та Т. Шевченка українською громадою у м. Петербурзі. Художник Г. Честа-
хiвський склав опис мистецьких творів, що залишилися в останньому 
помешканні поета в Академії мистецтв. Довгі роки частина Шевченків- 
ських меморій знаходилася в нього.

1888 р. – Г. Честахiвський передав це зібрання чернiгiвському колек-
цiонеру-меценату В. В. Тарновському (молодшому) на зберirання. Kpiм 
того, значна частина творчої спадщини Шевченка належала приватним осо-
бам i колекціонерам С. Боткіну, С. Глазенапу, В. Горленку, Б. Залеському, 
В. Жуковському А. Козачковському, В. Коховському, братам Лазаревським, 
М. Микешину, Д. Мордовцю, Є. Рейтерну, I. Цвєткову та iн. Постійно по-
повнюючись, шевченківська колекція В. Тарновського стала найбільшою.

1897 р. – власну колекцію В. Тарновського передано Чернiгiвському 
земству, яке відкрило “Музей української старовини В. В. Тарновського”.

1929 р. – Чернiгiвський історичний музей. 
1933 р. – колекція стала основою для органiзацiї Галереї картин 

Т. Шевченка в Харкові. 
1939 р. – до 125-рiччя від дня народження Т. Г. Шевченка у м. Києві 

відкрилася Республіканська ювілейна шевченківська виставка. 
1940–1941 рр. – створено Центральний державний музей Т. Г. Шев-

ченка; відкрито музей в Маріїнському палаці.
Під час Великої Вітчизняної війни фонди Галереї картин Т. Шев-

ченка, Центрального державного музею Т. Г. Шевченка та Будинку-музею 
Т. Г. Шевченка були евакуйовані разом iз фондами Третьяковської галереї 
до м. Новосибірська.

1943 р. – створено Державний літературно-художній музей Т. Г. Шев-
ченка при Інституті української мови та літератури АН УРСР, куди переда-
но майно, музейні та apxiвні матеріали шевченківських музеїв. 

1944 р. – шевченкiвськi експонати повернено до м. Харкова i розмiще-
но в Музеї образотворчого мистецтва.

1945 р. – об’єднано Центральний державний музей Т. Г. Шевченка та 
Галерею картин Т. Шевченка в Єдиний лiтературно-художнiй музей.

1947 р. – відкрито Шевченківську виставку. 
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1948 р. – відкрито Державний музей Т. Г. Шевченка в Києві на буль-
варі Шевченка, 12. 

2001 р. – Національний музей Тараса Шевченка.

Обсяг фондів
2045 од. зб. документів (1810–2006)

Анотація складу фондів 
Рукописні та друковані джерела зберігаються у секторі “Унікальної 

книги, архівних та друкованих матерiалiв” науково-дослідного вiддiлу ком-
плектування, обліку та наукового документування фондів. Документи ор-
ганізовано за періодами: 1810–1861 рр. Суспiльно-полiтичне життя України 
X1X ст.; 1814–1861 рр. Життя та творчість Т. Г. Шевченка; 1861–2006 рр. 
Вшанування пам’ятi Тараса Шевченка.

Зберігаються: метрична книга с. Моринцi Звенигородського повіту 
Київської губернiї (1810–1831); окремі справи: канцелярії Київського вій-
ськового, Подільського та Волинського генерал-губернатора (1848); канце-
лярії Харківського цивільного губернатора (1857), Київського губернського 
інвентарного комітету (1850–1852), Київської духовної консисторії, Київ-
ського губернського комітету iз селянських справ, канцелярії Імператорської 
академії мистецтв; аpxiву III вiддiлення власної Його Iмператорської канце-
лярії (1839–1845; 1857–1861). “Про україно-слов’янське товариство” (1847); 
Санкт-Петербурзького цензурного комітету, Канцелярії Міністра народної 
освіти (1858–1859), Канцелярії Чернiгiвського цивільного губернатора i на-
чальника Київської губернії (1859–1863) тощо; автографи Тараса Шевченка; 
автографи, листи дiячiв української та світової культури; постанови уряду 
УРСР; документи про заборону вшанування пам’ятi Т. Г. Шевченка; доку-
менти та матеріали про вшанування пам’ятi Т. Г. Шевченка в Україні та за 
її межами.

Apxiв музею почав формуватися 1929 р., коли рукописи Т. Шевченка 
та незначна частина архівних документів були передані з Чернiгiвського іс-
торичного музею до Інституту Тараса Шевченка (м. Харків). 1933 р. apxiв 
передано до Галереї картин Шевченка (рукописи поета i по сьогодні зберіга-
ються в Iнститутi літератури iмені Т. Г. Шевченка НАН України).

Обліково-довідковий апарат
Картотеки: 
інвентарна
тематична
алфавітна
номерна

Наукова бібліотека
Налічує 35 тис. од. зб.: уci видання творів Т. Г. Шевченка та шевчен-

кознавча література, починаючи з прижиттєвих i закінчуючи сучасними віт-
чизняними та зарубіжними виданнями (1841 р. – ХХ ст.).
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Бiблiографiя 
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Т. Малярчук

Національний музей медицини України
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 37, м. Київ, 01030
Тел.: (044) 234-29-12, 234-15-74
Е-mai:museum@histomed.kiev.ua
Веб-сайт: www.histomed.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Університет”

Час роботи: 9.30–17.30, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1962 р. – Музей медицини почав створюватись проф. О. А. Грандо на 

громадських засадах при кафедрі соціальної гігієни і організації охорони 
здоров’я Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. 

1982 р. – відбулося офіційне відкриття музею.
1983 р. – музей удостоєно Державної премії України. 
1989 р. – музей реорганізовано в Центральний музей медицини Ук-

раїни на правах самостійного закладу з підпорядкуванням Міністерству 
охорони здоров’я України. Розмістився музей у приміщенні колишньо-
го Анатомічного театру медичного факультету Київського університету  
Св. Володимира. 

1999 р. – Центральному музею медицини України надано статус на-
ціонального. Здобув широке визнання у світі і є членом Європейської асо-
ціації музеїв історії медичних наук (Париж). 

Обсяг фондів
4904 од. зб. книг та брошур (серед. ХІХ – кін. ХХ ст.)
3227 од. зб. документів 
1960 од. зб. рукописів 
6740 од. зб фотодокументів 
1101 од. зб. речових предметів 
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Анотація складу фондів

Музей створено на основі нових принципів музеєзнавства. За архітек-
турно-художнім та технічним оформленням він є унікальним серед музеїв 
цього профілю. Центральне місце в музеї займають високохудожні діорамні 
комплекси, рідкісні експонати, оригінальні різнопланові натурні інтер’єри, 
що відображають найважливіші події в розвитку української медицини. 

Національний музей медицини України є науковим історико-медич-
ним закладом, де ведуться науково-дослідні роботи, проводяться різнопла-
нові виставки та екскурсії, що розповідають про життя та діяльність учених-
медиків. Відвідувачі мають можливість наочно побачити справжню лазню 
часів Київської Русі, аптеку кінця ХVIII ст., операційну ХІХ ст., а також 
медичні інструменти, різноманітні прилади, апарати та устаткування. Збері-
гається майже 18 тис. предметів основного фонду серед. ХІХ – кін. ХХ ст. 
(свідоцтва, дипломи, атестати, орденські книжки, військові білети тощо).

У музеї представлено особові фонди – учених та лікарів, що зроби-
ли вагомий внесок у розвиток медицини України (академіка, кардіохірурга 
М. М. Амосова; академіка, видатного патофізіолога, проф. О. О. Богомольця; 
академіка, талановитого хірурга, одного із засновників топографічної анато-
мії, проф. І. В. Буяльського; хірурга, історика медицини, проф. С. А. Верхрат-
ського; відомого хірурга і церковного діяча В. Ф. Войно-Ясенецького; академі-
ка, видатного фізіолога, проф. В. Я. Данилевського, академіка, мікробіолога, 
епідеміолога Д. К. Заболотного; академіка, гігієніста і епідеміолога О. В. Кор-
чак-Чепурківського; академіка, терапевта-кардіолога, проф. М. Д. Стражеска; 
гістофізіолога і патолога, проф. Н. А. Хржонщевського та ін.).

Зберігається значна кількість документів з паперовими носіями: на-
укові медичні праці (друковані та рукописні), статті, брошури, щоденни-
ки, приватні документи (листи, посвідчення, дипломи, орденські книжки, 
довідки, формулярні списки, військові квитки, атестати, записні книжки, 
автобіографії, адреси тощо).

Чільне місце посідають праці видатного терапевта, одного із заснов-
ників української терапевтичної школи, проф. Ф. Г. Яновського, зокрема: 
“Бактериоскопическое исследование днепровской воды в Киеве” (К., 1903); 
праця видатного хірурга і офтальмолога В. О. Караваєва “Атлас к сочине-
нию профессора В. А. Караваева. Хирургическая факультетская клиника 
с 1844 по 1882 г.” (К., 1884). Проф. Караваєв був учнем і послідовником 
М. І. Пирогова, першим очолив медичний факультет Київського універси-
тету; праця блискучого анатома, проф. В. О. Беца “Морфология остеогене-
за. Систематический очерк истории развития и роста костей человека” (К., 
1887). Проф. Бец відкрив і описав гігантські пірамідні клітини кори голо-
вного мозку (клітини Беца).

На особливу увагу заслуговують рукописні щоденники проф. Е. Е. Мі-
рама, написані німецькою мовою в двох частинах під час відрядження до 
Німеччини у 1841 р.

Є архівні документи про голод в Україні 1932–1933 рр. (медичний ас-
пект проблеми), що вперше вводяться до наукового обігу.

Певна частина документів висвітлює розвиток медицини в Україні за 
часів земства, у радянський період (благодійницька діяльність на ниві меди-
цини, діяльність української лікарської діаспори тощо).
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Фотодокументи (фотоальбоми, групові фото, наклеєні на паспарту, 
фотопортрети) включають фотознімки учених-медиків, відомих і знаних 
у світі лікарів-практиків: одного з основоположників вітчизняної судової 
медицини та криміналістики, проф. М. С. Бокаріуса; проф. А. Г. Васютин-
ського – талановитого офтальмолога, лікаря-гуманіста; проф. Л. Л. Гірш-
мана; історика медицини, одного з основоположників фітотерапії в Україні; 
соціального гігієніста, проф. С. А. Томиліна; терапевта Ф. А. Удинцова – ос-
новоположника вітчизняної трансплантології, хірурга О. С. Яценка та ін.

Зберігаються фотоальбоми випускників медичного факультету Київ-
ського університету Св. Володимира з професорсько-викладацьким складом 
(1903, 1914); групова фотографія учасників Міжнародного конгресу з нау-
кової медицини у м. Копенгагені (10–16 серп. 1884). Серед учасників конг-
ресу І. П. Лазаревич – відомий український акушер, що написав фундамен-
тальну працю “Курс акушерства” (1892), організував Повивальний інститут 
для підготовки акушерів у м. Харкові. За свої щипці і атлас гінекологічних 
та акушерських інструментів він був нагороджений Золотою медаллю на 
Міжнародній виставці в Лондоні (1873).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні описи
Інвентарні картки – характеристики 
Списки персоналій

Довідкова фототека

Списки лікувальних закладів та аптек, представлених у фондах
Перелік медичних з’їздів

Бібліотека
У фондах зберігаються монографії, біографії учених, підручники з іс-

торії медицини, медичні енциклопедії та ін. довідкова література.
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Т. Цимбал

Педагогічний музей України
Підпорядкування: Національна академія педагогічних наук України
Адреса: вул. Володимирська, 57, м. Київ, 01004
Тел.: (044) 234-36-66 
Факс: (044) 234-36-53

Транспорт: станції метро “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”

Час роботи: 10.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя
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Історична довідка
1901 р. – створено Педагогічний музей при управлінні Київського 

навчального округу.
1902 р. – музей розгорнув свою діяльність.
1910 р. – в офіційних документах установа фігурує як Педагогічний 

музей імені Цесаревича Олексія.
1912 р. – відбувся офіційний акт передавання спеціального будинку 

для Педагогічного музею, побудуваного власним коштом головою Київського 
біржового комітету С. С. Могильовцевим. З початку створення музей працю-
вав як науково-методичний центр Київського навчального округу, де крім де-
монстрації колекцій, проводились лекції для викладачів різних типів навчаль-
них закладів, діяли літні курси. Музей мав фахову бібліотеку, кабінети для 
демонстрування посібників і приладів, зразковий фізичний кабінет тощо.

1915 р. – музей на рік евакуйовано до м. Курська. З приходом до вла-
ди Центральної Ради, яка зайняла кілька приміщень у будинку музею, його 
освітнє значення почало відновлюватися.

1917 р. – у приміщенні музею відкрито Український народний уні-
верситет у складі трьох факультетів: історико-філологічного, фізико-ма-
тематичного та правничого, Українську академію педагогічних наук. При 
академії відкрилися курси для підготовки вчителів української мови та літе-
ратури, вивчались інші українознавчі дисципліни, методика їх викладання, 
педагогіка, дидактика тощо. 

1919 р. – влітку Наркомос УРСР прийняв постанову про його відбудову. 
1924 р. – з політичних міркувань у будинку Педагогічного музею роз-

міщено Музей революції та історії партії. Педагогічний музей при цьому 
було ліквідовано. Частина його унікальних матеріалів потрапила до інших 
установ, решта зникла.

1938 р. – почав працювати Музей Леніна. 
Під час Другої світової війни будинок вцілів, незважаючи на те, що 

був замінований.
Післявоєнні роки – постало питання про відродження Педагогічного 

музею.
1948 р. – почала діяти Республіканська педагогічна виставка.
1973–1974 рр. – Педагогічне товариство України направляє Уря-

дові республіки пропозицію щодо створення музею, яка залишилась без  
відповіді.

1977 р. – створено Педагогічний музей УРСР у складі Науково-до-
слідного інституту педагогіки в результаті реорганізації Республіканської 
педагогічної виставки.

1983 р. – створено Педагогічний музей України у віданні Педагогіч-
ного товариства УРСР, який проіснував до 1991 р. 

1991 р. – назву музею змінено на Педагогічний музей України.
1992 р. – музей передано у підпорядкування Академії педагогічних 

наук України.

Обсяг фондів
1595 од. зб. документів з паперовими носіями (1890–2008)
228 од. зб. рукописів
969 од. зб. фотодокументів (1885–2000)
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Анотація складу фондів
В основі фондів – колекція зразків учнівських робіт та виробів реміс-

ничого і прикладного призначення, яка швидко зростала і через кілька років 
налічувала 600 настінних картин, 130 географічних карт, 400 альбомів креслень 
і моделей та інше, природничо-історичні, мінералогічні та інші колекції.

Значна група документів характеризує діяльність навчальних закладів 
України різних типів другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: навчальні плани, розкла-
ди занять, правила для учнів, акти про іспити, шкільні свідоцтва, атестати, 
похвальні листи, прохання, петиції, листівки тощо (1866–1917); докумен-
ти, що засвідчують героїчну боротьбу вчителів і учнів у часи Великої Віт-
чизняної війни, серед яких: листи, фотографії та інші документи В. Тома-
шевського, Т. Шашла, Г. Базими, О. Тканка, М. Бабака та ін. (1941–1945); 
особисті документи, творчі матеріали, першодруки вчителів України, чий 
педагогічний досвід широко розповсюджувався, які були відзначені зван-
нями “народний учитель”, “Герой Соціалістичної Праці”, одержали учений 
ступінь кандидата педагогічних наук – М. Глухаревої, М. Андріївського,  
Г. Несторенко, О. Кучеренко, В. Сухомлинського, О. Ткаченка, О. За-
харенка, Ю. Львової та ін. (1950–2007); фотографії – портрети відомих  
українських учених педагогів і психологів: К. Лебединцева, В. Мамонтова,  
О. Астряби, Т. Бугайко, С. Чавдарова та інших, знімки будинків і приміщень 
навчальних закладів, групові знімки учнів, студентів, вчителів (1885–2000); 
наукові та приватні документи науковців України – педагогів і психологів, 
серед яких І. А. Соколянський, Т. Ф. Бугайко, К. Ф. Лебединцев, І. І. Бабак 
та ін., передані до музею переважно їхніми нащадками, які включають ад-
реси, рукописи та першодруки, особисте листування тощо (1880–1990-ті); 
рукописний фонд складається з учнівських робіт, щоденників, рукописних 
підручників, методичних розробок вчителів та вихователів, спогадів (1876–
1919); плани, звіти, протоколи науково-методичної ради музею, постанови, 
розпорядження керівних органів, накази директора з основної діяльності 
тощо (1983–2008).

Обліково-довідковий апарат
Описи
Картотека

Науково-довідкова бібліотека 
Налічує бл. 1500 прим. книг та брошур, бл. 10 тис. прим. журналів 

та газет, видрукуваних з другої пол. ХVІ ст. до наших днів. Мови більшості 
видань – російська, українська, англійська, німецька та польська.

Бібліотека зберігає 135 прим. стародруків ХVІ–ХVIII ст. вітчизняних і 
зарубіжних друкарень, серед яких “Підручник філософії, географії, історії” 
(1488), “Апостол” (1639), “Євангеліє учительнеє” типографії І. Федорова 
(1569), “Литовський статут” (1570) тощо; рідкісні видання, серед яких – під-
ручники, програми, історії різних навчальних закладів.

Основний склад фонду – колекція навчальних та методичних по-
сібників різних типів навчальних закладів, значна частина яких – росій-
ськомовна. Зберігається єдиний примірник унікального україномовного 
видання “Рускої граматики для шкіл недільних” С. Смаль-Стоцького та 
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Ф. Гартнера (1907) та інші рідкісні україномовні видання. Зберігається ве-
лика колекція букварів: К. Істоміна, Т. Шевченка, В. Доги, Л. Деполович, 
О. Базилевича, Т. Лубенця, Я. Чепіги, О. Маркуша тощо.

Музейна колекція підручників складається з видань різних періодів 
і різних предметів викладання. Період 1917–1930-х рр. означений виходом 
великої кількості україномовних підручників. Зберігаються підручники 
1940-х, 1950–1980-х рр., серед яких значний інтерес становлять експери-
ментальні і пробні підручники, а також відзначені державними нагородами. 
Поповнювалася колекція й підручниками нового типу для різних типів нав-
чальних закладів з перших років незалежності України.

Визначною є добірка періодичних педагогічних видань ХІХ – поч. 
ХХ ст. Насамперед, це журнали: “Вестник воспитания” (1890–1917), “Рус-
ская старина” (1882–1916), “Журнал департамента народного просвеще-
ния” (1821–1917) та додаток до нього “Циркуляри по Київському учбовому 
округу” (1874–1917).

Зберігаються прижиттєві видання й публікації українських педагогів 
і освітніх діячів: М. Пирогова, К. Ушинського, Т. Лубенця, Б. Грінченка, 
І. Огієнка, С. Русової, Я. Чепіги та ін. (1918–1950).

Значний інтерес становлять щорічники та ювілейні видання окремих 
навчально-виховних закладів України другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: до 100-
річчя першої Київської чоловічої гімназії, 25-річчя першої Київської при-
ватної гімназії А. Дубинської, Києво-Подільської жіночої гімназії, колегії 
П. Галагана, Ришельєвського ліцею, Київського і Харківського універси-
тетів тощо.

Л. Сівкова

Національний військово-історичний музей України
Підпорядкування: Міністерство оборони України 

Адреса: вул. Грушевського, 30/1, м. Київ, 01001; 
поштова адреса: 01001 м. Київ, а/с 91
Тел.: (044) 253-27-50
Факс: (044) 284-64-76 
Е-mаіl: uh@ms.km.uа, сmzs2@vоlіасаblе.соm
Веб-сайт: www.uаrmу.соm.uа/museum

Транспорт: станція метро “Арсенальна”,  
автобус 24, 62 (зуп. “Будинок офіцерів”),  
станція метро “Кловська”, автобус 55 (зуп. “Кріпосний провулок”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1995 р. – музей засновано. Для його формування передано фонди ко-

лишнього музею історії військ Червонопрапорного Київського військового 
округу. 

1996 р. – надано статус центрального і головного у системі військово-
музейної справи Збройних Сил України.

1998 р. – відкрито першу експозицію “Збройні Сили України. Витоки. 
1917–1991 рр.”.
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2001 р. – відкрито експозицію “Військова справа на теренах України 
з найдавніших часів до початку XX ст.”, яка охоплює період від найдавнішої 
військової історії (кіммерійсько-скіфсько-сарматський період), період кня-
жої доби, козаччини, XIX ст. до Першої світової війни.

Структурно до музею належать три філіали: Музей ракетних військ 
стратегічного призначення (м. Первомайськ), Військово-морський музей-
ний комплекс “Балаклава” (м. Севастополь), Волинський регіональний му-
зей українського війська та військової техніки (м. Луцьк).

Музей ракетних військ стратегічного призначення засновано 30 жовт. 
2001 р. на базі 46-ї ракетної дивізії 43-ї ракетної армії ракетних військ 
стратегічного призначення. Експозиція музею являє собою унікальну інф-
раструктуру бойової стартової ракетної позиції, до складу якої входить 
шахтно-пускова установка, уніфікований командний пункт, експозиція до-
поміжної ракетної техніки. Музей висвітлює історію діяльності ракетних 
військ стратегічного призначення на теренах України до їх ліквідації.

Військово-морський музейний комплекс “Балаклава” розміщено 
в бухті Балаклава (м. Севастополь) у підземних галереях колишнього заво-
ду з ремонту підводних човнів. Тематична експозиція музейного комплексу 
відображає військову історію Балаклави, історію військово-морської бази та 
підземного заводу, історію підводного та надводного флоту в загальносвіто-
вому контексті, діяльність Військово-морських сил України.

Волинський регіональний музей українського війська та військової 
техніки створено у 1999 р. Музею було передано військову техніку для 
створення експозиції на відкритому майданчику, в якій представлено біль-
ше тридцяти зразків. 

Обсяг фондів
бл. 2 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (1796–1943, 1990-ті)
понад 200 од. зб. фотодокументів

Анотація складу фондів
Музейні предмети зберігаються у складі основного фонду групи збе-

рігання документальних пам’яток та частково в науковій бібліотеці музею, 
яка є складовою частиною науково-дослідної лабораторії з вивчення проб-
лем фондової роботи.

Переважна більшість предметів документального фонду носить вій-
ськово-історичний характер та належить до різних історичних періодів. 
Серед них – значна кількість офіційних документів військових відомств та 
військового керівництва (накази, розпорядження, циркуляри), документи 
особового походження, пов’язані з діяльністю окремих військових діячів.

Хронологічно найдавнішими у збірці музею є картографічні видан-
ня – карти повітів Київської губернії 1796–1801 рр. (11 повітів і 8 повіто-
вих міст). Основну частину музейного зібрання документального фонду 
складають документи XIX – поч. XX ст., до яких належить велика кіль-
кість установчих та розпорядчих документів по Військовому міністерству, 
Київському військовому округу, Київському гарнізону тощо. Це, зокрема, 
такі: “Приказы по 1-й Армии” (1818, 1823–1825), “Объявления войскам 1-й 
армии” (1821), “Приказы по действующей армии” (1835–1836, 1839–1840, 
1842, 1845, 1847), “Приказы войскам КВО” (1891, 1893–1896, 1898–1901, 
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1903–1905, 1907, 1914, 1916), “Приказания КВО” (1893, 1895–1897, 1899–
1900, 1903–1904), “Приказы Военного министерства” (1833, 1837, 1856, 
1871, 1874), “Циркуляры Военного Министерства” (1837, 1874), “Цирку-
ляры Штаба КВО” (1893–1894, 1896, 1898–1900, 1907–1908), “Приказы по 
Киевскому гарнизону” (1892, 1897). Окрім того, зберігаються також деякі 
документи імператорського підпорядкування, зокрема, копії розпоряджень 
(наказів) імператора Олександра І (1817–1818), імператорські укази із Сена-
ту (1834), накази по міністерству юстиції (1860).

У складі документального фонду представлено окремі офіційні до-
кументи періоду Першої світової війни: “Приказы КВО на театре военных 
действий” (1915, 1916), “Объявления КВО на театре военных действий” 
(1916), “Приказы Главного Начальника Снабжений Армий Юго-Западного 
фронта” (1915), “Приказы Начальника Этапно-транспортного отдела ар-
мий Юго-Западного фронта” (1916), “Приказы Главнокомандующего армий 
Юго-Западного фронта” (1914), “Приказы армиям Юго-Западного фронта” 
(1916, 2 т.).

Зберігаються окремі документи XIX ст. військово-навчальних закла-
дів – “Приказы Главного Начальника военно-учебных заведений” (1867, 
1870–1871).

Цінними джерелами з військової історії є військові статути: “Воин-
ский устав о линейном учении” (1810), “Воинский устав о пехотной службе. 
Книга 1. О строевой службе” (1831), “Воинский устав о наказаниях” (1897), 
“Японский полевой устав” (1904), “Строевой устав легкой артиллерии” 
(1913), “Статут залогової служби” С. Петлюри (1921).

Цікавим документом поч. XX ст. є Мирний договір Росії з Естонією 
(1920), з печатками дипломатичної місії УНР.

У зібранні містяться окремі військово-історичні періодичні видання 
та збірники кін. XIX – поч. XX ст.: “Артиллерийский журнал” (1880, 1882, 
1891, 1899, 1900, 1902), “Военно-исторический сборник” (1911), “Военный 
сборник” (1902, 1914, 1916); “Летопись войны” (1914–1916); ілюстровані 
журнали – “Стрелы” (1905), “Искры” (1915); часопис “Око” (1918), “Воен-
ный сборник общества ревнителей военных знаний” (1922), “Красная рота” 
(1923–1924), “Сборник военно-технических статей” (1923), збірник статей 
газети “Казарма” за 1906–1907 рр. (1931).

Серед особових документів цього періоду зберігаються документи 
гетьмана України П. Скоропадського (повний послужний список, грошова 
відомість, посвідчення Союзу кінногвардійців та листівка до проф. З. Кузелі 
з особистим підписом гетьмана (1940); фотографія командарма 1-го рангу 
Червоної Армії С. С. Каменєва.

Період Другої світової війни представлено листівками, фронтовими 
листами, газетами, особистими документами військовослужбовців. Збері-
гаються дипломи та посвідчення генерал-полковника, Героя Радянського 
Союзу Ф. Ф. Жмаченка, фотографія генерал-лейтенанта В. Д. Крюченкі-
на, особова справа керівника партизанського руху, двічі Героя Радянського 
Союзу С. А. Ковпака. Цікавими є видання: “Супутник партизана” (1941), 
“Пам’ятка партизана” (1942), німецькі журнали “Dег Аdler” (1942–1943).

Зберігаються унікальні фотографії, присвячені одній із секретних вій-
ськових операцій “Френтік” (1944), яка здійснювалася спільно з американ-
ськими ВПС, що базувалися на Полтавщині.
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Сучасний період української історії та будівництва Збройних Сил Ук-
раїни представлено документами та фотографіями Спілки офіцерів України, 
розробками проектів військових статутів, символіки та уніформи, докумен-
тами з особистого архіву першого міністра оборони України генерал-пол-
ковника К. Морозова.

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень музейних предметів

Наукова бібліотека 
Налічує бл. 4 тис. прим. книг загальноісторичного характеру з вій-

ськової історії, довідкових видань, стародруків XIX – поч. XX ст. та книг 
першої пол. XX ст. (до 1949).

У науковій бібліотеці є окремі книги з військової справи та військової 
історії, видані у першій чверті XX ст.: “Памятка лейб-гвардии Финлянд-
ского полка” (1806–1904), “Опыт краткой хронологии родословной русских 
инженерных войск” (1907), “Вооруженные силы Англии в Европе” (1908), 
“Инструкция Английским армиям для действия в горах северо-западной 
Индии” (1909) та ін.

Ж. Денисюк

Центральний музей Державної прикордонної служби України
Підпорядкування: Державна прикордонна служба України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 44, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 285-12-59
Факс: (044) 284-64-76 
Е-mаіl: mіlmuz@саrrіеr.kіеv.uа, сmzs2@vоlіасаblе.соm
Веб-сайт: www.uаrmу.соm.uа, www.mіlmuz.соm.uа

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, автобус 24, тролейбус 38, 
маршрутне таксі 470, 520

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1996 р. – створено музей.
1996–2003 рр. – Центральний музей прикордонних військ України.
2003 р. – Центральний музей Державної прикордонної служби України.

Обсяг фондів
2381 од. зб. документів, фотодокументів (1925–2005)

Анотація складу фондів
Основою для експозиції музею послужили: матеріали фондів колиш-

нього музею Червонопрапорного Західного прикордонного округу; предме-
ти основного фонду, передані ветеранами-прикордонниками та їх сім’ями; 
копії документів з архівів України та Росії; матеріали, зібрані під час вій-
ськово-польових експедицій та наукових відряджень. Серед документів:
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офіційні документи державних органів (нагородні грамоти, розпорядження, 
довідки); документи особового походження (автобіографії, анкети, послужні 
списки, записні книжки, вітальні адреси, матеріали службової і громадської 
діяльності); друковані матеріали (листівки, газети). Зберігаються комплек-
ти газет “Пограничник Украины” (1944–1954), “Пограничник на Карпатах” 
(1944–1945), “Советский пограничник” (1964–1983).

Фондоутворювачі: прикордонники у складі НКВС, МДБ, МВС, КДБ 
та Державної прикордонної служби України, їх сім’ї, центральні органи та 
підрозділи прикордонної служби України.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

О. Филь

Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8, м. Київ, 04015 
Тел./факс: (044) 280-66-46, 280-46-48
Веб-сайт: www.kplavra.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, автобус 24,  
тролейбус 38 (зуп. “Національний Києво-Печерський  
історико-культурний заповідник”)

Час роботи: 9.30–18.00 (щодня),  
9.00–19.00 (щодня у весняно-літній період)

Історична довідка
1926 р. – заповідник створено на базі Музею культів та побуту, який 

функціонував з 1922 р. 
1996 р. – Києво-Печерському заповіднику надано статус національно-

го. Управління здійснює Державна служба з питань національної культур-
ної спадщини.

1990 р. – комплекс пам’яток заповідника “Архітектурний ансамбль Киє-
во-Печерська Лавра” внесено до Списку Всесвітньої культурної спадщини.

Нижня територія Заповідника передана в користування чоловічому 
монастирю Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української Право-
славної церкви Московського патріархату. Церква Феодосія Печерського 
знаходиться у користуванні Української Православної церкви Київського 
патріархату.

Обсяг фондів
понад 4400 од. зб. документів з паперовими носіями (ХVІ–ХХ ст.)
понад 2300 од. зб. архівних документів (ХVІ – поч. XX ст.)
понад 500 од. зб. стародруків (ХVІ–ХХ ст.)
понад 13700 од. зб. фотодокументів (ХІХ ст. – 2000)
понад 8 тис. од. зб. негативів (ХІХ – поч. XX ст.)
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Анотація складу фондів
Документи зберігаються у фондах заповідника. Група зберігання 

“Книги (стародруки)” має комплекс поменників Києво-Печерського монас-
тиря ХVІ–ХХ ст., стародруки кінця ХVІ–ХІХ ст. (з львівської, унівської, ос-
трозької, віленської, супрасльської, дерманської, чернігівської, могильовсь-
кої, почаївської, московської, петербурзької друкарень). Група зберігання 
“Архів” включає жалувані грамоти Києво-Печерському монастирю ХVІІ–
ХVІІІ ст. на маєтності, королівські укази ХVІІІ–ХІХ ст. про призначення 
кандидатів на печерську архімандрію та київську митрополію. У цій групі 
документів також зберігаються листи київських митрополитів XIX ст. щодо 
заснування нових монастирів, листи печерського архімандрита, київського 
митрополита Євгенія до різних осіб 1870-х рр., грамоти та дипломи благо-
дійних товариств XIX ст. Зберігаються технічні описи корпусів Заповідника 
1927 р. та документи радянського періоду щодо історії функціонування за-
повідника. 

Група зберігання “Плани” налічує понад 1600 од. зб. ХVІІІ – поч. 
XX ст. – мапи, схеми споруд, локалізованих на території заповідника.

Група зберігання “Фото” має фотографії споруд, локалізованих на те-
риторії заповідника, та церковного начиння.

Група зберігання “Негативи” – негативи споруд, локалізованих на те-
риторії заповідника та церковного начиння.

Обліково-довідковий апарат
Неопубліковані каталоги
Інвентарні книги

Картотеки:
тематичні
по групах зберігання

Бібліографія
Церковні старожитності ХVІ–ХVІІ століть у зібранні Національного 

Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог виставки / 
кер. проекту С. Кролевець. – К. : Акцент, 1999.

Полюшко Г. В. Втрачені скарби лаврського музею : пошуки і знахід-
ки / Г. В. Полюшко. – К. : Абрис, 2001. – 176 с.

Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-Археологічного 
музею. 1872–1922 рр. – К. : [НКПІКЗ], 2002. – 244 с. : 222 іл.

Напрестольні Євангелії ХVІ–ХVІІІ століть : каталог / упоряд. Л. Юрі-
на ; відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 196 с. : 245 іл.

Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври 
ХVІ–ХХ ст. : каталог / відп. ред. В. Колпакова. – К. : КВІЦ, 2005. – 103 с. 

Мартинюк І. О. Матеріали до історії реставрації пам’яток з фондових 
колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповід-
ника (1946–2006) / І. О. Мартинюк // Могилянські читання 2006 : зб. наук. 
пр. / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2007. – 
Ч. 1. – С. 127–133.

Л. Легасова
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Національний історико-архітектурний заповідник  
“Софія Київська”

Підпорядкування: Міністерство культури України 

Адреса: вул. Володимирська, 24, корп. № 3, м. Київ, 01034
Тел.: (044) 278-26-20
Факс: (044) 278-67-06
Е-mail: sophia.kievska@gmail.com
Веб-сайт: http://nzsk.org.ua

Транспорт: станція метро “Золоті ворота”,  
автобус 12 (зуп. “Софіївська площа”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – четвер

Історична довідка
ХІ ст. – всесвітньо відомий пам’ятник історії, архітектури і монумен-

тального живопису Собор Святої Софії Премудрості Божої зведено у пер-
шій пол. ХІ ст. як головний митрополичий храм Київської Русі. У Софій-
ському соборі відбувались головні державні церемонії – посадження князів 
“на стіл”, посвячення у митрополити, прийоми послів; біля нього збиралося 
київське віче, тут велося літочислення і функціонувала бібліотека, створена 
кн. Ярославом Мудрим. 

1240 р. – під час загарбання м. Києва ордами Батия Софійський собор 
уцілів, однак був пограбований. 

1638 р. – створено Києво-Софійський чоловічий монастир.
1640 р. – зібрано помісний собор, на якому було затверджено новий 

православний Катехізис.
1786 р. – під час секуляризації церковних земель державою Софійсь-

кий монастир було скасовано.
1843–1853 рр. – розпочато епоху відкриття і реставрації давньору-

ського живопису – фрески Софії Київської почали розчищати з-під пізніших 
малювань (окремі зображення цих фресок є на акварельних малюнках члена 
Київської археографічної комісії Т. Г. Шевченка, 1846).

1934 р. – створено Софійський державний заповідник.
1944 р. – заповідник реорганізовано. 
1958 р. – до заповідника приєднано комплекс пам’яток архітектури 

XІV–XV ст. “Генуезька фортеця” у м. Судак Кримської області. 
1965 р. – до складу Софійського заповідника увійшла пам’ятка архі-

тектури ХІІ ст. – колишня Кирилівська церква. 
Музей “Андріївська церква” у м. Києві передано Софійському за-

повіднику. До складу заповідника увійшов музей “Золоті ворота”.
1987 р. – Софійському заповіднику присуджено Європейську Золоту 

медаль Гамбурзького фонду за збереження історичних пам’яток. 
1990 р. – Софійський собор разом з ансамблем монастирських спо-

руд, розміщених на його подвір’ї, занесено до Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. 

1996 р. – затверджено назву Національний заповідник “Софія Київ-
ська”. 
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У структурі заповідника відділи: науково-фондовий, науково-історич-
них досліджень, науково-експозиційної роботи, науково-інформаційних тех-
нологій та видавничої роботи, “Кирилівська церква”, “Андріївська церква”, 
“Золоті ворота”, “Судацька фортеця”, сектор науково-методичної роботи.

Обсяг фондів
17532 од. зб. документів (1881–2007)
12083 од. зб. фотонегативів (1920-ті –1953)
1022 од. зб. фотодокументів (1886–1967)

Анотація складу фондів
Науково-фондовий відділ Національного заповідника “Софія Київ-

ська” зберігає документи (рукописи, машинописи, креслення, фотографії та 
негативи), які за історичним і культурним значенням належать до Націо-
нального архівного фонду у трьох підрозділах: науковий архів, досліджен-
ня, реставрація; фонд фотонегативів; фонд фотографій.

Документи наукового архіву, дослідження, реставрації за тематикою 
умовно розподілено на десять груп:

1. Матеріали, які стосуються наукової діяльності Софійського за-
повідника: акти про надходження музейних речей в Софію Київську, а та-
кож про передачу експонатів в музеї України і в м. Москву (1945–1968); 
спогади директорів заповідника І. М. Скуленка, Г. Г. Говденка про перші 
роки діяльності музею, його роботу напередодні Великої Вітчизняної вій-
ни та після звільнення Києва від окупантів (1947, 1975); списки негативів 
пам’яток архітектури міст Києва, Чернігова, Володимир-Волинського, 
Пскова, Смоленська, Полоцька та ін. міст із зібрання історика архітекту-
ри, члена-кореспондента Академії архітектури СРСР І. В. Моргілевського  
(1920-ті –1930-ті); документи архіву українського і російського мистецтвоз-
навця, археолога і художнього критика А. В. Прахова (креслення, фотогра-
фії, 1881–1911); документи дослідника кераміки Софійського собору архі-
тектора В. І. Гридіна (креслення, фотографії, 1947); документи дослідника 
Софії Київської архітектора В. П. Волкова (креслення, акварель, фотографії, 
1951, 1952); фотоальбом з видами інтер’єру Софійського собору реставра-
тора Л. П. Калініченка (1952–1954); стенограма ювілейної наукової конфе-
ренції, присвяченої 930-річчю Софійського собору (1968).

2. Матеріали, які стосуються обстеження і реставрації архітектури та 
живопису Софійського собору в м. Києві: проектна документація, акти ви-
конавчих робіт, кошториси (машинопис, креслення, фотографії, 1944–2001); 
проектна документація Архіву лабораторії реставрації монументального 
живопису Держбуду УРСР (креслення, фотографії, 1950–1966); документи 
обстеження і реставрації іконостасу собору (машинопис, картограми, фото-
графії, 1967, 1972); документи з повідомленнями про реставраторів Софії 
Київської – К. Добровольську, В. Левицьку, Л. Попову та ін.).

3. Матеріали, що стосуються обстеження і реставрації пам’ятки ар-
хітектури ХІІ ст. Кирилівської церкви в м. Києві: проектна документація 
реставрації приміщення церкви (креслення, 1945–1991); документи обсте-
ження і реставрації настінного живопису (рукопис, машинопис, креслення, 
фотографії, 1951–2003).
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4. Матеріали, які стосуються обстеження і реставрації пам’ятки архі-
тектури ХІІ ст. Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: проектна 
документація реставрації приміщень монастиря (машинопис, креслення, 
1975–1991); документи обстеження і реставрації фресок (машинопис, крес-
лення, фотографії, 1951).

5. Матеріали, які стосуються ремонту і реставрації пам’ятки архітек-
тури XVIIІ ст. Андріївської церкви в м. Києві: проектна документація ре-
монту і реставрації приміщення церкви (1949–1958); документи обстежен-
ня і реставрації настінного живопису (машинопис, креслення, фотографії, 
1964–2003).

6. Проектна документація реставрації пам’ятки архітектури ХІ ст. Зо-
лоті ворота в м. Києві (машинопис, креслення, 1981–1988).

7. Матеріали, які стосуються обстеження і реставрації пам’ятки архі-
тектури Х–XV ст. Генуезької фортеці в м. Судаку (машинопис, креслення, 
фотографії, 1946, 1956–2007).

8. Проектна документація реставрації пам’ятки архітектури XVI– 
XVIIІ ст. Ханського палацу в Бахчисараї (креслення, 1955).

9. Наукові звіти архітектурно-археологічних досліджень охоронної 
зони Софійського заповідника, зокрема, звіти таких учених: проф. В. Г. Ля-
скоронського (машинопис, 1925); проф. Ф. Н. Молчановського (машинопис, 
1936); проф. М. К. Каргера (машинопис, креслення, фотографії, 1940, 1945–
1952); українських археологів М. М. Нікітенка, В. І. Піори (машинопис, 
креслення, фотографії, 2005, 2007).

10. Наукові звіти архітектурно-археологічних досліджень охоронної 
зони Чернігівського архітектурно-історичного заповідника (1972–1974); 
креслення храмів – Борисоглібського собору та Іллінської церкви (1972, 
1975); зошит-конспект українського історика Г. Петраш під заголовком: 
“Сонячний годинник, як архітектурний декор на баштах (“Червоних тере-
мах”) при храмах стольних міст Київської Руси (м. Чернігів, 1974).

Основу фонду негативів складають негативи старовинних пам’яток 
архітектури України, Середньої Азії, Грузії та Вірменії, що були виготовлені 
у 1920–1930-х рр. Їх автором був видатний історик архітектури І. В. Мор-
гілевський, зокрема, серед його негативів є такі: “м. Київ. Софійський собор. 
Мозаїчне зображення голови Св. Василя Великого. ХІ ст.”; “м. Бахчисарай. 
Мавзолей Гіреїв XІV–XVIIІ ст.”; “м. Самарканд. Регістан. Медресе Шир-
Дор. XVІІ ст.”; “м. Самарканд. Мечеть Бібі-Ханим. XІV–XV ст.”; “м. Херсо-
нес. Житлові приміщення. ІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.”. 

У фонді представлено негативи архітекторів-реставраторів: Беса-
лясна “м. Київ. Десятинна церков. Фрагмент мозаїчної підлоги. Х ст.” 
(1945); Данкевич “м. Київ. Софійський собор. Інтер’єр XІ ст.” (1946); 
Бєлік “м. Київ. Софійський собор. Мозаїчне зображення “Пантократор” 
ХІ ст.” (1948); Лідарський “м. Київ. Софійський собор. Інтер’єр ХІ ст.” 
(1950); В. П. Волков “Архітектурні пам’ятки XVI–ХІХ ст. у м. Львові, Іва-
но-Франківську і Галичі” (1951); С. О. Висоцький “м. Київ. Софійський 
собор. Інтер’єр ХІ ст.” (1963–1965); І. В. Креженовський “м. Київ. Ки-
рилівська церква. Фрескова композиція “Богородиця благословляє Святих 
Кирила і Афанасія” ХІІ ст.” (2002).

Основу фонду фотографій науково-фондового відділу складають фо-
тознімки пам’яток архітектури ХІ–ХІІ ст. Софійського і Михайлівського со-
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борів у м. Києві, Успенського собору в м. Володимир-Волинському. Автори 
фотознімків архітектори, професійні фотографи: Говденко, Пшеничний, Дя-
ченко, Л. Кумок, Ю. Панютін та ін. (1945–1967).

Авторство найдавніших фотознімків фонду належить відомому мис-
тецтвознавцю А. В. Прахову, серед яких фотографії: “м. Володимир-Волин-
ський. План розкопок Успенського собору. ХІІ ст.” (1886); “м. Володимир-
Волинський. Види Успенського собору. ХІІ ст.” (1886). У фонді є декілька 
фотознімків (зокрема, фотографія початку 1941), авторство якої не встанов-
лено: “м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Мозаїки – “Євха-
ристія”, “Дмитрій Солунський”; “м. Київ. Загальний вигляд Успенського 
собору Києво-Печерської лаври” (1941).

Бібліотечний фонд
Налічує 3776 од. зб. Основу фонду складають науково-довідкові ви-

дання ХІХ–ХХІ ст. – книги з історії, археології, архітектури, мистецтвоз-
навства; тлумачні словники, словники іноземних мов тощо.

Значне наукове значення мають окремі видання серед. ХІХ – поч.  
ХХ ст., зокрема: “Обозрение писцовых книг по Новгороду и Пскову” (М., 
1841); Закревский Н. “Описание Киева”. Т. 1–2 (М., 1868); “Сборник мате-
риалов для исторической топографии Киева и его окрестностей” (К., 1874); 
“Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толс-
тым и Н. Кондаковым”. Вып. I–VI (СПб., 1889–1891, 1897, 1899); “Вестник 
Западной России: историко-литературный журнал, издаваемый К. Говор-
ским”. Т. 1–2 (Вильно, 1865); “Чтения в историческом обществе Нестора-
летописца”. Кн. 1–23 (К., 1898–1912) тощо.

Бібліографія 
Гизель И. Синопсис или краткое собрание от разных летописцев о на-

чале славяно-российского народа и первоначальных князях богоспасаемого 
града Киева / И. Гизель. – К., 1680. – 228 с.

Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора и Киевской ие-
рархии с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное / 
Е. Болховитинов. – К. : Тип. Киево-Печерской лавры, 1825. – 291 с.

Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное по высочай-
шему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундук-
леем. – К., 1847. – 111 с. : ил.

Закревский Н. Описание Киева / Н. Закревский. – М., 1868. – Т. 2. – 
950 с.

Оглоблин Н. Древности и достопримечательности Киево-Софийско-
го собора / Н. Оглоблин // Труды Киевской духовной академии. – 1874. –  
Т. 3. – С. 397–427.

Лебединцев П. Описание Киево-Софийского кафедрального собора / 
П. Лебединцев. – К., 1882. – 101 с.

Айналов Д. Киево-Софийский собор : Исследование древней мозаиче-
ской и фресковой живописи / Д. Айналов, Е. Редин. – СПб., 1889. – 157 с.

Мухин Н. Киево-Братский училищный монастырь / Н. Мухин. – К. : 
Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 407 с.

Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева / 
Н. И. Петров. – К., 1897. – 267 с.
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Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила как возобновитель 
киевских храмов / С. Т. Голубев // Киев. епархиальные ведомости. – 1898. – 
№ 18. – С. 772–781.

Айналов Д. Древние памятники искусства Киева : Софийский собор, 
Златоверхо-Михайловский и Кирилловский монастыри / Д. Айналов, Е. Ре-
дин. – Х., 1899. – 62 с.

Грабар А. Фрески Апостольского придела Киево-Софийского собо-
ра / А. Грабар. – Пг., 1917. – 10 с.

Моргилевський І. В. Київська Софія в світлі нових спостережень / 
І. В. Моргилевський // Київ та його околиця в історії і пам’ятках. – К., 
1926. – С. 81–108.

Асєєв Ю. С. Архітектура Кирилівського заповідника / Ю. С. Асєєв // 
Архітектурні пам’ятники. – К. : Вид-во АН УРСР, 1950. – С. 73–85.

Брунов Н. И. Киевская София – древнейший памятник русской камен-
ной архитектуры / Н. И. Брунов // Византийский временник. – 1950. – Т. 3. – 
С. 154–200.

Каргер М. К. Живопись / М. К. Каргер // История культуры древней 
Руси : домонгольский период : в 2 т. – М. ; Л., 1951. – Т. 2. – С. 330–352.

Логвин Г. Н. Архитектура Андреевской церкви в Киеве / Г. Н. Лог-
вин. – К., 1959. – 14 с.

Кресальний М. І. Софійський заповідник у Києві / М. І. Кресальний. – 
К. : Держбудвидав УРСР, 1960. – 427 с.

Лазарев В. Н. Мозаики Софии Киевской / В. Н. Лазарев. – М. : Искус-
ство, 1960. – 213 с.

Оглоблин Н. Гетьман Іван Мазепа та його доба : праці історико-філо-
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Державний історико-архітектурний заповідник 
“Стародавній Київ”
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Спаська, 12, м. Київ, 04071 (адміністрація) ;  
Андріївський узвіз 5/31 (відділ фондів)
Тел.: (38044) 425-21-96 (адміністрація), 425-02-70 (відділ фондів), 
Факс: (38044) 425-21-96
Транспорт: станція метро “Контрактова площа”,  
автобус 62 (зуп. “Контрактова площа”)
Час роботи: 9.00–18.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1987 р. – заповідник створено з метою забезпечення охорони істори-

ко-культурного середовища м. Києва. 
1988 р. – визначено його межі. З точки зору охорони історико-куль-

турної спадщини міста був важливим той факт, що новостворена заповідна 
зона включила в себе 113 пам’яток історії і культури державного та місце-
вого значення та бл. 150 нововиявлених пам’яток. 

1995 р. – як пам’яткоохоронний орган заповідник став підпорядко-
вуватись створеному в структурі Київської міської державної адміністра-
ції Управлінню охорони пам’яток історії, культури та історичного середо-
вища. 

1997 р. – Київською міською державною адміністрацією визнано за 
доцільне злиття структурних підрозділів управління охорони пам’яток – за-
повідника “Стародавній Київ” і Центру державного обліку пам’яток, із ство-
ренням на їх основі установи, яка б могла забезпечувати пам’яткоохоронну 
роботу та контролювати реставраційно-будівельні заходи в історичній за-
будові на всій території міста. Створений Київський науково-методичний 
центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і 
заповідних територій став правонаступником Державного історико-архітек-
турного заповідника “Стародавній Київ”. 

2001 р. – заповідник включено до переліку пам’яток національного 
значення, які занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Обсяг фондів
4 тис. од. зб. документів з паперовими носіями (XVII–XX ст.)
458 од. зб. фотодокументів (кін. XIX – поч. XX ст.)

Анотація складу фондів
У групі зберігання “Документи”  – свідоцтва різних навчальних уста-

нов поч. XX ст., чотири виписи з метричних книг різних київських церков 
кінця XIX ст., документи Київського магістрату (1786–1860), купчі кріпості 
(1786–1800). 

Група зберігання “Фотооригінали” складається з оригіналів листівок 
кін. XIX – поч. XX ст., фотооригіналів поч. XX ст.

У групі зберігання “Книги” – брошури та періодичні видання (кін. 
XIX – поч. XX ст.), стародруки (кін. XVII – поч. XVIII ст.). 
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У науково-допоміжному фонді зберігається бл. 2 тис. копій листівок, 
подорожніх записок, архівних справ різного характеру.

Обліково-довідковий апарат
Картотеки:
облікова основного фонду
облікова науково-допоміжного фонду
облікова тимчасового зберігання

Бібліографія
Схема Державний історико-архітектурний заповідник “Стародавній 

Київ” / авт. спец. змісту К. І. Шамка ; втрачені пам’ятки за матеріалами  
Л. А. Проценко. – К. : Мапа ЛТД, 1992.

Мельников І. Державний історико-архітектурний заповідник “Старо-
давній Київ” : досвід роботи та перспективи розвитку. Культурна спадщи-
на Києва: дослідження та охорона історичного середовища / І. Мельников, 
Т. Богданова. – К. : АртЕк, 2003. – С. 7–19.

Ю. Русакова

Державний історико-меморіальний 
Лук’янівський заповідник
Підпорядкування: Головне управління ритуальних послуг Київської 
міськдержадміністрації

Адреса: вул. Дорогожицька, 7, м. Київ, 04112
Тел.: (044) 440-13-22 
Факс: (044) 440-14-87
Е-mail: dimlz@kievweb.com.ua
Веб-сайт: www.dimlz.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Дорогожичі”, тролейбус 16, 19  
(зуп. “вул. Сім’ї Хохлових”)

Час роботи: 10.30–17.30, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1878 р. – створено поховальний комплекс “Лук’янівське цивільне кла-

довище”. 
1886 р. – Лук’янівське кладовище отримало статус центрального в  

м. Києві. 
1962 р. – поховальний комплекс закрито. 
1994 р. – Лук’янівське кладовище м. Києва проголошено Державним 

історико-меморіальним заповідником. 227 поховань заповідника перебува-
ють на державному обліку, бл. 2 тис. включено до словника “Зводу пам’яток 
історії та культури України”. 

2001 р. – меморіальний комплекс внесено до Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України національного значення.
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Обсяг фондів
400 особових фондів (бл. 2 тис. од. зб. документів з паперовими носія-

ми (з 1942)

Анотація складу фондів
Заповідник зберігає: книги реєстрації поховань на Лук’янівському 

кладовищі за 1942–1962 рр.; книги реєстрації підпоховань (кремації) на 
Лук’янівському кладовищі в родинні могили за 1975–2006 рр.; книги реєст-
рації підпоховань на Лук’янівському кладовищі в родинні могили з 2005 р.; 
публікації з українських газетних видань про історію кладовища та заповід-
ника (з 1987); копії документів з особових фондів ЦДІА України м. Київ, 
Держархів м. Києва, Держархів Київської області, ЦДАМЛМ України; копії 
фотографій осіб (та членів їх родин) з ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшенич-
ного, що поховані на Лук’янівському кладовищі; копію мапи Лук’янівського 
цивільного кладовища 1886 р. з Держархіву м. Києва; історичні довідки з іс-
торії відкриття кладовища та заснування заповідника (з 2004); біографічні 
довідки, фотографії осіб (та членів їх родин), що поховані на Лук’янівському 
кладовищі; паспорти на пам’ятки історико-культурної спадщини (з 2007).

Обліково-довідковий апарат
Перелік фондів (2006)
Перелік об’єктів історико-культурної спадщини, розташованих на 

території ДІМ Лук’янівського заповідника, які перебувають під охороною 
держави (2006)

Бази даних
Електронна база даних інвентаризації поховань (1992, 2005)

Науково-довідкова бібліотека
Складається з сучасної довідкової літератури, налічує бл. 100 прим. 

книг та брошур. Переважна більшість – україномовні видання. Бібліотека 
сформувалася на підставі подарункових та придбаних за кошти заповідника 
видань.

Бібліографія
Лук’янівський некрополь – історія, проблеми, перспективи : матеріа-

ли наук. практ. конф., присвяч. 120-річчю заснування Лук’янівського цивіль-
ного кладовища / Держ. іст.-мемор. Лук’янівський заповідник ; відп. за вип. 
Л. Г. Стеннік. – К., 1998. – 24 с. : іл.

Проценко Л. Лук’янівське цивільне кладовище : путівник. – вид. 2-е, 
випр. та допов. / Л. Проценко, Ю. Костенко. – К. : Інтерграфік, 2001. – 191 с.

Борисюк О. Нові архівні дослідження про медиків Лук’янівського не-
крополя (М. П. Вашетко, О. М. Гоффенберг, І. І. Генкін) / О. Борисюк // Київ. 
Скарбниця документальної пам’яті : зб. наук. пр. членів Клубу при Держ. 
архіві м. Києва. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 31–34.

Стеннік Л. Забуті імена (Павло Тулуб і його родина) / Л. Стеннік // 
Київ. Скарбниця документальної пам’яті : зб. наук. пр. членів Клубу при 
Держ. архіві м. Києва. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 89–92.
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Борисюк О. Поховання представників репресованого духовенства на 
території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника / 
О. Борисюк // Київ. Скарбниця документальної пам’яті : зб. наук. пр. членів 
Клубу при Держ. архіві м. Києва. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 94–100.

Борисюк О. Ісаакій Григорович Тарасевич – останній протоієрей Фе-
дорівської церкви на Лук’янівці / О. Борисюк // Київ і кияни : матеріали 
щоріч. наук.-практ. конф. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 193–197.

Стеннік Л. Відродження пам’яті гнаних і забутих Симеренків, похо-
ваних на Лук’янівському кладовищі і у Київській землі / Л. Стеннік // Київ. 
Скарбниця документальної пам’яті : зб. наук. пр. членів Клубу при Держ. 
архіві м. Києва. – К., 2007. – Вип. 2. – С. 87–94.

Пантеон зодчих Лук’янівського некрополю : біогр. путівник / редкол.: 
В. Демченко, В. Назарчук, Н. Коваленко, Л. Стеннік. – К. : 3-Медіа, 2008. – 
103 с.

Ю. Русакова

Музей історії міста Києва
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Хрещатик, 2 (4-й поверх ), м. Київ, 01001
Тел.: (044) 278-12-02
Факс: (044) 278-12-40, 278-13-47
E-mail: MuseumofKiev@bigmir.net

Транспорт: станція метро “Майдан Незалежності”

Час роботи: 9.30–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1978 р. – створено музей у будинку Кловського палацу. Має філіа-

ли, які працюють на правах відділів: Меморіальний будинок-музей  
Г. П. Світлицького, Історико-меморіальний музей Михайла Грушевсько-
го, Літературно-меморіальний музей М. А. Булгакова, Київський музей  
О. С. Пушкіна, Музей культурної спадщини, Музей партизанської слави, 
Музей Шолом Алейхема. Його фонди складаються з колекцій археологіч-
них, історико-революційних, воєнно-історичних, історико-побутових, істо-
рико-художніх, нумізматичних, етнографічних та інших матеріалів. 

Обсяг фондів
17380 од. зб. документів (1740–2008), у т. ч.:
1307 од. зб. родинних документів
123 од. зб. картографічних документів 
15086 од. зб. фотодокументів (1790–2008)
722 од. зб. фонодокументів (платівки)
142 прим. стародруків

Анотація складу фондів
Друковані та рукописні документи зберігаються у відділі фондів 

(сектор документів та книг), відображають соціально-економічне та куль-



445

Київ

турне життя Києва та Київщини кін. ХІХ–ХХ ст. (приватні листи, записки, 
документи підприємств та різних закладів, карти, плани, схеми, автографи  
М. Коцюбинського та В. Котарбінського, матеріали репресованих киян та ін.). 

Наявні матеріали про киян, що зазнали репресій у 1920–1950-х рр., 
документи про соціально-економічний та культурний розвиток Києва 1960–
1980-х рр., його міжнародні зв’язки зі спорідненими містами. 

Музей має родинні архіви: М. А. Байкова (1872–1958) – учено-
го-натураліста, письменника (фотографії родинні, акварельні малюнки 
М. Байкова, документи, книги журнали з його статтями); Ф. П. Бєлянкі-
на (1892–1972) – д-ра техн. наук, професора, академіка АН УРСР (1948), 
видатного ученого в галузі механіки та опору матеріалів. До його архіву 
належать родинні матеріали О. В. Фіалкової (1901–1986), дружини Ф. Бє-
лянкіна; Д. І. Бліфельда (1908–1966) – археолога, канд. іст. наук, дослід-
ника давньослов’янських і давньоруських пам’яток України (нотатки, 
наукові статті, неопубліковані праці, листи істориків-археологів Б. О. Риба-
кова, М. К. Каргера, С. М. Бібікова та ін.); С. І. Бонч-Бруєвича (1862–1919) 
– представника роду Бонч-Бруєвичів у Києві. Матеріали родинного кола 
видатного ученого, академіка М. О. Бонч-Бруєвича (1888–1940), дитячі та 
юнацькі роки якого пройшли в Києві; В. Д. Бублика (?–1923) – краєзнавця, 
дослідника і популяризатора історії Києва. Книга В. Д. Бублика “Путево-
дитель по Киеву и его окрестностям” витримала 7 видань (перше 1888 р., 
останнє – 1906). Започаткував видання “Киевский календарь” з довідко-
во-адресним відділом (1885–1910); Дзегановських-Романових – О. А. Дзе-
гановської-Романової (1883–1966) – київського лікаря-педіатра, дружини 
О. Є. Романова; О. Є. Романова (1885–1919) – художника, який разом з 
художниками Козиком, Поповим, Галімським заснував Товариство україн-
ських імпресіоністів й був першим його головою; Дуніних-Борковських – 
В. Д. Дуніна-Борковського (1819–1892) – представника давньої шляхет-
ської родини України; його дочки – С. В. Дуніної-Борковської (за чоловіком 
Запеченко, 1868–?); Є. О. Ківлицького (1861–1921) – історика, педагога, ре-
дактора і видавця “Киевской старины”, члена правління Народної аудиторії; 
Лімітовських – О. В. Лімітовського (1890–1915) – випускника Київського 
2-го комерційного училища, студента Петербурзького політехнічного ін-
ституту, офіцера; Л. Н. Лук’янової-Падун (1924–2002) – канд. техн. наук, 
краєзнавця; П. О. Мазюкевича – поета, батька художника Д. Мазюкевича; 
Марковських: М. М. Марковського (1869–1947) – професора, відомого літе-
ратурознавця і критика, викладача Колегії П. Галагана; В. К. Піскорського 
(1867–1910) – основоположника вітчизняної іспаністики, члена-кореспон-
дента Барселонської академії наук, професора; його сина К. Піскорського, 
учня Г. Нарбута, який належав до представників українського авангарду 
1920-х рр.; В. С. Томари – дипломата, сенатора, дійсного таємного радни-
ка, який походив з України і належав до відомого козацького роду: атестат 
Колегії закордонних справ, розпорядження та ордери генерал-фельдмар-
шала Г. О. Потьомкіна, рескрипти коронованих осіб – Катерини ІІ, Павла І, 
Олександра І, листи до сенатора імператриці Марії Федорівни, чернет-
ки на ім’я імператриці Катерини ІІ, копії указів Сенату, духовні заповіти 
батька В. Томари та його самого (кін. ХVIII–XIX ст.); Ф. М. Штітельмана 
(1914–1992) – археолога, канд. іст. наук (рукописні нотатки, неопубліко-
ваний опис античного зібрання Київського музею західного та східного 
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мистецтва, листування з археологами-античниками та ін.); Г. П. Шлейфера 
(1855–1913) – архітектора, підприємця, банкіра, колекціонера.

У музеї є понад 200 прим. стародруків київських та інших друка-
рень.

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Акти приймання та передавання документів 
Інвентарні книги
Топографічні журнали
Спеціальна інвентарна книга стародруків
Картотеки:
інвентарні 
спеціальні по групах зберігання

Наукова бібліотека
Налічує 17350 прим. книг з питань історії, краєзнавства, мистецтво- 

знавства, серед яких: “Архив Юго-Западной России”, “Киевская старина”.

Бібліографія
Бібліографічний покажчик праць науковців Музею історії міста Києва 

(1978–2003) / Музей історії міста Києва ; упоряд. В. В. Ковалинський. –  
К. : Кий, 2003. – 109 с. 

Ковалинський В. В. З історії Кловського палацу // Ковалинський В. В. 
Київські мініатюри / В. В. Ковалинський. – 2-е вид, випр. і допов. – К.. : 
Купола, 2006. – Кн. 1. – С. 7–115.

Л. Сургай

Музей культурної спадщини
Підпорядкування: відділ Музею історії міста Києва 

Адреса: вул. Московська, 40-б, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 280-64-18, 280-68-09
Факс: (044) 280-68-09
Веб-сайт: www.museum.ks.kiev.ua

Транспорт: станції метро “Арсенальна”, “Печерська”; автобус 62, 
55, тролейбус 38 (зуп. “Кінотеатр “Зоряний”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1999 р. – відкрито як відділ Музею історії міста Києва. Експозицію 

розміщено у відреставрованому будинку-пам’ятці архітектури кін. XVIII – 
поч. XX ст. Вісім експозиційних залів розкривають маловідомі сторінки 
життя та діяльності українців поза межами Батьківщини, презентують їхню 
культурно-мистецьку спадщину.

Обсяг фондів
934 од. зб. музейних предметів (серед. XX – поч. XXI ст.)
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Анотація складу фондів
В експозиції є друковані та інші матеріали: афіші фестивалю в Едмон-

тоні (1988, Канада), Українського фестивалю в Канаді (1989), Міжнародно-
го конкурсу юних піаністів пам’яті В. Горовиця (1997, Україна), Театру La 
Scala (1927, Франція), макет афіші “Серж Лифар” (Франція), фестивалю тан-
цю “Серж Лифар де ля данс” (Україна); програми – “Л. Морозова. Виставки 
творів” (1950–1990-ті, Німеччина, США, Греція, Україна), “О. Булавицький. 
Виставки творів” (1950–1990-ті, США, Україна), “М. Кричевський. Вистав-
ка творів” (1956, Франція), “М. Кричевський. Виставка творів” (1970-ті, 
США), “К. Кричевська-Росандіч. Виставки творів” (1960–1990-ті, США, 
Канада, Україна), концерту А. Мірошника (Австралія), українських фести-
валів в Едмонтоні (Канада), відкриття пам’ятника Т. Шевченку (Аргентина); 
оголошення Українського театру в Парижі (1951, 1955, Франція), Київської 
філармонії про концерт В. Горовиця та Н. Мільштейна (1921), Міського те-
атру про виставу “Євгеній Онєгін” (Київ); Театру “Соловцов”, про театраль-
ні вистави (газета “Киевлянин” , 1913), Українського освітньо-культурного 
центру (США); ноти – нотні альбоми (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.); збірка творів 
А. Мірошника (К., 2001), ноти до романсів, пісень, оперних партитур (кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст.); мапи – план Києва з його передмістями (К., 1913); руко-
писи – “В. В. Кричевський. Нотатки з мистецтва” (1960-ті, США), “К. Кри-
чевська-Росандіч. Перелік фільмів за участі В. В. Кричевського” (1990-ті, 
США), “Б. Олександрів. Вірші”(Канада); стаття М. Гофмана “Серж Лифар” 
(Франція); листи К. Кричевської-Росандіч (дарча,1988, США), П. Майборо-
ди до Г. Шерей, Д. Гуменної до Музею історії м. Києва (1995, США).

Музей має особові документи та колекції (фотографії, документи, 
особисті речі, художні твори): Олекси та Ніни Булавицьких (США), родини 
Кричевських (США, Франція, Венесуела), Г. Черінь (США), В. Доброліжа 
(Канада), С. Лифаря (Франція), Ю. Буряківця (США), Л. Морозової (США), 
Т. Мессака (Місяця) (Австралія).

Фондоутворювачі: К. Кричевська-Росандіч (США) – художниця; Н. Бу-
лавицька (США) – майстер декоративно-прикладного мистецтва; Г. Черінь 
(США) – письменниця; Т. Мессак (Австралія) – художник; Державна служ-
ба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кор-
дон України.

Бібліографія
Музей культурної спадщини : проспект. – К., 2003. 

В. Тихенко 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського 
Підпорядкування: відділ Музею історії міста Києва

Адреса: вул. Паньківська, 9, м. Київ, 01033
Тел.: (044) 288-28-82, 288-28-07
Факс: 044) 288-28-85
Транспорт: станції метро “Університет”, “Площа Льва Толстого”
Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок
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Історична довідка
1992 р. – створено музей у меморіальному будинку, який у липні 

1908 р. разом із садибою придбала родина Грушевських. Після повернення 
з еміграції у берез. 1924 р. і до від’їзду до м. Москви у берез. 1931 р. у ньому 
проживав з дружиною і донькою М. Грушевський. Тут у 1926 р. він написав 
свою коротку автобіографію. 

Історико-меморіальне значення будинку музею полягає в тому, що 
в ньому мешкав не лише М. Грушевський, а також його донька Катерина – 
історик, етнограф, соціолог; брат Олександр – літературознавець та історик; 
небіж та учень ученого С. Шамрай. Тут у різний час мешкали знані пред-
ставники української науки та культури: академік О. Новицький, художники 
А. Петрицький, В. та Ф. Кричевські. В оселі Грушевських бували відомі 
діячі Центральної Ради, співробітники Історичної секції ВУАН та члени 
Наукового товариства імені Шевченка. Саме це визначило концепцію нау-
кового комплектування зібрання музею, в якому представлені не лише до-
кументальні пам’ятки видатного історика, членів його родини, але й учнів 
та співробітників М. Грушевського, його оточення. У ньому є меморіальні 
меблі та побутові речі родини Грушевських, іконографічна збірка, найповні-
ша в Україні добірка творів М. Грушевського та періодичних видань за його 
редакцією, особові документи, епістолярій, спогади, матеріали представни-
ків роду Грушевських (батьківська гілка) та Оппокових (материнська гілка), 
діячів національного руху. Окрему групу складають видання про життя та 
діяльність М. Грушевського, видані в Україні та діаспорі. 

1999 р. – меморіальний будинок Грушевських занесено до Державно-
го реєстру національного культурного надбання.

2002 р. – науковці співпрацюють з Інститутом української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України над проектом ви-
дання творів історика у 50 т. Результатом багаторічних генеалогічних студій 
стало видання фундаментального, першого в Україні дослідження про бать-
ківську та материнську родові гілки М. Грушевського. 

2006 р. – офіційно відкрито експозицію після ремонту та реставрації 
меморіального будинку. 

Наслідуючи приклад великих попередників на ниві музейництва – 
М. Грушевського, О. Новицького, Д. Яворницького, Д. Щербаківського та 
ін. – невід’ємною складовою діяльності музею стали наукові студії. 

Концепція музею передбачає не лише подальше формування його 
збірки, розроблення нових форм експозиційно-виставкової та просвітни-
цької діяльності, а й продовження самостійних досліджень, заснування на 
його базі наукового центру грушевськознавства в Україні. І цей проект на-
буває реального змісту: навколо нього згуртувалися знані дослідники життя 
та творчості М. Грушевського, а оригінальні праці самих музейників, вид-
рукувані в академічних виданнях, значно поповнили і збагатили грушевсько-
знавчі студії. 

Обсяг фондів
5 тис. од. зб. музейних предметів 
850 документів (1866–2006)
500 од. зб. оригінальних іконографічних документів
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43 од. зб. фотодокументів 
бл. 50 од. зб. фоно-, відеодокументів (1992–2006)

Анотація складу фондів
Зберігаються особові документи, рукописи, найповніше в Україні 

зібрання творів М. Грушевського і видань за його редакцією, документальні 
комплекси відомих українських істориків старшої генерації, учнів, рідних. 
Музейними раритетами є епістолярій М. Грушевського, портрет доньки Ка-
терини роботи маляра І. Труша (1903), книги з бібліотеки історика з його 
штампами та дарчими знаних науковців. 

Музейна колекція є складовою частиною фондового зібрання Музею 
історії міста Києва. Всі її предмети і документи включено в окремий каталог 
за групами збереження (зберігається у фондах меморіального музею). 

Документи у збірці музею Михайла Грушевського представлені 
родинними комплексами. Серед них: особові документи, епістолярій, 
рукописи, звернення до офіційних органів у справі реабілітації, запис-
ники, світлини з автографами та дарчими М. С. Грушевського, його донь-
ки – К. С. Грушевської, дружини – М. С. Грушевської (Вояковської), 
брата – О. С. Грушевського та його дружини – О. О. Грушевської (Парфе-
ненко), сестри – Г. С. Грушевської (Шамрай), небожа – С. В. Шамрая; брата 
в третіх – М. Ф. Грушевського та його родини. Значну кількість у музейній 
колекції складають епістолярій, офіційні документи, рукописи представни-
ків українського національного руху, історичної науки, учнів та співробіт-
ників М. Грушевського: О. П. Новицького та його родини, Л. П. Доброволь-
ського, В. М. Базилевича, М. О. Макаренка, І. І. Щітківського, О. Я. Павлика, 
Г. П. Ямпольської. 

Основну групу документів з паперовими носіями у збірці складають 
епістолярні джерела родини Грушевських (1910–1930-ті). Це листи М. Гру-
шевського до матері, сестри, брата, доньки академіка ВУАН, мистецтвознав-
ця О. Новицького – Марії Новицької; листи брата, О. Грушевського, та його 
дружини Ольги до рідних; листи дружини М. Грушевського Марії та донь-
ки Катерини. Окремий епістолярій належать книговидавцю Ю. Тищенку-
Сірому, громадській діячці Г. Ямпольській. Найчисленнішим у групі епісто-
лярних джерел є родинне листування мистецтвознавця, пам’яткоохоронця 
О. Новицького (1890–1930-ті). Важливі відомості містять листи відомого 
києвознавця В. Базилевича (поч. 1940-х). 

Музейна збірка включає документи-клопотання про реабілітацію  
К. Грушевської та О. Грушевського, довідки про їхню реабілітацію (1930–
1950-ті); особові документи М. Грушевського, рідних, представників його 
історичної школи. 

Окрему групу складають чернетки наукових праць О. Грушевського, 
записи до києвозначих студій Л. Добровольського та І. Щітківського. За-
писи народних переказів, зроблені священиком, етнографом і краєзнавцем  
М. Ф. Грушевським наприкінці ХІХ ст. на Чигиринщині, – важливе джерело 
для вивчення його творчої спадщини. 

Іконографічна збірка включає оригінальні фотографії самого М. Гру-
шевського (1876–1931), значна частина з яких збереглася в єдиному примір-
нику. Тут же наявні численні фотознімки його батьків, брата і сестри та їхніх 
родин, представників батьківського і материнського родів – Грушевських та 
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Оппокових (1866–1960-ті). Серед рідкісних фотодокументів – знімки пись-
менниці Ганни Барвінок; юриста, громадського діяча І. Шрага; академіка 
О. Новицького та його родини; відомих українських учених, митців та гро-
мадських діячів: М. Василенка, Є. Тимченка, Г. Нарбута, В. Вовка-Кара-
чевського, М. Макаренка, Л. Добровольського, М. Ткаченка, О. Павлика та 
ін. Значна частина з них містить дарчі підписи. Іконографічна збірка музею 
нині налічує понад 500 оригінальних документів. Окрім того, в ній зібрані 
копії всіх відомих фотодокументів М. Грушевського, оригінали яких збері-
гаються в архівних та музейних зібраннях України, видрукувані у виданнях 
(у разі, коли відомості про місце збереження оригіналів невідомі). 

Фоно-, відеодокументи (телесюжети, документальні фільми) укомп-
лектовані науковцями від часу заснування музею (1992–2006). Вони містять 
записи спогадів нащадків роду Грушевських, зустрічей, презентацій тощо; 
зняті за участю науковців музею та з використанням матеріалів з колекції 
музею.

Музейні предмети надійшли від рідних М. Грушевського, нащадків 
відомих українських учених та громадських діячів.

Науково-допоміжний фонд містить копії документів про життя та 
діяльність ученого. Вони виготовлені з документів ЦДІА України м. Київ, 
ЦДІА України м. Львів, ЦДАВО України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше-
ничного, Державного архіву Київської області, Державного архіву м. Києва, 
Державного архіву Черкаської області, Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Відділу рукописів Інституту літе-
ратури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського у Львові, Львівського літературно-меморіального 
музею Івана Франка, Музею Івана Гончара у Києві.

Обліково-довідковий апарат
Картотека відповідно до груп збереження музейних предметів (осо-

бові документи, епістолярій, записні книжки, рукописи, книги, газети, фо-
тографії, поштівки видові, побутові речі, відеозаписи, аудіозаписи спогадів, 
науково-допоміжні матеріали).

Картотека особових фондів (матеріали, що стосуються життя та діяль-
ності конкретних осіб у супроводі біобібліографічних довідок).

Довідкова бібліотека
Наявна література про М. Грушевського, родину, учнів, оточення, 

розвиток української історичної науки, енциклопедичні та довідкові видан-
ня. Багато видань містить автографи відомих істориків – дослідників твор-
чої спадщини, науково-організаційної та суспільно-політичної діяльності  
М. Грушевського: Л. Винара, І. Гирича, Р. Пирога, Ю. Шаповала, В. Улья-
новського, О. Юркової, І. Матяш, Г. Бурлаки, Л. Зашкільняка, О. Рубльова, 
В. Мельниченка, В. Масненка, В. Тельвака та ін. Окрема збірка – видан-
ня Українського історичного товариства (США), зокрема журналу “Україн-
ський історик”, де від 1966 р. систематично публікуються статті і доку-
менти про М. Грушевського під рубрикою “Грушевськіяна”. З ініціативи  
проф. Л. Винара ця збірка започаткувала Бібліотеку Українського історично-
го товариства при Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
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Бібліографія
Панькова С. “Мета, зміст і щастя життя” : постійно діюча виставка 

з колекції Історико-меморіального музею Михайла Грушевського / С. Пань-
кова // Укр. історик. – 1996. – Чис. 1/4. – С. 390–394. 

Панькова С. Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського 
в контексті розвитку грушевськознавчих студій / С. Панькова // На службі 
Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-літ-
тя його наукової діяльності. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 
2000. – С. 599–604. 

Панькова С. Іконографічна збірка Історико-меморіального музею  
М. Грушевського : шляхи комплектування та наукової атрибуції / С. Панько-
ва // Київ і кияни : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. – К., 2003. – Вип. 3. – 
С. 311–324.

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського : буклет / упо-
ряд. С. Панькова. – К., 2003. 

Будзинський О. Листування Михайла Грушевського та Юрія Тищенка 
як джерело до вивчення садиби на вул. Паньківській, 9 у Києві / О. Буд-
зинський, О. Мельник // Історична та літературна спадщина Михайла Гру-
шевського : матеріали міжрегіонал. наук.-практ. конф. – К. ; Львів ; Вінни-
ця ; Кам’янець-Подільський : Бар, 2005. – С. 142–149. 

Кучеренко М. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського) / 
М. Кучеренко, С. Панькова, Г. Шевчук. – К., 2006. – 662 с. – Видання містить 
бл. 100 фотодокументів зі збірки Історико-меморіального музею М. Гру-
шевського.

С. Панькова

Літературно-меморіальний музей 
М. А. Булгакова в Києві “Дім Турбіних”
Підпорядкування: відділ Музею історії міста Києва 
Адреса: Андріївський узвіз, 13, м. Київ, 01025
Тел.: (044) 425-31-88, 425-52-54
Транспорт: станція метро “Контрактова площа”,  
автобус 62, 51, трамвай 13, 14, 18
Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – середа

Історична довідка
1989 р. – створено музей. Автор наукової концепції його експози-

ції – К. М. Пітоєва-Лідер. Художнє втілення проекту здійснено творчою 
групою художників на чолі з лауреатом Державної премії ім. Т. Г. Шевченка 
А. М. Крижопольським. 

Усі експонати Музею М. Булгакова включено до фондів Музею історії 
міста Києва.

Обсяг фондів
понад 3 тис. од. зб. музейних предметів (кін. ХІХ–ХХ ст.)
725 од. зб. музейних предметів в експозиції
понад 500 од. зб. фотодокументів у власному булгаковському фонді 

(1850–2000)
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Анотація складу фондів
Наявні автографи (1910–1930-ті) письменника на книгах (підручни-

ках з медицини, словниках, власних творах), його записки, поштівки рідним 
та друзям; книги, нотні збірники, меблі та інтер’єрні аксесуари з київського 
будинку № 13; авторські машинописні копії творів з правками, програм-
ки, афіші п’єс, ксерокопії статей та рецензій (1920–1930). Є фотопортре-
ти М. Булгакова московського періоду (1921–1940) з дарчими написами. 
В експозиції представлено сімейний київський булгаківський фотоархів. 
Значна кількість – оригінали, раритети. Частину з них виконано В. І. Екзем-
плярським, проф. Київської духовної академії, другом сім’ї Булгакових; ін-
ші – любительські, спроби юних аматорів, братів Миколи та Івана. Групові, 
сюжетні, портретні фотографії ілюструють життя в різні моменти. До маси-
ву родинних світлин (Булгакови, Покровські) належить зображення числен-
них кузенів, кузин, які відвідували Київ, жили, відпочивали, користуючись 
прихильністю В. М. Булгакової, мами письменника. Фотографічну колек-
цію поповнюють документи, передані О. М. Листопадовим, Ю. М. Криво-
носовим. 

Серед документів – запрошення на весілля В. М. Покровської, вчи-
тельки прогімназії, та доцента Київської духовної академії А. І. Булгакова 
(1890), а також персональні службові документи професорсько-викладаць-
кого складу КДА: А. І. Булгакова, Н. І. Петрова, О. О. Глаголєва, В. І. Ри-
бинського, Д. І. Богдашевського (ксерокопії ЦДІА України, м. Київ). 

Окремо представлено унікальну колекцію зображень та ликів Ісуса 
Христа (репродукції з картин російських, українських та зарубіжних ху-
дожників), яку збирав професор Київської духовної академії В. І. Екземп-
лярський. У ній було понад 15 тис. робіт (репродукції наклеєні на папір-
паспарту). З 1933 по 1997 рр. колекцію зберігала сім’я проф. О. Глаголєва. 
Анотації до репродукцій складали сестри письменника. 

У родинний пласт входять документи кожної з чотирьох сестер: мет-
ричні свідоцтва, атестати, студентські роботи, довідки з місць роботи.

Зберігаються клавіри улюблених булгаківських опер – Гуно, Вагнера, 
Верді та ін., а також ноти дружини господаря будинку Я. В. Кринської-Лис-
товничої. Послужний список В. П. Листовничого, матеріали його службової 
діяльності, документи купівлі буд. № 13 містять інформацію про особистість 
інженера-будівельника, викладача школи десятників, автора підручників, 
художника.

Сімейний архів Л. С. та В. А. Карумів включає службові документи, 
листи, фото, ноти, особисті речі, мемуарні записки у рукописному варіанті, 
машинописний варіант нарису Л. С. Карума “Горе от таланта” про творчість 
М. Булгакова. 

Цілісну картину булгаківського навчання у Київському університеті 
Св. Володимира (1906–1916) відтворюють ксерокопії документів київських 
архівів. 

З останніх музейних надходжень виділяється колекція В. П. Некра-
сова, радянського письменника: фото (родинні, дитячі, службові, фронтові, 
групові з друзями, інтер’єрні), службові документи, книги з автографами, 
нагороди, особисті речі, малюнки, архітектурні креслення. 

Колекції фондоутворювачів увесь час поповнюються. Це колекції 
родин: О. А. Земської, І. Л. Карум, В. М. Свєтлаєвої (племінниць письмен-
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ника) – лінгвіста, лікаря, хіміка; І. О. Гусєвої, О. М. Жежель, Н. Г. Колиба-
лової, Л. В. Болмасової – троюрідних племінниць; Т. М. Лаппа, Л. Є. Біло-
зерської, О. С. Булгакової – дружини, які допомогали творити музей через 
своїх рідних, близьких – Т. К. Вьортишеву, О. М. Штучкова, Г. Г. Панфілову, 
Н. А. Ушакову. 

Важливі експонати київського періоду надійшли від київських благо-
дійників, друзів сім’ї Булгакових – сестер Глаголєвих Магдалини та Марії; 
дружини друга дитинства М. Булгакова Л. М. Гдешинської; сестер Кудряв-
цевих Катерини та Блондини, дітей професора КДА; Ю. М. Валицького – 
родича С. М. Давидович, подруги мами письменника.

Медичну тему висвітлено експонатами за активної допомоги нащад-
ків видатних київських медиків Є. Б. Букрєєва, М. П. Вашетка, Т. Г. Янов-
ського, С. М. Ручковського, О. І. Яралова – Яралянца, сучасних професорів-
медиків: Г. Є. Аронова, В. Г. Коляденка, А. П. Пелещука.

Меценатами музею є С. Д. Бобров, Л. К. Паршин та ін.

Обліково-довідковий апарат
Картотека 

Бібліотека
Наявні прижиттєві видання письменника, численні книги кін. ХІХ–

поч. ХХ ст., що вийшли на батьківщині та за кордоном після його смерті. 
Включає твори М. Булгакова, у т. ч. іншомовні видання, булгакознавчу літе-
ратуру та ін.

Бібліографія
Культурные контексты Булгакова // Collegium. – К., 1995. – № 1/2. –  

С. 124.
Рогозовская Т. А. Не путеводитель / Т. А. Рогозовская. – К. : Либра. – 

2000. – 135 с. : ил.
Питоева К. Н. “Дом Турбиных” : буклет / К. Н. Питоева. – К., 2001. 
Булгаковский сборник. – Таллинн : изд. Таллин. ун-та, 2001. – 183 с.
Кончаковский А. П. Кавказские письма / А. П. Кончаковский. – К. : 

Кий. – 2001. – 199 с.
Кончаковский А. П. Легенды Дома Турбиных : в 2 т. / А. П. Кончаков-

ский. – К. : Кий, 2003. – Т. 1. – 348 с. ; Т. 2. – 400 с.
Кончаковский А. П. Киевское окружение Булгаковых : Кудрявце-

вы (Екатерина Петровна) / А. П. Кончаковский // Київ і кияни. – К. : Кий, 
2005. – Вип. 5. – С. 120–128.

Рогозовская Т. Виктор Некрасов возвратился в дом Турбиных / Т. Ро-
гозовская // Київ і кияни. – К. : Кий, 2005. – Вип. 5. – С. 230–238.

Ноженко С. Под флагом Красного Креста, или “Булгакова заместить 
некем” / С. Ноженко // Київ і кияни. – К. : Кий, 2005. – Вип. 5. – С. 129–
153.

А. Кончаковський
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Київський музей О. С. Пушкіна
Підпорядкування: відділ Музею історії міста Києва

 Адреса: вул. Кудрявська, 9, м. Київ, 04053
Тел.: (044) 272-42-06, 272-10-67

Транспорт: тролейбус 16, 18 (зуп. “Обсерваторна”)

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1987 р. – створено музей “О. С. Пушкін і декабристи на Україні”.
1988 р. – перепідпорядковано Музею історії міста Києва як відділ на 

правах філіалу і перейменовано на “Київський музей О. С. Пушкіна”. 

Обсяг фондів
бл. 6 тис. од. зб. музейних предметів основного фонду
900 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду 
120 од. зб. архівних документів (1708–2000)

Анотація складу фондів
3 тис. од. зб. музейних предметів передано в дарунок засновником 

музею, київським колекціонером Я. І. Бердичевським з власної колекції. 
Документи зберігаються в секторі фондів за групою зберігання “Арку-

шеві матеріали”. Серед архівних документів музею: рукописи та писарські 
копії рескриптів XVIII – першої половини XIX ст., зокрема писарська копія 
маніфесту Петра I про позбавлення І. Мазепи гетьманської влади та скликан-
ня козацької старшини для виборів нового гетьмана (1708), земельні доку-
менти та рескрипти, друкований “Список экипажей” подорожі Олександра I 
на Південь (1817), кілька рукописних альбомів тощо. Наявні – муляжі руко-
писів О. С. Пушкіна, виготовлені з оригіналів Пушкінського Дому (Інститут 
російської літератури РАН, м. Санкт-Петербург), а також підбірка автографів 
творів сучасних українських письменників, присвячених О. С. Пушкіну. 

Наукова бібліотека
Налічує бл. 2500 прим. томів за профільною тематикою: прижиттєве 

видання “Евгения Онегина”, видання “Современника” з цензорським дозво-
лом Крилова, раритетна книга Наполеона, подарована йому хірургом Р. Са-
батьє. 

Обліково-довідковий апарат
Книга надходжень
Інвентарні книги
Картотеки

Бібліографія
Бібліографічний покажчик праць науковців Музею історії міста Києва 

(1978–2003) / Музей історії міста Києва ; упоряд. В. В. Ковалинський. – К. : 
Кий, 2003. – 109 с. 

І. Смолянінова, С. Мамаєв
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Історико-архітектурна пам’ятка-музей “Київська фортеця” 
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Госпітальна, 24 а, м. Київ, 01133
Тел.: (044) 235-01-46
Факс: (044) 244-29-61
Транспорт: станції метро “Кловська” та “Печерська”, тролейбус  
14 (зуп. “Київська фортеця”)
Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1930 р. – історико-революційна пам’ятка – музей “Косий капонір” 

розпочав діяльність як філіал Київського музею Революції. 
1940 р. – музей “Косий капонір” припинив своє існування, його ма-

теріали передано Історичному музею. 
1967 р. – став філіалом Державного історичного музею УРСР. 
1991 р. – перейменовано на Історико-архітектурну пам’ятку-музей 

“Київська фортеця”. 

Обсяг фондів
20301 од. зб. музейних предметів основного фонду (поч. ХХ ст.)
4093 од. зб. музейних предметів допоміжного фонду

Анотація складу фондів
В основний фонд музею входять такі групи збереження: КН-книги, Ф-

фото, ДМ-документи, Р-речі, ІМ-історична мініатюра, ПО-поштова листівка, 
ГРЗ-грошові знаки, ОРМ-ордени та медалі, Н-негативи, Мрк-марки, Зб-зброя, 
М-мистецтво, Тк-тканини, Мт-метал, Од-одяг, СМ-стрічки магнітофонні, 
Пл.-плакати, Арх-археологія, Г-газети, Ал-альбоми, Ік-ікони. Допоміжний 
фонд складають книги, ксерокопії, фотокопії, листівки, муляжі тощо. 

Наявні оригінальні дореволюційні поштові листівки поч. ХХ ст., ан-
тисамодержавні мініплакати (1917–1923), колекція В. Вісковатова: ліногра-
вюри, літографії – військовий одяг ХІХ ст.

Серед рукописних документів – поштові листівки в’язня “Косого ка-
поніра” О. Шліхтера (1908); листи учасника київського повстання 1905 р.  
Б. П. Зубкова.

Обліково-довідковий апарат
 Книги надходжень
Топографічні описи

Картотеки: 
інвентарна
тематична
іменна

Бази даних
До комп’ютера частково занесено інвентарну картотеку по групах збе-

реження, списки учасників польського повстання 1863 р., списки учасників 
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відбудови госпітального укріплення Київської фортеці, обліково-довідко-
вий апарат.

Довідкова бібліотека
Наявні фонди за профілем музею. Із картографічних матеріалів привер-

тає увагу рідкісна книга-карти “Материалы по истории русской картографии” 
В. Кордта (карти всієї Росії та західних областей до кін. XVII ст., Київ, 1910). 

І. Ільїна

Музей гетьманства
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Спаська, 16 б, м. Київ, 04070
Тел.: (044) 425-55-49
Факс: (044) 462-52-90
Е-mail: hetmanmus@ukr.net
Веб-сайт: http://www.getman-museum.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Контрактова площа”

Час роботи: 10.00–17.00, вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1993 р. – музей створено. Формування фондів розпочалося одночасно 

зі створенням музею. Музей розмістився у старовинному мурованому жит-
ловому будинку на Подолі, спорудженому ще при владі гетьмана І. Мазепи 
і перебудованому відомим архітектором А. І. Меленським після пожежі у 
1811 р. У створенні та відкритті музею важливу роль відіграв благодійний 
фонд ім. Івана Мазепи (Київ, 1992). До роботи Фонду і його успішної діяль-
ності долучилися представники української діаспори, почесне місце серед 
них посідає відомий громадський діяч із США Маріан Коць.

Центральне місце в музеї займають експозиції, що розкривають 
важливі і ключові події в історії України: Визвольну війну під проводом 
гетьмана Б. Хмельницького, утворення і розвиток Української гетьманської 
держави у XVII ст., бурхливу діяльність мецената і будівничого гетьмана  
І. Мазепи, діяльність гетьмана у вигнанні П. Орлика (1710–1742), віднов-
лення української державності у XX ст. 

Обсяг фондів
7660 од. зб. музейних предметів (I пол. XVII – кін. XX ст.), у т. ч.: 
6050 од. зб. музейних предметів основного фонду 
1610 од. зб. музейних предметів науково-допоміжного фонду

Анотація складу фондів
Серед музейних експонатів привертають увагу речі козацького побу-

ту, грошові знаки, печатка останнього гетьмана України П. Скоропадського, 
фотографія делегатів всеукраїнського земського з’їзду (1918), поштові мар-
ки, грамоти і нагороди старшин армії УНР, особисті речі і документи сестри 
милосердя армії УНР Марії Урбан-Вовк, фотолистівки тощо. 
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Значну частину музейних колекцій становлять старовинні ікони (серед. 
XVIII – поч. XX ст.), мистецькі твори М. Бутовича, Л. Воєдила, Ф. Гуменюка, 
В. Литвина, В. Лопати, В. Масютина, А. Петрицького, В. Франчука та ін.

До найчисельнішої групи експонатів належать книги та інша друко-
вана продукція: дві стародруковані книги – “Тріодіон, си есть трипіснец св. 
великой четыредесятници…” (Львів, 1717), “Тріодіон, си есть трипіснец… 
[Тріодь пісна]” (К., 1743).

Варті уваги щоденники визначного політичного і державного дія-
ча, дипломата і мемуариста, генерального хорунжого (з 1741) М. Ханенка 
(1719–1745).

Чільне місце серед друкованих видань займають книги та брошури, 
що були видані за час короткого гетьманування П. Скоропадського (1918), 
нащадка гетьмана І. Скоропадського. Серед них: Огієнко І. І. “Рідне писан-
ня (українська граматика) Ч. I: Основи українського правопису” (К., 1918). 
І. Огієнко відіграв значну роль в українізації вищих навчальних закладів 
і шкільництва, став першим ректором Кам’янець-Подільського державного 
українського університету, відкритого у жовтні 1918 р.

Значну частину музейних експонатів отримано в дарунок від різних 
установ та окремих осіб не лише в Україні, а й з багатьох країн світу. Серед 
документів з паперовими носіями, отриманих від доброчинців, слід назва-
ти листи Симона та Ольги Петлюр до дочки Лесі (1923), гетьмана П. Ско-
ропадського до інженера П. Веселовського (1943), Д. Скоропадського до 
українців пересильного табору м. Гайдена (Німеччина, 1948), О. Скоропад-
ської до інженера П. Запорожця (1949), М. Скоропадської-Монтрезор до 
проф. І. Марченка (1958).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги
Наукові інвентарі 
Наукові паспорти 
Інвентарні картки
Картотеки:
предметна 
іменна 
авторська 
фондоутворювачів

Науково-довідкова бібліотека
Налічує 2763 прим. книг та брошур від 1914 р. Зберігається сучасна 

науково-історична, художньо-мистецька, суспільно-політична та довідкова 
література. Найбільша частина присвячена козацько-гетьманській добі, ук-
раїнським національно-визвольним змаганням ХХ ст. Є підбірка літерату-
ри, зібрана і подарована представниками української діаспори в далекому 
зарубіжжі. Багато книг мають дарчі написи авторів.

Бібліографія
Малий словник історії України. – К. : Либідь, 1997. – 463 с.
Довідник з історії України. А–Я / під заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 

К. : Ґенеза, 2001. – 1135 с.
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Українське козацтво : мала енциклопедія. – К. : Ґенеза ; Запоріжжя : 
Прем’єр, 2002. – 568 с.

Енциклопедія історії України. – К. : Наук. думка, 2004. – Т. 2. – 511 с.
Андрієвська Л. Фондова збірка Музею гетьманства / Л. Андрієвська // 

Козацька скарбниця : гетьманські читання. – К., 2003. – С. 21.
Лякіна Р. До історії будинку Музею гетьманства на Подолі / Р. Лякі-

на // Козацька скарбниця : гетьманські читання. – К., 2003. – С. 17.
Поліщук К. Збірка бібліотеки Музею гетьманства / К. Поліщук // Коза-

цька скарбниця : гетьманські читання. – К., 2003. – С. 40–42.
Ярова Г. Музею гетьманства 13 років / Г. Ярова, М. Павлишин // Коза-

цька скарбниця : гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 3–10.
Ярова Г. Колекція документів і матеріалів Київського музею гетьманс-

тва з історії гетьманського руху / Г. Ярова // В’ячеслав Липинський в іс-
торії, теорії та практиці українського державотворення : матеріали Міжнар. 
конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки ; уклад. 
А. Г. Шваб. – Луцьк : Вежа, 2007. – С. 537–541. 

Т. Цимбал

Київський національний  
музей російського мистецтва
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Терещенківська, 9, м. Київ, 01004 
Тел.: (044) 224-62-18
Е-mаіl: musеumru@ukr.net 
Веб-сайт: http://www.kmrm.com.ua

Транспорт: станції метро “Театральна”, “Площа Л. Толстого”

Час роботи: 10.00–17.00 (понеділок, субота, неділя), 11.00–18.00 
(вівторок), 12.00–19.00 (п’ятниця), вихідні дні – середа, четвер

Історична довідка
1922 р. – музей створено як Київську картинну галерею на основі на-

ціоналізованих приватних колекцій, серед яких найбільш цінною була збірка 
родини знаних українських промисловців-цукрозаводчиків – Терещенків.

1930–1933 рр. – мав назву “Національна картинна галерея”.
1934–1935 рр. – Державний художній музей.
Суттєве поповнення музейного фонду відбулось у зв’язку з пере-

розподілом художніх цінностей між музеями м. Києва в 1930-х рр. В цей 
час до музею надійшли твори Д. Г. Левицького, В. Л. Боровиковського, 
М. М. Ге, М. О. Врубеля, І. Ю. Рєпіна.

1936–1937 рр. – назву змінено на “Музей російського мистецтва”.
1938–1939 рр.– Київський державний музей російського мистецтва. 

Під час Другої світової війни колекція зазнала великих втрат. Понад 1500 
творів різних видів мистецтва були вивезені за межі України.

1943–1944 рр. – установа мала назву Київська музейна група – відділ 
російського мистецтва.

1944–1953 рр. – Державний музей російського мистецтва. 
1953 р. – Київський державний музей російського мистецтва.
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З перших днів свого існування музей розмістився в особняку Ф. А. Те-
рещенка, побудованому в серед. 1880-х рр. за проектами архітекторів 
А. Н. Гуна та В. І. Ніколаєва. 

Обсяг фондів
1125 од. зб. документів з паперовими носіями (1854–2007), у т. ч.:
182 од. зб. фонду Терещенків (1877–1900)
29 од. зб. фонду “різне” (1865–1931)
480 од. зб. фонду Ге (1850–1920)
108 од. зб. фонду А. В. Прахова (1877–1909)
326 од зб. фонду радянського періоду (1936–1990)

Анотація складу фондів
Зібрання налічує десятки тисяч творів живопису, скульптури, графіки, 

прикладного мистецтва з часів Давньої Русі до наших днів. Колекція музею, 
незважаючи на нерівномірність свого складу, дає змогу ознайомитися майже 
з усіма основними етапами розвитку російського образотворчого мистец-
тва. Він славиться значною колекцією графічних творів XVIII–XX ст., яка 
містить малюнки, акварелі, гравюри. Невелике зібрання скульптури відзна-
чається високою професійною майстерністю провідних митців ХІХ–ХХ ст. 
В останні десятиліття музей комплектує також збірку робіт українських 
митців, надаючи перевагу творам київських авторів.

У рукописно-документальному фонді зберігаються документи з папе-
ровими носіями.

До фонду Терещенків входять: листи художників І. Ю. Рєпіна, 
В. М. Васнецова, В. В. Верещагіна, М. М. Антокольського, І. І. Шишкіна 
та ін. діячів культури до І. М. Терещенка та С. М. Терещенка; документи, 
які стосуються питань купівлі-продажу творів та замовлень на них, а також 
пов’язані з особистими відносинами кореспондентів (1877–1900).

До складу фонду “Різне” відносяться листи та фотографії: листування 
художників О. Є. Бейдемана з його дружиною О. Ф. Бейдеман; В.М. Васне-
цова, М. О. Врубеля, І. Ю. Рєпіна, Г. І. Семирадського, Д. Д . Бурлюка та ін. 
до різних адресатів, у т. ч. до М. І. Мурашка (1865–1931).

До фонду Ге входить листування художника М. М. Ге з його дружи-
ною А. П. Ге (в дівоцтві Забелою), сином М. М. Ге, онукою П. М. Ге, а також 
родичів, знайомих сім’ї Ге; листи В. В. Стасова до К. І. Ге, лист Т. Л. Толстої 
та ін. Крім рукописів у фонді зберігаються різні документи, пов’язані з жит-
тям сім’ї Ге – телеграми, театральні програми та ін., фотографії М. М. Ге, 
членів його родини, друзів, знайомих. Окремий комплекс складають доку-
менти П. М. Ге – онуки М. М. Ге, у т. ч. її батька М. М. Ге.

Фонд А. В. Прахова складається з його листування з художниками 
М. Р. Кузнєцовим, В. І. Суриковим, членами родини Терещенків, Б. І. та 
В. Н. Ханенками, І. М. Крамським, В. М. Васнецовим, В. Д. Полєновим, 
І. Ю. Рєпіним та ін. (1877–1909).

До складу фонду радянського періоду входять листи радянських ху-
дожників, пов’язані з музейними виставками, передачею творів у подару-
нок, придбанням творів, дослідженням історії створення робіт.

Склад фонду сучасного періоду формується з листування, докумен-
тальних та фотоматеріалів, пов’язаних з творчими особистостями.
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Обліково-довідковий апарат
Описи

Бази даних
Використовується комп’ютерна науково-фондова програма для пошу-

ку документів НАФ “Каміс”.

Науково-довідкова бібліотека 
Налічує бл. 19250 прим. книг, альбомів та листівок з питань культури, 

мистецтва, довідкової та історичної літератури. У числі видань дореволю-
ційного періоду найціннішою є довідкова література з проблем мистецтва.

До складу бібліотеки входить журнальний фонд, який налічує бл. 
90 назв. 

Бібліографія
Выставка “Русская гравировальная школа XVIII – первой половины 

XIX века” : сб. материалов к 75-летию музея. – К., 1996. – 52 с.
Акварельний та олівцевий портрет у Росії другої половини ХVIII–

ХІХ століть із колекції Київського музею російського мистецтва : каталог 
виставки / під заг. ред. М. І. Крукової ; уклад.: Н. Є. Агєєва, А. В. Елінг, 
М. І. Кружкова. – К., 1997. – 48 с.

Місhael Wrubеl. Dеr russіshе symbolist / Кunsthаllе Düsseldorf und Наus 
dег Кunst Мünchen. – Ostfildern : Du Mont Reiseverlag, 1997. – 312 s.

Київський музей російського мистецтва. – К. : DG Рrеss, 1997.
Ilуа Rеріn tunettu gа tuntematon : Ukrainian taidemuseoiden kоkоеlmista 

kооttu nattilly Vаlkoisessa 24.7 – 27.9.1998. – Неlsіnki : Меdіа Раіnо, 1998. – 69 s.
Аrtе іn Uсraina : mоstra а сurа dеllа Gаllеrіа Dаtrіnо 11 арrile – 28 gіugnо 

1998 : Соtаlоgо. – Міlаnо ; Kiev, 1998. – 189 p. : іl.
Айвазовський та мариністи : буклет. – К. : Такі справи, 1999. – іл.
Аіvаzоvskі gа mеrі. Іvаn Аіvаzоvskі gа hаnеn аіkаlаstеnsa maalauksia gа 

рііrustuksia Таvlоr оrh teckningar аv Іvаn Аіvаzоvskij осh hаns krets. Vаіkоіsеssа 
Sаlіssа 10.7. – 12.9.1999. – Неlsіnki, 1999. – 54 s. : іl.

Біблійні сюжети : буклет. – К., 1999. – (До 2000-річчя Різдва Христо-
вого).

Врубель : буклет. – К., 1999.
Київський музей російського мистецтва : буклет. – К., 1999.
Колекція Давида Сигалова : буклет. – К., 1999.
Миколай Ге : буклет. – К., 1999.
Золотой век русской живописи. Живопись и графика из собрания Ки-

евского музея русского искусства : каталог выставки / авт. и сост. каталога: 
Е. И. Ладыженская (вступ. ст., раздел живописи), Н. Е. Агеева (раздел гра-
фики). – М. : Арт-Курьер, 2000. – 78 с. : ил.

Киевский музей русского искусства : путеводитель. – Львов ; К., 
2003. – 159 с.

Ю. Вакуленко, К. Ладиженська
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Музей мистецтв імені Богдана та варвари Ханенків
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Терещенківська, 15–17, м. Київ, 01004
Тел.: (044) 235-52-69
Факс: (044) 235-02-06
Е-mail: khanenkomuseum@ukr.net
Веб-сайт: www.khanenkomuseum.kiev.ua
Транспорт: станції метро “Університет”, “Театральна”,  
“Площа Л. Толстого”
Час роботи: 10.30–17.30, вихідні дні – понеділок, вівторок

Історична довідка
1919 р. – приватне зібрання видатних українських меценатів, колек-

ціонерів Б. І. Ханенка та В. Н. Ханенко, яке стало основою музею, було 
націоналізовано. 

1921 р. – на підставі “Дарчої” В. Ханенко музей підпорядковано Ук-
раїнській академії наук. 

1921–1933 рр. – іменувався “Музей мистецтв УАН” (до 1924 р. “Му-
зей мистецтв УАН імені Богдана та Варвари Ханенків”). Для керівництва 
музеєм при УАН було створено Комітет музею у складі академіків М. Ва-
силенка, Ф. Шміта, О. Новицького, М. Біляшівського, директором обрано 
проф. М. Макаренка.

Серед перших науковців музею були відомі українські учені-мистец-
твознавці Г. Лукомський, Б. Еріх, М. Макаренко, С. Гіляров, В. Зуммер. Ви-
сокий науковий потенціал музею, як активного осередку мистецтвознавчих 
та сходознавчих досліджень, став підставою для заснування при музеї ас-
пірантури з підготовки мистецтвознавців-музейників. Аспірантуру з 1926 
по 1933 рр. очолював проф. С. Гіляров.

1930-ті рр. – розпочалась реорганізація “Музею мистецтв УАН” у “Му-
зей західного та східного мистецтва”. З колекції були вилучені та передані 
до інших музеїв портретна галерея родини Ханенків, археологічне зібрання 
(значну його частину склали візантійські вироби Х–ХІ ст.), український та 
російський живопис, твори прикладного мистецтва, іконопису, цінна збірка 
старовинної європейської та східної зброї, унікальні вироби з дорогоцінних 
металів великокняжої доби. 

Великих втрат зазнала колекція під час Другої світової війни. 
1950–1980-ті рр. – Київський музей західного та східного мистецтва 

діяв як науково-просвітницький заклад та республіканський методичний 
центр.

1999 р. – Київський музей західного та східного мистецтва перейме-
новано на Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Обсяг фондів
79 од. зб. документів з паперовими носіями (1916–1941)

Анотація складу фондів
Науковий архів музею зберігає: записки Б. І. Ханенка (незакінчений 

рукопис історії колекції, нотатки про куплені експонати, 1916); рукописи 
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Б. І та А. Н. Ханенків (1919), каталог картин Музею західного та східного 
мистецтва в Києві, підготовлений до видання у 1941 р. (друкований текст); 
Інвентарні описи колекцій різних видів мистецтва, повний інвентар Дру-
гого державного музею, заснованого Б. Ханенком, Інвентарна книга біб-
ліотеки музею (1921, 1928); акти обшуку в приміщенні музею в зв’язку з 
боротьбою зі спекуляцією, про передачу Другому державному музею, які 
мають історичну та художню цінність, з антикварного магазину Берковича у 
Києві (1920), прийняття, видавання й передавання експонатів музею (1925); 
каталожні описи колекцій різних видів мистецтва (1921), каталог картин 
музею (1931); списки експонатів зібрання Б. Ханенка, реевакуйованих із  
м. Москви, експонатів, переданих на виставку іранського мистецтва в Ермі-
тажі (1919), книг, які надійшли до бібліотеки музею з інших бібліотек та від 
приватних осіб (1922), експонатів музею (1925), експонатів, підготовлених 
до евакуації під час Великої Вітчизняної війни (1940); плани роботи му-
зею (1922); наукове листування з різними науковими закладами та музеями, 
у т. ч. закордонними (1922, 1924), листування у справах бібліотеки музею 
(1925); протоколи нарад музейних працівників м. Києва, засідань комісій з 
розробки положень про персональний склад музеїв, методів музейної ро-
боти (1926); матеріали про роботу аспірантури при Музеї мистецтв ВУАН 
(1926), організовані в музеї виставки (1927); науково-дослідні роботи, 
пов’язані з експонатами музею (1929), наукові роботи та статті працівників 
музею, не пов’язані з експонатами музею (1938); книгу вражень відвідува-
чів музею (1935); фотоальбоми часів Б. І. Ханенка (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), 
фотографії експонатів музею, переданих Держторгу (1928); методичні ма-
теріали для проведення екскурсій по музею (1938), тези лекцій екскурсій 
для дітей шкільного віку на матеріалах музею з ілюстраціями (1940); афіші 
та запрошення на виставку І. М. Плещинського, пересувної виставки в  
м. Дніпродзержинську (1939), афіші та листівки музею, запрошення 
на виставки А. С. Пащенка та В. А. Фельдмана (1940); копію заповіту  
Б. І. Ханенка (випис з актової книги київського нотаріуса Н. А. Воробйова, 
1917–1918); копію заяви В. Н. Ханенко про передачу зібрань в подарунок 
Українській Академії наук, копію статуту музею (1919); Декрет про націо-
налізацію музею (1919); дарча Варвари Никонівни (1918).

Обліково-довідковий апарат
Опис

Науково-довідкова бібліотека 
Налічує бл. 20 тис. прим. книг та брошур, 10 тис. газет та журналів, 

видрукуваних із другої половини ХVІ ст. до наших днів. Мови більшості 
видань – російська, англійська, німецька та французька.

Бібліотека зберігає стародруки ХVІ–ХVIII ст., рідкісні видання, у т. ч. 
книги релігійної тематики, каталоги колекцій та аукціонів різних видів мистец-
тва; художні книги, у т. ч. подаровані та підписані Б. Ханенку авторами; слов-
ники, статути різних товариств, до яких входив Б. Ханенко. Зберігаються ком-
плекти газет та журналів.

Л. Сівкова
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Державний музей театрального,  
музичного та кіномистецтва України
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 21, корп. 24, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 280-16-22, 280-18-34 
Факс: (044) 280-51-31
Веб-сайт: www.tmf-museum.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, автобус 24, тролейбус 38 
(зуп. “Києво-Печерський історико-культурний заповідник”)

Час роботи: 10.30–17.00 (понеділок, п’ятниця), 14.00–17.00 (четвер), 
вихідні дні – вівторок, середа, субота, неділя

Історична довідка
1923 р. – засновано музей при мистецькому об’єднанні “Березіль”.
1926 р. – його колекцію передано ВУАН, де утворено Український те-

атральний музей. 
1934 р. – підпорядковано Народному комісаріату освіти. 
1964 р. – його профіль розширено і надано сучасну назву. Музей має 

відділи: Будинок-музей М. К. Заньковецької (вул. Червоноармійська, 100), 
театральний, музичний, кіно, народних музичних інструментів. 

Обсяг фондів
88491 од. зб. документів з паперовими носіями (ХІХ–ХХІ ст.), у т. ч.:
18861 од. зб. рукописів
27448 од. зб. програм
30048 од. зб. афіш
12134 од. зб. нот
96706 од. зб. фотодокументів
28178 од. зб. негативів

Анотація складу фондів
Предмети сконцентровано в 11 групах зберігання у відділі фондів: 

рукописи, фото, ескізи, живопис, афіші, програми, макети, негативи, скульп-
тура, речі, ноти. Рукописні та друковані документи зберігаються за алфаві-
том авторів (прізвищ), театрів та інших творчих установ.

Документи з паперовими носіями (афіші, друковані і рукописні доку-
менти, програми) відображають історію театральної, музичної та кінокуль-
тури України. 

В архівах композиторів і виконавців зберігаються не тільки матеріали 
про їхню артистичну діяльність, а й професійні методичні розробки. Так, 
в архівах видатних співачок М. Литвиненко-Вольгемут, М. Тессер, З. Ма-
лютіної, О. Петляш, В. Метелецької є документи про їхню педагогічну діяль-
ність у різних консерваторіях. В архіві балетмейстера В. Литвиненка наявні 
понад 80 розробок танців у балетних і оперних виставах, режисера М. Смо-
лича – режисерські розробки та аналіз акторської й режисерської майстер-
ності в різних театрах, композитора Г. Таранова – педагогічна розробка 
“Прийоми оркестровки західноєвропейських і російських композиторів”.
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Документи, наявні в особових фондах: біографічні документи (довід-
ки, характеристики, посвідчення, автобіографії, спогади); документи твор-
чої діяльності (статті, лекції, виступи, доповіді, рецензії, щоденники, режи-
серські примірники п’єс, нотатки, чернетки); листування (листи, поштівки, 
телеграми); документи ювілеїв, про нагородження, присвоєння почесних 
звань (вітання, подяки, адреси, грамоти, накази).

Склад документів по театрах: списки, заяви, анкети працівників, тру-
дові угоди, фінансові справи, договори про приміщення, протоколи худож-
ніх нарад, акти приймання вистав, репертуар, щоденники, листування з дер-
жавними установами, адреси, грамоти.

Окрему частину музейного фонду складають матеріали з історії му-
зичної культури (нотні автографи, рідкісні видання, рукописи і документи). 
Частину нотних автографів зібрано у композиторів, виконавців, у театрах, 
другу частину – закупівельним фондом Міністерства культури УРСР (1979). 
Серед них – знаменита кантата-симфонія “Кавказ” С. Людкевича (1913), 
70 автографів різножанрових творів Б. Лятошинського. Унікальні матеріали 
містяться в архіві Л. Ревуцького – музичне оформлення драматичних вистав 
Київського театру ім. І. Франка.

У музейному зібранні нотних архівів представлено документи фунда-
торів української оперети О. Рябова і С. Жданова, а також автора музики до 
драматичних вистав О. Радченка.

Кіно-, фото-, фонодокументи відображають історико-культурний про-
цес в Україні ХХ ст.

Фондоутворювачі: А. М. Бучма (1891–1957) – український актор, 
режисер, педагог, народний артист СРСР (посвідчення, дипломи, атестат 
професора, біографія, листи від різних осіб і установ); Л. І. Бугова (1900–
1981) – російська та єврейська актриса, народна артистка УРСР, працювала 
в російських та єврейських театрах міст Вінниці, Києва, Одеси (матеріали 
про творчу діяльність та про неї, режисерські примірники, розробки, листи, 
телеграми, вітання, грамоти); В. С. Василько (1893–1972) – український ре-
жисер, актор, театрознавець, педагог, народний артист СРСР, засновник те-
атрального музею при МОБ (1923) (спогади, статті, твори, режисерські ек-
земпляри п’єс, ролі, листи, щоденники, біографічні дані, документи, адреси, 
подяки); М. К. Заньковецька (1854–1934) – українська актриса, народна ар-
тистка Республіки (1923); грала у трупах М. Кропивницького, М. Стариць-
кого, у товаристві українських артистів під орудою І. О. Мар’яненка (біогра-
фічні документи, ролі, нотатки, листування, спогади); І. К. Карпенко-Карий 
(1845–1907) – український драматург, актор, режисер, театральний діяч 
(автографи творів, листи до корифеїв сцени); М. Л. Кропивницький (1840–
1910) – український драматург, актор, режисер, композитор (мікрокниги, ав-
тографи п’єс, автобіографії, генеалогічна таблиця); М. І. Литвиненко-Воль-
гемут (1892–1966) – українська співачка, педагог (тексти пісень, романсів, 
спогади про К. Стеценка, З. Гайдай, М. Донця, Н. Обухову, О. Петрусенко, 
документи педагогічної діяльності); І. О. Мар’яненко (1878–1962) – ук-
раїнський актор, режисер, педагог (основні ролі, автобіографічний нарис, 
спогади про роботу в трупі Суслова, власну творчість, М. Кропивницького, 
М. Садовського, М. Заньковецьку, П. Саксаганського, Г. Затиркевич-Кар-
пинську, Л. Ліницьку); В. О. Неллі (1895–1980) – російський режисер, пе-
дагог, заслужений діяч мистецтв УРСР (режисерські примірники, розробки, 
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спогади, статті); Б. Н. Норд (1901–1965) – український і російський режи-
сер, педагог, народний артист УРСР (режисерські примірники з нотатками, 
коментарі до п’єс, лекції, статті, чернетки); М. К. Садовський (1856–1933) – 
український актор, режисер, театральний діяч, письменник, засновник 
першого українського стаціонарного театру М. Садовського у м. Києві 
(1907) (документи, твори драматичні та поетичні, листи, телеграми);  
П. К. Саксаганський (1859–1940) – український актор і режисер, театраль-
ний діяч, народний артист УРСР (різні документи, листування, ролі, твори);  
М. П., М. М. та Л. М. Старицькі – діячі української літератури і театру, 
батько і дочки (записна книжка М. Старицького, рукописні тексти творів 
“Сорочинський ярмарок”, “Маруся Богуславка”, “Тарас Бульба”; листи до  
М. Заньковецької, М. Садовського, П. Мирного, І. Франка); Б. Х. Тягно 
(1904–1964) – український режисер, педагог, народний артист УРСР (кон-
спекти, статті, щоденники-розробки по виставах); Г. П. Юра (1888–1966) – 
актор, режисер, народний артист УРСР (режисерські примірники, робочі 
папери, п’єси, листування).

Обліково-довідковий апарат
Картотека інвентарних карток
Зведені допоміжні каталоги

Бібліотека
Зберігає спеціальну літературу мистецтвознавчого спрямування. 

Є книжкові пам’ятки, які потребують додаткової пам’яткознавчої і книгознав-
чої експертизи (книги з екслібрисами, автографами, маргіналіями видатних 
діячів театрального, музичного та кіномистецтва України).

Бібліографія
Талан, життя і творчість Марії Заньковецької / упоряд.: Н. Бабанська, 

Г. Лемещенко, К. Шевякова. – К. : Мистецтво, 2004. – 288 с.
А. Сапьолкіна

Музей книги і друкарства України
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 21, корп. 9,10, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 280-22-10, 280-66-23, 280-52-56

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, тролейбус 38, автобус 24 
(зуп. “Національний Києво-Печерський історико-культурний за-
повідник”)

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – вівторок 

Історична довідка
1972 р. – засновано музей. 
1975 р. – відкрито для відвідувачів.
У структурі музею: архів музею, науково-дослідний відділ зберігання 

і обліку музейних колекцій, відділ науково-просвітницької роботи, науково-
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експозиційний відділ виставкової роботи, науково-дослідний відділ з історії 
книги та друкарства Х–ХХІ ст., науково-експозиційний відділ з історії кни-
ги та друкарства Х–ХХІ ст. та ін.

Обсяг фондів 
понад 55 тис. од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
740 од. зб. стародруків 
23 од. зб. рукописних книг та матеріалів (ХV–ХХ ст.) 
32805 прим. друкованих видань 
понад 900 автографів і дарчих написів відомих діячів культури та іс-

торичних осіб, державних діячів 
19 прим. самвидавних матеріалів українських “шестидесятників”

Анотація складу фондів
Список рукописних матеріалів, які зберігаються у фондах: “Октоїх” 

(на крюкових нотах, кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.); “Ірмологіон” (з нотними 
крюковими знаками, ХVІІІ ст.); “Толкование на апокалипсис” (ХVІІІ ст.); 
“Октоїх” (Прикарпаття, ХVІІІ ст.); “Азбука из старописьменного пения 
(на крюкових нотах)” (ХVІІІ–ХІХ ст.); Іоанн Дамаскин “Диалектика” (кін. 
ХVІІІ ст.); “Ірмологіон” (Нотного письма) (ХVІІІ ст.); “Праздники” (1825); 
“Ірмологіон” (нотного крюкового письма, ХVІІІ ст.); “Цветник” (кін. ХVІІІ – 
поч. ХІХ ст.); Андрій архієпископ Кесарії каппадокійської; “Каноник” (кін. 
ХVІІІ – поч. ХІХ ст.); “Торжественник” (перша пол. ХІХ ст.); “Служебник” 
(К., ХVІІ); Єфрем Сірін “Паранесіс” (перша пол. ХVІІ ст.); Св. Діонісій Аре-
опагіт “О небесном священоначальстве” (фрагмент, третя чверть ХV ст.); 
“Мінея” (фрагмент рукопису) (Україна, кін. ХV – поч. ХVІ ст.); Уривок із 
книги про християнску віру (фрагмент рукопису, Україна, ХVІІ ст.); “Тес-
тімоніум подорожньому...” (фрагмент рукопису, 1760–1762, Переяслав); 
“Псалтир з розслідуванням” (Ефіопія, друга пол. ХV – поч. ХVІ ст.); “Празд-
ники. Обиход” (Росія, серед. ХІХ ст.; Обиход з датою 1832).

Наявні інші рукописні матеріали: авторський рукопис перекладача 
Б. Тена “Початок з Гомерової «Іліади» у перекладі Б. Тена” (1978); лист 
Б. Тена до музею (1978); рукопис письменника І. Драча “На дні роси: внут-
рішній монолог з приводу випуску «Енциклопедії кібернетики»” (5 арк., 
1978); лист художниці М. Котляревської працівникам музею книги – розду-
ми про ілюстрування класики (1981); авторський рукопис книги В. О. Су-
хомлинського “Сердце отдаю детям” (1981); саморобний каталог “Графіка 
М. Котляревської” (К., 1982); автограф листа І. А. Муляра – випускника 
поліграфічного факультету Київського художнього інституту першого ви-
пуску (1979); саморобна книга з ілюстраціями художника Д. І. Саєнка “Сло-
во о полку Ігоревим” (СПб., 1999).

Зберігаються видання Українського самвидаву: М. Ю. Брайчевський 
“Приєднання чи возз’єднання” (копія машинопису, передана СБУ у 1996); 
“Український вісник. Вип. 1, січ. 1978” (копія машинопису з архіву З. Ан-
тонюка, передана СБУ); “Український вісник. Вип. V, трав. 1971” (копія ма-
шинопису, передана СБУ у 1996); І. М. Дзюба “Інтернаціоналізм чи руси-
фікація?” (копія машинопису, передана СБУ у 1996 – справа З. Антонюка); 
Є. В. Пронюк “Пам’яті героя” (копія машинопису, передана В. Шевченком); 
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В. Мороз “Хроніка Опору” (копія машинопису, передана В. Шевченком); 
Яр. Тетянич “22 травня” (фотокопія, передана В. Шевченком); П. Скачок, 
С. Чорновіл, Л. Шереметьєва “Відгук на публікацію в журналі “Перець” 
27 вересня 1966 р.” (копія машинопису, передана В. Шевченком); Є. Свер-
стюк “Іван Котляревський сміється” (копія машинопису, передана В. Шев-
ченком); І. Гончар “Відгук дніпропетровської газети “Зоря”. Київ, квітень 
1968 р.” (копія машинопису, передана В. Шевченком); А. Малишко “Виступ 
на похоронах В. Сосюри. Київ, січень 1965 р.” (рукопис В. Шевченка); 
М. Холодний “Григорій Чубай бере слово. – Микуличі, 1971 р.” (копія ма-
шинопису, передана В. Шевченком); С. Караванський “Клопотання” (1965, 
машинопис, переданий В. Шевченком); А. Солженицын “Письмо 4-му Все-
союзному съезду писателей. Рязань, 16 мая 1967 г.” (копія машинопису, пе-
редана В. Шевченком); Ф. Раскольников “Открытое письмо Сталину. 17 ав-
густа 1939 г.” (копія машинопису, передано СБУ); “Український вісник. 
Вип. 3-й, жовт. 1970 р.” (ксерокопія машинопису, передана СБУ); В. Мороз 
“Репортаж из заповедника имени Берии. 15 апр. 1967 г.” (ксерокопія маши-
нопису, передана СБУ); Є. Сверстюк “Собор у риштованні” (копія машино-
пису, передана В. Шевченком); В. Чорновіл “Лихо з розуму (портрети 20-ти 
“злочинців”)” (фотокопія, передана В. Шевченком).

Обліково-довідковий апарат
Уніфіковані паспорти 

Картотеки:
довідкова 
інвентарна 
бібліографічна
індикаторна
алфавітна
хронологічна

Бібліотека
Має науково-профільну літературу.

Бібліографія
Державний музей книги і друкарства Української РСР : фотобуклет. – 

К. : Реклама, 1977.
Державний музей книги і друкарства Української РСР : фотопутів-

ник. – К. : Мистецтво, 1981. – 128 с.
Государственный музей книги и книгопечатания Украинской ССР : 

фотобуклет. – К. : Реклама, 1985.
Сучасна книжкова графіка Києва : каталог виставки. – К., 1988. – 16 с.
Графічна Шевченкіана : каталог Державного музею книги і друкар-

ства України. – К., 1989. – 40 с. : іл.
Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкар-

ства України : каталог. – К. : Час, 1991. – 55 с.
Нам пора для України жить : виставка рідкісних видань з колекції Фе-

дора Погребенника : каталог. – К., 1994. – 28 с.
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Києво-Печерські патерики з колекції Музею книги і друкарства Украї-
ни : каталог. – К. : УкрНДІСВД, 2003. – 184 с. : іл.

Вертоград Печерський : каталог виставки видань Києво-Печерських 
патериків ХVІІ – поч. ХХІ ст. : каталог. – К. : УкрНДІСВД, 2003. – 32 с. : іл.

Бочковська В. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів 
XVIII–XX ст. з колекції Музею книги і друкарства України / В. Бочковська, 
Л. Хауха, В. Адамович. – К., 2009. – 360 с.

Каталог виставки “Світле Воскресіння” : до 200-річчя від дня народ-
ження Миколи Гоголя (1809–2009) / Музей книги і друкарства України ; 
упоряд.: М. Корнійчук, Л. Парійська. – К., 2009. – 48 с.

Каталог виставки “Не забудеш мене, поки віку твого, моя нене Вкраї-
но” : з нагоди 190-річчя від дня народження видатного українського пись-
менника, ученого, перекладача, видавця, культурно-освітнього діяча Пан-
телеймона Олександровича Куліша (1819–1897) / Музей книги і друкарства 
України ; упоряд. Г. І. Білоцерківська. – К., 2009. – 36 с.

В. Бочковська

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, 
Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського,  
Михайла Старицького 
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Саксаганського, 97, м. Київ, 01032
Тел.: (044) 289-57-52, 287-50-46

Транспорт: станції метро “Вокзальна”, “Університет”, 
 “Палац спорту”, автобус, маршрутне таксі (зуп. “Паньківська”) 

Час роботи: 10.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1987 р. – музей засновано на основі об’єднання чотирьох меморіаль-

них музеїв, присвячених життю і творчості видатних діячів української 
культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. 
Експозиції музеїв розміщені в меморіальних будинках, об’єднаних спіль-
ною територією.

До фондової збірки увійшли колекції музеїв Лесі Українки, М. Лисен-
ка, колекція М. Старицького (родинний архів, переданий за заповітом онуки 
письменника І. І. Стешенко) та частина колекції П. Саксаганського, переда-
на Державним музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України у 
1987 р. на тимчасове, а з 2008 р. – на постійне зберігання.

Для зручності облік музейних експонатів ведеться окремо по кожній 
колекції, що різняться історією формування.

Обсяг фондів
60744 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
28373 од. зб. документів з паперовими носіями
19630 од. зб. фото-, фонодокументів
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Музей Лесі Українки
Історична довідка
1960 р. – формується фонд музею. Основою його колекції стали архівні 

документи, оригінали фотографій, книги і періодичні видання, меморіальні 
речі родини Драгоманових-Косачів, що надійшли з Інституту літератури ім. 
Т. Г. Шевченка АН УРСР та Державного музею Т. Г. Шевченка в Києві. 

Обсяг фондів
26901 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
10139 од. зб. документів з паперовими носіями (1830–2000-і)
10354 од. зб. фото-, фонодокументів (1860–2000-і)

Анотація складу фондів
За роки існування музею фонди суттєво поповнилися документами 

та матеріалами, що стосуються безпосередньо Лесі Українки та її найбли-
жчого оточення, насамперед, матері О. П. Косач (літературний псевдонім – 
Олена Пчілка) і дядька М. П. Драгоманова, інших родичів, а також друзів 
родини, представників української інтелігенції кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Ос-
танніми роками надійшли різнопланові експонати з-за кордону від україн-
ської діаспори. Основними джерелами надходжень стали сімейні архіви 
членів родини Косачів-Драгоманових: О. Судовщикової та Є. Мільської, 
О. Косач-Кривинюк та М. Кривинюка, І. Косач-Борисової та О. Сергіїв, 
Н. Бартай-Драгоманової, О. Косач-Шимановської, А. Труш, В. Болдирєвої, 
а також Ф. Красицького, Є. Чирікова, Й. Дейча, А. Лазарчука, М. Охрімен-
ка, Л. Мищенко та ін.

У фондовій колекції представлені матеріали, що стосуються життя та 
творчості Лесі Українки та її родини (меморіальні речі, рукописні та друко-
вані документи, фотодокументи тощо). 

Зібрані автографи та авторизовані машинописи спогадів сучасників 
поетеси: Н. Гамбарашвілі, К. Квітки, О. Косач-Кривинюк, Є. Кротевича,  
Г. Лисенко, Є. Мільської, М. Охріменка, І. Пааташвілі, А. Труш та ін. Їх 
доповнює добірка листів мемуарного характеру І. Косач-Борисової, О. Ко-
сач-Шимановської, О. Лисенка, Ф. Камінського та ін. Колекція містить та-
кож кореспонденцію членів родини Драгоманових-Косачів, їхніх однодум-
ців, діячів української культури. До колекції увійшли документи, видання, 
фотографії, поштові листівки, ужиткові речі, що розповідають про історію 
м. Києва тієї доби. 

Широко представлені матеріали, пов’язані з творчістю Лесі Україн-
ки: видання творів письменниці різних років, переклади її доробку мовами 
народів світу, мистецькі та музичні інтерпретації літературних першодже-
рел, твори, присвячені поетесі. Серед них – автографи та видання з дарчи-
ми написами О. Дейча, Л. Забашти, Н. Кащук, А. Малишка, Д. Павличка, 
М. Рильського, В. Сосюри, Б. Тена, О. Ющенка, Л. Дичко, Г. Жуковського, 
В. Кирейка, Г. Майбороди, П. Майбороди, Ю. Мейтуса, К. Мяскова, Н. Ско-
рульської, Б. Фільц, А. Штогаренка.

До фондового зібрання увійшли наукові праці з питань історії та куль-
тури України, вивчення життя та творчості Лесі Українки, М. Драгоманова, 
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Олени Пчілки, їхнього оточення, починаючи з 1870-х років до наших днів, 
у т. ч. видання праць В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Зерова, В. Гна-
тюка, Б. Грінченка, М. Грушевського, М. Євшана, К. Квітки, Ф. Колесси, 
І. Манжури, А. Музички, Д. Ревуцького, І. Франка, Д. Яворницького.

Колекція живопису та графіки складається з творів І. Бурячка, В. Ва-
силенка, М. Дерегуса, В. Забашти, В. Завгороднього, Л. Іванової, О. Івах-
ненка, С. Караффи-Корбут, В. Касіяна, Ф. Красицького, О. Кульчицької, 
А. Лазарчука, В. Литвиненка, В. Перевальського, П. Тараненка, І. Труша, 
І. Філонова, А. Чебаника та ін., виконаних у різних техніках образотворчо-
го мистецтва. Серед скульптурних робіт – твори В. Завгороднього, І. Кава-
лерідзе, Г. Кальченко.

Зберігаються матеріали про вшанування пам’яті Лесі Українки, куль-
турно-мистецькі, наукові та просвітницькі заходи різних років, про дослід-
ників, письменників, художників, композиторів, акторів і режисерів, чиї 
творчі інтереси пов’язані з тематикою музею. Фондова збірка містить ма-
теріали про лауреатів премії ім. Лесі Українки (І. Багмута, Д. Білоуса, П. Во-
ронька. Н. Забілу, Ю. Збанацького, О. Іваненко, А. Костецького, В. Нестайка, 
М. Олійника, М. Познанську, М. Пригару, Г. Тютюнника та ін.).

Музей Миколи Лисенка

Історична довідка
1945 р. – при Київській державній консерваторії створено Кабінет-

музей М. В. Лисенка, де було зосереджено основну частину творчого архіву 
митця. Закритий у 1947 р., Кабінет-музей М. В. Лисенка відновлено у 1951 р.

1980 р. – відкрито Меморіальний будинок-музей М. В. Лисенка як 
відділ Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва УРСР.

1987 р. – музей став відділом Музею видатних діячів української 
культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла 
Старицького.

Обсяг фондів
12536 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
7434 од. зб. документів з паперовими носіями (1850–2000-і)
3688 од. зб. фото-, фонодокументів (1860–2000-і)

Анотація складу фондів
Формування фондової колекції почалося у 1926–1927 рр., коли було 

створено Музей діячів ВУАН. Зібрана на той час колекція (бл. 800 експо-
натів) експонувалася на Виставці пам’яті М. В. Лисенка (Київ, 1927). Після 
розформування Музею діячів ВУАН експонати частково було повернуто на-
щадкам М. В. Лисенка, частково передано до фондів ЦНБ, Інституту літера-
тури ім. Т. Шевченка АН УРСР, ІМФЕ, музеїв Т. Шевченка та театрального 
мистецтва.

Колекція, передана з Кабінету-музею М. В. Лисенка при Київській дер-
жавній консерваторії та експонати, передані з Державного музею театраль-
ного, музичного та кіномистецтва УРСР, інших закладів, а також з родини 
Лисенків, стали основою фондової колекції музею М. В. Лисенка.
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Фондова колекція включає: нотні автографи М. В. Лисенка; видання 
його творів; особисті речі; документи; листи; фотографії; велике зібрання 
афіш та програм; значну кількість матеріалів, присвячених відзначенню 
35-річчя творчої діяльності М. В. Лисенка (1903–1904). Окремі матеріа-
ли висвітлюють створення і діяльність Музично-драматичної школи ім. 
М. В. Лисенка (від її заснування у 1904 р. до закриття Музично-драматич-
ного інституту ім. М. В. Лисенка у 1936 р.).

Зібрано матеріали, що стосуються конкурсів музичних виконавців ім. 
М. В. Лисенка, Державної премії ім. М. В. Лисенка, навчальних закладів 
та творчих колективів, які носять ім’я композитора. Значний інтерес ста-
новлять зібрання газетних матеріалів, присвячених смерті М. В. Лисенка 
(1912–1913) та лисенкознавчих публікацій в українській, радянській та за-
рубіжній пресі ХХ ст. 

Музеєм зібрано значну колекцію грамплатівок та аудіозаписів творів 
композитора, колекцію ескізів сценічного оформлення його опер, фотогра-
фій з вистав опер М. В. Лисенка, а також спогади, фото та документи видат-
них виконавців музичної лисенкіани.

У колекції представлено окремі матеріали сучасників та учнів М. Ли-
сенка – О. Кониського, К. Стеценка, О. Кошиця, Дмитра та Лева Ревуцьких. 
У процесі оброблення – персональні архіви композиторів В. Безкоровайно-
го та М. Скорульського.

Окрім лисенкознавчих видань зібрано значну кількість видань із питань 
сучасного українського музикознавства тощо.

Музей Панаса Саксаганського
Історична довідка
Основу фондової колекції музею П. Саксаганського складають ма-

теріали, передані Державним музеєм театрального, музичного та кіномис-
тецтва України у 1987 р. на тимчасове, а з 2008 р. – на постійне зберігання 
до фондів Музею видатних діячів української культури.

Обсяг фондів
1512 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
689 од. зб. документів з паперовими носіями (1870–2000-і)
268 од. зб. фото-, фонодокументів (1880–2000-і)

Анотація складу фондів
До складу фондової колекції музею Панаса Саксаганського (1859–

1940) увійшли фотографії, картини, програми вистав; листи, вітальні теле-
грами, адреси, рукописи нот, п’єс та ролей; договори, особисті документи 
тощо.

На фотографіях зображено П. Саксаганського у ролях і в житті та осіб 
із кола його спілкування. Колекція живопису складається з картин Ф. Воли-
ка, П. Шварца, С. Васильківського, М. Ткаченка, М. Уварова, М. Беркоса, 
М. Бурачека, А. Реджіо, Т. Дворникова, М. Кузнєцова та ін. Це пейзажі та 
портрети, серед яких є портрети П. Саксаганського (1915, 1925). 

Зберігається частина бібліотеки П. Саксаганського (бл. 300 од.) Ру-
кописна спадщина представлена матеріалами, що окреслюють коло ор-
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ганізаційних питань театральної діяльності митця, листами та вітальними 
адресами. Важливими документами є копія свідоцтва про шлюб, членські 
квитки Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок, Всеробмису (Всесоюз-
ної спілки робітників мистецтв), ділове листування, що стосується кварти-
ри П. Саксаганського, договори про видання його творів.

Велику частку меморіальної спадщини П. Саксаганського становить 
побутово-речовий комплекс: меблі, хатнє начиння (килими, портьєри), пред-
мети домашнього вжитку (посуд). Деякі оригінальні предмети свідчать про 
світ його захоплень (природа, полювання, рибальство) та про його художні 
і літературні вподобання. У фондах є колекція платівок. Раритетними є пе-
чатки та кліше П. Саксаганського та його дружини Ніни Митрофанівни. 

Збереглася невелика кількість речей з театрального гардеробу актора. 
Це костюми або окремі деталі костюмів до ролей Карася (“Запорожець за 
Дунаєм”), Івана і повара Тарабанова (“Суєта”), Бондаря (“Бондарівна”), Ви-
борного (“Наталка Полтавка”), Голохвостого (“За двома зайцями”), Харка 
Ледачого (“Паливода XVIII ст.”), Пеньонжки (“Мартин Боруля”), Шпоньки 
(“Як ковбаса та чарка, то минеться сварка ”). У фондах зберігаються речі 
з театрального гардеробу дружини П. Саксаганського. 

Музей Михайла Старицького
Історична довідка
2002 р. – відкрито музей. 

Обсяг фондів
19795 од. зб. музейних предметів, у т. ч.:
10111 од. зб. документів з паперовими носіями (1880–1980-ті)
5320 од. зб. фото-, фонодокументів (1860–1980-ті)

Анотація складу фондів
Основу фондової збірки становить архів Старицьких-Черняхівських-

Стешенків, переданий Музею видатних діячів української культури за за-
повітом онуки драматурга І. І. Стешенко. 

З 1945 р., після закінчення Великої Вітчизняної війни, до неї, як до 
єдиної спадкоємиці корифея українського театру, перейшов родинний архів 
Старицьких. Основну частину архіву М. Старицького (рукописи письмен-
ника, листи, спогади про нього, фінансові та особисті документи, частину 
родинної бібліотеки) Ірина Іванівна передала до відділу рукописних фондів 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Інша частина архіву, у т. ч. матеріа-
ли дітей та онуків драматурга, фотодокументи, родинні речі, книжки з ро-
динної бібліотеки перейшли до Музею видатних діячів української культу-
ри для створення музею М. Старицького.

До складу фондової колекції увійшли: особові документи, рукописи 
творів, рідкісні фото, два портрети М. П. Старицького роботи Ф. Красицького  
(поч. 1900-х), портрет Л. Старицької-Черняхівської (роботи невідомого ху-
дожника, 1892), портрет В. О. Черняхівської (пензля О. Мурашка, 1918), 
особисті речі та меблі родини, найціннішими з яких є письмовий стіл та 
письмове приладдя, шаховий столик та крісло, що належали драматургу, 
гарнітур м’яких меблів, вишита сорочка та рушники М. Старицького. 
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Архів М. М. Старицької (1865–1930) – акторки, театрального педаго-
га, режисера складається з особистих документів, матеріалів святкування її 
40-річного ювілею, листів.

Архів Л. М. Старицької-Черняхівської (1868–1941) – письменниці, 
перекладачки, літературного і театрального критика, громадської діячки 
включає особисті документи, листи, спогади, оригінали рукописів творів та 
їх чернетки, записні книжки, конспекти лекцій та ін.

Архів О. Г. Черняхівського (1869–1939) – медика-гістолога, д-ра мед. 
наук, професора Київського та Сталінського медичного інститутів, перекла-
дача складається з особистих документів, листів, рукописів наукових робіт 
ученого.

Архів В. О. Черняхівської (1900–1938) – поетеси, перекладачки, донь-
ки О. та Л. Черняхівських, вміщує особисті документи, листи, щоденники, 
чернетки та рукописи творів, які вона перекладала.

Архів О. М. Стешенко (1875–1942) – дитячої письменниці та перекла-
дачки включає особисті документи, розписки, листи.

Архів Я. І. Стешенка (1904–1939) – ученого-бібліографа, дослідни-
ка історії української книги та книжкової графіки, сина О. та І. Стешенків, 
складається з особистих документів, рукописів наукових робіт, листів, час-
тини колекції екслібрисів.

Архів І. І. Стешенко (1898–1987) – акторки, перекладачки, доньки 
О. та І. Стешенків, складається з особистих документів, довідок, рукописів 
перекладів, листів, спогадів.

У складі фондової колекції зберігаються матеріали дружини М. Ста-
рицького, С. В. Старицької (1849–1928), декілька одиниць з архіву його зятя, 
поета, літературознавця, громадського діяча І. М. Стешенка (1873–1918), 
а також сина драматурга Ю. М. Старицького (1882–1936?). 

Фотодокументи представлені світлинами М. П. Старицького та членів 
його родини, близьких друзів та родичів сім’ї корифея. 

До фондової колекції входять книги та періодичні видання з родинної 
бібліотеки Старицьких-Черняхівських-Стешенків, фрагменти сімейних ко-
лекцій живопису (серед них – твори Ф. Красицького, О. Мурашка, О. Мас-
леннікова), кераміки, екслібрисів, меблі та особисті речі.

Бібліографія
Київський музей Лесі Українки. Меморіальна квартира Косачів : бук-

лет. – К. : Економіка та бізнес, 1996. – 31 с.
Леся Українка : сюжети з життя в ілюстраціях і документах : фото-

книга. – К. : Спалах, 2001. – 168 с.
Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2 т. Т. 1 / Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. – К. : Муз.Україна, 2003. – 344 с.
Ревуцький Д. М. Микола Лисенко : повернення першоджерел / Д. М. Ре-

вуцький. – К. : Муз.Україна, 2003. – 320 с.
Микола Лисенко. Листи. – К. : Муз.Україна, 2004. – 680 с.
Микола Віталійович Лисенко. Життєпис : каталог музичних творів, 

науково-теоретичних та фольклористичних праць : викладачеві-музиканту. 
Вип. 2 / упоряд. Р. Скорульська. – К., 2004. – Вип. 2.

Кірієнко О. Громадська діяльність Михайла Старицького : дослід-
ження на основі фондової колекції МВДУК / О. Кірієнко // До 165-річчя 
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від дня народження М. П. Старицького 14 груд. 2005 р. : матеріали наук. 
семінару “Роль визначних особистостей – митців, діячів науки та культури 
у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – по-
чатку ХХ ст.” / Музей видатних діячів укр. культури Лесі Українки, Мико-
ли Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. – К., 2006. –  
С. 22–30.

Набок С. Епістолярна спадщина М. П. Старицького у фондовій колек-
ції МВДУК / С. Набок // До 165-річчя від дня народження М. П. Старицько-
го 14 груд. 2005 р. : матеріали наук. семінару “Роль визначних особистостей 
– митців, діячів науки та культури у процесі формування національної само-
свідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.” / Музей видатних діячів укр. 
культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла 
Старицького. – К., 2006. – С. 31–37.

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи 
Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького : ілюстр. інформ. 
вид. – К. : Кий, 2007.

Н. Терехова

Український центр народної культури 
“Музей Івана Гончара”
Пiдпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Івана Мазепи, 29, м. Київ, 01015
Тел.: (044) 288-92-68, 288-54-19

Транспорт: станція метро “Арсенальна”, тролейбус 38, автобус 24, 
маршрутне таксі 406, 470, 520 (зуп. “Музей Великої Вітчизняної війни”)

Час роботи: 10.00–17.45, вихідний день – понеділок

Історична довідка 
1960–1993 рр. – діяв приватний Музей Івана Гончара (Київ, вул. Ново-

Наводницька, 8 а). Засновник – відомий культурний та громадський діяч, 
скульптор i художник І. М. Гончар (1911–1993).

1993–1999 рр. – державний Музей I. М. Гончара.
1999 р. – Український центр народної культури “Музей Івана Гончара”.

Обсяг фондів
бл. 25 тис. од. зб. музейних предметів (поч. XIX ст. – 2006)

Анотація складу фондів
Вiддiл apxiвiв зберігає рукописні та друковані джерела. Меморіаль-

ний apxiв I. Гончара (1911–1993) включає: епістолярну спадщину I. Гончара 
(щоденники, листи), документи особового походження (посвідчення, гра-
моти, дипломи), статті, звернення, нотатки тощо; “Книги запису вражень” 
вiдвiдувань приватного музею I. M. Гончара (1960–1993), автографи Л. Глі-
бова, М. Грушевського, М. Вороного та ін., рiдкiснi примірники київських 
i загальноукраїнських газет (“Киевская мысль” 1900, 1911–1914, “Київська 
правда” 1929–1930, що висвітлює так званий “процес СВУ”); iсторико-
етнографічний мистецький альбом “Україна й українці”; фотографії (кін. 
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XIX – поч. ХХ ст.) жителів у народних строях, портрети відомих людей, 
мiсцевi краєвиди, обряди, мистецькі та етнографiчнi пам’ятки, замальовки 
етнографічного характеру, написи-пояснення I. M. Гончара до світлин тощо; 
фототеку – етнографiчнi фотографії, що не увійшли до альбому “Україна 
й українці”, фотографії творчої спадщини митця та фотохронiку його жит-
тя; документи 1960-х рр. – публiкацiї М. Холодного, епістолярна спадщина 
Н. Суровцевої, матеріали з аpxiву репресованого художника Н. Онацького 
(м. Полтава); афiшi, плакати (1921–1993); листівки з серії “Українські крає-
види”.

Є архівні документи художника Г. Ткаченка, співачки Н. Матвієнко, 
майстра музичних інструментів М. Будника, мистецтвознавців Б. Литовчен-
ка, В. Пiдгори.

Фондоутворювачi: І. М. Гончар (1911–1993) – скульптор, народний 
художник України; Г. К. Ткаченко (1898–1993) – apxiтектор, художник, бан-
дурист; Н. М. Матвієнко (1947 р. н.) – спiвачка, народна артистка України; 
М. П. Будник (1953–2001) – майстер музичних інструментів бандурист, ху-
дожник, поет; Б. М. Литовченко (1930–2002) – дослідник творчості худож-
ника І. Дряпаченка; В. П. Пiдгора (1941–2005) – мистецтвознавець.

Бази даних
До комп’ютерної версії первинного обліку музейних предметів введе-

но бл. 2600 од. зб.

Бiблiотека 
Особиста бiблiотека I. Гончара та фонд раритетної книги налічують 

бл. 3 тис. прим. Серед них рукописні книги (вiд XVIII ст.), стародруки (вiд 
XVII ст.), українознавчі видання XIX–XX ст. 

“Українознавча книгозбірня” УЦНК “Музей Івана Гончара” має бл.  
4 тис. прим. літератури та періодичних видань (1990–2000). Наявна літера-
тура з народного мистецтва (народна картинка, писанкарство, гончарство, 
ткацтво, вишивка, народне вбрання тощо).

Бiблiотека має довiдковий апарат: алфавiтний та систематичний ката-
логи, систематичну картотеку статей. 

Бiблiографiя
Музей Івана Гончара : буклет. – К., 1997. 
Український центр народної культури “Музей Івана Гончара” : бук-

лет. – К., 2005.
Т. Малярчук

Музей-майстерня I. П. Кавалерiдзе
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: Андріївський узвіз, 21, м. Київ, 01025
Тел.: (044) 425-00-50
Факс: (044) 425-03-89, 425-33-97 
Транспорт: станції метро “Золоті ворота”, “Поштова площа”,  
фунікулер 

Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя 
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Історична довідка 
1990–1993 рр. – музей-майстерня I. П. Кавалерiдзе, видатного україн-

ського скульптора, кінорежисера i драматурга діяв як громадська установа.
1992 р. – створення музею ініціював Благодійний меморіальний фонд 

I. П. Кавалерiдзе (голова I. Драч) з метою упорядкування й використання 
спадщини Майстра у відродженні національної культури України.

1993 р. – створено Музей-майстерню І. П. Кавалерiдзе. 
Музей розміщено в будинку, де в 1911 р. І. Кавалерiдзе працював над 

пам’ятником княгині Ользі в Києві.

Обсяг фондів
2017 од. зб. музейних предметів (1993–2006)

Анотація складу фондів
Зберігаються унікальні експонати, серед яких – проекти пам’ятників 

Т. Шевченку, Г. Сковороді, Ярославу Мудрому, численні оригінали станко-
вих скульптур, фотографії та apxiв митця. При Музеї – майстерні працює га-
лерея, що популяризує кращі здобутки національного та світового мистец-
тва. Музей-майстерня I. П. Кавалерiдзе є музеєм скульптури. 

Зберігаються проектні моделі пам’ятників княгині Ользі, Т. Шевчен-
ку, Г. Сковороді, Ярославу Мудрому, Артему, проекти пам’ятників Святосла-
ву Хороброму, Т. Шевченку, Лесі Українці.

Зберігається 96 живописних портретів галереї – виставки “Творці не-
залежності”.

Є невелика кількість особистих документів І. П. Кавалерiдзе: листу-
вання , фотографії, посвідчення. 

Обліково-довідковий апарат 
Інвентарні описи

Картотека 

Бiблiографiя
Іван Кавалерiдзе. Грані творчості – дослідження, присвячене багато-

гранному творчому доробку скульптора, кінорежисера i драматурга – народ-
ного артиста України Іванa Кавалерiдзе / Н. М. Капельгородська, О. Р. Синь-
ко. – К. : АВДГ, 1995. – 80 с.

Пам’ятник княгині Ользі в Києві / Н. М. Капельгородська, О. Р. Синь-
ко. – К. : АВДГ ; ВШОЛ, 1996. – 88 с.

Ілюстрований каталог “Iвaнa Кавалерiдзе. Скульптура” : анотов. ката-
лог скульптурних творів Iвaнa Петровича Кавалерiдзе / Н. Капельгородська, 
О. Синько. – К. : Україна-Спорт-Груп, 1997. – 54 с.

Поза часом i простором – спогади про Івана Кавалерiдзе / авт. Р. Синь-
ко. – К. : AВДГ, 1997. – 94 с.

Ярослав Мудрий Iвaнa Кавалерiдзе / Н. М. Капельгородська, О. Р. Синь-
ко. – К. : АВДГ, 1998. – 79 с. 

Ренесанс вітчизняного кіно / Н. М. Капельгородська. – К. : АВДГ, 
2002. – 165 с. 
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Український телефільм в контексті вітчизняної культури ХХ столiття / 
Н. М. Капельгородська, Є. Глущенко. – К. : АВДГ, 2003. – 160 с. 

Друге життя митця – присвячено 10-рiччю Музею-майстернi I. П. Ка-
валерiдзе / Н. М. Капельгородська, О. Р Синько. – К. : АВДГ, 2003. – 30 с.

Кінодовідник “Кіномистецтво України в бiографiях” / Н. Капельго-
родська, Є. Глущенко, О. Синько. – К. : АВДГ, 2004. – 710 с. 

Начерки далекої кіноісторії / Н. Капельгородська, Є. Глущенко. – К. : 
АВДГ, 2005. – 213 с.

Т. Малярчук

Київський літературно-меморіальний  
музей-квартира П. Г. Тичини
Пiдпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Терещенківська, 5, кв. 1, м. Київ, 02004
Тел.: (044) 234-43-37 

Транспорт: станція метро “Театральна”

Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – четвер 

Історична довідка
1980 р. – музей відкрито в квартирі, де проживав П. Г. Тичина 

Обсяг фондів
бл. 400 од. зб. музейних предметів (1906–1994)

Анотація складу фондів
Увесь архів П. Г. Тичини зберігається у Центральному державному 

архіві-музеї літератури і мистецтва України. Зберігає рукописні та друковані 
джерела відділ фондів. Музей має частину рукописної спадщини поета.

Серед документів: творчі матеріали П. Тичини,  у т. ч автографи вір-
шів “О суму, смутку...” (1918), “Святе сімейство” (1921–1922), “Три сини” 
(1921–1922), “Співає стежка ...” (1920), уривки поеми “Сковорода”, автори-
зований машинопис творів, статей, переклади інших авторів; листи П. Ти-
чини до М. Бажана, Л. Владич, родини Павлюків, дружини Лідії Петрівни, 
сестри Єфросинії; листи до П. Тичини від Х. Алчевської, В. Атаманюка, 
О. Богомольця, М. Зериківського, М. Вороного, Г. Верьовки, І. Дніпровсько-
го, М. Жука, Д. Загула, М. Зерова, П. Козицького, Я. Коласа, О. Корнійчука, 
Я. Купали, І. Микитенка, В. Мисика, Ю. Михайліва, Т. Осьмачки, П. Панча, 
М. Рильського, В. Самійленка, Н. Ужвій, М. Чернявського, О. Шовкуненка.

Обліково-довідковий апарат
Інвентарний опис

Картотеки:
порядкові
алфавітні
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Довідкова бібліотека 
Складається з творів П. Г. Тичини різних років видань, книг про ньо-

го, творів інших авторів, науково-методичної, літературознавчої, довідкової 
літератури. 

Бiблiографiя 
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини : короткий 

путівник. – К. : Реклама, 1982. – 32 с.
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини : реклам. бук-

лет. – К., 1995.
Т. Малярчук

Аптека-музей
Підпорядкування: Комунальне підприємство  
Подільської районної адміністрації

Адреса: вул. Притисько-Микільська, 7, м. Київ, 04070
Тел.: (044) 425-40-59, 425-24-37

Транспорт: станція метро “Контрактова площа”  
(біля Флорівського жіночого монастиря)
Час роботи: 9.00–16.00 (понеділок–субота), неділя  
(за попередньою домовленістю)

Історична довідка
1988 р. – Аптеку-музей у Києві на Подолі відкрито з ініціативи та під 

керівництвом Київського аптечного управління. 
На поч. XVIII ст. населення Києва не перевищувало 12 тис. чоловік, 

а найбільш густонаселеною його частиною був Поділ. Саме тут, у 1730 р., 
з’явилася перша в Східній Європі партикулярна аптека. Патент (привілей) 
на заснування аптеки було надано лікарю і хіміку Йоганну Гейтеру 23 лип. 
1728 р. російським імператором Петром II. Тодішня аптека забезпечувала 
жителів Києва ліками, займалася вирощуванням лікарських рослин та при-
готуванням із них ліків. Дотепер зберігся одноповерховий кам’яний буди-
нок з затишним двориком і клаптиком городу (перебудований після пожежі 
у 1811 р. архітектором А. І. Меленським). Згодом, у 1751 р., Георг-Фрідріх 
Бунге (1717–1792) продовжив справу тестя, успадкувавши аптеку. Про його 
фармацевтичний заклад знали провідні лікарі багатьох держав Європи.

Аптеку-музей створено з метою збереження та популяризації речових 
пам’яток та документів серед. XVIII – поч. XX ст.

Анотація складу фондів
Центральне місце в музеї займають інтер’єри, що розповідають про 

історію зародження фармацевтики та аптекарського мистецтва. Інтерес екс-
курсантів викликають хата знахарки, лабораторія алхіміка, старовинний 
торговий зал та аптечний підвал для зберігання лікувальних вин.

Широко представлено аптечний скляний посуд та устаткування (прес 
для віджимання соку, пілюльна машинка, аптечна вертушка тощо).
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Значний інтерес становлять рецептурний журнал (1834–1836), руко-
писна книга рецептів мінеральних вод, книга реєстрації відпущених з апте-
ки ліків, дипломи навчальних закладів (XIX – поч. XX ст.).

Збагачують речовий експозиційний матеріал сигнатури для оформ-
лення пляшок з ліками, старовинні етикетки, рецептурні бланки. 

В експозиції розміщено підручники, коментарі та посібники з меди-
цини, організації аптечної справи, фармацевтичні довідники, журнали, спе-
ціальні медичні видання кін. XVIII – серед. XX ст. (переважно російською 
та німецькою мовами).

Обліково-довідковий апарат
Інвентарний опис 

Бібліографія
Київ : енциклопед. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – К. : Голов. 

ред. УРЕ, 1981. – 735 с.
Киев : энциклопед. справочник / под ред. А. В. Кудрицкого. – изд. 2. – 

К. : Глав. ред. УСЕ, 1985. – 759 с.
Берлінський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлінський. – К. : Наук. 

думка, 1991. – 318 с.
Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева / М. Ф. Берлинский. – К. : 

Час, 1991. – 204 с.
Чумак Л. П. Поради старого аптекаря : нарис / Л. П. Чумак. – К. : Укр. 

письменник : Журн. “Наука і суспільство”, 1992. – 22 с.
Ковалинський В. В. Київські мініатюри. Кн. 6 / В. В. Ковалинський. – 

К. : Купола, 2007. – 624 с.
Т. Цимбал 

Музей Однієї вулиці
Підпорядкування: Громадська організація  
“Творче об’єднання «Майстер»” 

Адреса: вул. Андріївський узвіз, 2 б, м. Київ, 04070
Тел.: (044) 425-03-98
Факс: (044) 425-52-62
Е-mail: OneStreet@gmail.com
Веб-сайт: http://www.onestreet.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Контрактова площа”

Час роботи: 12.00–18.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1991 р. – музей створено громадською організацією – Творчим об’єд-

нанням “Майстер” на хвилі демократичних перетворень українського соціу-
му. У 1988 р. молодіжна формація стояла біля витоків музею М. Булгакова, 
об’єднання спрямувало свої зусилля на створення музею, в якому б розпові-
далось про середовище, що виховало не тільки великого письменника, але 
й ще багатьох відомих діячів вітчизняної культури і науки. Вперше відчинив 
свої двері в День Києва у трав. 1991 р. в будинку № 22 б на Андріївському 
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узвозі, а в груд. 1998 р. переїхав до нового приміщення на Андріївському 
узвозі № 2 б. Музей Однієї Вулиці є унікальним, оскільки серед величезної 
кількості видів і типів музеїв у всьому світі немає жодного, присвяченого 
історії тільки однієї вулиці, крім м. Києва.

Обсяг фондів
6650 од. зб. музейних предметів
бл. 5 тис. од. зб. документів з паперовими носіями, фото-, фонодоку-

ментів (XVII – кін. XX ст.)

Анотація складу фондів
У музеї сконцентровано експонати, що висвітлюють історію визнач-

ної київської пам’ятки – знаменитого Андріївського узвозу, від літописних 
часів до наших днів: матеріали про його виникнення, розвиток, історію за-
будови; особисті речі, фотографії, документи та архіви людей, що жили тут 
або тим чи іншим чином пов’язані з цим місцем. Оскільки Андріївський 
узвіз, як явище культурологічне, уособлює собою не тільки м. Київ, а й всю 
Україну, ці матеріали торкаються також історії сусідніх місцевостей м. Киє-
ва, історії всього м. Києва, історії України періоду Київської держави, вход-
ження її до складу Литви і Польщі, Російської імперії та СРСР й перетина-
ються з історією цих державних утворень і Європи в цілому.

Найдавнішими документальними пам’ятками музейної колекції є ста-
родруки: “Триодь Цветная” (1631) та “Евхологион, или Великий Требник” 
(1646), видані митрополитом Петром Могилою в друкарні Києво-Печерської 
Лаври. Музей має також інші стародруки: “Четьи-Минеи” святителя Ди-
митрія Ростовського, читання котрих займало важливе місце у побуті київ-
ських міщан (1762); праця Н. Максимовича-Амбодика “Врачебное вспомо-
ществование, или Описание целительных растений” (т. 2, СПб., 1785); один 
із томів філософської праці Антоніо Генуейро лат. мовою “Disciplinarum 
metahhysicarum…” (Венеція, 1779); прижиттєве видання російської грама-
тики М. Ломоносова; “Указы Петра Великого” (СПб., 1777).

До давніх пам’яток належать: унікальний рукописний документ 
1762 р. – дозвіл на шлюб, виданий києво-подільским протопопом Романом; 
кустодія від воскової печатки київського магістрату XVIII ст.; печатка со-
тника Т. Мартиновича з гербом “Гржаска” (1681).

Представлено друковані раритети, рідкісні та цінні видання XIX – 
поч. XX ст. Серед них: “Умозрительная физика” видатного педагога і лікаря, 
випускника Києво-Могилянської Академії Д. Велланського; “Слово о полку 
Игореве” (М., 1800); перше прижиттєве видання віршів О. Пушкіна (1826); 
прижиттєві видання творів М. Гоголя, О. Грибоєдова; рідкісна книга поль-
ського письменника А. Грози, присвячена київським контрактам – “Мозаїка 
контрактова” (1857); “История Русов” (М., 1846); праці відомих учених-іс-
ториків М. Максимовича, М. Костомарова, П. Куліша (“Записки о Южной 
Руси”, 1857, видання з автографом автора). Наявні праці відомих істориків, 
археологів і археографів XIX ст. В. Антоновича, В. Хвойки (з автографами 
авторів), М. Сементовського, М. Закревського, К. Болсуновського, І. Камані-
на, присвячені стародавній та новітній історії Києва; “Краткое историческое 
описание Киево-Печерской Лавры” (1817); надзвичайно популярні у свій 
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час записки духовного письменника, публіциста, просвітника і громадсько-
го діяча, жителя Андріївського узвозу А. М. Муравйова “Путешествия по 
святым местам” (1832), його ж “Римские письма” та інші роботи; праці жи-
теля садиби № 34, філолога, проф. П. Г. Житецького – учасника українсько-
го національного руху, почесного члена Львівського товариства “Просвіта”, 
одного з засновників “Київської старої громади” та інших відомих україн-
ських діячів цього кола; література філософсько-духовного спрямування кін. 
XIX – поч. XX ст. – в основному праці професорів Київської духовної ака-
демії (з їх автографами), зокрема визначного дослідника історії українсько-
го середньовіччя митрополита Петра Могили, історії Києва та його церков, 
автора “Історії Київської духовної академії” проф. С. Т. Голубєва. Представ-
лена велика кількість рукописів та документів – листівок, телеграм, візиток, 
записних книжок тощо – з особистого архіву С. Т. Голубєва та ін.

Серед друкованих видань поч. XX ст. наявні роботи О. П. Блават-
ської – засновниці теософського учення, яка неодноразово побувала у  
м. Києві. Творчість геніального М. Булгакова представлено паризьким ви-
данням роману “Дни Турбиных” (1927–1928). 

Колекція включає картографічні документи XVIII–XX ст.: плани і фа-
сади Подолу, Андріївської церкви, Маріїнського палацу (XVIII ст.), будинку 
на Андріївському узвозі та садиб на вулицях Трьохсвятительській і Боричів 
Тік (XIX – поч. XX ст.), копії плану і фасаду Андріївської церкви авторства 
Ф.-Б. Растреллі з колекції музею “Альбертина” у м. Відні, плани м. Києва 
другої пол. XIX – серед. XX ст., карти Європейської частини Росії та СРСР 
(остання видана Генштабом Червоної Армії у 1941–1942); карту розселення 
католиків Південно-Західного краю (поч. XX ст.) та ін.

Значну частину документальної колекції музею складають рукописні 
документи, які охоплюють період з XVII до кін. XX ст. і є надзвичайно різ-
номанітними за складом. Один із фундаментальних принципів, який покла-
дено в основу концепції музею – максимальне наближення історії вулиці та 
міста до особистості – відобразився і на складі цього масиву матеріалів. Це, 
здебільшого, автографи визначних діячів України, Росії, інших країн – жи-
телів Андріївського узвозу, або пов’язаних з ним своєю біографією, діяль-
ністю чи науковими інтересами: написи на книгах, фотографіях, листівках, 
рукописи наукових і художніх творів, матеріали службової та громадської 
діяльності, листування, спогади, щоденники, записні книжки, автобіографії, 
анкети, вітальні адреси, учнівські і студентські конспекти тощо. Це також 
аналогічні документи особового походження громадян – звичайних жителів 
узвозу, в яких відбилася історія вулиці, міста, країни. 

Серед величезної кількості відомих імен, чиїм власникам належать ці 
матеріали: унікальні рукописні документи з архіву (який вважався втраче-
ним) К. А. Лохвицького, відомого київського містика і археолога-любителя, 
що відкрив Золоті ворота, фундаменти Ірининської церкви та вів розкопки 
на горі поблизу Андріївської церкви – рукописні звіти та щоденникові за-
писи про хід розкопок (із замальовками знайдених реліквій), свідоцтво з 
дозволом на їх проведення; автографи (листи, записки, рукописи праць), 
документи з власних архівів видатних українських дореволюційних пись-
менників, наукових, культурних і громадських діячів П. Куліша, І. Фран-
ка, М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, Марка Вовчка, 
членів київської “Громади”; художників української школи І. Макушенка, 
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І. Їжакевича; авторів розписів Володимирського собору – видатних худож-
ників В. Васнецова і М. Нестерова; діячів радянського періоду – академіка 
С. Єфремова, українського письменника Г. Тютюнника, поета В. Сосюри; 
документи та рукописи праць із особистого архіву Т. Кезми – професора 
Київського університету, засновника (спільно з А. Кримським) української 
школи орієнталістики; автографи з текстами окремих пісень “символа емі-
грації” О. Вертинського, чия сценічна кар’єра розпочалась неподалік, на 
підмостках Контрактового дому; листування російського радянського пись-
менника і першовідкривача Андріївського узвозу В. П. Некрасова.

У збірці рукописних документів є автографи Л. М. Толстого (1908), 
М. А. Булгакова, О. С. Гріна, піаніста С. Ріхтера; фрагмент Святого письма 
євреїв – Тори (1910-ті); шкільні зошити, атестати, похвальні листи, наго-
родні грамоти учнів київських гімназій та ін. навчальних закладів (у т. ч. 
атестат Фундуклеєвської жіночої гімназії на ім’я А. А. Горенко – поете-
си Анни Ахматової); рукописна збірка віршів анонімного власника (1917); 
спогади А. Венської про побут подільської молоді перших років радянської 
влади тощо.

Серед друкованих джерел зберігаються окремі примірники періодич-
них видань, газет і журналів київських видавництв: альманах “Киевлянин” 
(1841), що його видавав визначний український учений-енциклопедист, 
природознавець, історик, фольклорист, етнограф і письменник М. Макси-
мович; газети “Киевские губернские ведомости” (1860), “Киевская мысль” 
(1913); історико-етнографічний журнал “Киевская старина”, що відігравав 
помітну роль у суспільному і культурному житті серед київських журналів 
другої пол. XIX ст. (черв., 1883); журнал “Труды Киевской Духовной Ака-
демии” (1902) тощо. В експозиції представлено ювілейний номер першого 
в Російській імперії українського сатиричного журналу “Шершень”, чия 
редакція у 1905–1906 рр. розташовувалась у квартирі художника Ф. Кра-
сицького на Андріївському узвозі та безпосередню участь у випуску якого 
брали Леся Українка, М. Коцюбинський, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний; 
зразок радянської періодичної преси 1920–1930-х рр. – журнал “Металеві 
дні” (1931); газета, що виходила в окупованому м. Києві, “Нове Українське 
Слово” (1942) та ін. Унікальним є номер львівської газети “Наш прапор” 
(1933) зі свідоцтвом про голод в Україні.

Джерелом для вивчення культурного розвитку, побуту, стану су-
спільної моралі, історичних подій у Києві тощо серед. XIX – серед. XX ст. є 
музейна колекція листівок і поштових карток: види дореволюційного Києва, 
його окремих будівель, достопам’ятних місць видавництв міст Києва, Мос-
кви, Стокгольма, Дрездена; види м. Києва радянського часу; серії фотопор-
третів на поштових картках (серед них С. Петлюра, Л. Каганович, актриса 
В. Ф. Комісаржевська, українські актори, російські письменники), портретів 
російських імператорів, репродукцій картин, зокрема українських художни-
ків. Подіям січ. – лют. 1918 р. у м. Києві присвячена серія поштових карток 
з малюнками: “Вся квартира за водой!”, “Ваши документы!”, “Красногвар-
деец”, “Часовой” тощо. В колекції – листівки фривольного характеру, що 
ілюструють перебування певний час на Андріївському узвозі будинків роз-
пусти (їх доповнюють друковані офіційні “Правила содержания борделей”, 
1844); лист художника М. Глущенка з Німеччини до м. Києва на поштовій 
картці (1946). Частина листівок має печатки і написи колекціонерів. 
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Комплекс друкованих матеріалів доповнюють: афіші, програми, ві-
дозви, оголошення тощо. Серед них – матеріали, що висвітлюють період 
нацистської окупації Києва під час Другої світової війни: накази німецько-
го командування, у т. ч. перший на вулицях Києва (1941), оголошення про 
каральні акції, відозви до населення, агітаційні німецькі плакати і листів-
ки, а також радянські листівки, адресовані німецьким солдатам. У цій групі 
документів є комерційні оголошення, рекламна продукція фірм, магазинів, 
майстерень, газет, журналів, книжкових видань, каталоги товарів кін. XIX – 
серед. 1920-х рр.; фантики від цукерок, сигнатурки від аптечних пляшечок 
поч. XX ст.; театральні, концертні, циркові, кіно-афіші (у т. ч. концертів 
у Контрактовому домі на Подолі, циркових вистав трупи відомого клоуна-
дресирувальника М. Золло, виступу хору знаменитого київського хормей-
стера і диригента О. Кошиця), театральні програмки, квитки на вистави; ра-
хунки і свідоцтва страхових товариств, акції, облігації, довідки, квитанції, 
у т. ч. квитанції Товариства допомоги бідним євреям м. Києва (1910), Клубу 
російських націоналістів (1913). Про присутність у м. Києві цієї політичної 
течії, а також інших партій, течій і в цілому про політичне життя того часу 
свідчать кандидатський список до Установчих зборів від Київського вибор-
чого округу, листівка Позапартійного блоку російських виборців. Музей має 
також унікальні особисті документи і фотографії сім’ї відомого журналіста, 
літератора і громадсько-політичного діяча, члена IV Державної Думи, що 
згодом очолив Союз російських націоналістів, А. І. Савенка (жителя Анд-
ріївського узвозу).

Окрема група джерел – нотні матеріали, серед яких – нотні видання 
різних років за період з кін. XIX до серед. XX ст. видавництв Західної Єв-
ропи, Росії, СРСР, у т. ч. з архіву сім’ї Шльонських. Це нотні записи творів 
радянської естради і класичної музики, пісень Вертинського, творів україн-
ських композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича, Л. Ревуцького, українських 
народних пісень в обробці О. Кошиця.

Колекція фотодокументів представлена великою кількістю матеріалів 
за період 1840-х рр. (дагеротип Оноре де Бальзака) – кін. XX ст. Це роботи 
професійних художників і аматорські фотографії з сімейних архівів, фото-
альбоми, серії фотопортретів на поштових картках. Численними є фотодоку-
менти з видами м. Києва, його окремих будівель, вулиць, фасадів і інтер’єрів 
церков, Андріївського узвозу та його околиць: перші фотографії м. Києва 
роботи Б. Захаркевича “Вид на Контрактову площу” (1860-ті) і Д. Біркіна 
“Будівництво дому Грабовського” (1859); одні з перших – фотографа І. Кор-
диша (1870-ті). 

Фотопортретами, груповими фотографіями представлені відомі осо-
бистості, документи про яких зібрано у фондах Музею Однієї Вулиці. Без-
перечну цінність мають фотопортрети Ф. Ліста, що 1847 р. давав концерти 
на київських Контрактах, корифеїв українського театру, фотографії капели 
О. Кошиця, яка впродовж 1919–1926 рр. перебувала на зарубіжних гаст-
ролях, сімейні фотографії М. А. Булгакова та ін. Період Великої Вітчизня-
ної війни висвітлюють сюжетні фотографії – німецька дошка з картою на 
Бессарабській площі, парад полонених німців на Хрещатику, шибениця з 
повішеними німцями на пл. Калініна тощо. Є сюжетні фотографії періоду 
громадянської війни, 1920–1930-х рр., післявоєнного часу.
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Надзвичайну цінність мають роботи києвознавців та фотохудожників 
другої пол. – останньої чверті XX ст., в яких відображено вигляд старого 
Києва та Андріївського узвозу, зокрема Д. Малакова, В. Акопова.

Серед останніх цінних придбань музею – фото видатного актора, пое-
та і барда, чиї корені знаходяться в Києві, – В. Висоцького, його батька С. В. 
та діда Л. С. Висоцьких (дар Л. Л. Яременко, тітки Висоцького; нею ж пе-
редано аркуші постановочного проекту фільму “Место встречи изменить 
нельзя”).

У колекції представлено фономатеріали – збірка грамплатівок 1900–
1960-х рр.: записи духовної музики у виконанні церковних і духовних хорів, 
уривків з балетів і опер, українських народних пісень, російських і циганських 
романсів, творів радянської та зарубіжної естради, композиторів-класиків.

Обліково-довідковий апарат
Книга обліку експонатів тимчасового зберігання

Каталоги:
іменний 
географічний 
статей
архівних справ

Картотеки:
рукописів
фотоматеріалів
фонодокументів
книг
газет
журналів

Бібліографія
Шленский Д. В. Андреевский спуск : культурологический путеводи-

тель / Д. В. Шленский, А. Ю. Браславец. – К. : Амадей, 1998. – 238 с.
Шленский Д. В. Музей Одной Улицы : путеводитель / Д. В. Шленский, 

А. Ю. Браславец. – Львов ; К. : Центр Европы, 2002. – 120 с.
Шленский Д. В. Посмертная Маска / Д. В. Шленский, П. П. Глоба. – 

Львов : Центр Европы, 2004. – 76 с. : іл.
Шленский Д. В. Андреевский спуск. Его история и путеводитель по 

Музею Одной Улицы / Д. В. Шленский, А. Ю. Браславец. – Львов ; К. : 
Центр Европы, 2007. – 160 с.

В. Бабкіна

Музей-архів та Документаційний центр українського самвидаву 
при видавництві “Смолоскип”
Адреса: вул. Межигірська, 21, м. Київ, 04071
Поштова адреса: 04071, м. Київ, а/с 16
Тел.: (044) 425-24-48
Факс: (044) 425-23-93
E-mail: obertas@bigmir.net
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Веб-сайт: http://www.smoloskyp.org.ua

Транспорт: станція метро “Контрактова площа”

Час роботи: 11.00–18.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка
1998 р. – Музей-архів та Документаційний центр українського самви-

даву став відділенням видавництва “Смолоскип”, створеного на еміграції.

Обсяг фондів
бл. 100 тис. од. зб. документів (1950–1991)

Анотація складу фондів
До м. Київа перевезено архів українського самвидаву і українського 

правозахисного руху, який протягом багатьох років комплектувало видав-
ництво “Смолоскип” у США. Багато документів українського самвидаву 
отримано від дисидентів та шестидесятників в Україні. Зібрано колекцію 
самвидавних журналів і неформальних часописів (бл. 1 тис. найменувань). 
Колекцію документів і матеріалів доповнює велика збірка фотографій ко-
лишніх політв’язнів і репресованих.

Зберігаються матеріали самвидаву 1960–1980-х рр. (рукописи, маши-
нописи, фотоплівки – бл. 1 тис. назв), зразки “неформальної преси” 1988–
1991 рр. (бл. 400 назв), матеріали української діаспори на захист дисиден-
тів України та Руху опору в Україні 1960–1990 рр. (вирізки з діаспорних 
та закордонних газет, журналів, листування, заяви тощо – бл. 20 тис. назв), 
приватні матеріали з архівів дисидентів та учасників Руху опору (бл. 10 тис. 
назв), бібліотека на тему опозиції в Україні у другій пол. ХХ ст. (бл. 1 тис. 
назв) тощо. Наявні фонди, присвячені В. Стусу, П. Григоренку, В. Марченку.

Зберігаються твори В. Стуса та статті про нього, тексти радіопередач 
радіостанції “Свобода” про В. Стуса, листи поета, інші матеріали до його 
біографії.

Обліково-довідковий апарат
Готується електронний каталог архівних документів

Бібліографія
Український самвидав : до 10-ї річниці Незалежності України. – К., 

2005. – Вип. 1.
Дворко О. Василь Стус : бібліографія документів і матеріалів у фонді 

Музею-архіву українського самвидаву / О. Дворко // Молода нація. – 2006. – 
№ 1. – С. 375–400. 

С. Артамонова

Національна парламентська бібліотека України
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Центральне приміщення (фонд нових надходжень, підсоб-
ний фонд, фонд періодики): вул. Грушевського, 1, м. Київ, 01001
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Тел./факс: (044) 278-85-12
Е-mаіl: office@nplu.org

Відділ зберігання документних ресурсів (основні фонди);  
відділ рідкісних і цінних книг – Боричів узвіз, 13, м. Київ, 01070
Тел.: (044) 425-23-14 (відділ зберігання документних ресурсів),
(044) 425-24-00 (відділ рідкісних і цінних книг)
Е-mаіl: rk@nplu.org

Відділ документів іноземними мовами –  
Голосіївський просп., 84, м. Київ, 03040
Тел.: (044) 257-11-98, (044) 257-61-57
Е-mаіl: nplu_inolit@ukr.net
Веб-сайт: http://www.nplu.org

Транспорт:  
Центральне приміщення: станція метро “Майдан Незалежності”, 
автобус 24, 62 (зуп. “Європейська площа”)
Відділ зберігання документних ресурсів, відділ рідкісних і цінних 
книг: станція метро “Поштова площа”, автобус 62 (зуп. “Поштова 
площа”)
Відділ документів іноземними мовами: тролейбус 2, 4, 11, 12  
(зуп. “М. Стельмаха”)

Час роботи: 
Центральне приміщення: 9.00–20.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–
18.00 (субота–неділя)
відділ рідкісних і цінних книг: 9.00–18.00 (понеділок–субота),  
вихідний день – неділя 
відділ документів іноземними мовами: 9.00–19.00 (понеділок– 
п’ятниця), 10.00–18.00 (субота–неділя)

Історична довідка
1866 р. – розпочала діяльність Київська російська публічна бібліотека.
1866–1891 рр. – Київська російська публічна бібліотека.
1891–1923 рр. – Київська міська публічна бібліотека.
1923–1934 рр. – Центральна робітнича бібліотека ім. РКП(б); 

з 1926 р. – ім. ВКП(б).
1934–1953 рр. – Київська обласна бібліотека ім. ВКП(б); з 1952 р. – ім. 

КПРС.
1953–1957 рр. – Київська державна обласна бібліотека ім. КПРС.
1957–1991 рр. – Державна республіканська бібліотека УРСР ім. 

КПРС.
1991–1993 рр. – Державна республіканська бібліотека України.
1993–1994 рр. – Державна бібліотека України.
1994–2007 рр. – Національна парламентська бібліотека України.
2007 р. – Державний заклад “Національна парламентська бібліотека 

України”.
У структурі бібліотеки: відділи формування документних ресурсів, 

каталогізації, обслуговування користувачів, інформаційного забезпечення 
ВР України, довідково-інформаційного обслуговування, науково-бібліогра-
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фічний, наукового аналізу та розвитку бібліотечної справи, науково-про-
фесійної інформації для бібліотек (редакція науково-виробничого журна-
лу “Бібліотечна планета”), науково-дослідницький, нових інформаційних 
технологій, документів іноземними мовами, рідкісних і цінних книг, МБА 
і електронної доставки документів, обмінного і резервного фондів, збері-
гання документних ресурсів, редакційно-видавничий, організаційно-аналі-
тичний відділ; регіональна інформаційна служба; інформаційний центр 
з питань культури та мистецтва.

Обсяг фондів
4475995 прим. видань (XVI–ХХІ ст.)

Анотація складу фондів
Через те, що довоєнний архів бібліотеки втрачено під час Другої сві-

тової війни, уявлення про окремі аспекти її діяльності, зокрема фонди, да-
ють нечисленні дописи, статті у тогочасній пресі, невелика кількість архів-
них документів, а також стислі та нерегулярні звіти за період 1866–1956 рр. 
У повоєнні роки історія та розвиток бібліотеки представлені матеріалами 
та документами, що зберігаються у державних архівах м. Києва та архіві 
бібліотеки.

Фонд стародруків, рідкісних і цінних видань бібліотеки зберігається 
у відділі рідкісних і цінних книг (створено у 1980): налічує 42852 прим. 
видань, серед яких унікальні книги та періодичні видання, універсальні за 
змістом, починаючи з XVI ст., кращі зразки поліграфічного та художнього 
оформлення.

Фонд відділу рідкісних і цінних книг сформовано в окремі колекції.
Рукописні книги: “Значительных сочинителей слова : сборник. Т. 3”; 

“Днепровской линий уменьшенные крепости” (1776).
Найціннішими є колекції: видань кириличного друку; російських та 

українських видань гражданського друку (1708–1860); книг та періодичних 
видань XIX – поч. XX ст. (до 1917) з різних галузей знань, зокрема прижит-
тєві зібрання та окремі праці визначних українських діячів історії, науки і 
культури – В. Винниченка, М. Грушевського, М. Драгоманова, П. Куліша, 
М. Максимовича, М. Старицького, Л. Українки, М. Хвильового, І. Франка, 
Т. Шевченка та ін.

Фонд включає часописи XIX – поч. XX ст.: “Вестник Европы, “Гали-
чанин”, “Дзвін”, “Киевская старина”, “Літературно-науковий вісник”, “Ос-
нова”, “Русский архив” тощо.

Бібліографічною рідкістю є колекція книг українських репресованих 
авторів 1920–1930 рр., серед яких: В. Базилевич, М. Вороний, О. Гермайзе, 
М. Драй-Хмара, М. Зеров, А. Кримський. Б. Лепкий, О. Олесь, В. Перетц, 
В. Підмогильний, Є. Плужник, Г. Хоткевич, Г. Шкурупій, М. Яворський.

Зберігаються українські книги, видані під час Великої Вітчизняної 
війни (1941–1945). Деякі з них є бібліографічною рідкістю і зібрані в окре-
му колекцію, представлену творами українських письменників-фронтови-
ків: В. Кучери, А. Малишка, І. Неходи, О. Новицького, Л. Первомайського, 
В. Собка, а також документальними нарисами.

Є твори, наукові праці, спогади видатних діячів науки, культури, лі-
тератури з дарчими написами, серед яких О. Бердник, О. Вишня, П. Загре-
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бельний, П. Воронько, О. Гончар, І. Драч, С. Ковпак, І. Ле, М. Рильський, 
М. Стельмах, І. Цюпа та ін.

У відділі рідкісних і цінних книг зберігаються особові колекції виз-
начних діячів України: колекція книг з особистої бібліотеки видатного ук-
раїнського і російського літературознавця, академіка О. І. Білецького (1884–
1961). Більшу частину цього зібрання складають книги з історії української, 
зарубіжної літератури та мовознавства, які хронологічно охоплюють період 
з кін. XVII до 1950-х рр. Зібрання О. І. Білецького включає велику кіль-
кість видань з автографами видатних письменників, зокрема: Д. Благого, 
Л. Вишеславського, М. Коцюбинського, Д. Лихачова, М. Рильського та ін. 
Серед видань літературознавчого змісту понад 100 книг з помітками самого 
О. І. Білецького; колекція видань із приватної бібліотеки українського літе-
ратурознавця, проф. Київського педагогічного університету ім. М. Драго-
манова П. І. Орлика (1929–1993) з різних галузей знань – історії та теорії 
української літератури, історії України, філософської думки, історії театру. 
Більшість книг – це твори репресованих авторів, видання, що розкривають 
малодосліджені сторінки української літератури 1920–1930-х рр.; приватна 
бібліотека визначного українського ученого, громадського і політичного дія-
ча С. О. Сірополка (1872–1959), в якій є видання українською, російською, 
чеською, польською, французькою, німецькою та іншими мовами 1866–1990-
х рр. Науковий інтерес становить основна частина колекції, зібрана самим 
С. О. Сірополком: видання, надруковані до 1959 р., з проблем дошкільної, 
шкільної та позашкільної освіти, книгознавства, бібліотекознавства, біб-
ліографознавства, журналістики. Особливістю зібрання є наявність видань 
з автографами видатних українських учених, письменників: М. Антонови-
ча, Д. Балики, Л. Биковського, М. Возняка, А. Волошина, В. Дорошенка, 
В. Кубійовича, І. Огієнка, О. Олеся, Д. Чижевського та ін.; книги та часо-
писи із Української бібліотеки ім. Симона Петлюри у м. Парижі, яка була 
заснована у 1926 р. для вшанування пам’яті видатного громадсько-політич-
ного діяча, Голови Директорії УНР. Ідендитифікаційною ознакою всіх до-
кументів книгозбірні є наявність чорнильного штампу на обкладинках та 
титульних аркушах видань. Друки українською та російською мовами за 
хронологією охоплюють період 1850–1939 рр. і представлені такими авто-
рами, як: С. Васильченко, Л. Глібов, В. Гнатюк, В. Дорошенко, П. Зленко, 
М. Костомаров, М. Кропивницький, О. Олесь, С. Томашівський та ін. Деякі 
написи на виданнях свідчать про дружні та творчі взаємини  представників 
української еміграції за кордоном. Видання іноземними мовами охоплюють 
1804–1937 рр.

У фондах основного книгосховища зберігаються три колекції виз-
начних діячів культури України: українського літературознавця Ф. П. Пог-
ребенника; письменниці, д-ра філософії О. Копач; мистецтвознавця, д-ра 
філос. наук Д. В. Степовика, у колекції якого зібрано книги українською та 
російською мовами з питань мистецтвознавства та історії розвитку куль-
тури України; мистецькі журнали; довідники та енциклопедії іноземними 
мовами.

Довідковий апарат відділу рідкісних і цінних книг
Каталоги:
абетковий читацький 
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систематичний читацький
нумераційний службовий
колекцій Ф. П. Погребенника, О. Копач, Д. В. Степовика, С. О. Сіро-

полка
абетковий – на книжковий і журнальний фонди, стародруки (книги 

і періодику), нотні та картографічні видання, звукозаписи
систематичний – на книжкові фонди, автореферати дисертацій, ста-

родруки, нотні та картографічні видання
Картотеки:
службові на особисті колекції діячів України – О. І. Білецького, 

П. І. Орлика; С. О. Сірополка
видань кириличного друку
видань гражданського друку (1719–1860)
видань типографії Києво-Печерської Лаври
видань про м. Київ
книг з автографами
видань з історії українського козацтва
абеткова (на поточні періодичні видання)
систематична (на статті з українських, російських, зарубіжних періо-

дичних видань; статті із збірників українською та російською мовами 
краєзнавча “Україніка”

Бази даних
Електронний каталог: на книжкові та спеціальні видання, статті з на-

укових збірників та автореферати дисертацій (з 1995); на інші власні бази 
даних бібліотеки. Пошук в ЕК здійснюється за абетковим покажчиком, клю-
човими словами, серіями, шифром зберігання, таблицями ББК, предметни-
ми рубриками.

Електронна бібліотека: з 2005 р. на базі цифрових повнотекстових 
копій рідкісних і цінних видань. Об’єктом уваги стали рідкісні і цінні ви-
дання з фонду бібліотеки, які користуються підвищеним попитом у читачів, 
але знаходяться у незадовільному фізичному стані, та не підлягають рестав-
рації; видання, що перейшли у суспільне надбання, і на які вже не розпов-
сюджується авторське право.

До електронної бібліотеки увійшли праці видатних українських уче-
них, істориків, письменників Б. Барвінського, М. Грушевського, М. Драго-
манова, А. Животка, Ф. Колесси, Р. Лащенка, І. Огієнка, О. Терлецького, 
С. Томашівського, І. Франка, С. Чарнецького та ін.; відтворені окремі випус-
ки “Етнографічних збірників” Етнографічної комісії Наукового Товариства 
ім. Т. Шевченка у Львові.

Список оцифрованих документів представлено на сайті бібліотеки.

Бібліографія
Каталог книг Киевской Городской Публичной Библиотеки отдела 

имени Вл. М. Юзефовича. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1899. – 302 с.
Каталог Киевской Городской Публичной Библиотеки, 1866–1903 гг. – 

К. : Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев й К*, 1904. – 1074 с.
Каталог Киевской Городской Публичной Библиотеки, 1904–1909 : пер-

вое дополнение. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнерев й К*, 1910. – 338 с.
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Скарбниця людського розуму : зб. / ДРБ УРСР ; авт.: К. М. Грибов-
ська, Є. С. Дерман та ін. – X., 1966. –181 с.

Ніколенко Л. І. Колекція книг академіка О. І. Білецького в фонда ДБ 
України / Л. І. Ніколенко // Державні бібліотеки : сучас. проблеми і перс-
пективи : зб. наук. пр. / ДБ України ; редкол.: А. П. Корнієнко (відп. ред.) та 
ін. – К., 1993. – С. 63–65.

Україномовна книга. 1808–1923 : [каталог] / Нац. парлам. б-ка Украї-
ни ; уклад.: Р. С. Жданова, В. М. Лой ; відп. ред.: В. О. Кононенко, В. В. Па-
тока. – К. : Абрис, 1996. – 176 с. 

Флегонтова Н. Г. Рідкісні і цінні видання Бібліотеки на службі націо-
нальному відродженню України / Н. Г. Флегонтова // Бібліотека і час : ювіл. 
зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України / редкол.: А. П. Корнієнко (відп. 
ред.), О. К. Александрова, З. І. Савіна, С. В. Навродська, С. О. Басенко. – К., 
1996. – С. 49–54.

Ніколенко Л. І. З Україною в серці : (про особисту колекцію книг д-ра 
філології П. І. Орлика) / Л. І. Ніколенко, В. І. Приходько // Історія бібліотеч-
ної справи в Україні : зб. наук. пр. / НПБ України ; редкол.: А. П. Корнієнко 
(відп. ред.) та ін. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 94–98.

Друкований зведений каталог україномовної книги державних біб-
ліотек та музеїв України. 1798–1923 / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: 
Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук ; відп. ред. В. В. Патока. – К. : Глобус, 1999. – 
Вип. 1 : 1808–1900. – 296 с.

Російськомовна книга у фондах Національної парламентської бібліо-
теки України. 1816–1923 : каталог / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: 
Р. С. Жданова, В. М. Лой ; відп. ред. В. В. Патока. – К. : Глобус, 1999. – 365 с. 

Колекція Петра Івановича Орлика : каталог / М-во культури і мистецтв 
України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. Ніколенко]. – К. : НПБ Ук-
раїни, 2000. – 59, [1] с.

Лазарева Е. В. Славянские старопечатные книги и редкие издания 
в фондах Национальной парламентской библиотеки Украины : проблемы 
использования и сохранности / Е. В. Лазарева // Славянский мир на поро-
ге третьего тысячелетия : материалы Междунар. науч. конф., Гомель, 15–
16 мая 2001 г. – Гомель, 2001. – С. 137–139.

Літопис Національної парламентської бібліотеки України / Нац. пар-
лам. б-ка України ; [П. Б. Гапченко, С. Л. Зворський]. – Ч. І : 1866 – лютий 
1917 р. – К., 1996. – 137 с. ; Ч. ІІ : Березень 1917–1943 р. – К., 2001. – 183 с. ; 
Ч. III : 1944–1966 рр. – К., 2006. – 147 с. 

Друкований зведений каталог україномовної книги державних біб-
ліотек та музеїв України, 1798–1923 / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: 
Р. С. Жданова, І. О. Негрейчук ; наук. ред. В. Л. Еппель. – Вип. 2 : 1901–
1910. – К. : Либідь, 2003. – 528 с. ; Вип. 3 : 1911–1916. – К. : Вид-во Харито-
ненка, 2003. – 262 с. 

Видання гражданського друку (1719–1860 роки) : каталог / М-во куль-
тури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. Ніколенко ; 
відп. ред. О. Лазарєва]. – К. : НПБ України, 2004. – 151, [1] с. : [2] арк. 
іл. – (Колекції НПБ України).

Лазарєва О. Колекція С. О. Сірополка у Національній парламентсь-
кій бібліотеці України / О. Лазарєва // Особові книжкові колекції та особові 
фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. ма-
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теріалів конф. [Київ, 28 січ. 2004 р.] / Нац. ун-т “Києво-Могилянська акад.”, 
НПБ України ; уклад.: Н. В. Козакова, О. О. Мастіпан. – К., 2004. – С. 73–78.

Видання кириличного друку (1581–1916) : каталог : до 140-річчя НПБ 
України / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [ук-
лад. Н. Флегонтова ; відп. ред. О. Лазарєва]. – К. : НПБ України, 2005. – 43, 
[1] с. : 2 арк. іл. – (Колекції НПБ України)

Лазарєва О. Фонди стародруків, рідкісних і цінних видань у Націо-
нальній парламентській бібліотеці України : історія формування, їхнє вив-
чення та збереження / О. Лазарєва // Бібліотека і книга у контексті часу : 
зб. наук. ст. міжнар. наук.-практ. конф. : до 140-річчя НПБ України. – К., 
2006. – С. 145–154.

Національна парламентська бібліотека України (1866–2005) : наук.-
допом. покажч. : у 2 ч. / уклад. С. С. Савченко ; за участю В. М. Щербако-
вої ; наук. ред. : З. І. Савіна, В. О. Кононенко, С. О. Басенко, В. В. Патока ; 
відп. ред. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2006. – Ч. 1 : (1866–1995). – 270 с. ; Ч. 2 : 
(1996–2005). – 112 с.

Колекція Степана Сірополка : каталог книг укр. і рос. мовами / М-
во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. та авт. 
вступ. ст. Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва]. – К. : НПБ України, 2007. – 247, 
[1] с. : портр., [2] арк. іл. – (Колекції НПБ України).

Видання з Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі : 
каталог / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [ук-
лад.: Л. Ніколенко, Л. Климович ; вступ. ст. О. Лазарєва, Л. Ніколенко ; відп. 
ред. О. Лазарєва]. – К. : НПБ України, 2008. – 79, [1] с. : іл. – (Колекції НПБ 
України).

Друкований зведений каталог україномовної книги державних біб-
ліотек та музеїв України, 1798–1923 / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: 
І. О. Негрейчук. – К., 2008. – Вип. 4 : 1917–1919. – (Національна бібліогра-
фія України). – Рукопис.

Лазарєва О. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі / 
О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібл. планета. – 2008. – № 4. – С. 23–27.

З. Савіна

Національна історична бібліотека України
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Івана Мазепи, 21, корп. 23–24, 35, 85, м. Київ, 01601
Тел./факс: (044) 280-46-17, 280-28-74
Е-mail: dibu_kiev@ukr.net
Транспорт: станція метро “Арсенальна”, автобус 24, тролейбус 38 
(зуп. “Києво-Печерський історико-культурний заповідник”)
Час роботи: 10.00–18.00, вихідний день – понеділок

Історична довідка
1939 р. – створено на базі бібліотечних фондів Історичного та Анти-

релігійного музеїв. Згідно з першим “Положенням про Державну історичну 
бібліотеку в м. Києві” мала статус науково-дослідної установи республі-
канського значення. Під час Другої світової війни втрачено більшу частину 
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унікального книжкового фонду, у т. ч. зібрання книг бібліотеки Флавіана, 
а також алфавітний і систематичний каталоги та завершену працю “Біб-
ліографія до історії України”. У післявоєнні роки, завдяки зусиллям колек-
тиву щодо повернення книг із Німеччини, книгообміну з іншими бібліотека-
ми й надходженню обов’язкового примірника, сформовано фонд історичної 
літератури, найцінніша частина якого нині знаходиться у відділі стародру-
кованих, рідкісних та цінних книг.

1964 р. – сформовано відділ стародрукованих, рідкісних та цінних 
книг.

1960–1970 рр. – бібліотека очолила роботу бібліотечних закладів  
України з бібліографічного забезпечення підготовки 26-томного енцикло-
педичного видання “Історія міст і сіл УРСР”. Підсумком цієї роботи ста-
ла “Зведена картотека матеріалів з історії міст і сіл України” (нині налічує 
бл. 300 тис. описів) та історико-краєзнавчі бібліографічні покажчики, у т. ч. 
про пам’ятки історії та культури всіх областей, міст Києва і Севастопо-
ля. З 1968 р. бібліотека розпочала підготовку науково-допоміжного бібліо-
графічного покажчика “Історія України”.

2009 р. – бібліотеці надано статус національної.

Обсяг фондів
737879 прим видань (XV–XX ст.), у т. ч.: 
578776 прим. книг
159103 прим. періодичних та продовжуваних видань
22860 од. зб. документів з паперовими носіями

Анотація складу фондів
Документи зберігаються у відділі стародрукованих, рідкісних і цін-

них книг та сформовані в 11-ти колекціях. 
Колекція рукописних книг налічує 14 прим. книг XV–XX ст., більша 

частина яких богослужбові книги – “Служебник”, “Ірмологій”, “Октоїх”. 
Унікальним історичним документом є найдавніший із збережених поменни-
ків Києво-Печерського монастиря 1483–1526 рр. (опубліковано проф. КДА 
С. Голубєвим).

У колекції книг кириличного друку більшу частину складають кни-
ги релігійного змісту, надруковані на території України та поза її межами 
(Польща, Німеччина, Австрія). Вагомою частиною колекції є книги дру-
карні Києво-Печерського монастиря.  У колекції книг гражданського друку 
зібрано видання за 1708–1825 рр. Колекція видань з теорії та історії образо-
творчого мистецтва зберігає розкішно оформлені альбоми, монографії відо-
мих мистецтвознавців XIX–XX ст., праці відомого дослідника візантійсько-
російського мистецтва Н. Кондакова, його подарункове видання “История и 
памятники Византийской эмали” (1892). Значну частину колекції складають 
альбоми репродукцій, збірники праць, присвячені зібранням Ермітажу, Тре-
тьяковської галереї, найвідоміших музеїв Європи та світу.

Колекція стародруків іноземними мовами містить видання XVI–
XVII ст., серед яких особливе місце займають палеотипи, видання голланд-
ських друкарів Ельзевірів, стародруки латиною, німецькою, французькою, 
польською мовами.
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Зібрано прижиттєві видання творів класиків української та російської 
літератури, серед яких – твір М. Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки” 
(1831) з автографом автора.

У колекції “Українські видання періоду Великої Вітчизняної війни, 
1941–1945 рр.” зібрано офіційні повідомлення, публіцистичні твори, збір-
ки віршів, художню літературу. Примірники видані невеликим накладом та 
нині є бібліографічною рідкістю. Колекцію представлено збірниками “Виз-
волена Київщина” та “Фронт в ефірі” Я. Галана, “В неволі” М. Шеремета, 
“В лісах України” А. Чеканюка тощо.

У колекції “Російська сатирична періодика, 1905–1907 рр.” зберігають-
ся сатиричні журнали московського та петербурзького видавництв (“Свобо-
да”, “Жало”, “Ангар”, “Пламя”, “Дикарь”, “Вампир”, “Овод” тощо).

Наявні колекції літератури про декабристський рух (перша пол. 
XIX ст.), марксистсько-ленінської літератури (1870-ті рр. – поч. XX ст.), 
значна частина яких є прижиттєвими виданнями. До колекції увійшли ле-
гальні видання ідеологів пролетаріату, наказово-розпорядчі та офіційні до-
кументи, література з різних галузей знань ідеологічного спрямування.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний на книжковий та журнальний фонди
систематичний на книжковий та журнальний фонди
стародрукованих, рідкісних та цінних книг
абетковий (з 1708 р.)
систематичний (з 1708 р.)
абетковий на колекції (за хронологічним принципом: видання до 

1825 р., видання з 1826 по 1900 рр., видання з 1901 по 1917 рр., видання 
з 1918 по 1945 рр., видання з 1945 р.)

абетковий слов’янської книги кириличного друку (з 1580 р.)
слов’янської книги за друкарнями (з 1580 р.)
абетковий стародрукованих книг іноземними мовами за місцем ви-

дання (з 1523 р.)
стародрукованих книг іноземними мовами за місцем видання 

(з 1523 р.)
стародрукованих книг іноземними мовами за колекціями (палеотипи, 

ельзевіри, книги др. пол. XVI–XVII ст.) (з 1523 р.)
абетковий довідкової літератури (з 1523 р.)

Картотеки: 
картотеки на фонди відділу стародрукованих, рідкісних та цінних 

книг
“Зведена картотека матеріалів з історії міст і сіл України”

Бази даних
Створюється електронна БД документів, що підлягають внесенню до 

Державного реєстру національного культурного надбання, передбаченого 
“Програмою збереження бібліотечних і архівних фондів”
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Бібліографія
Каталог видань перших років Радянської влади (1917–1922), наявних 

у ДІБ УРСР / Держ. іст. б-ка УРСР ; уклад.: Г. Є. Оліфанова, О. І. Горуль-
ко. – К., 1972. – 72 с.

Русская сатирическая периодика 1905–1907 гг. : каталог коллекций / Гос. 
ист. б-ка УССР ; сост.: Г. Е. Олифанова, О. И. Горулько. – К., 1972. – 57 с. 

Каталог русской книги гражданской печати : каталог книг, изданных 
в типографии Киево-Печерской лавры / Гос. ист. б-ка УССР ; сост.: Г. Е. Оли-
фанова, О. И. Горулько. – К., 1974. – 554 с.

Славянские книги кирилловской печати XVII–XX вв. : каталог книг, 
изданных в типографии Киево-Печерской лавры / Гос. ист. б-ка УССР ; 
сост.: Г. Е. Варварич. – К., 1981. – 79 с.

Славянские книги кирилловской печати XVI–XX вв. : каталог книг, 
изданных в типографии Киево-Печерской лавры / Гос. ист. б-ка УССР ; 
сост.: Г. Е. Варварич. – К., 1985. – 38 с.

Каталог книг 1826–1917 гг. / Гос. ист. б-ка УССР ; сост.: Г. Е. Вар-
варич, О. И. Горулько, О. И. Марченко и др. – К., 1991. – Ч. 1–3. – Ч. 1 : 
А–И. – 168 с. ; Ч. 2 : К–П. – 184 с. ; Ч. 3 : Р–Я. – 162 с.

Русские иллюстрированные издания XIX века в фондах отдела ста-
ропечатных редких и ценных книг Государственной исторической библио-
теки Украины : (каталог) / Гос. ист. б-ка УССР ; сост.: О. И. Марченко. – К., 
1992. – 87 с.

Державній історичній бібліотеці – 60 : ювіл. зб. / Держ. іст. б-ка Украї-
ни ; уклад. В. П. Кисельова та ін. – К., 1999. – 72 с.

Державна історична бібліотека : бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка Ук-
раїни ; уклад. В. П. Кисельова та ін. – К., 1999. – 95 с.

Державна історична бібліотека : бібліогр. покажч. видань і публіка-
цій : 1999–2003 рр. / Держ. іст. б-ка України ; підготували: О. В. Михайло-
ва, В. П. Кисельова. – К., 2004. – 21 с. – (До 65-ї річниці заснування ДІБ 
України).

Ю. Русакова

Національна бібліотека України для дітей
Підпорядкування: Міністерство культури України
Адреса: вул. Баумана, 60, м. Київ, 03190
Тел./факс: (044) 442-65-87, 443-26-31
Веб-сайт: www.chl.kiev.ua
Транспорт: маршрутне таксі 540, 47 (від станції метро “Нивки”)
Час роботи: 8.30–17.00 (щоденно у зимовий період);  
9.00–18.00 (у літній період), вихідний день – субота

Історична довідка
1966 р. – засновано бібліотеку для дітей.
1978–1991 рр. – Державна республіканська бібліотека для дітей імені 

Ленінського комсомолу.
1991–2002 рр. – Державна бібліотека України для дітей.
2003 р. – Національна бібліотека України для дітей.



495

Київ

Бібліотека є провідним державним, культурним, освітнім, науко-
во-інформаційним закладом, який здійснює бібліотечну, бібліографічну 
діяльність з обслуговування дітей та організації дитячого читання; націо-
нальним книгосховищем творів друку та інших документів універсального 
характеру, повного репертуару українських творів друку для дітей; науко-
во-дослідним, науково-методичним центром загальнодержавного значення 
з питань бібліотечного обслуговування дітей, педагогіки та соціології ди-
тячого читання. 

Обсяг фондів
497623 прим. видань (1864–2006), у т. ч.:
434205 прим. книг (1864–2006)
41910 прим. журналів (1967–2006)
14265 од. зб. грамплатівок і касет (1967–2006)
6852 од. зб. діафільмів (1967–2006)
391 прим. карт (1982–2006)
70 назв газет

Анотація складу фондів
Важливою складовою фонду є обов’язковий безкоштовний примір-

ник, завдяки якому в бібліотеці збирається і зберігається весь репертуар ви-
дань для дітей, що випускаються видавництвами України. 

“Перлина” фонду – колекція рідкісних і цінних видань дитячої кни-
ги, в якій представлено понад 18 тис. прим. книг і журналів, надрукованих 
у ХІХ – першій пол. ХХ ст. Найдавніше видання українською мовою датуєть-
ся 1864 р., російською – 1837 р. У колекції є книжки для дітей, що вийшли 
друком у Великобританії, Німеччині, Польщі, США, Франції, а також найкра-
щі сучасні видання різних країн, які отримали нагороди на міжнародних і на-
ціональних конкурсах мистецтва дитячої книги. Багато книг з автографами.

Довідковий апарат
Каталоги

Картотеки

Бібліографія
Інформація для вас : буклет. – К., 2000.
Дитяча бібліотека – сходинка до інформаційного суспільства ХХІ сто-

ліття : проспект. – К., 2001.
Т. Шамаріна 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Тургенівська, 83–85, м. Київ, 04050
Тел.: (044) 486-50-93
Факс: (044) 482-13-34
Е-mail: director@LucI.kiev.ua
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Транспорт: тролейбус 16, 18 (зуп. “Полтавська”), трамвай 15, 18 
(зуп. “Річкова”)

Час роботи: 10.00–19.00 (понеділок, вівторок, середа, четвер), 
10.00–18.00 (субота, неділя), вихідний день – п’ятниця

Історична довідка
1944 р. – засновано бібліотеку.
1977 р. – створено бібліотеку мистецтв Шевченківського району.
1980 р. – бібліотеку реорганізовано в Центральну міську. 
1986 р. – бібліотеку мистецтв Шевченківського району перетворено у 

відділ мистецтв ЦМБ ім. Лесі Українки, а з 1998 р. – у відділ мистецтв Пуб-
лічної бібліотеки ім. Лесі Українки.

1998 р. – сучасна назва “Публічна бібліотека імені Лесі Українки”.

Обсяг фондів
258158 прим. видань, у т. ч.:
195615 прим. книг
57681 прим. періодичних видань
4862 од. зб. кіно-, фото-, фонодокументів
понад 57 тис. прим. книг, фото-, кінодокументів, у т. ч. понад 1767 цін-

них, у відділі мистецтв

Анотація складу фондів
Бібліотечний фонд має універсальний характер. У відділі мистецтв 

зібрано рідкісні видання: першовидання української драматургії, книжки 
з історії образотворчого мистецтва та театру ХІХ – поч. ХХ ст., часописи 
“Аполон” та “Маски”. У фонді наявні приватні колекції Ю. Бобошка, Р. Іви-
цького, Р. Корогодського. За рішенням Національної комісії з питань повер-
нення в Україну культурних цінностей передано колекцію Сержа Лифаря – 
видатного танцівника та хореографа ХХ ст., прем’єра “Російських сезонів 
С. Дягілєва”, художнього керівника Паризької Гранд – Опера, педагога, виз-
начного колекціонера. Особливе місце займають стародруки XVII–XVIII ст., 
авторські видання Сержа Лифаря та книжки про його творчість, література 
з історії світового балету, видання “Пушкініани”, книги-подарунки. Колек-
цію Сержа Лифаря введено в електронний каталог і виставлено в мережу 
Інтернет.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний
систематичний
електронний 

Картотеки:
систематична статей
персоналій
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Бази даних
З 1992 р. всі нові надходження інформаційних ресурсів проходять 

електронне опрацювання. Електронний каталог налічує 212400 записів, 
працює каталог в цілодобовому режимі в мережі Інтернет. 

Бібліографія
Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки // Бібліотечна Ук-

раїна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 15.
Р. Коваленко

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Адреса: вул. Володимирська, 58, м. Київ, МСП-33, 01601
Тел.: (044) 235-70-98, 239-32-44
Факс: (044) 239-34-40
Е-mail: libcancel@mail.univ.kiev.ua, kiral@bigmir.net

Транспорт: станції метро “Університет”, “Площа Льва Толстого”, 
тролейбус 5, 8, 17, автобус 38 

Час роботи: 9.00–20.00 (понеділок–п’ятниця), 9.00–18.00 (субота), 
вихідний день – неділя

Історична довідка
1834 р. – засновано університетську бібліотеку. Її діяльність та іс-

торія пов’язані з організацією, розвитком та зростанням університету  
Св. Володимира. Бібліотека розміщувалася у будинку купця Бухтєєва, час-
тина книг зберігалася у сховищах. У 1892 р. порушено перед ректоратом пи-
тання про спорудження спеціального будинку для бібліотеки. Будівництво 
розпочалося у 1914 р. і завершилося у 1919 р. Літературу поставляли міс-
цеві книготорговці Н. Я. Оглоблін та ін., а також лейпцизький книготорго-
вець Ф. О. Брокгауз. Бібліотека купувала видання для всіх університетських 
служб, здійснювала книгообмін як у межах країни, так і з зарубіжними ака-
деміями та науковими товариствами. 

1925 р. – створюється мережа факультетських бібліотек, розгортаєть-
ся довідково-бібліографічна робота. 

1926 р. – університет перетворено на Інститут народної освіти. 700-
тисячний книжковий фонд бібліотеки розподілено між Інститутом народ-
ної освіти, медичним та педагогічним інститутами, що відокремилися від 
університету. Частину особливо цінного фонду (500 тис. назв – рукописи, 
колекції тощо) разом з новим будинком бібліотеки було передано Всенарод-
ній бібліотеці України – нині Національна бібліотека України ім. В. І. Вер-
надського. 

1933 р. – інститут став університетом. 
1935 р. – розширилася мережа кабінетів профільної літератури при 

факультетах, налагоджується книгообмін із бібліотеками вищих навчальних 
закладів, науковими установами. 
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1940 р. – бібліотека отримала статус наукової. 
1941–1944 рр. – під час Другої світової війни частину книжкових фон-

дів було вивезено в Німеччину. Частина фонду в листоп. 1943 р. загинула 
при визволенні м. Києва від окупантів. Зберігся тільки фонд кабінету хіміч-
ної літератури, розташований у приміщенні хімічного факультету. 

1944 р. – бібліотека відновила роботу.
1960 р. – стала базою Республіканської науково-методичної бібліотеч-

ної комісії. 
1983 р. – створено відділ рідкісної книги.
1994 р. – присвоєно ім’я першого ректора університету Михайла Мак-

симовича.

Обсяг фондів
3474430 прим. видань (ХVIII–ХХ ст.), у т. ч.:
2170321 прим. книг
449703 прим. періодичних видань
1690 од. зб. мікрофільмів
449131 прим. іноземних видань
13716 прим. дисертацій
157115 прим. авторефератів
8440 прим. стародруків (інкунабула, палеотипи, кирилівського та 

гражданського друку)

Анотація складу фондів
Основою книжкового фонду стала колекція Волинського (Кременець-

кого) ліцею. Особливо цінною в колекції була Королівська бібліотека, яка 
раніше належала польському королеві Станіславу Августу. Серед рідкісних 
видань зберігалися: батський рукопис, вивезений графом І. О. Потоцьким 
із Китаю в 1805 р.; венеціанське видання, надруковане у 1474 р. на перга-
менті; малабарський рукопис на 138 пальмових листах; морська рукописна 
карта Середземного і Чорного морів, складена в XVI ст. У 1834–1840 рр. 
університетській бібліотеці передано зібрання книг римсько-католицької 
духовної академії та медико-хірургічної академії у м. Вільно, Віленського 
університету, із Санкт-Петербурзької ермітажної бібліотеки. 

Сучасний фонд Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича універсаль-
ний, має видання, надруковані 30 мовами світу. Бібліотека веде книгообмін 
з 110 організаціями України, СНД, Західної та Східної Європи, Америки, 
Азії, Австралії. 

У відділі рідкісної книги зібрано понад 8 тис. унікальних видань. 
У 1999 р. створено мультимедійний компакт-диск “Стародруки Київської 
бібліотеки”. Близько 80% цих книг видані іноземними мовами. Найширше 
представлені видання таких країн: Австрія, Англія, Бельгія, Італія, Порту-
галія, Франція. Серед них – видання Альдів, Ет’єнів, Ельзевірів, Плантенів. 
Окрасою фонду бібліотеки є рідкісні стародруки першої половини ХVI ст. – 
палеотипи.

У бібліотеці є одне з рідкісних видань давньоукраїнською мовою – 
книга К. Транквіліона-Ставровецького “Перло Многоцветное…” (Могилев, 
1699).
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Фонд рідкісних і цінних книг, надрукованих гражданським друком 
ХVIII ст., а також рідкісних та цінних видань XIX–XX ст. є одним із найба-
гатших у бібліотеці. Серед книг, що мають велику культурно-історичну цін-
ність – прижиттєві видання творів українських письменників: Т. Шевченка, 
І. Франка, П. Мирного, О. Кобилянської та ін.

З дореволюційних часів учені Київського університету відомі як твор-
ці оригінальних наукових шкіл і напрямів. Кількість їх наукових книг (мо-
нографій, підручників, посібників) зростає. Їх виділено в окрему “Колекцію 
наукових праць” університетських авторів (бл. 8 тис. назв). Значна частина 
книг – з автографами вихованців університету, інших учених і письменни-
ків, визначних людей століття.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітні документів українською, російською та іноземними мовами
алфавітні періодичних видань українською та іноземною мовами
алфавітний авторефератів українською та російською мовами
алфавітний дисертацій українською та російською мовами
алфавітні навчальної літератури, російською та іноземною мовами
систематичний документів українською, російською та іноземною 

мовами
систематичний авторефератів
систематичний дисертацій

Картотеки:
авторів художніх творів
назв художніх творів
“Валеологія”
персоналій
рецензій
систематична статей

Бази даних
Електронний каталог з 1998 р. (понад 753 тис. записів на книги з 1918 р.)
Електронний каталог дисертацій та авторефератів (понад 141 тис. за-

писів)
Електронний покажчик публікацій (понад 63 тис. записів)
Електронний каталог звітів НДЧ
Електронний каталог стародруків
Електронний каталог періодичних видань
Електронний каталог тематичних рубрик, класифікаторів

Бібліографія
Кучмай К. Рідкісні видання Наукової бібліотеки імені М. Макси-

мовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка /  
К. Кучмай, А. Петренко // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія. – 
2006. – № 87/88. – С. 88–91.

Ректори Київського університету. 1834–2006 : бібліогр. довід. / В. В. Ско-
пенко, В. А. Короткий, Т. В. Табенська, І. І . Тіщенко, Л. В. Шевченко. – К. : 
Либідь, 2006. – 336 с. 
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Кириленко О. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка : короткий іст. нарис / 
О. Кириленко, В. Нестеренко // Бібліотеки України загальнодержавного зна-
чення : історія і сучасність : зб. ст. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Асоціація б-к України. – К., 2007. – С. 232–241.

Науково-допоміжна бібліографія з проблем педагогіки вищої школи 
та Болонського процесу (за 1994 – 2006 роки) / В. Нестеренко, О. Орліченко, 
І. Тіщенко // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу : 
навч.-метод. посіб. / упоряд. А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко ; за заг. ред. 
В. В. Різуна. – К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 542–
603.

Скорик І. О. Трансформація системи довідково-бібліографічного та 
інформаційного обслуговування наукової бібліотеки університету в умовах 
впровадження інформаційних технологій / І. О. Скорик // Документознав-
ство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, осві-
ти, практики : зб. матеріалів 4 Міжнар. наук-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 
2007 р. – К., 2007. – С. 124–126.

Українські словники. Розділ І: Науково-допоміжний бібліографіч-
ний список літератури : Ч. 1 : 1991–2000 рр. / О. Кириленко, О. Орліченко, 
І. Тіщенко, Н. Присяжнюк // Студії з україністики : зб. наук. пр. – К., 2007. – 
Вип.7: Скарби культури – безсмертя нації. – С. 332–381.

Якуніна Н. В. Особливості роботи відділу наукового книгозбері-
гання Наукової бібліотеки КНУ ім. Т. Шевченка в умовах комп’ютерного 
обслуговування читачів / Н. В. Якуніна // Документознавство. Бібліотеко-
знавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : 
зб. матеріалів 4 Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р. – К., 
2007. – С. 126–129.

О. Кириленко

Науковий архів Наукової бібліотеки  
Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Сковороди, 2, м. Київ, 254070
Тел.: (044) 425-60-55
E-mail: library@ukma.kiev.ua, all@library.ukma.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Контрактова площа”

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – неділя 

Історична довідка
1701 р. – засновано бібліотеку Київської академії, яка діяла до закрит-

тя академії у 1817 р.
1992 р. – відроджено академію як НаУКМА і при ній Наукову бібліо-

теку з такою структурою: відділи автоматизації, комплектування, бібліогра-
фії та МБА, обслуговування бакалаврської бібліотеки, книгозберігання та 
колекцій; сектор книгозберігання бакалаврської бібліотеки; дослідницька 
бібліотека; читальна зала періодики; науковий архів; правнича та амери-
канська бібліотеки.
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2001 р. – створено науковий архів наукової бібліотеки, з метою впо-
рядкування та зберігання цінних архівних колекцій, які дарувальники 
книжкових колекцій іноді додавали до книжок.

Обсяг фондів
бл. 150 тис. прим. видань мовами світу (XVII–XXI ст.)
4 фонди (1262 од. зб. документів) (1945–2007)
7 фондів на стадії упорядкування (6134 од. зб. документів) (1945–

2007)

Анотація складу фондів
Комплектування наукового архіву здійснюється шляхом ведення пе-

реговорів та листування з потенційними дарувальниками та безкоштовного 
передавання або пересилання архівних документів до академії. Науковий 
архів комплектується переважно документами особового походження. При-
ймаються документи з паперовими і цифровими носіями, відео-, фото- і фо-
нодокументи.

У фондах наявні документи з паперовими носіями, які підлягають 
постійному зберіганню.

Архівні фонди включають документи таких осіб, як: Н. Амінофф – ви-
різки з газет і журналів, буклет, листівка, публікації, негативи та ін. (1983–
2003); М. Базилевський; Л. Бейба; В. Білан; М. Брайчевський; М. Т. Брик 
(Україна) – український учений-хімік, педагог, громадський діяч; В. С. Брю-
ховецький (1947 р. н., Україна, НаУКМА) – науковець, громадський і полі-
тичний діяч, менеджер – відеофільм “Колізії та наслідки становлення гро-
мадянського суспільства в Україні”, лекція (2005); М. Валігура (фотографії 
та анотації до них, документи за 2005); І. Вислоцький (США) – президент 
фундації НаУКМА за кордоном; І. Вінницький (документи французькою 
мовою); В. Вовк (Селянська) (Бразилія); Ю. Г. Герасименко (1927–1985); 
І. Головаха та М. Злотісна (документи за 1972–1997 рр.); Я. П. Головач 
(1928–1990, Канада) – український учений-лісівник, радник уряду Канади 
з питань лісового господарства та лісової промисловості. Архівний фонд 
Я. Головача: великий масив тематичних підбірок газетних і журнальних 
статей, витягів та копій наукових видань про вирощування, відновлення, 
збереження лісів, навколишнього середовища, лісокористування, заготівлю 
деревини, целюлозно-паперову промисловість, переробку відходів, меблеву 
промисловість та ін.; буклети, брошури і фотографії про механізацію техно-
логічних процесів лісового господарства про міжнародні виставки лісової 
та деревообробної техніки; географічні, фізичні та адміністративні карти 
республік СРСР та багатьох регіонів України (1960, 1980-ті); Д. Гуменна 
(документи за 1966–1978); Є. Даллас (документи про арешт та реабілітацію 
Г. В. Сакевича, 1956–2002); Я. Дужий (1923 р. н., США) – український полі-
тичний, релігійний та громадський діяч, підприємець, публіцист, співак, ме-
ценат і О. Дужа (1926–2006, США) – український громадський діяч та меце-
нат (фотографії); громадські, релігійні, політичні діячі, родинне коло і коло 
друзів; В. Жежерін (документи і платівки); В. Житник (Україна) – україн-
ський поет, літературознавець, завідувач кафедри української мови НаУКМА 
(1991–2001); В. П. Замостян (Україна); С. П. Зеркаль (1896–1979, США) – 
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український інженер, громадський діяч, публіцист, видавець і редактор 
(1853–1978); А. Зінченко (1925 р. н., США); О. Зуєвський; С. Ісаєв (Украї-
на); К. Зонтгаймер; Л. Іллященко; І. Ісаєв (Україна); Зиновій Квіт (США) – 
інженер; В. Китастий (США – Україна); В. Ф. Кобзар (Україна); О. Г. Коно-
вал (США); В. Коптілов; Орест Корчак-Городинський (США) – перекладач, 
громадський діяч; Кулик А. (США); П. Лавров (1903–1973, Україна) – істо-
рик, професор, дослідник історії України, д-р іст. наук; Є. Лащик (США); 
М. С. Левчук; Є. Лещук; Ю. Луцький (1919 р. н., США); Т. Люта – викладач 
кафедри історії в НаУКМА; В. Максим; М. С. Мамус (Україна); Джеймс 
Мейс (США – Україна); Ю. А. Мицик (1949 р. н., Україна) – історик, проф. 
НаУКМА, релігійний діяч; А. Міненко-Кривонос; В. Моренець; А. Моска-
ленко (1901 р. н.), колишній доцент кафедри української мови Одеського 
державного університету; Д. Нитченко (Австралія); П. В. Одарченко (1903–
2006, США) – український літературознавець, мовознавець, перекладач, 
педагог, бібліограф, етнограф і фольклорист (1909–2000); В. Онищенко; 
Д. Павличко (Україна); В. Панченко; Ю. Паславський (США); В. Пилипенко 
(США) – завідувач бібліотеки Рочестерської спілки, український і американ-
ський мистецтвознавець; Ю. Покальчук (Україна) – письменник; Т. Попова 
(Росія); В. Приходько (США); О. Пріцак; Д. Решетар (США); О. Рудакевич 
(США); Я. Рудницький; Ф. Сарана (1921–1995); М. М. Семенець (1920 р. н., 
США), український громадський і політичний діяч (документи 1931–2007, 
аудіокасета, звукові листи з привітаннями, фотографії, родинні фотогра-
фії, з’їзд ДОБРУСу); Ю. Семенко (1920–2003, Німеччина); В., А., Т. Сими-
ренки (Німеччина); В. Скуратівський; Б. Сосницький (Каліфорнія, США); 
В. Старицький (1919–1994, Німеччина); Б. Стебельський (1911–1994, Ка-
нада); Л. і М. Стебельські (США); А. і Б. Стебельські (Канада); І. Стецюра; 
В. Стретович; О. Сумкіна; В. І. Терещенко (1921–1997, США) – д-р екон. 
наук, учений-економіст; І. Філімончук (США); Г. Філь (Канада); К. Шахова; 
Л. Фінберг (Україна); П. П. Хоменко (Канада); М. Храплива (США) – гро-
мадський діяч; Ю. І. Шиманський (Україна, НаУКМА); П. Шпильовий 
(Україна); Українська кооперативна кредитова спілка (Рочестер, США); Ук-
раїнський технічно-господарський інститут. 

Колекція екслібрисів має 109 прим. екслібрисів понад 30 художників 
із багатьох регіонів України (міста Львів, Чернівці, Чернігів, Київ, Харків, 
Івано-Франківськ, Феодосія). Серед авторів: М. Бутковський, І. Колядіна, 
Ю. Ясинська, Л. Соболь, П. Клименко, А. Худяков, І. Крислач. Більшість 
екслібрисів створено в 1993–2002 рр. та надіслано для участі у Міжнарод-
ному конкурсі на кращий екслібрис для Наукової бібліотеки НаУКМА, для 
збірника екслібрисів та книжкових знаків, для виставок. Тематика їх: за мо-
тивами поезії С. Єсеніна, з портретами Т. Шевченка, Б. Лепкого, П. Могили, 
Г. Сковороди, з використанням давньої української символіки, культових 
споруд, художньої народної творчості, орнаментів тощо. Окремо виділяєть-
ся Шевченкіана.

У Науковому архіві започатковано колекцію дисертацій, яка налічує 
71 од. зб. (1952–2007) за такими напрямками наукових досліджень: історія 
(напр., Л. В. Дідух “Академік М. Ф. Біляшівський у науковому, культурно-
му та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть ХХ ст.”, К., 
2005); хімія (напр., Н. В. Куцевол “Щеплені кополімери на основі хімічно 
комплементарних полівінілового спирту і поліакриламіду з різною кіль-
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кістю прищеплених ланцюгів”(К., 2002); література (напр., Т. К. Сенке-
вич “Некоторые проблемы современного негритянского романа в Америке 
(1940–1952 гг.) и “Невидимый человек” Ральфа Эллисона” (Тбилиси, 1970); 
юридичні науки (напр., А. Н. Колесниченко “Планирование советского 
предварительного следствия” (Харьков, 1952); технічні науки; молекулярна 
біологія; історія філософії; філологічні науки; філософські науки.

Колекція відеокасет має 45 касет (2003–2007) записів лекцій і виступів 
у академії відомих викладачів, культурних і політичних діячів за такою те-
матикою – мовознавство, література, філософія, соціологія, історія, еко-
логія, економіка, хімія, культура, політика; 414 відеокасет, 148 CD-дисків 
(2001–2006) із записами класичних оперних і балетних вистав, окремих 
концертів у виконанні відомих творчих колективів Європи та Америки; 2 ві-
деокасети (1988) із записами концерту у Ватикані, присвяченого 1000-літтю 
Хрещення України-Руси; 1 відеокасету зі спогадами людей, які перебували 
у м. Міттенвальд (Німеччина) у переселенчому таборі (1946–1949). 

Колекція аудіокасет включає: 6 аудіокасет із записами класичної му-
зики; 4 відеокасети та 117 аудіокасет із записами дискусій, бесід, круглих 
столів у рамках зустрічей діячів культури, мистецтва, літератури України 
з представниками діаспори (1989–1990) за тематикою – історія, освіта, куль-
тура, мистецтво, література, політика, філософія з виступами Л. Танюка, 
М. Жулинського, І. Дзюби, С. Гальченка, Є. Лащика, М. Рябчука, П. Мовча-
на та ін.

Фонодокументи (платівки) налічують 897 платівок, серед яких: 317 пла-
тівок (1953–1989) із записами класичної музики композиторів європейських 
країн, Росії та України (Дж. Верді, Д. Пуччіні, І. С. Бах, П. І. Чайковський 
та ін.); 580 платівок із записами українських і російських народних пісень, 
балад, романсів, партій та арій з опер класичної музики та музики з кіно-
фільмів. Є платівки з автографом Д. Гнатюка.

Наявні колекції публікацій про НаУКМА, “Медичний архів”, архівні 
фонди наукового архіву наукової бібліотеки НаУКМА.

Фондоутворювачі: громадські, політичні, релігійні діячі та діячі куль-
тури, науки, освіти, мистецтва і літератури України та діаспори. Ведуться 
списки можливих фондоутворювачів та Книга реєстрації переговорів.

Довідковий апарат
Описи справ постійного зберігання

Каталоги:
алфавітний 
систематичний 
книжкових колекцій

Картотеки:
видань НаУКМА
“Праці професорсько-викладацького складу НаУКМА”
“Книжкова колекція Ярослава Головача”

Покажчики книжкових колекцій
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Бібліографія
Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська 

академія” // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 75.
Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилян-

ська академія” (НаУКМА) // Бібліотеки вищих навчальних закладів Ук-
раїни : інформ. каталог-довід. / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. ун-ту  
ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 61–63.

Наукова бібліотека НаУКМА // Національний університет “Києво-
Могилянська академія” : календар-довідник : 1999–2000 навч. рік. – К., 
1999. – С. 31–33.

Ярошенко Т. Колекції діячів української діаспори у фондах наукової 
бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” / 
Т. Ярошенко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів україн-
ської діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / 
Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”, Нац. парлам. б-ка України. – К., 
2004. – С. 14–25.

О. Циганенко

Науково-технічна бібліотека 
Національного авіаційного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680
Тел./факс: (044) 497-41-65, 406-73-06, 406-78-53
Е-mail: ntb@nau.edu.ua
Веб-сайт: http://lib.nau.edu.ua

Транспорт: трамвай 1, 3; автобус 69, тролейбус 27, маршрутне таксі 
554 (69), 401, 411, 421, 429, 433, 438, 442, 463 (зуп. “Національний 
авіаційний університет”. Стара назва – “Гарматна”)

Час роботи: 9.30–19.00 (понеділок–п’ятниця), 9.30–16.00 (субота), 
вихідний день – неділя 

Історична довідка
1933 р. – започатковано бібліотеку з факультетської бібліотеки Київ-

ського авіаційного інституту, що розміщувалася у двох кімнатах інститут-
ського гуртожитку і мала у фонді 6 тис. описів та інструкцій з авіаційної 
техніки. 

1947 р. – сформовано на базі факультетських бібліотек під назвою 
“Бібліотека Київського інституту цивільного повітряного флоту”.

1950-ті рр. – перетворено університет (на той час інститут) у науковий 
центр, в якому працювали відомі учені, проводилися наукові дослідження, 
відкрилася аспірантура, що вимагало від бібліотеки удосконалення всіх на-
прямків діяльності, особливо інформаційної. 

1961 р. – створено відділ довідково-бібліографічної роботи, який 
у 1970 р. мав понад 20 тис. прим. довідково-інформаційних фондів, у 1990-
ті рр. – майже 60 тис. прим. Розвивалися різні форми інформаційно-довід-
кової роботи: складалися бюлетені нових надходжень, бібліографічні пока-
жчики, формувався довідково-пошуковий апарат, у генеральній довідковій 
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картотеці якого нині понад 100 тис. аналітичних описів авіаційної тематики. 
З метою розширення довідково-бібліографічних послуг з використанням 
світових інформаційних ресурсів бібліотека увійшла до Консорціуму біб-
ліотек вищих навчальних закладів м. Києва з обміну базами даних.

1965 р. – бібліотека отримала назву “Науково-технічна бібліотека 
Київського інституту інженерів цивільної авіації”. У відділі науково-тех-
нічної літератури, загальний фонд якого з науковими журналами складає 
майже 250 тис. одиниць, зберігаються контрольні примірники усіх видань 
з авіації, технічних, природничих наук, а також дисертації, звіти про науко-
ву діяльність, видання обмеженого доступу, цінні та рідкісні видання про-
фільної тематики. У фонді читального залу зберігається унікальне зібрання 
публікацій викладачів університету за всю його історію, експонуються цінні 
і рідкісні видання, книги з автографами. Наявні 2 комп’ютерні класи з вихо-
дом у мережу Інтернет. 

1980 р. – створено зал нормативно-технічних документів, розпочалося 
формування фонду державних та міждержавних стандартів, внесення змін 
і доповнень до них, складання довідкового апарату. З 1982 р. до залу стали 
передаватися документи міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. 
Нині фонд налічує понад 70 тис. прим., з них 30 тис. стандартів, понад  
3 тис. – документів ІКАО російською і англійською мовами; є електронний 
каталог матеріалів ІКАО, електронний покажчик стандартів науково-дослід-
ного центру “Леонорм-фонд”. Формування фонду бібліотеки здійснюється 
на основі тематико-типологічного плану комплектування, який передбачає 
забезпечення студентів і науковців фаховою, довідковою літературою, ви-
даннями гуманітарного спрямування.

На базі читального залу українознавства створено клуб за інтересами 
“Джерело”, де проводяться зустрічі з творчими людьми, керівниками уні-
верситету, тематичні вечори, літературні години, конференції, бібліографіч-
ні огляди, презентації.

Обсяг фондів
2,6 млн. прим. видань, у т. ч.:
1061076 прим. книг (1890–2006)
201086 прим. періодичних видань (1950–2006)
656 прим. електронних видань (1992–2006)
понад 900 прим. рідкісних видань (1890–1940)

Анотація складу фондів
У фонді є цінні і рідкісні видання переважно з питань авіації (понад 

900 прим.) Серед них – унікальні книги з повітроплавання (1897–1925), 
праці М. Жуковського, література з проектування, експлуатації, ремонту 
літаків, з питань повітряного транспорту (1930–1940-і). Наявні збірники за-
конів і розпоряджень, енциклопедичні видання тощо.

Особисті бібліотеки академіків, які працювали в університеті, знахо-
дяться на відповідних кафедрах (за профілем діяльності учених) галузевих 
інститутів. Напр., книги бібліотеки академіка О. І. Кухтенка з нотатками 
та особистим екслібрисом зберігають науковці кафедри систем управлін-
ня літальних апаратів Інституту електроніки та систем управління, книги 
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академіка Т. М. Башти – працівники кафедри гідрогазових систем Авіакос-
мічного інституту.

Фонд видань з авіації та суміжних напрямів складає понад 40% від 
загального фонду бібліотеки. Серед них – фонд цінних і рідкісних видань 
кін. XIX ст., 1920–1950-х рр. (понад 900 прим.).

Зберігаються цінні видання: авіаційної тематики – у відділі науково-
технічної літератури; універсального змісту – у відділі гуманітарної та ху-
дожньої літератури.

Наявні цифрові копії видань XI – поч. XX ст. 

Довідковий апарат 
Книги інвентарного обліку 
Генеральний картковий каталог

Картотеки: 
наукових публікацій учених Національного авіаційного університету 
довідкова аналітичних матеріалів з авіації (118 тис. записів)
генеральна довідкова 

Бази даних
Електронний каталог
Електронна база даних з пріоритетних для університету тем (авіація 

та проблеми вищої школи, понад 12 тис. записів)
Електронна база даних документів
Електронна база даних цінних і рідкісних видань

Бібліографія
О людях русской и советской авиации : рек. указ. лит. / Киев. ин-т 

инженеров граждан. авиации. – К., 1965. 
О людях с крылатой мечтой : рек. указ. лит. / Киев. ин-т инженеров 

граждан. авиации ; сост. Н. Н. Геер. – К., 1971.
Науково-технічна бібліотека КІІЦА : путівник. – К., 1982. 
Науково-технічна бібліотека міжнародного університету цивільної 

авіації // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 60.
Науково-технічна бібліотека Київського міжнародного університету 

цивільної авіації // Бібліотеки вищих навчальних закладів України : інформ. 
каталог-довідник / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. ун-ту ім. Т. Шев-
ченка. – К., 1998. – С. 51–52.

Національний авіаційний університет : буклет. – К., [2009].

Г. Воскобойнікова, Г. Розорінов

Наукова бібліотека Національного університету  
біоресурсів і природокористування України
Підпорядкування: Кабінет Міністрів України

Адреса: вул. Героїв Оборони, 13, м. Київ, 03041
Тел.: (044) 527-85-38 (директор), 527-81-57 (відділ обслуговування), 
Факс: (044) 527-85-38
Е-mail: library@twin.nauu.kiev.ua
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Транспорт: маршрутне таксі 212 (від станції метро “Либідська”)

Час роботи: 8.30–19.30 (читальний зал, щодня)

Історична довідка

1904 р. – засновано бібліотеку Агрогуртка Київського політехнічного 
інституту.

1954 р. – бібліотека Української сільськогосподарської академії.
1992 р. – Наукова бібліотека Українського державного аграрного уні-

верситету. 
1994 р. – Наукова бібліотека Національного аграрного університету.
2008 р. – бібліотека Національного університету біоресурсів і приро-

докористування України.
2009 р. – Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів 

і природокористування України.
Має 5 філіалів бібліотек навчально-наукових інститутів.

Обсяг фондів

986404 прим. видань, у т. ч.:
понад 3500 прим. рідкісних видань (1786–1917)
8 прим. стародруків 
6 прим. рукописних книг 
10 прим. видань з автографами та маргіналіями 

Анотація складу фондів

Бібліотечний фонд – багатогалузевий. Перлиною фонду є рідкісні та 
унікальні видання.

Зберігаються рукописи наукових творів: Кайгородов Д. “Лесная тех-
нология” (СПб., 1893) з автографом Д. Кайгородова; Сибирцев Н. “Конс-
пект из лекций по Почвоведению” (Ново-Александрия ; Пулавы, 1894/5) 
з автографом Н. Сибирцева; Вотчал Е. Ф. “Учение о микроорганизмах” з ав-
тографом автора; Бараков П. Ф. “Общее земледелие” (Новая Александрия, 
1895) з автографом П. Ф. Баракова.

Наявні архівні документи: “Киевский политехнический институт. От-
чет о работе объединенной студенческой библиотеки за сентябрь 1923 г. – 
сентябрь 1924 г. – К., 1923–1924. – 39 с.”; “Киевский политехнический инс-
титут. Протоколы заседаний комиссии, переписка с сельскохозяйственным 
институтом о распределении между КПИ и сельскохозяйственным институ-
том жилой площади. – К., 1924–1925”; “Киевский политехнический инсти-
тут. Отчеты о работе института за 1925/1926 уч. г. – К., 1925–1926. – 76 с.”; 
“Киевский политехнический институт. Проект положения, отношение биб-
лиотеки института и другие материалы о структуре вузовских библиотек, 
работа ІІ Всесоюзного библиографического съезда и по другим вопросам 
работы библиотеки. – К., 1925–1926. – 59 с.”; “Киевский политехнический 
институт. Протоколы заседаний президиума исполнительного бюро. Отчет 
о работе бюро за май-ноябрь 1924. – К., 1924. – 125 с.”.
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Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний 
систематичний 

Картотеки: 
СКС
“Сільськогосподарська освіта в Україні” (з 1898)
“Історія НУБіПУ(УСГА)” (з 1898)
“Наукові праці співробітників ун-ту” (з 1954)
авторефератів
дисертацій
“Фонд довідок та бібліографічних видань” 

Бази даних
“RF – Рідкісний фонд”
Електронний каталог 

Бібліографія
Бібліотека Національного аграрного університету // Бібліотечна Ук-

раїна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 63.
Бібліотека Національного аграрного університету (НАУ) // Бібліотеки 

вищих навчальних закладів України : інформ. каталог-довід. / Наук. б-ка ім. 
М. Максимовича Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 56–57.

Н. Гордієнко

Бібліотека Національного медичного  
університету ім. О. О. Богомольця
Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України

Адреса: вул. Зоологічна, 1, м. Київ, 03057
Тел.: (044) 454-49-58
Факс: (044) 483-95-56

Транспорт: станція метро “Політехнічний інститут”,  
тролейбус 5 (зуп. “Зоопарк”)

Час роботи: 10.00–19.00 (понеділок–п’ятниця), 10.00–18.00 (субота), 
вихідний день – неділя 

Історична довідка
1841 р. – засновано бібліотеку медичного факультету Київського уні-

верситету Св. Володимира на базі фондів Віленської (Вільнюської) медико-
хірургічної академії. У 1881 р. при медичному факультеті Київського уні-
верситету з ініціативи студента О. Киселя, майбутнього видатного педіатра, 
було організовано “Клиническое общество студентов – медиков” і заснова-
но студентську бібліотеку. В перший рік свого існування бібліотека налічу-
вала 130 прим. книг. 

1907 р. – бібліотека обслуговує жіночі медичні курси. 
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1916 р. – бібліотека працює в складі Жіночого медичного інституту. 
1920 р. – після об’єднання медичного факультету з Жіночим медич-

ним та зуболікувальним інститутом бібліотека студентів-медиків функціо-
нувала при касі взаємодопомоги. 

1927 р. – бібліотека налічувала 16 тис. прим. книг. 
1929 р. – набула статусу бібліотеки Київського медичного інституту 

з книжковим фондом понад 100 тис. прим. До 1941 р. бібліотека налічувала 
майже 300 тис. книг та журналів. Майже всі вони були знищені за часів на-
цистської окупації. Лише невелика частина їх була евакуйована разом з інс-
титутом у м. Челябінськ. 

1944 р. – при поверненні до м. Києва майже весь книжковий фонд за-
лишився в створеному Челябінському медичному інституті. Було привезено 
всього 8,5 тис. підручників. Із цього року почалась робота з поповнення 
фонду інститутської бібліотеки: збирання книг із інших бібліотек, у т. ч. 
приватних, придбання в букіністичних магазинах. Того ж року бібліотеці 
надано можливість одержувати обов’язковий примірник із Московського 
колектора наукових бібліотек. 

1955 р. – бібліотека приєднала до свого фонду 65-тисячний книжко-
вий фонд стоматологічного інституту, якій увійшов до складу інституту. 

1992 р. – бібліотека Українського державного медичного університету. 
1995 р. – бібліотека Національного медичного університету.
2004 р. – при бібліотеці працює Інтернет-центр для студентів та викла-

дачів університету. 

Обсяг фондів
729081 прим. видань (1890–2006), у т. ч.:
45 тис. прим. іноземних книг та журналів
4 тис. прим. рідкісних видань (1890–1917)
4500 прим. дисертацій
146193 прим. періодичних видань

Анотація складу фондів 
Книжковий фонд – унікальне зібрання науково-медичної, медико-біо-

логічної, суспільно-політичної та художньої літератури. Зберігаються видан-
ня з 1890-х рр. (“Реальная энциклопедия медицинских наук”, “Физиология 
в опытах”, журналы: “Врач”, “Русский врач”, “Хирургия” тощо, прижиттєві 
видання праць М. І. Пирогова, І. Сєченова, С. Боткіна, І. Мечнікова, О. Бого-
мольця та ін.). Фонд рідкісних видань – це література 1890–1917 рр. Наявні 
книги з автографами.

Довідковий апарат 
Каталоги:
алфавітний генеральний 
алфавітний читацький 
алфавітний періодичних та продовжуваних видань
алфавітний авторефератів дисертацій
систематичний 
предметний 
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Картотеки: 
дисертацій
“Електронна книга”
“Нові надходження”
алфавітна іноземної літератури
загальна систематична статей
навчально-методична робота вузу
праці учених університету
персоналії

Бібліографія
Макаренко И. М. Биографический словарь заведующих кафедрами и 

профессоров Киевского медицинского института (1841–1991) / И. М. Мака-
ренко, И. М. Полякова. – К. : Здоровье, 1991. – 160 с.

Бібліотека Українського державного медичного університету ім. 
О. О. Богомольця // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. –  
С. 66–67.

Бібліотека Національного медичного університету ім. О. О. Богомоль-
ця (НМУ) // Бібліотеки вищих навчальних закладів України : інформ. ката-
лог-довід. / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 
1998. – С. 57–58.

Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та про-
фесорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 
(1841–2001) / І. М. Макаренко, І. М. Полякова. – 2-е вид. – К. : Століття, 
2001. – 207 с.

Москаленко В. Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та профе-
сорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–
2006) / В. Ф. Москаленко, І. М. Полякова. – 3-є вид., виправл. і допов. – К. : 
Книга-плюс, 2006. – 304 с. : 370 фото.

Н. Парфенюк

Науково-технічна бібліотека 
Національного університету харчових технологій
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01033
Тел.: (044) 289-65-00, 287-94-48, 287-92–17
Факс: 289-01-02
Веб-сайт: http://library.usuft.kiev.ua

Транспорт: станція метро “Площа Л. Толстого”

Час роботи: 9.00–18.00 (понеділок–п’ятниця), 9.00–17.00 (субота), 
вихідний день – неділя 

Історична довідка
1930 р. – засновано бібліотеку Інституту цукрової промисловості. 
1938 р. – бібліотека Київського технологічного інституту харчової 

промисловості.
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1993 р. – Науково-технічна бібліотека Українського державного уні-
верситету харчових технологій. 

2002 р. – Науково-технічна бібліотека Національного університету 
харчових технологій.

Обсяг фондів
1 млн. 135 тис. прим. видань, у т. ч.:
308 прим. цінних рідкісних книг 
1391 прим. дисертацій 

Анотація складу фондів
Бібліотечний фонд – багатогалузевий. У фонді зберігаються цінні 

видання книг та дисертаційні дослідження з питань харчової промисло-
вості. Наприклад: Попов В. Д. “Исследование коэффициента теплоотдачи 
для сахарных растворов : дис... канд. техн. наук / Киев. технол. ин-т пищ. 
пром-сти” (К., 1939); Стабников В. Н. “Механизм процесса ректификации 
и нормы проектирования ректификационных колонн : дис... д-ра техн. наук 
/ Воронеж. хим.-технол. ин-т” (Воронеж, 1940); Гулый И. С. “Исследование 
теплообмена и кристаллизации в утфельных кристаллизаторах для разра-
ботки методики их расчета : дис... канд. техн. наук / Киев. технол. ин-т пищ. 
пром-сти” (К., 1962); Украинец А. И. “Влияние технологических факторов 
на процесс адгезии кристаллов при уваривании сахарных утфелей : дис... 
канд. техн. наук: 05.18.05 / Киев. технол. ин-т пищ. пром-сти” (К., 1986).

Довідковий апарат 
Каталоги:
алфавітний 
систематичний 

Допоміжні картотеки

База даних
Електронний каталог фонду документів, довідково-інформаційних 

видань, рідкісних видань книг та наукових видань.

Бібліографія
Наукова бібліотека Українського державного університету харчових 

технологій // Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – С. 54–55.
Науково-технічна бібліотека Українського державного університе-

ту харчових технологій (УДУХТ) // Бібліотеки вищих навчальних закладів 
України : інформ. каталог-довід. / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ.  
ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 65–66.

Р. Надточій
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Науковий архів Національного заповідника 
“Херсонес Таврійський”
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: вул. Древня, м. Севастополь, АР Крим, 99045
Тел.: (0692) 23-15-61
Факс: (0692) 55-02-78

Транспорт: тролейбус 2, 6, 10 (зуп. “вул. Дм. Ульянова”),  
автобус 22 (зуп. “Херсонеський музей”)

Час роботи: 9.00–17.15 (щодня)

Історична довідка
1892 р. – сформовано першу музейну експозицію з пам’яток, вияв-

лених під час розкопок, яку розмістили в музеї за назвою “Склад місцевих 
старожитностей Імператорської Археологічної Комісії”. 

1925 р. – сформовано експозиції античного і середньовічного від-
ділів. 

1927 р. – у будинку колишнього Володимирського собору розміщено 
виставку середньовічної архітектури (лапидарій). 

1941–1945 рр. – музейну колекцію, архів і бібліотеку евакуйовано 
у м. Свердловськ. 

1978 р. – Херсонеський музей перетворено в Херсонеський історико-
археологічний заповідник. 

1994 р. – перейменовано у Національний заповідник “Херсонес Тав-
рійський”.

1996 р. – Херсонес включено до списку ста пам’яток світу, збережен-
ням яких у частині реставрації опікується Світовий фонд пам’яток.

Нині Національний заповідник “Херсонес Таврійський” включає го-
родище Херсонеса, некрополі, сільськогосподарські пам’ятки, середньовіч-
ні фортеці Каламіта і Чембало. Основою заповідника є музей, експозиція 
якого поєднує три сучасні типи музею: археологічний, історичний і типоло-
гічний. У структурі заповідника: відділи античної і середньовічної історії, 
архітектурно-археологічні, науково-просвітній, охорони і дослідження па-
м’яток, фондового збереження, наукової реставрації, науковий архів і науко-
ва бібліотека. 

Обсяг фондів
понад 200 тис. од. зб. знахідок
4460 справ у фонді документальних матеріалів (1888– 2006)

СеваСТОпОль
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Севастополь

8100 од. зб. креслень (1876–2006)
бл. 84 тис. од. зб. негативів (1888–2006)
бл. 84 тис. од. зб. фотодокументів (1888–2006)

анотація складу фондів
Архівна колекція формується з 1888 р., з початку систематичних роз-

копок Херсонеса Імператорською археологічною комісією. Усі матеріали, 
що зберігаються в архіві, поділено на два фонди: основний і допоміжний.

Основний фонд включає: фонд документальних матеріалів; фонд 
креслень; фотонегатека.

Історія археологічних досліджень Херсонеса, створення і розвиток 
експозицій музею, наукова і науково-просвітня діяльність заповідника ві-
дображені в документах, що зберігаються в науковому архіві. 

У фонді документальних матеріалів наявні: рукописи наукових звітів 
про археологічні дослідження пам’яток Херсонеса і Гераклійського півост-
рова, наукові звіти про археологічні дослідження пам’яток археології Се-
вастопольського району, пам’яток Південно-Західного, Північно-Західного 
і Південного Криму (1888); документи і матеріали з науково-дослідної ро-
боти – наукове листування, рукописи наукових праць, дисертації, диплом-
ні роботи, документи з охорони пам’яток археології, паспорти на пам’ятки 
археології Херсонеса, документи з реставрації і консервації археологічних 
пам’яток Херсонеса і Гераклійського півострова, проекти реконструкцій ар-
хеологічних об’єктів (1888); листування з урядовими установами, діячами 
науки і наукових товариств із питань організації і ведення археологічних 
досліджень Херсонеса й прилеглих територій (з 1888); документи з історії 
створення і розвитку музею, науково-просвітньої і експозиційної робо-
ти – листування, тематико-експозиційні плани, наукові довідки, методич-
ні розробки екскурсій, рукописи лекцій (1889); книги відвідувачів музею 
(1892); документи і матеріали з науково-видавничої діяльності – рукописи 
і макети наукових і науково-популярних видань заповідника, публікації про 
Херсонес у періодичній пресі (1888); документи з планування і координації 
наукової діяльності – плани і звіти, протоколи наукових нарад і засідань вче-
ної ради, документи з організації та проведення на базі Херсонеса наукових 
конференцій (1923); документи з діловодства (1888) у хронології зберіга-
ються в загальному архіві документального фонду.

Фонд містить копії документів періоду проведення розкопок у Херсо-
несі Одеським товариством історії і старожитностей (ОТІС) (1845–1894) та 
копії документів з архіву Херсонеського Святоволодимирського монасти-
ря з організації розкопок, проведених монастирем під керівництвом ОТІС 
(1859–1890).

Фонд креслень містить: загальні плани Херсонеса і Гераклійського 
півострова, окремих ділянок Кримського півострова (1844, 1888); польові і 
чистові креслення ділянок розкопок і окремих досліджених археологічних 
пам’яток Херсонеського городища, Гераклійського півострова й прилеглих 
територій Херсонеса; оборонних стін і веж; міських кварталів, житлових, 
господарських і виробничих приміщень і комплексів; християнських хра-
мів і базиликів, некрополів і могильників; сільськогосподарських садиб 
(1876); малюнки і реконструкції окремих пам’яток; мозаїк і фресок з розко-
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пок середньовічних християнських храмів (1888); естампажі епіграфічних 
пам’яток (1888).

Фотонегатека містить: негативи і фотографії загальних видів Хер-
сонеського городища і пам’яток Гераклійського півострова (1888); негати-
ви і фотографії, що фіксують процес розкопок археологічних пам’яток на 
території Херсонеса і Гераклійського півострова (1888); негативи і фото-
графії пам’яток, знайдених під час розкопок (1888); негативи і фотографії, 
що зафіксували процес створення і розвитку музейних експозицій (1892); 
портрети дослідників Херсонеса, діячів Імператорської археологічної ко-
місії й Одеського товариства історії і старожитностей; ілюстрації до лекцій, 
що читаються співробітниками заповідника, жанрові знімки, ілюстрації до 
виставок.

Документи особового походження представлять фонди:
К. (М.) К. Косцюшко-Валюжинич (1847–1907) – перший завідувач 

розкопок Херсонеса (1891–1907), чл.-кор., а потім штатний член Імпера-
торської археологічної комісії, дійсний член Імператорського Московського 
археологічного товариства, член Імператорського Російського археологічно-
го товариства і Одеського товариства історії і старожитностей, Московсько-
го нумізматичного товариства, Рязанської, Симбірської і Таврійської вчених 
архівних комісій. Археолог-практик, ентузіаст розкопок Херсонеса. Завдя-
ки К. К. Косцюшко-Валюжиничу упорядковано археологічні роботи в Хер-
сонесі. За 19 років безперервної праці ним відкрито безліч археологічних 
пам’яток античного і середньовічного Херсонеса – оборонні стіни і вежі, 
житлові квартали, садиби і вулиці, християнські храми. Формування колек-
цій зі знайдених під час розкопок пам’яток набуло систематичного характе-
ру, що дало змогу К. К. Косцюшко-Валюжиничу у 1892 р. створити перший 
музей Херсонеса – “Склад місцевих стародавностей”. Ним створено велику 
документацію щодо розкопок (рукописні звіти, креслення, польові описи 
й інвентарні книги знахідок, негативи і фотографії), зібрано листування з 
урядовими установами й Імператорською археологічною комісією з питань 
організації розкопок і музею, особиста переписка з керівниками і діячами 
учених товариств стосовно розкопок і питань дослідження Херсонеса. Усі 
документи і матеріали лягли в основу архівної колекції наукового архіву за-
повідника (1888–1907).

Р. Х. Лепер (1864–1918) – антикознавець, археолог, епіграфіст, член 
Імператорської археологічної комісії. 1901–1908 рр. – учений секретар Ро-
сійського археологічного інституту в Константинополі. У 1908 р. Р. X. Ле-
пер згідно із розпорядженням Імператорської археологічної комісії був 
призначений завідувачем розкопок Херсонеса. У Херсонесі Лепер пра-
цював до 1914 р. і досліджував західні, північно-східні, південно-східні 
райони городища, некрополь. Фонд документів Р. X. Лепера містить: ру-
кописні щоденники розкопок ділянок городища Херсонеса, некрополя й 
прилеглих територій Херсонеса; опис колекцій археологічних знахідок; 
листування з Імператорською археологічною комісією з питань розкопок, 
діяльності і змісту музею; негативи і фотографії ділянок розкопок і знахі-
док (1908–1914).

Л. О. Моісеєв (1882–1946) – мистецтвознавець, член Імператорської 
археологічної комісії, Імператорського Російського археологічного товари-
ства і Таврійської вченої архівної комісії, професор Народних університетів 
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Євпаторії і Севастополя, голова Кримської археологічної комісії, науковий 
співробітник Ольвійської експедиції (1905–1912), директор Херсонесько-
го музею (1914–1924), голова Севастопольського комітету зі справ музеїв і 
охорони пам’яток (1921–1925), надалі працював у галузі палеогідрології на 
території Криму. Фонд Л. О. Моісеєва містить особисті документи і листу-
вання; щоденники і звіти про розкопки Ольвії і Євпаторії; каталоги і карто-
теки, рукописи і чернетки наукових праць з історії мистецтва й археології; 
звіти, щоденники і наукові праці про гідрогеологічні знахідки на території 
Севастополя і Криму (1915–1946).

С. Ф. Стржелецький (1910–1969) – археолог, канд. іст. наук. У Херсо-
неському музеї працював з 1938 р. археологом-архітектором, заступником 
директора з наукової роботи, завідувачем античного відділу. С. Ф. Стрже-
лецький встановлював історичну стратиграфію Херсонеса, досліджував 
пізньоантичні могильники навколо Херсонеса, міські оборонні стіни і квар-
тали, пам’ятки Гераклійського півострова. У 1941 р. евакуював у м. Свер-
дловськ найцінніші херсонеські колекції, архів і бібліотеку музею, де вони 
знаходилися до 1944 р. Протягом багатьох років був організатором і керів-
ником об’єднаних археологічних експедицій Херсонеського музею і Хар-
ківського, Ленінградського й Уральського університетів. У фонді – звіти 
про розкопки південно-східного і північного районів Херсонеса, пам’яток 
Гераклійського півострова; креслення, плани, негативи до звітів; паспорти 
на пам’ятки Гераклійського півострова й прилеглих територій; рукописи 
і чорнові записи наукових праць з історіографії Херсонеса, консервації і 
реставрації пам’яток; листування; документи про евакуацію і реевакуацію 
пам’яток Херсонеса в період війни (1936–1967).

Н. В. Пятишева – археолог, канд. іст. наук, науковий співробітник  
Державного історичного музею. 1946–1975 рр. досліджувала південну обо-
ронну систему і водоймище Херсонеса. Фонд містить звіти про розкопки 
на території Херсонеса; щоденники, креслення і фотографії до звітів; осо-
бисте листування; рукописи наукових праць і матеріали до наукових тем з 
етнографії давнього Криму, культів Скіфії і Херсонеса, коропластиці та ін. 
(1938–1975).

І. А. Антонова (1928–2000) – археолог, заслужений працівник куль-
тури України. У Херсонеському музеї працювала з 1955 р. директором і 
заступником з наукової роботи. 1985–2000 рр. – провідний науковий спів-
робітник. Протягом 45 років проводила археологічні розкопки, опублікува-
ла понад 70 наукових статей. Основна сфера наукової діяльності – вивчення 
оборонної системи і римської цитаделі на території Херсонеса. Фонд вклю-
чає звіти про розкопки, рукописи наукових праць, особисте листування з 
наукових питань, креслення, негативи і фотографії. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Каталоги:
Літопис розкопок 
Науковий архів (з 1888)
Загальний архів (з 1888)
Іменний каталог (з 1888)
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Предметно-тематичний (з 1888)
Зведений іменний каталог (з 1888)
Каталог креслень (з 1888)
Систематизований каталог негативів креслень 
Каталоги фотогенетики

Бази даних
Відскановано7500 негативів і створено базу даних.

Наукова бібліотека
Створено 1893 р., налічує бл. 32 тис. прим. томів з питань історії, ар-

хеології, мистецтва й архітектури, з історії мистецтва, нумізматики, епігра-
фіки й інших спеціальних історичних дисциплін. Має зібрання творів ан-
тичних авторів мовою оригіналу та переклади на європейські і російську 
мови. В окремий фонд виділено книги релігійного змісту. Зарубіжний фонд 
містить унікальні видання і велику колекцію іноземної періодики. 

Бібліографія
Белов Г. Д. Краткий путеводитель по Херсонесу / Г. Д. Белов. – Севас-

тополь, 1930. – 56 с.
Колесникова Л. Г. Негатика музея / Л. Г. Колесникова // Сообщения 

Херсонесского музея. – Симферополь, 1964. – Вып. 3. – С. 89–90.
Антонова И. А. Херсонес Таврический : фотобуклет / И. А. Антоно-

ва. – К. : Мистецтво, 1969.
Антонова И. А. Основатель Херсонесского музея / И. А. Антонова // 

Крымский архив. – Симферополь, 1997. – № 3. – С. 57–67.
Жесткова Г. И. Фонды Национального заповедника “Херсонес Тав-

рический” / Г. И. Жесткова // Херсонесский сборник. – Севастополь : Ахти-
ар, 1997. – Вып. 8. – С. 102–103.

Красовская Н. В. Научный архив Национального заповедника “Хер-
сонес Таврический” / Н. В. Красовская // Херсонесский сборник. – Севасто-
поль : Ахтиар, 1997. – Вып. 8. – С. 104–109.

Непомнящий А. А. Склад местных древностей (Музей в Херсонесе) / 
Непомнящий А. А. // Непомнящий А. А. Музейное дело в Крыму и его ста-
ратели (ХІХ – начало ХХ века) : библиогр. исследование. – Симферополь, 
2000. – С. 205–238.

Алексеенко Н. А. Херсонесские археологические прогулки : краткий 
туристический справочник-путеводитель / Н. А. Алексеенко, С. В. Дяч-
ков. – 3 изд., испр. – Х., 2001. – 40 с. : ил.

Н. Красовська 

Севастопольський художній музей ім. М. п. Крошицького
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: просп. Нахімова, 9, м. Севастополь, АР Крим, 99011
Тел.: (0692) 54-03-67, 54-31-25
Факс: (0692) 54-03-67
Е-mail: sevastopol.art.museum@pochta.ru 
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Транспорт: тролейбус 1, 3, 7, 9, 12 (зуп. “Площа Нахімова”)

Час роботи: 10.00–17.00 (у зимовий період), 11.00–18.00 
(у літній період), вихідний день – вівторок

Історична довідка
1927 р. – відкрито Севастопольську картинну галерею.
1941 р. – частину колекції евакуйовано з м. Севастополя у супроводі 

директора галереї М. П. Крошицького, яка понад рік знаходилася на шляху 
до сибірського м. Томська.

1945–1956 рр. – розміщувалася в будинку Сімферопольської картин-
ної галереї.

1956 р. – відкрито після повернення до м.  Севастополя.
1965 р. – перейменовано у Севастопольський художній музей.
1991 р. – присвоєно ім’я М. П. Крошицького.

Обсяг фондів
997 од. зб. документів (XVIII–XX ст.)

анотація складу фондів
Документи зберігаються у відділі фондів: документи особового 

походження громадян (автобіографії, матеріали службової і суспільної 
діяльності); друковані матеріали (листівки, афіші, програми, запрошен-
ня, виклики та ін.); особисті документи і колекції – лист І. Ю. Рєпіна до 
Я. Д. Мінченкова (1927, з м. Куоккали); 5 каталогів Товариства пересувних 
виставок з архіву Я. Д. Мінченкова (1881–1916); листування з архіву худож-
ниці Е. В. Нагаєвської з А. В. Купріним, С. В. Купріним, Ж. Г. Богаєвською, 
Н. І. Рождественською (1955–1957); особовий фонд художника Е. А. Штей-
нберга (1882–1935) – документи, фотографії, каталоги, програми, листів-
ки, афіші; листи, начерки, ескізні варіанти до робіт (1947–1977) художниці 
Н. В. Василенко (1933–1994); протоколи засідань науково-методичної ради, 
наукових конференцій, доповіді, матеріали про створення експозицій, лек-
ції, екскурсії, наукові довідки, статті наукових співробітників музею, руко-
писи, документи особистого фонду художника М. П. Крошицького. 

Обліково-довідковий апарат
Інвентарні книги

Каталог

Інвентарна картотека

Наукова бібліотека
Налічує понад 10 тис. прим. книг (XIX–XXI ст.), переважно з питань 

мистецтва. Зберігаються унікальні словники і довідники, у т. ч.: Андре-
ев А. Н. “Живопись и живописцы главнейших европейских школ” (СПб., 
1857); Куглер Ф. “История живописи со времен Константина Великого” 
(1872); Булгаков Ф. И. “Наши художники (Живописцы, скульпторы, мозаи-
чисты, граверы и медальеры)” (СПб., 1889); Вёрман К. “История искусства 
всех времен и народов” (СПб., 1896); Гнедич П. “История искусств” (СПб., 
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1908); Бенуа А. “История живописи всех времен и нардов. В 2 т.” (СПб., 
1912); Thieme U., Becker F. “Allemeines Lexikon der bilgenden Kunstler.  
Bв. 1–37” (Leipzig, 1953–1966).

Фонд рідкісних і цінних книг бібліотеки налічує 790 прим., у т. ч. журна-
ли: “Аполлон” (1909–1917); “Весы” (1905–1909); “Искусство и художественная  
промышленность” (1899, 1901); “Мир искусства” (1899, 1903); “Старые 
годы” (1911–1916); “Артист” (1894) тощо.

Бібліографія
Коренев А. Г. Севастопольская картинная галерея : каталог-путеводи-

тель. – Симферополь : Крымгосиздат, 1931. – 106 с.
Севастопольская картинная галерея : [набор откр.] / ред. К. Д. Ивани-

шина. – К. : Госиздат. изобразит. искусства и муз. лит. УССР, 1961. – 16 л. 
Севастопольский художественный музей / авт.-сост. Л. Ф. Хорунова. – 

К. : Мистецтво, 1969. – 27 с. : 58 л. ил.
Севастопольский художественный музей : буклет / авт. текста 

Л. Ф. Хорунова. – К. : Мистецтво, 1971. – 14 с. : 31 ил. – (Сокровища музеев 
Украины).

Севастопольский художественный музей : альбом / авт.-сост. Г. В. Ле-
сич, Р. И. Попова. – К. : Мистецтво, 1980. – 20 с. : 29 л. ил. – (Сокровища 
музеев Украины).

Севастопольский художественный музей : альбом / авт.-сост. Р. И. По-
пова. – К. : Мистецтво, 1986. – 160 с. : ил. 

Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого : ка-
талог экспозиции музея / авт.-сост. Н. Бендюкова, Н. Григорьева, Г. Лесич. – 
Севастополь, 1998. – 24 с. : 31 с. ил.

Эдуард Штейнберг / авт.-сост. Т. В. Рыжова. – М. : Мосгорархив, 
2000. – 32 с. : ил.

Картины из собраний московских коллекционеров в Севастопольском 
художественном музее / авт-сост.: Н. Бендюкова, Н. Григорьева, Л. Смирнова, 
А. Фролов. – М. : Изд-во объединения “Мосгорархив”, 2001. – 160 с. : ил.

Материалы международной научно-практической конференции “Ме-
ценаты и коллекционеры” (к истории музейных собраний), посвященной 
70-летию Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого 
15–22 сент. 1997 г. / сост. Н. А. Бендюкова. – Севастополь, 2001. – 149 с.

Севастопольский художественный музей : альбом / авт. текста Н. Бен-
дюкова, Л. Смирнова ; авт.-сост.: Г. Лесич, Л. Смирнова. – М. : Белый город, 
2002. – 64 с. : ил.

Севастопольський художній музей ім. М. П. Крошицького. Твори севасто-
польських художників 1884–2006 : альбом / авт.-уклад.: Н. Бендюкова, Г. Лесич, 
Р. Попова. – Сімферополь ; Севастополь : АнтіквА, 2006. – 157 с. : іл. 

Севастопольський художній музей ім. М. П. Крошицького. Російський 
та український живопис XVIII – початку ХХ століття : каталог колекції / 
упоряд. каталогу і авт. вступ. ст. Л. Смірнова ; кер. проекту Н. Бендюко-
ва. – К. : Родовід, 2007. – 160 с. : іл.

Н. Бендюкова
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Національний музей героїчної оборони  
і визволення Севастополя
Підпорядкування: Міністерство культури України

Адреса: Історичний бульвар, м. Севастополь, АР Крим, 99011
Тел./факс: (0690) 54-29-26, 44-94-95
E-mail: sev_panorama100@mail.ru 
Веб-сайт: www.sev-museum-panorama.com

Транспорт: тролейбус 12, 17, 20

Час роботи: 9.30–17.00, вихідний день – понеділок 

Історична довідка
1960 р. – створено музей, що об’єднав два об’єкти: Панораму “Обо-

рона Севастополя 1854–1855 рр.” (відкрито в 1905, знову відкрито після 
відтворення в 1954) і Діораму “Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року” (від-
крито у 1959). 

1965 р. – перейменовано у Музей героїчної оборони і визволення Се-
вастополя. 

1962 р. – включено до його складу оборонну вежу “Малахів курган”.
1967 р. – включено до його складу меморіальний будинок-музей се-

вастопольського підпілля 1942–1944 рр.
1973 р. – музею передано собор Св. Володимира – усипальницю про-

славлених російських адміралів – пам’ятник героям Кримської війни 1853–
1856 рр.

Сучасна структура музею: філіали (Панорама “Оборона Севастополя 
1854–1855 рр.”; Діорама “Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року”; Музей 
історії Балаклави), 16 відділів. 

Обсяг фондів
59285 од. зб. музейних предметів (1789–2006), у т. ч.:
31317 од. зб. документів з паперовими носіями 
10570 од. зб. фотодокументів
198 од. зб. фонодокументів
4 од.зб. кінодокументів
11645 од. зб. негативів
2791 од. зб. філокартії
2760 од. зб. експонатів графіки

анотація складу фондів
Структурний підрозділ музею, що обліковує, систематизує, зберігає 

документи – відділ фондів Музею героїчної оборони і визволення м. Севасто-
поля. У фондах – сектори зберігання: документальний, фотофонд, ізофонд.

Наявні документи з історії м. Севастополя від заснування міста у 
1783 р. по теперішній час, фотографії, негативи, філокартія, кіно, графіка. 
Вони відображають основні етапи розвитку м. Севастополя: заснування 
міста, події Кримської війни (1853–1856) і оборони міста (1854–1855), еко-
номічний, соціальний, політичний розвиток міста у XIX–XXI ст. 
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Є документи про революційні події в місті і на Чорноморському флоті 
(1905), у т. ч. про П. П. Шмідта та інших керівників повстання 1905 р.; до-
кументи і фотографії, що відображають революційні події 1917 р. і грома-
дянської війни; матеріали з історії м. Севастополя в роки Великої Вітчиз-
няної війни, про оборону м. Севастополя (1941–1942), визволення міста у 
1944 р.

Сформовано особисті справи учасників оборони і визволення м. Се-
вастополя; Героїв Радянського Союзу і Героїв Соціалістичної Праці; урод-
женців міста, відомих далеко поза його межами; тих, хто працював і працює 
у м. Севастополі, діячів науки і культури та ін.

Є документи, що стосуються сучасного періоду життя міста, матеріа-
ли, що відображають найважливіші події в історії держави. 

Фонди кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів комплектуються за тим 
же принципом, що й документи (кін. XVIII–ХХІ ст.).

Фондоутворювачі: учасники оборони м. Севастополя 1941–1942 рр., 
визволення міста у 1944 р.; нащадки старожилів м. Севастополя і колек-
ціонери; Севастопольська міська державна адміністрація, Севастопольська 
міська Рада, Севастопольське міське управління статистики, міські відді-
лення політичних партій і блоків, територіальні і дільничні виборчі комісії, 
штаби і управління з виховної роботи Військово-Морських Сил, Збройних 
Сил України і Чорноморського флоту РФ, підприємства і установи міста, 
севастопольці, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки, будівниц-
тва, науки, освіти, культури міста та інших сфер громадського життя. 

Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень основного фонду
Книги надходжень науково-допоміжного фонду
Інвентарні книги 
Інвентарні описи 

Картотеки:
облікова
предметно-тематична
персоналій

Неопубліковані каталоги фондових колекцій: 
Неврова Н. А. Документальні матеріали по темі “Оборона Севасто-

поля 1941–1942 рр. у фондах музею” (1971); Неврова Н. А. Документальні 
матеріали по темі “Визволення Севастополя у 1944 р. у фондах музею” 
(1972); Арідова Г. М. “Листівки періоду боротьби за встановлення радян-
ської влади у Севастополі і на ЧФ у 1917–1918 рр. у фондах музею” (1974); 
Мазна Р. А. “Листівки періоду Першої світової війни (1914–1917) у фондах 
музею”; Молодих Т. І. “Мемуарна література учасників боїв за Севасто-
поль у 1941–1944 рр. у фондах музею” (1975); Мазна Р. А. “Кредитні квит-
ки у фондах музею” (1977); Бокова В. К. “Фронтова преса 1941–1945 рр. 
(армійські газети) у фондах музею” (1982); Мазна Р. А. “Листівки періоду 
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у фондах музею” (1983, 1989); 
Барановська Л. В. “Плакати і листівки на тему Великої Вітчизняної війни 
у фондах музею” (1984); Агішева І. Ю., Князєва Є. М., Куліков Р. С. “Герої 
Радянського Союзу, відзначені званням за визволення Севастополя” (1989); 
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Задорожна Н. Ф. “Фотографії, нагороди, документи, речові реліквії членів 
Севастопольського підпілля 1942–1944 рр. у фондах музею” (1990); Агіше-
ва І. Ю., Куліков Р. С., Петренко М. В. “Учасники визволення Севастопо-
ля – кавалери ордена Слави 3-х ступенів” (1990); Князєва Є. М. “Дорево-
люційні книги у фондах музею” (1995); Басс Л. І. “Афіші у фондах музею” 
(1991); Смульська Л. М. “Герої Радянського Союзу, відзначені званням за 
оборону Севастополя 1941–1942 рр.” (1992); Горохова О. Г. “Газети Війсь-
ково-Морського флоту СРСР у фондах музею” (1996); Дяконова І. А., За-
вгородня О. А. “Грошові знаки Росії XVIII – початок. XX вв. у фондах му-
зею” (1996); Іванкіна І. І. “Фронтові листи учасників оборони Севастополя 
1941–1942 рр. у фондах музею” (2005); Князєва Є. М. “Радянська листівка 
у фондах музею” (2005).

Неопубліковані огляди фондових колекцій: 
Грекова Н. О., Неврова Н. А. “Севастополь у фотодокументах фотоко-

респондента А. С. Соколенка (у фондах музею)” (1971); Арідова А. М. “Пе-
ріодична преса у Севастополі у 1917–1920 рр. (у фондах музею)” (1982); Бо-
кова В. К. “Листівка у фондах музею” (1984); Неврова Н. А., Мартинова Л. І. 
“Севастополь у негативах військових фотокореспондентів 1941–1945 рр. 
(у фондах музею)”; Мартинова Л. І. “Негативи по історії дореволюційного 
Севастополя у фондах музею” (1986); Ігумнова Є. М. “Комсомольські квит-
ки у фондах музею” (1988); Спірідонова І. К. “Чорноморський флот. Іконо-
графія” (1989); Спиридонова І. К. “Севастополь дореволюційний у фотогра-
фіях (у фондах музею)” (1989); Мазна Р. А. “Фронтові листи 1941–1945 рр. 
у фондах музею” (1990).

Бази даних 
Розроблено і впроваджено (груд. 2000) програму “Музей”.

Бібліотека
Книжковий фонд налічує 4755 од. зб. Умовно його можна розділити: 

дореволюційні видання; видання перших років радянської влади; видання 
періоду Великої Вітчизняної війни; післявоєнні видання.

Основна тематика книг, виданих до 1917 р.: розвиток армії і флоту, 
Кримська війна і оборона м. Севастополя 1854–1855 рр., створення пано-
рами Ф. Рубо, розвиток дореволюційного м. Севастополя, освіта, культура, 
медицина, революційні події у м. Севастополі. У фондах є книги, видані 
наприкінці XVIII ст.: “Регламент Петра Великого об управлении Адмирал-
тейства и верфи” (СПб.,1780); “Полные сигналы, долженствующие произ-
водиться на флотах” (СПб., 1799).

Інтерес становлять книги, що належали відомим історичним діячам:  
книги з екслібрисом адмірала М. П. Лазарєва “Вибрані офіційні і особисті 
листи віце-адмірала лорда Коллінгвуда і спогади про його життя” (Лондон, 
1837). Особливо слід виділити книги, написані учасниками оборони Се-
вастополя 1854–1855 рр.: Тотлебен Э. И. “Описание обороны Севастопо-
ля” (СПб., 1863); Пирогов Н. И. “Начала общей военно-полевой хирургии” 
(Дрезден, 1865); Vandevelde “Considerations sun la campagne en Crimee (с 
приложением диспозиций армий союзников, участников осады Севастопо-
ля)” (Bruxelles, 1855).
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Великий інтерес представляють друковані видання, присвячені рево-
люційним подіям у м. Севастополі. Напр., видання, присвячені П. П. Шмід-
ту. Значний розділ книжкового фонду складають книги, присвячені обороні 
і звільненню м. Севастополя у роки Великої Вітчизняної війни, видані як у 
період війни, так і у післявоєнний час. Це – військова, історична, мемуарна 
література, серед якої можна виділити книги з дарчими написами: Бори-
сов Б. А. “Севастопольцы не сдаются” (М., 1958) з дарчим написом автора; 
Аронова Р. Е. “Ночные ведьмы” (М., 1969) з дарчим написом автора, Героя 
Радянського Союзу, учасниці звільнення Севастополя, льотчиці 46-го гвар-
дійського авіаполку нічних бомбурдувальників 2-ї гвардійської авіадивізії 
8-ї Повітряної армії; Хамадан А. “Севастопольцы. Записки военного кор-
респондента” (М., 1942) з дарчим написом Б. М. Ейберга, фотокореспон-
дента ТАРС, учасника оборони м. Севастополя 1941–1942 рр.

Книги, що характеризують післявоєнну історію м. Севастополя, при-
свячені міському управлінню, промисловості, будівництву, освіті, науці і куль-
турі, розвитку армії і флоту. Тут також можна виділити групу книг з дарчими 
написами. Вони написані співробітниками севастопольських науково-дослід-
них установ, ветеранами праці, письменниками і поетами м. Севастополя. 

Є значний газетний фонд, що стосується різних історичних періодів: 
“Искра”, “Таврическая правда”, “Одесский вестник” (1854–1855), “На стра-
же рубежей” (1942), “За Родину” (1941–1942), “За честь Родины” (1942–
1944), “Флаг Победы” (1944), “Красный Черноморец” (1929–1947), “Слава 
Севастополя” (1944). 

Бібліографія 
Непомнящий А. А. Музей Севастопольской обороны – Военно-ис-

торический музей Черноморского флота / А. А. Непомнящий // Непомня-
щий А. А. Музейное дело в Крыму и его старатели (ХІХ – начало ХХ века) : 
биобиблиогр. исследование. – Симферополь, 2000. – С. 197–204.

Собор Святого Равноапостольного князя Владимира – усыпальница 
выдающихся адмиралов Российского Императорского флота : науч. изд. / 
авт. текста: Ю. И. Мазепов, А. А. Косарева, И. К. Спиридонова, П. М. Ляшук ; 
ред.-сост. М. П. Апошанская ; фото О. Н. Самойловой. – Симферополь : 
Бизнес-Информ, 2004.

Книга Памяти города-героя Севастополя : в 6 т. : науч. изд. / сост.: 
М. П. Апошанская, И. В. Елезева, Н. С. Чехленко, Р. И. Резнюк ; авт. вступ. 
ст.: П. И. Малоок, Ю. Г. Лепехов, В. И. Боднарчук, И. С. Попова. – Симфе-
рополь : Таврида ; Бизнес-Информ, 1994, 1995, 2003.

Севастопольской панораме 100 лет : науч. изд. / авт. текста: Ю. И. Мазе-
пов, С. В. Костюченко, П. М. Ляшук и др. ; ред.-сост. М. П. Апошанская ; фото 
О. Н. Самойлова, И. А. Красовский. – Симферополь : ПолиПресс, 2005.

Севастопольский Синодик 1854–1856 : науч.-справ. изд. / П. М. Ля-
шук ; Правительство Москвы, Севастопольская гор. гос. администрация, 
Рос. гос. военно-ист. архив, Фонд развития эконом. и гуманитар. связей 
“Москва-Крым”, Музей героической обороны и освобождения Севастопо-
ля. – М., 2004.

Офицеры Черноморского флота, погибшие при защите Севастополя 
в 1854–1855 гг. : науч. изд. / авт. текста П. М. Ляшук. – Симферополь : По-
лиПресс, 2005.
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Героические подвиги воинов Российской армии и флота в период 
Крымской войны 1853–1856 гг. в исторических исследованиях, экспозициях,  
памятниках истории и культуры города : материалы науч.-практ. конф. : 
науч. изд. / ред. М. П. Апошанская. – Севастополь : Вебер, 2004.

Панорама обороны Севастополя 1854–1855. 1905–2005 : плакат юби-
лейный / авт. С. А. Шахунов. – Симферополь : ПолиПресс, 2005.

І. Попова

Севастопольська асоціація кримських караїмів “Фідан”
Підпорядкування: Комунальна установа “Севастопольський міський 
національно-культурний центр”. Асоціація національно-культурних 
товариств Севастополя 

Адреса: пл. Повсталих, 6, оф. 25 а, м. Севастополь, АР Крим, 99011

Транспорт: тролейбус 5, 6, 10 (зуп. “Площа Повсталих”)

Час роботи: 8.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка 
1998 р. – створено Асоціацію кримських караїмів “Фідан”. 

Обсяг фондів
понад 2 тис. документів (перша пол. ХІХ ст. – 1980-ті)
30 од. зб. фото-, фоно-, відеодокументів

анотація складу фондів
Документи зберігаються в асоціації. Архів Д. М. Гумуша подаровано 

асоціації “Фідан” у серп. 1998 р. родиною його сина. 
Наявні: рукописи караїмського просвітителя Д. М. Гумуша, його пе-

реклади, листування з бібліотеками, видавництвами, щоденники, меджуми  
караїмською та російською мовами, копії статей та праць з історії та етно-
графії караїмів, спогади, фотодокументи, фонодокументи з записами носіїв 
караїмської мови, відео з сучасними записами діяльності асоціації, елект-
ронні носії зі сканованими документами. 

Є окремі книги релігійного характеру ХІХ ст., книги з автографами, 
комплект газет “Караимские вести” (Москва), журнали “Караимская жизнь” 
(1910–1912), номери журналу “Караимское слово” (1911–1912), буклет та 
афіша виставки “Крымские караимы” (1999).

Фондоутворювачі: просвітитель Д. М. Гумуш, музикант А. С. Афіно-
генова, голова асоціації Є. Г. Баккал, історик М. І. Телал.

Бази даних
Документи та експонати внесено в електронну базу даних частково.

Бібліографія
Баккал Е. История создания и деятельность караимского националь-

но-культурного общества в Севастополе (90-е годы ХХ в. – начало ХХI в.) / 
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Е. Баккал // Проблемы еврейского самосознания : сб. ст. / Центр науч. работ-
ников и преподавателей иудаики в вузах “Сэфер”. – М., 2003.

Баккал Е. Обзор архива караимского просветителя Давида Марковича 
Гумуша (1899–1980 гг.) / Е. Баккал, О. Белый // Материалы Одиннадцатой 
ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике / 
Ин-т славяноведения РАН. – М., 2004. – С. 81–101.

Баккал Е. Проблема сохранения караимского языка / Е. Баккал // Ca-
raimica / International Institute of Crimean Karaites. – Slippery Rock, Pa. USA ; 
Simferopol, Crimea, Ukraine, 2007. – № 1. – P. 43

Н. Терещук

Музей Севастопольського національного університету 
ядерної енергії та промисловості
Підпорядкування: Севастопольський національний університет  
ядерної енергії та промисловості. Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України

Адреса: вул. Курчатова, 7, м. Севастополь, АР Крим, 99033
Тел./факс: (0692) 71-01-38
E-mail: info@sinp.com.ua

Транспорт: міський катер “Графська пристань – Голландія”  
(зуп. “Голландія”), автобус 46 “Площа Захарова – Голландія”

Час роботи: 9.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя

Історична довідка
1964 р. – організовано кімнату історії Севастопольського вищого вій-

ськово-морського інженерного училища.
1977 р. – кімнаті історії надано статус музею Севастопольського ви-

щого військово-морського інженерного училища.
1992–1996 рр. – музей став філіалом музею Севастопольського вищо-

го військово-морського інженерного училища.
1996 р. – музей Севастопольського національного університету 

ядерної енергії та промисловості.

анотація складу фондів
Експозицію музею розміщено в двох залах. 
Зала № 1 присвячена історії навчальних закладів, що розташовува-

лись у різні роки в головному корпусі університету. Історія проектування 
та будівництва будинку представлена фотокопіями документів, отриманих 
із центрального архіву ВМФ СРСР про архітектора і головного будівничо-
го О. О. Венсана (його фотографії 1916, 1927 рр., фотокопії формулярного 
списку 1912 р., довідка про його смерть); довідкою про визнання будин-
ку Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища 
пам’ятником архітектури місцевого значення; спогадами про О. О. Венсана 
тих, хто з ним працював; фотоматеріалами про відновлення будинку після 
Великої Вітчизняної війни. У фонді музею зберігаються статті, опубліко-
вані в різні роки в періодичній пресі про будинок Морського кадетського 
корпусу у м. Севастополі.
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Історія Севастопольського кадетського корпусу, для якого призначав-
ся цей будинок і який розташовувався в ньому в 1916–1917 рр. і в 1919–
1920 рр., представлена фотографіями, книгами спогадів учасників тих 
подій, газетними статтями, підготовленими істориками м. Севастополя. 

Історія Школи морських льотчиків, що розташовувалась в Голлан-
дії і перебувала в цьому будинку з 1914 по 1931 рр., представлена в бук-
леті “Школа крылатых героев” (видавець Єйське вище авіаційне училище 
льотчиків, 1981); фотографіями (1924–1929); особистим листом Героя Ра-
дянського Союзу А. В. Ляпідевського зі спогадами про навчання в цій школі 
(1927–1929), його фотографіями з дарчим написом.

Історії Севастопольського вищого військово-морського інженерного 
училища, що розташовувалось у цьому будинку (1952–1992), присвячена 
основна частина експозиції. Вона представлена фотодокументами, що ви-
світлюють всі сторони життя та діяльності училища. Документи розміщено 
на тематичних стендах: створення училища і його становлення; команду-
вання училища; створення факультетів і кафедр; курсантське життя; вете-
рани війни; ветерани праці; відвідування училища вищим командуванням 
та ученими; адмірали – випускники училища; випускники училища – Герої 
Радянського Союзу (І. Ф. Морозов, С. П. Самсонов, П. Д. Осипенко), Герой 
Росії А. П. Римар; випускники училища – загиблі в морських катастрофах.

У музеї в оригіналі зберігаються: Грамота Президії ВР СРСР, грамо-
ти, вручені училищу від імені ЦК КПУ, Президії ВР України, РМ УРСР, ЦК 
ЛКСМУ і Ради профспілок.

У фонді зберігаються фотографії випускників училища, випускні фо-
тоальбоми, фотографії викладачів, Книга почесних відвідувачів із записами 
відомих учених, артистів, письменників.

В експозиції представлені подарунки від колишніх випускників. Се-
ред них найбільш вагомі: малюнки художників, у т. ч. й випускників учили-
ща В. Князева, В. Турченка, В. П. Мухіна тощо.

Історія Військово-морського флоту представлена малюнками та маке-
тами військових кораблів і підводних човнів. У фонді зберігаються літера-
турні твори випускників училища, книги з історії училища: С. Я. Чупринин 
“Севастопольское инженерное” (Севастополь, 1985), С. Я. Чупринин “Се-
вастопольское инженерное в судьбе российского атомного флота” (М. 2003), 
“Свет погасшей звезды: хроника Севастопольского высшего военно-мор-
ского инженерного училища” (М., 2005); “Путешествие по Севастополь-
ской Голландии : ист. очерк-путеводитель по материалам фонда музея 
СНУЯЭиП” (2009); “Книги памяти города Севастополя”.

Наявні документи з історії атомної енергетики, створення ядерних 
реакторів для підводних човнів і атомних електростанцій; щодо наукової 
діяльності А. П. Александрова, розвитку атомної енергетики України, іс-
торії побудови атомних електростанцій України, внеску випускників учи-
лища в сучасну атомну енергетику України.

Документи розкривають історію створення і розвиток Севастополь-
ського національного університету ядерної енергії та промисловості. Збері-
гаються наукові твори викладача університету, д-ра техн. наук Є. І. Філіп-
пова. Експонуються подарунки, грамоти, буклети, вимпели, надані музею 
представниками атомних електростанцій України.
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Обліково-довідковий апарат
Інвентарна книга
Інвентарні картки

В. Боднарчук 

Народний музей історії 
Севастопольського національного технічного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: Стрілецька балка, Студмістечко, СевНТУ, музей,  
м. Севастополь, АР Крим, 99053

Транспорт: тролейбус 10, 14, 18,  
мікроавтобус 10, 16, 83, 107, 109, 110, 112

Час роботи: 8.15–16.30, вихідні дні – суббота, неділя 

Історична довідка
1982 р – засновано Музей історії Севастопольського приладобудівно-

го інституту. 
1999 р. – надано статус народного.
2002 р. – музей увійшов до асоціації музеїв технічного профілю Ук-

раїни.
1994, 2001 рр. – музей змінював назву через зміну назви університету.

Обсяг фондів
2346 од. зб. музейних предметів

анотація складу фондів
Документи представлені фотографіями, особистими речами, нагоро-

дами першого ректора Севастопольського приладобудівного інституту, до-
цента, канд. техн. наук А. В. Ловягина (1964–1968); першого ректора Севас-
топольського державного технічного університету, проф. М. А. Лавриненка 
(1975–1999); ректора Севастопольського національного технічного універ-
ситету, проф. В. А. Карпенка (1999–2008); грамотами, посвідченнями уче-
них університету; фотоальбомами про діяльність студентських рад. Серед 
експонатів є патенти, авторські свідоцтва, видані викладачам та студентам 
А. П. Вєтрову, Н. М. Гончаренку, А. О. Харченку, Л. А. Глечу, Є. Ф. Косто-
ломову та ін.

Наявні такі види експонатів: макет багатопроменевої антени (автор 
винаходу – д-р техн. наук, проф. Л. М. Лобкова), макет канатовиткової 
машини (автор – д-р техн. наук, проф. В. Г. Хромов); зразки приладів та 
пристроїв, зроблених фахівцями та студентами університету; макети, кар-
тини, особисті речі, що надійшли від авторів та родичів на зберігання; ме-
далі та кубки міжнародних виставок учених М. І. Калініна, В. І. Пахолюк, 
А. М. Полякова. Зберігаються книги, подаровані авторами – викладачами 
університету, ученими В. К. Маригодович, А. І. Раковим, А. Н. Веселко-
вим, Ю. І. Нечаєвим, Г. В. Дугановим, Ю. А. Бабіновим, нинішнім ректо-
ром, проф. Є. В. Пашковим.
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Обліково-довідковий апарат
Книги надходжень

А. Меняйлов

Наукова бібліотека 
Севастопольського національного технічного університету
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Адреса: вул. Університетська, 29, СевНТУ, Наукова бібліотека,  
м. Севастополь, АР Крим, 99053
Тел.: (0692) 435-057; 435-274
E-mail: library@sevgtu.sebastopol.ua
Веб-сайт: http://sevntu.com.ua/bibl/

Транспорт: тролейбус 10, 14,  
мікроавтобус 10, 14, 16, 83, 107, 109, 110, 112.

Час роботи: 9.00–18.00, вихідний день – неділя

Історична довідка
1960 р. – засновано з фондом 10 тис. прим. 
1994, 2001 рр. – бібліотека двічі змінювала назву у зв’язку з перейме-

нуванням університету. 
2008 р. – бібліотека отримала статус наукової. 

Обсяг фондів
бл. 1 млн. 200 тис. прим. видань
393535 прим. документів з паперовими носіями (НТД)
2903 прим. у фонді рідкісних видань

анотація складу фондів
Наявна науково-технічна документація: державні стандарти, авторські 

свідоцтва, дисертації, звіти про НДР СПІ, СевДТУ, СевНТУ.
Звіти про НДР та дисертації зберігаються у книгосховищі з 1966 р. 

Напр.: дисертація д-ра техн. наук А. І. Бохонського “Оптимальное управ-
ление деформируемым состоянием объектов в автоматизированном произ-
водстве” (Севастополь, 1993); дисертація канд. техн. наук Ю. К. Апраксина 
“Исследование вопросов автоматизации проектирования устройств авто-
матического чтения письменных знаков” (Севастополь, 1976) тощо. У від-
ділі нормативно-технічної документації зберігаються державні стандарти, 
у т. ч. прейскуранти, будівельні норми і правила, авторські свідоцтва. Звіти 
про науково-дослідні роботи передаються до бібліотеки з науково-дослід-
ницького сектора університету.

У фонді рідкісних видань наявні книги з автографами.

Довідковий апарат
Каталоги:
алфавітний
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систематичний
періодичних видань
зарубіжних періодичних видань
дисертацій
авторефератів дисертацій
праць наукових установ
стандартів (нумераційний та алфавітно-предметний)
алфавітний збірників стандартів
промислових каталогів
предметний промислових каталогів

Картотеки:
наукових праць викладачів та співробітників СевНТУ
звіти про НДР університету
головна довідкова
краєзнавча

Бази даних
Електронний каталог.
Законодавча нормативно-правова база “Ліга-Закон”.
2006 р. – встановлено електронну систему “ЛЕОНОРМ-ФОНД” з ка-

талогом стандартів чинних в Україні (ДСТУ, ГОСТ), яка оновлюється що-
квартально. 

Бібліотека забезпечує доступ до власних БД, має доступ до наукових 
повнотекстових електронних зарубіжних періодичних видань видавництв 
світу через БД EBSCO Publishing.

Бібліотека СевНТУ – член “Інформатіо-Консорціуму”. 

Н. Ржевцева
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Іменний  Покажчик 

абрамов І. С. 76, 81
Абрамов С. Ф. 314
Абрамцев С. П. 308
Август III, король 53
Авдєєв В. 49
Аверін В. 169
Авраменко В. К. 309
Агнон Ш. Й. 116, 141
Адаменко М. 373
Адамцевич Є. 301
Азанчевські 339
Азімі А. 301
Айвазовський І. 460
Айзенштадт В. К. 171, 173, 174
Айтматов Ч. 301
Айхельбергер 127
Акопов В. 484
Аксаков І. 270, 339
Аксаков С. 142
Аксюк 259
Александер І. П. 160
Александра Петровна, велика кня-

гиня 425
Александров А. П. 525
Алексєєва Г. М. 269
Алексєєнко М. М. 199
Алимов С. 75
Алтуніни 60
Алтухов М. 
Алчевська Х. Д. 144, 395, 477
Альди 61, 184, 498
Альошин П. Ф. 395
Альшванг А. 84
Амінофф Н. 501
Амосов М. М. 423
Анамій, протоієрей 66
Андреев А.Н. 517
Андрєєв Л. 142
Андрієнко В. П. 181
Андрієнко-Нечитайло Л. 222

Андріївський М. К. 194, 427
Андріюк А. В. 122
Андріяшик Р. 115
Андронов В. 346
Андрощук Н. 269
Андрусенко М. 147
Анна Іоаннівна, імператриця 69, 

395
Анненков І. Г. 33, 69
Антокольський М. М. 459
Антонов К. Б. 366
Антонов О. 60, 62, 366
Антонова І. А. 515
Антонович В. Б. 3, 255, 338, 470, 

480
Антонович Д. 331
Антонович М. 488
Антонович Марко 331
Антонович Михайло 331
Антонюк З. 466
Анцукевич М. П. 381
Апостол Д. 17, 33, 69, 257, 335, 357, 

394
Апраксин Ю. К. 527
Апухтін О. 84
Арандаренко М. І. 4
Арат 184
Арбатов Р. Ф. 384
Ареопагіт Д. 466
Арідова А. М. 520
Арідова Г. М. 521
Аркас М. М. 215
Аронов Г. Є. 453
Аронов Є. І. 55
Аронова Р. Е. 522
Артем 476
Артемчук Ф. Д. 254
Артозєєв Г. 336, 340
Арутюнянц 269
Аршеніц-Дворецькі 398



Архівні установи України

530

Астаф’єв В. 73, 301
Астряба О. 427
Атаманчук Я. І. 283
Атаманюк В. 477
Афанасьєв А. 220
Афанасьєв Г. А. 12
Афіногенов А. С. 523
Афіцький М. П. 245
Ахматова А. А. (Горенко А. А.) 177, 

244, 266, 267, 482

Бабаджанян Н. 120
Бабак І. І. 427
Бабак М. 427
Бабанов Ф. 72
Бабенко Я. О. 225, 226
Бабіївна Г. 129
Бабійчук Г. Г. 261
Бабійчук І. 261
Бабінов Ю. А. 526
Бабко В. 74
Бабляк В. С. 266, 317
Бабчанко Г. Г. 364
Багалій Д. І. 32, 76, 145, 167, 176, 

180, 194, 201
Багацький К. 75
Багмут І. 470
Багреєв 33
Бадаєва М. 73
Баден К., граф 110
Бадзьо Ю. 375
Бажан М. 136, 266, 296, 373, 407, 

419, 477
Баженов В. 266
Базилевич В. М. 449, 487
Базилевич О. 364, 428
Базилевський М. 501
Базима Г. Я. 73, 427
Байков М. А. 445
Баккал Є. Г. 523
Бакулін I. X. 194
Бакуменко Д. 301
Балабанов Н. Т. 139
Балабушка С. Д. 72
Баландін І. М. 55
Балашова К. А. (Балашева Е. А.) 

285, 289
Балика Д. 488
Баликін М. 345

Баложіс Ю. Я. 228
Бальзак О. де 483
Бантиш-Каменський Д. М. 347, 395
Бань М. 74
Барабан І. 72
Барабан Н. 73
Барабарич Д. Д. 359
Барабаш Ю. 164
Барабашов М. П. 144, 180
Бараков П. Ф. 507
Баран Е. 125
Бараник В. М. 119, 120
Баранник І. 405
Баранник Н. 75 289
Баранников О. П. 285
Баранова К. 73
Баранович Л. 336, 340
Барановська Л. В. 520
Барбаумов Л. З. 225
Барвiнок Г. 338–340, 375, 377, 419, 

450
Барвінський Б. 489
Барвінський В. 323
Бардакови 69
Бардачов Ю. М. 241
Барклай-де-Толлі М. 337
Барсов Є. В. 77, 381, 382
Барський Г. 269
Бартай-Драгоманова Н. 469
Бартащук Я. Л. 264
Бартош Я. 69
Бартоші 69, 71
Баруздін С. 227
Баршт А. І. 225, 226
Басанець П. О. 352
Басистюк О. 247
Басс Л. І. 521
Батий 434
Батієвський О. 32
Батрак Г. 75
Батрак О. 74
Батюк Я. П. 357, 411
Бах І. С. 503
Бах О. М. 285
Бахута А. П. 233, 234
Бачинський Д. Г. 248
Баччіареллі М. 39
Баш Я. 221, 268, 406
Башкотов В. 338



531

Іменний покажчик

Башта Т. М. 506
Бедзик Д. 311
Бедзик Ю. Д. 311
Безбородько (Безбородко) О. А., 

князь 387, 388
Безвесільний В. 407
Бездрабко М. 74
Безкоровайний В. 471
Безорудько В. 16
Безперчий Д. 169
Безуглий М. В. 158
Безхутрий М. М. 177
Бейба Л. 501
Бейдеман О. Є. 459
Бейдеман О. Ф. 459
Бейдер X. 266
Бекетов М. М. 189, 190, 192
Бекетов О. М. 200, 201
Беккер М. Є. 238
Беклемішева І. М. 325
Белен де Баллю Я. Я. 184
Бенінг П. Г. 160
Бенуа А. 518
Бенцалева Т. 110
Беньковський Ю.
Бердичевський Я. І. 454
Бердник О. 487
Береговець В. Я. 384
Береговий Г. Т. 6, 7, 160, 254
Бережков М. М. 387
Бережний В. Г. 347
Березецькі 3
Березняк Є. 406
Березовець Д. Т. 76, 79
Березовський 54
Березовські 70
Берестнєв С. І. 181
Береш О. 240
Беркович Е. С. 172, 173
Беркос М. 169, 471
Бернес М. Н. 340
Бернштейн Г. Г. 349
Берсенєв Л. М. 269
Бертенєв Л. 338
Бершацький Ф. 338
Бершов 69
Бесалясна 436
Бец В. О. 423
Бєлік 436

Бєлінський 259
Бєлічко Ю. М. 230
Бєлов К. О. 189
Бєлянкін Ф. П. 445
Бєрлін В. Д. 172, 173
Биковський Л. Ю. 291, 488
Бичко В. 268
Бичковський Д. 66
Бичок О. С. 349
Бібіков С. М. 445
Біблий М. С. 32
Біганич Л. 126
Білак В. П. 356
Білан В. 501
Білас М. 296
Білецький М. С. 19
Білецький О. І. 177, 194, 488–490
Білецький-Носенко П. 340
Білик А. П. 366
Білик І. див. Рудченко І. Я.
Білич Т. А. 32
Білковська Н. 73
Білковський В. 72
Білозенський М. Д. 87
Білозерська Л. Є. 453
Білозерські О. та В. 339
Білоус Д. 94, 470
Білоус М. І. 323
Білошниченко К. 73
Біляшівський М. Ф. (Біляшів-

ський М. Т.) 294, 296, 393, 
395–397, 401, 402, 417, 461, 
502

Біляшівський Т. 397
Біркін Д. 483
Блаватська О. П. 481
Благий Д. 488
Благовєщенська Т. 257
Блажкевич Б. 110
Блажкевич І. 110, 118, 119
Бланк Б. 169
Близнюченко О. Г. 46
Блінер Б. 76
Бліфельд Д. І. 445
Блок О. 142
Блох В. 169
Блудов Д. М., граф 60, 61, 63
Блудов Я. С. 194
Блудова А. Д. 61, 65, 66
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Блюсюк В. 126
Бобир С. І. 366
Бобловський В. В. 159
Бобошко Ю. 496
Бобринский О. О., граф 285, 396
Бобров І. О. 317
Бобров С. Д. 453
Бобровницькі 60
Бобровський П. П. 2
Богаєвська Ж. Г. 517
Богаєвський О. Т. 47
Богаров В. І. 55
Богарова В. В. 55
Богатиков Ю. І. 165
Богданівська-Попова В. О. 366
Богданович І. Ф. 19
Богомолець І. Й. 269, 270
Богомолець О. О. 407, 423, 477, 509
Бодянський Й. 338
Бодянський О. 20
Бодянський П. І. 4
Бодянський Ф. 127
Боженко М. Н. 383
Божко С. 220
Бойко М. П. 194
Бойков М. Н. 313, 314
Бойкова М. В. 314
Бойченко О. 268
Бойчук М. 417
Бокало Ф. 296
Бокаріус М. С. 199, 424
Бокова В. К. 520
Болдирєв Л. З. 225
Болдирєва В. 469
Болмасова Л. В. 453
Болсуновський К. 480
Бондар Г. Д. 363
Бондаренко Б. А. 177
Бондаренко М. 76
Бондаренко М. І. 152
Бондаренко М. Ф. 211, 212
Бондаренко М. Н. 325
Бондарчук С. 373
Бонч-Бруєвич М. О. 445
Бонч-Бруєвич С. І. 445
Боплан Г. 34, 120, 259, 347, 361
Бордоговський А. 66
Бордуляк Т. 110
Борзаниця Л. 74

Борисенко Т. Я. 367
Борискіна К. 42
Борисов Б. А. 522
Борисов В. В. 172, 173
Борисов В. Т. 173
Борисович Л. О. 269
Борканюк О. О. 397
Борис, святий 79
Боровець Б. Т. 250
Боровиковський В. Л. 458
Бородін О. П. 381
Борщенко В. В. 352
Ботін М. П. 254
Боткін С. 420, 509
Ботько І. І. 235
Бохонський А. І. 527
Боярчук М. С. 37
Брайчевський М. Ю. 466, 501
Братан М. 221
Братунь Р. 133
Бреккер фон 196
Брик М. Т. 501
Бриф М. 238
Бродська В. С. 263
Брокгауз 13, 57, 101
Брокгауз Ф. О. 497
Брюлов К. 65, 66
Брюховецький В. С. 266, 501
Брюховецький І.  257, 394
Бублик В. Д. 445
Бубліченко Л. І. 158
Бугайко Т. Ф. 427
Бугова Л. І. 464
Бугославський І. К. 95
Бугров М. 73
Будний С. 110
Будник М. П. 475
Будьоний С. М. 55
Бузескул В. П. 199, 396
Буйнов Ю. В. 181
Буковецький Є. 417
Букрєєв Є. Б. 453
Булавицька Н. 447
Булавицький О. 447
Булаєнко В. 266
Буланкін І. М. 180
Буланкін С. 269
Булаховська Ю. 147
Булаховський Л. А. 177, 194
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Булашевичі 337
Булгаков А. І. 452
Булгаков М. А. 444, 45–453, 479, 

481–483
Булгаков Ф. И. 517
Булгакова В. М. 452
Булгакова О. С. 453
Булгакови 452, 453
Бульба П. 49
Бунге Г.-Ф. 477
Бунін І. О. (Bunin I.) 142, 177
Бунякін М. 97
Бурачек М. 301, 471
Буриченко Н. І. 406
Бурковська С. 269
Бурковський А. Т. 194
Бурлак Г. 450
Бурлюк Д. Д. 220, 223, 459
Буряківець Ю. 447
Бурячок І. 470
Бутко М. П. 352
Бутковський М. 502
Бутович М. 457
Бухранський Г. Є. 252
Бухтєєв 497
Бучма А. М. 464
Бучневич В. Є. 4, 44
Буштедт П. 357
Буяльський І. В. 423

Вавилов М. І. 3, 5, 46
Ваврик В. Р. 381
Вагнер Р. 173, 452
Вадон Б. Є. 238
Вазін Н. І. 261
Вайнштейн М. 377
Вакал Ю. 72
Вакар Б. 420
Вакуленко Н. 73
Вакуловська Л. О. 367, 386
Валицький Ю. М. 453
Валігура М. 501
Вальтер А. К. 144
Ванжула О. 266
Варакін Б. 163
Варцаба І. В. 261
Василевська Л. див. Дніпрова Чайка
Василевський О. 411
Василенко А. М. 160

Василенко В. 30, 470
Василенко М. 221, 450, 461
Василенко Н. В. 517
Василенко П. 266
Васильківський Г. П. 387, 388
Васильківський С. 471
Василько В. С. 129, 319, 464
Василько М. 331
Васильченко Є. 266
Васильченко С. 75, 266, 352, 488
Васнецов В. М. 418, 459, 482
Васютинський А. Г. 424
Васютін В. В. 160
Ватаманіца І. 321
Ватутін М. Ф. 404
Вахно А. Д. 363
Вашетко М. П. 453
Ващенко К. Г. 359
Величко М. К. 285
Велланський Д. 480
Венде 66
Венедикт, о. 66
Венсан О. О. 524
Венська А. 482
Вербицький-Антіох М. 338
Вергулеску С. 321
Верді Дж. 452, 503
Верейський Г. С. 272–274
Вереня О. 346
Вересаєв В. 142
Вересай О. 419
Верещагін В. В. 459
Верига В. 119
Верман К. 517
Вернадський В. І. (Вернад-

ский В. И.) 1, 4, 13, 46, 184
Вернигоренко І. Г. 153
Вертинський А. 301
Вертинський О. 482, 483
Верховинець В. М. 42, 43
Верховинець Я. 43
Верхратський С. А. 423
Вершигора П. 410
Верьовка Г. Г. 339, 340, 348, 477
Веселков А. Н. 526
Веселовський М. І. 215
Веселовський П. 457
Вєтров А. П. 526
Вєтухов О. В. 180
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Виговський І. 257
Видриган З. П. 216
Виленский Г. И. 271
Винар Л. 450
Винниченко В. К. 301, 331, 375, 487
Виннік О. 391
Виноградова Р. А. 309
Виноградський Ю. С. 340, 365, 366
Вирган І. 167
Вировий Є. 301
Вировий М. 115
Вислоцький І. 501
Висоцький  С. О. 436
Висоцький В. 484
Висоцький Л. С. 484
Висоцький С. В. 484
Вихованець В. Й. 250
Вишеславський Л. М. 164, 221, 488
Вишневецький Б. 398
Вишневський П. 55
Вишня О. 75, 77, 167, 319, 487
Відман А. 110
Відман Й. 110
Віленський З. М. 355
Вільде І. 317, 322
Вінграновський М. 373
Вінницький І. 501
Вісковатов В. 455
Владислав II Ягайло, король 394
Владич Л. 477
Власовський К. І. 100
Вовк В. (Селянська) 375, 501
Вовк М. А. 261
Вовк Ф. 127, 401
Вовк-Карачевський В. 450
Вовчик-Блакитна Л. 373
Вовчок М. 328, 419, 481
Водяний Т. 129
Водяницький В. 156
Воєдило Л. 457
Возницький Б. Г. 55
Вознюк І. А. 270
Возняк М. 113, 488
Воїнова С. С. 386
Войно-Ясенецький В. Ф. 423
Волик Ф. 471
Волков В. О. 39
Волков В. П. 435, 436
Волков М. 338

Володимир, князь 439
Володін Г. 405
Волошин А. 488
Волощук В. І. 212
Волчок Е. 160
Вольєв В. О. 283
Вольтер 335
Воробйов Н. А. 462
Воробйов П. С. 12
Воробкевич С. 322
Вороний М. 375, 474, 477, 487
Вороний Марко 340
Вороний Микола 340
Воронін М. Б. 54
Воронкова О. 66
Воронцов О., граф 337
Ворончук І. 252
Воронько П. М. 75, 177, 406, 470, 

488
Воскресенський О. О.  285
Восьміров І. 73
Вотчал Е. Ф. 507
Вощінін Є. М. 257
Вояконський 33
Врубель М. О. 337, 458–460
Вязигин А. С. 188
Вьортишева Т. К. 453

Габаєв Г. С. 396
Габель М. О. 177
Габсбурги 331
Гавдзинський А. С. 237
Гавриленко М. І. 1, 3, 5
Гаврилів М. С. 194
Гаврилов В. В. 296
Гаврилюк Г. О. 252
Гаврилюк О. 110
Гавриш О. 339
Гавришко М. 120
Гавура С. С. 251
Газдецька М. С. 255
Гайворонський М. І. 111, 119, 120
Гайдай З. 407, 464
Гайдай І. 221
Гайдамака А. 268
Гайдамака Д. 219, 222
Гайдар А. П. 313, 314
Гайдар Д. М. 313, 314
Гайдар Є. Т. 314
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Гайдар Т. А. 314
Гайдаш С. 74
Гайдельбергер Х. 411
Гайдукевич Я. 110
Галаган Г. 395
Галаган П. 396, 419, 420, 428, 445
Галагани 39, 385
Галан Я. 493
Галецький С. 395
Галип М. 331
Галицький 357
Галімський 445
Галузенко Ф. 336
Галюн І. П. 93
Галяпа В. Є. 414
Галятовський І. 70, 204, 336
Гальбе М. 129
Гальченко С. 503
Гамалії 70, 337
Гаман В. 147
Гамбарашвілі Н. 469
Ганич Д. 44
Ганка В. 60, 63, 337
Гансен О. 98
Гапанович Ю. 66
Гапеєв С. 382
Гарін Ф. 227
Гармаш Д. М. 8
Гармаш Є. 254
Гартнер Ф. 428
Гасай Є. 110
Гатцук Л. 338
Гатцук С. 338, 342
Гварді Ф. 39
Гдешинська Л. М. 453
Ге А. П. (Забела) 459
Ге К. І. 459
Ге М. М. 337, 340, 418, 458–460
Ге П. М. 459
Гегузін Я. О. 180
Гейтер Й. 478
Гелетюк П. 125
Геляс Я. 111
Гель А. М. 351
Геміліан В. В. 189
Генріх IV, король 184
Генуейро А. 480
Герасименко Т. Д. 351
Герасименко Ю. Г. 501

Герасимов П. П. 95
Герасимова Н. 405
Гербаневська Є. 221
Гербель М. 77
Герета І. 110, 126
Геринович В. О. 259
Гермайзе О. 487
Герцюк Т. П. 317
Геттлер А. 76
Гетьман А. Л. 73
Гетьман В. 221
Гжицький В. 110
Гжицький С. 110
Гирич І. 450
Гиряк М. 127
Гігов Н. 301
Гізель І. 184
Гіляров С. 461
Гінтер З. 142
Гірник О. 302
Гіршман Л. Л. 424
Гітлер А. 405
Главка Й. 329
Глаголєв О. О. 452
Глаголєва Магдаліна 453
Глаголєва Марія 453
Гладкий І. 338
Гладкий Л. О. 248
Гладков Ф. В. 177
Глазенап С. 420
Глазунов І. 77
Глазунов О. 203
Глазунов С. 381
Глассон О. О. 285
Глеч Л. А. 526
Гліб, святий 79
Глібов Л. 336, 338–340, 344, 375, 

377, 474, 488
Глібов О. 377
Глідер М. М. 229, 410
Глінка М. 340
Глузькі, князі 59
Глухарева М. 427
Глушко В. П. 6
Глущак А. 266
Глущенко М. 482
Гмиря Б. Р. 89
Гнатенко М. В. 285
Гнатюк В. 126–129, 374, 470, 488
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Гнатюк Д. 503
Гнатюк І. 127
Гнатюк Л. 127
Гнатюк О. П. 127
Гнатюк Ю. 127
Гнедич П. 517
Гнєдич М. І. 177
Гнєдов В. 221
Гнилосиров В. С. 300
Гнідич П. О. 91
Гніздовський Я. 115
Говденко Г. Г. 435, 437
Говденко М. М. 391
Говорский К. 437
Гоголев П. 338
Гоголі-Яновські 34, 39
Гоголь М. В. 4, 19, 20, 21, 34, 58, 

67, 77, 270, 334, 337, 341, 357, 
378, 388, 395, 468, 480, 493

Годованець М. 266
Голець Г. І. 138
Голіцин В. 72
Голіцин, князь 90
Голобородько В. 301
Голованівський С. 407
Головаха І. 501
Головацький Я. 120, 323
Головач Я. П. 501, 503
Головачов О. 405
Головашова Л. 407
Головін М. 266
Головко А. В. 19, 177
Головко Д. 296
Голодняк П. М. 285
Голубєв М. В. 55
Голубєв С. Т. 481, 492
Голубович М. В. 285
Голубовський П. 44
Голубченко В. 105
Голуховські, графи 110
Гольденберг В. А. 181
Гольдяєв В. 270
Гоман Й. Б. 401
Гонтовий Д. К. 158
Гончар А. С. 196
Гончар І. М. 467, 474, 475
Гончар О. Т. 3, 19, 21, 22, 136, 177, 

221, 301, 311, 373, 419, 488
Гончаревська А. І. 11

Гончаренко В. К. 46
Гончаренко Н. М. 526
Гончари 22
Гончаров Л. Е. 364
Горак Р. 375
Горбаль К. 323
Горбатюк В. 266
Горбовець В. І. 384
Горбовець З. І. 384
Гордієнко К. 266
Гордієнко Є. С. 180
Гордон В. М. 199
Гордон М. В. 199
Горенко А. А. див. Ахматова А. А.
Горіловський Б. 409
Горлач Л. Н. 268, 386
Горлач Я. 375
Горленко В. П. 30, 339, 420
Горлов Д. В. 12
Горницкий Е. 139
Горностаєв Є. В. 238
Горобець П. М. 39, 40
Горовиць В. 447
Горонович Б. Ф. 28
Горохов Г. І. 206
Горохова О. Г. 521
Горохович А. 49
Горчаков О., князь 337
Горчинський А. А. 138
Горький О. М. 22, 142, 219, 374
Гофман М. 447
Гошкевич В. І. 214–216, 238
Гошкевич Л. 238, 240
Гошкевич М. І.  238
Гощинський С. 266
Грабенко А. М. (Конощенко А. М.) 

222, 223
Грабій С. 256
Грабовський П. А. 72, 79, 483
Грабянка Г. 334, 342
Грамотін М. 77
Грандо О. А. 422
Граціанський О. 160
Гребень О. Р. 356
Гребинюк Ю. 339
Гребінка Є. П. 177
Грекова Н. О. 521
Гремякін М. Г. 232 
Гречаний С. 3
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Гречанінов О. Т. 157
Греченко В. М. 19
Гречки 71
Гречуха М. 12
Гриб В. І. 248
Грибоєдов О. С. 381, 480
Григор’єв В. К. 76
Григор’єва А. 76
Григоренко Г. 419
Григоренко П. 485
Григорович Є. Ф. 27
Григорович-Барський В. Г. 70,  

395
Гридін В. І. 435
Гризодубов С. В. 159–161
Гризодубова В. С. 160
Гризодубови 159
Гризун А. 75
Грицина О. 73
Гришко М. М. 46
Грищенко Т. О. 19
Грищук Б. А. 247, 266
Грін О. С. 482
Грінченко Б. Д. 75, 184, 219, 338, 

339, 375, 428, 470
Грогуль І. М. 254
Гроза А. 480
Грунський М. 77
Грушевська (Вояковська) М. С. 449
Грушевська (Парфененко) О. О. 449
Грушевська (Шамрай) Г. С. 449
Грушевська К. С. 448, 449
Грушевський М. С. 2, 4, 44, 255, 

374, 375, 444, 447–451, 470, 
474, 487, 489

Грушевський М. Ф. 449
Грушевський О. С. 448, 449
Грушевські 448–450
Губенко-Маслюченко В. 373
Губчиці 337
Гудима Б. 269
Гудимов І. В. 367
Гулый И. С. 511
Гумбольдт А. 337
Гуменна Д. 419, 447, 501
Гуменюк І. 296
Гуменюк О. С. 119
Гуменюк С. 296
Гуменюк Ф. 457

Гумілевський Д. Г. (Філарет, архіє-
пископ) 78, 337, 341

Гумуш Д. М. 523, 524
Гун А. Н. 459
Гуно 452
Гунько В. Т. 158
Гуртепа Є. С. 46
Гусак А. 30
Гусаченко М. М. 384
Гусєв М. О. 268
Гусєва І. О. 453

Давиденков С. С. 363
Давидов А. 73
Давидов Д. 219
Давидови 306
Давидович Г. 349
Давидович С. М. 453
Давідзон Я. 301, 409, 410
Даллас Є. 501
Даль В. І. 337
Дамаскін Іоанн 335, 466
Даневич Г. Г. 349
Даневський В. П. 199
Даненкович 66
Данилевський В. Я. 144, 423
Данилевський Г. П. 32
Данилевський О. 20
Даниленко І. 73
Даниленко П. 263
Данилов В. В. 388
Данкевич 436
Данте А. 411
Данько М. 75, 105
Дашевська Н. 375
Дворников Т. 471
Де ля Фліз 335, 336
Де Морени 391
Дебальмен С. 339
Дебриней А. 338
Дегтярь А. К. 181
Дейч Й. 469
Дейч О. 469
Демба Т. Б. 245
Дементьєв І. П. 193
Демків Б. 133
Демуцький П. Д. 295
Демченко М. С. 288
Демченко Т. Н. 37
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Демчишина С. М. 283
Демчук Т. 110
Дем’янчук Г. С. 250
Денгоф С. (Сенявська) 256
Денисенко Г. К. 308
Денисенко І. 169
Денисенко П. А. 5
Депо Б. 49
Деполович Л. 428
Дерев’янко В. О. 363
Дерев’янко І. 75
Дерев’янко К. 408
Дерегус М. 470
Державін Г. (Державин Г. Р.) 72, 80, 

219
Державін Н. С. 388
Джури 337
Дзегановська-Романова О. А. 445
Дзегановські-Романови 445
Дзюба І. М. 466, 503
Дзюбенко Н. О. 360
Дзюбич Д. Л. 270
Дзяткевич А. М. 245, 255
Дидик Г. 113
Дикий М. Г. 261
Димитрій (Самбикін), архієпископ 

257
Динник О. М. 395
Дичко Л. 469
Діамент Р. 409
Дідик Т. 110
Дідух Л. В. 502
Дідушко І. Т. 252
Дімарь М. В. 12
Дложевський С. С. 259
Дмитерко Л. Д. 177
Дмитренко Д. 359
Дмитренко О. 375
Дмитрієв М. А. 30
Дніпрова Чайка (Василевська Л.) 

219, 222
Дніпровський І. Д. 215, 216, 220, 

222, 223, 477
Добреля Т. Г. 349
Добровольська К. 435
Добровольський А. В.
Добровольський Г. 248
Добровольський І. А. 261
Добровольський Л. П. 449, 450

Доброліж В. 447
Довбуш О. І. 328
Довгань В. З. 309
Довгоброд І. Я. 358
Довгорукий Г. 53
Довгорукий М. 57
Довженко О. П. 221, 222, 355, 366, 

372–374, 407
Довнар-Запольський М. 44
Дога В. 428
Докучаєв В. В. 1–5, 206
Докшицер Т. О. 358
Долгін Г. 76, 78
Доленга-Ходаковський З. 127
Долиновські 222
Долинський З. 120
Долинюк Є. О. 115
Доліна М. 411
Доля Є. І. 43
Дольд-Михайлик Ю. П. 19
Домбаєв Г. 84
Домбровський Ю. 221
Домонтович М. 78
Донець М. 464
Донченко О. 16
Дорн А. Б. 199
Доронич В. 255
Доронін И. В.
Дорошенко В. 488
Дорошенко Д. 339
Дорошенко К. П. 240
Дорошенко О. 259
Дорошенко П. 257, 297, 339, 394
Досвітній О. 319
Доценко Л. 164
Драгоманов М. П. 2, 23, 339, 469, 

470, 487, 489
Драгоманови-Косачі 23, 469
Драгомиров М. І. 255
Дражевська В. 169
Драй-Хмара М. 487
Драч І. Ф. 32, 419, 466, 476, 488
Дроб’язко П. І. 350
Дрозд А. 221, 223
Дроздов Й. 340
Дрофич В. В. 3
Дряпаченко І. К. 39, 475
Дубинка П. 304
Дубинська А. 428
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Дубинський І. В. 19
Дубовий П. А. 286
Дубовський М. 418
Дубровський С. Г. див. Кахно-

вер С. Г.
Дуганов Г. В. 526
Дударенко Л. А. 366
Дудкін О. В. 152
Дудник Г. В. 294
Дудченко В. М. 351
Дужа О. 501
Дужий Я. 501
Дузь І. М. 247, 266
Думанський Й 248
Дунаєвський І. О. 15
Дунін М. Д. 71
Дуніна-Борковська С. В. (Запе-

ченко) 445
Дунін-Борковський В. Д. 445
Дуніни-Борковські 445
Духов М. Л. 7
Душков А. 301
Дущак А. 270
Дюрер А. 184
Дягілєв С. 496
Дяконенко О. М. 32
Дяченко 437
Дяченко Д. 380
Дяченко С. С. 250
Дьомін М. М. 297
Дьяков 351
Дьяченко О. Г. 181

ейберг Б. М. 522
Екземплярський В. І. 452
Ельзевіри 61, 184, 492, 498
Емельянов М. А. 224
Емінеску М. 320
Епштейн М. 417
Ерастов І. 75
Еріх Б. 461
Ертов И. 78
Етьєни 184, 498

Євгеній, митрополит 433
Євдокименко В. А. 384
Євдокимов І. 407
Євдокімов А. Г. 202
Євтушенко Є. О. 177

Євшан М. 470
Єгерський В. І. 270
Єгиз Б. 418
Єгоров А. 405
Єгоров Є. 409
Єгорова І. 73
Єлагін І. 128
Єлизавета Олексіївна,  

імператриця 337
Єлизавета Петрівна,  

імператриця 395
Єлизавета Федорівна, княжна 91
Єлизарова М. 23
Єло-Малинські 62, 63
Ємельяненко К. В. 12
Ємельянов М. А. 216
Єнсен А. 374
Єрофеєв В. 270
Єрьомін Г. Г. 152
Єсаулови 221
Єсенін С. О. 177, 502
Єтагуров С. 253
Єфимов О. 410
Єфремов С. 319, 374, 482
Єфрон 13, 57, 101
Єщенко М. О. 177

жадан М. А. 160
Жадько М. Т. 363
Жарко Я. В. 30
Жбаков Ю. 172
Жданов С. 464
Жевуський В. 265
Жежель О. М. 453
Жежерін В. 501
Железняк В. П. 230
Жереба Д. 359
Жеребцов Г. І. 283
Животко А. 489
Жильцов Л. А. 228
Житецький І. 338
Житецький П. Г. 44, 481
Житник В. 501
Жмаченко Ф. Ф. 430
Жовтобрюх М. 44
Жолдак І. 72
Жолтовський П. М. 177
Жужома М. І. 85
Жук М. 375, 477
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Жук О. 172
Жуков Г. К. 404
Жуковський В. 60, 63, 420
Жуковський Г. 469
Жуковський М. 6, 505
Жулим О. С. 261
Жулинський М. Г. 134, 301, 503
Жулкевський І. С. 245
Жур П. В. 309
Журавльов Д. М. 157
Журавльови 157
Журахович С. М. 19
Журахович Я. Я. 417

Забашта В. 470
Забашта Л. В. 301, 361, 373, 419, 

469
Забаштанський В. 268
Забело 70
Забело П. 78
Забіла В. 337
Забіла Н. 470
Забіли 335, 343
Заболотний Д. К. 423, 425
Забурдаєв М. О. 23
Завгородній В. 470
Загорський 53
Загребельний П. А. 19, 487
Загул Д. 477
Заднєулиць О. 155
Задніпровський М. О. 306
Задорожна  Н.Ф. 521
Заєвський В. А. 308
Заікіна Н. Ю. 360
Зайцев В. Г. 27
Закревський М. (Закревский Н.) 

437, 480
Закурдаєв С. 120
Залеський Б. 420
Залка М. 220
Залозний І. 74
Замостян В. П. 501
Заньковецька М. К. 29, 129, 219, 

339, 349, 357, 369, 370, 
419,463, 464, 465

Запорожець М. 373
Запорожець П. 373, 457
Зарецький І. А. 1, 3
Зарицкий А. А. 285

Зарицька К. 406
Зарицький М. 110
Зарудний Г. 33
Зарудний М. 17
Заславський О. 53
Заславські, князі 59
Засядко О. Д. 6–8
Затиркович-Карпинська Г. П. 92, 

464
Затула Д. Г. 158
Захаренко О. 427
Захаржевський В. 266
Захаркевич Б. 483
Захарченко О. О. 45
Захарчук І. С. 251
Захарчук С. І. 251
Зацний М. М. 367
Зашкільняк Л. 450
Заштовт Т. В. 45
Збанацький Ю. О. 268, 359, 386, 

411, 470
Зельдович М. Г. 177
Зельма Г. 409, 410
Земляк В. 373
Земська О. А. 452
Зериківський М. 477
Зеркаль С. П. 501
Зеров М. 470, 477, 487
Зимин Л. 351
Зінов’єв М. І. 100
Зінченко А. 50
Зінченко Б. С. 46
Зінчук В. В. 252
Златоуст Іоанн 204
Зленко П. 488
Злотісна М. 501
Змачинський С. 350
Значок М. 3
Золло М. 483
Золотаренко Є. А. 19
Золотов М. 292
Зонтгаймер К. 502
Зотов І. 292
Зощенко М. 215, 221, 270
Зубарєв О. Г. 194
Зубенко Н. 228
Зубков Б. П. 455
Зуєв М. Д. 191
Зуєв О. 271
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Зуєвський О. 502
Зуляк Г. 115
Зуммер В. М. 359, 461

игнаткин И. А. 202
Илляшевич Р. 145

Іаков, патріарх  357
Іваненки 69, 70
Іваненко Н. 349
Іваненко О. 470
Іванець Ф. І. 252
Іванина С. 359
Іванкіна І. І. 521
Іванков О. П. 261
Іванов Авсеній 257
Іванов Вс. 221 
Іванов І. І. 55
Іванов П. 73
Іванова А. 417
Іванова Л. 470
Івасюк В. М. 317, 321, 322, 329
Івасюк М. Г. 321, 322, 327
Івасюки 321
Івахненко О. 470
Івашин Д. С. 5
Івденко К. Т. 225
Івицький Р. 496
Ігнатенко І. Є. 367
Ігнатенко М. В. 288
Ігнащенко А. Ф. 251, 268
Ігнащенко М. 372
Ігумнова Є. М. 521
Ієремія 257
Ієронімович Бенедикт 66
Ізотов Ф. А. 252
Іларіон, митрополит див. Огієнко І.
Іллященко Л. 502
Інчин А. 73
Іоанн Павло II, Папа Римський 350
Іов І. 266
Іосиф II, імператор 395
Ісаєв І. 502
Ісаєв М. 74
Ісаєв С. 502
Ісаєнко І. П. 360
Істомін К. 428

Їжакевич І. С. 295, 296, 482

йоффе А. 94

кабалевський Д. 76
Кабачок В. А. 43
Кавалерiдзе I. П. 91, 92, 99–101, 

164, 470, 475, 476
Каганов І. Я. 177
Каганов М. І. 49
Каганович Л. 482
Каганський І. А. 211
Кадець М. Й. 202
Кадєєв В. І. 181, 182
Кадубець Г. 120
Казакевич Е. Г. 177
Казанцев В. Г. 39
Казидуб М. В. 47
Казимирчак-Полонська О. І. 240
Кайгородов Д. 507
Кайданов І. 75
Кайдаш В. 73
Кайзер Г. 129
Калабалін С. О. 27
Калайдович К. 381
Калакура Я. 401
Калачевські 344
Календюк І. 120
Калениченко К. В. 82
Калениченко Н. 375
Калинович I. 139
Каличенко П. С. 202
Калінін М. 73
Калінін М. І. 526
Калініна Н. 84
Калініченко Л. П. 435
Калінніков В. 203
Калнишевський П. 18, 92, 93, 395
Калюжний В. М. 228
Кальченко Г. Н. 311, 470
Каманін І. 480
Каменєв С. С. 430
Камінський Ф. Т. 469
Кам’янецький Д. 257
Кандиба В. 77
Кандиба Н. П. 86
Каневський Д. І. 15
Капашник Е. М. 157
Капій М. 111
Капніст В. 72
Капністи 172
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Капустин А. М. 211
Капутікян С. 301
Караваєв В. О. (Караваев В. А.) 423, 

425
Караванський С. 467
Каразін В. Н. 183, 184, 187
Караффа-Корбут С. 470
Карбовничий І. 72
Карбулицький І. 319, 331
Каргер М. К. 436, 445
Карлов Г. 33
Кармазін М. 270
Кармазін Я. Х. 251
Кармен Р. 409
Кармінський М. В. 172–174
Карнабед А. А. 391, 392
Карпенко В. А. 526
Карпенко Ф. А. 105
Карпенко-Карий І. К. 22, 29, 464
Карпов І. А. 95
Карпов М. 68
Картузов О. 410
Карум І. Л. 452
Карум Л. С. 452
Каруми 452
Карякіна С. 322
Касіян В. 301, 470
Касіян Е. 417
Касьяненко Є. 75
Катаєв В. 221
Катерина II, імператриця 69, 91, 

184, 207, 257, 337, 359, 395, 
445

Катеринич Д. 349
Кахновер С. Г. (Дубровський С. Г.) 

225, 226
Кац С. 269
Каченовський Д. І. 66, 199
Качер К. І. 349
Качкан В. 128
Качур 259
Кашин В. Л. 19
Кащєєв Б. Л. 211, 212
Кащук Н. 266, 469
Квасницький О. В. 46
Квіт З. 502
Квітка К. В. 356, 469, 470
Квітка-Основ’яненко Г. 339
Кедрін Д. Б. 177

Кедровський В. 222
Кезма Т. 482
Келюх М. І. 251
Кеніг Л. 71, 72, 77
Кертіц М. П. 45
Кибальчич М. І. 371, 372
Кибальчич Ф. 372
Кипен О. 418
Кирейко В. Д. 19, 469
Кирилюк Б. І. 271
Кирилюк Є. 301
Кириченко Г. 74
Кириченко М. К. 194
Кириченко О. С. 251
Кириченко П. Т. 54
Киричок Б. Г. 347
Кирнецький А. 344
Кирнецький Ф. 344
Кирпичов В. Л. 190
Кирпонос М. П. 350, 351,  

404, 405
Кирпонос С. А. 351
Кирчів Р. 127
Киселиця О. О. 325
Кисель О. 508
Кисіль М. 74
Кисличенко Ю. 126
Китастий В. 502
Кичинський А. І. 221, 240
Кияниця П. 311
Ківлицький Є. О. 445
Кірквуд В. І. 16
Кісельов А. Д. 199
Кістяківський О. 338
Клеомед 184
Клименко П. 502
Климишин І. 110
Климов В. 231
Климович С. І. 269, 271
Клищенко О. 74
Клобуков Н. П. 189
Клокачов С. Т. 33, 69
Клопотовська М. А. 270
Клопотовський П. А. 270
Клюс Н. 75
Ключевський В. 231
Кнаббе В. С. 189
Кнебель Й. 116
Кноррінг О. 409
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Князев В. 525
Князєва Є. М. 520, 521
Князкін О. С. 355
Кобзар В. Ф. 502
Кобилянська Є. 319
Кобилянська М. Й. 318
Кобилянська О. Ю. 311, 318, 319, 

320, 328, 339, 499
Кобилянський А. 324
Кобилянський В. 319
Кобилянський Ю. Ю. 318
Кобилянський Ю. Я. 318
Кобилянські 318
Кобиляцький І. І. 240
Кобриновський А. 53
Кобринська Н. 375
Ковалевська А. 76
Ковалевський М. М. 184, 199
Ковалевський 57
Коваленко А. В. 105
Коваленко В. П. 391
Коваленко В. С. 250
Коваленко Г. 30
Коваленко М. С. 17
Коваленко О. 339
Ковалинський М. І. 32
Ковалівський А. П. 164
Коваль Г. П. 352
Коваль Д. 359
Коваль М. В. 270
Коваль П. 346
Ковальов В. П. 240
Ковальов М. 74
Ковальський 53
Ковань М. О. 160
Кованько О. М. 6, 8
Ковнер С. Г. 425
Ковпак С. А. 73, 97, 404, 406, 430, 

488
Ковтун А. М. 20
Ковтун Д. 354
Когушев В. О. 232
Кодаков О. К. 347
Кодейшко М. 55
Кожедуб І. М. 94–96, 404
Коженко М. 73
Коженьовський Ю. 267
Козак Е. 331
Козаченко В. 268

Козачковський А. 420
Козик 445
Козиленко М. М. 20
Козинець О. Л. 32
Козицький П. 477
Козицький С. 60
Козловський І. 373
Козовий В. М. 177
Козуб Л. 372
Коковська С. 113
Колас Я. 477
Коленко З. 373
Колесникова Є. М. 54
Колесниченко А. Н. 503
Колесніков П. С. 19
Колесса Ф. 470, 489
Колибалова Н. Г. 453
Коллишко 340
Коллінгвуд 521
Колода Ф. Ф. 230
Коломієць О. Ф. 15
Коломієць Т. 301
Колосовська Т. І. 82
Колпаков І. 69
Коляда Г. 220
Коляда М. 173
Коляденко В. Г. 453
Колядіна І. 502
Комаринець Т. 110
Комарницький М. А. 6, 8
Комаров М. Ф. 295, 296
Комашко А. 418
Комісаржевська В. Ф. 482
Конашевич В. М. 384
Кондаков Н. 437, 492
Кондіт Г. 255
Кондратенко О. І. 355
Кондратюк Ю. В. (Шаргей О. Г.) 6, 

7, 8, 40, 41
Кондратьєви 79, 83, 84
Конецпольський С. 53
Конєв І. 264, 404, 411
Кониський О. 339, 471
Коновал О. Г. 502
Коноваленко К. 73
Кононенко Г. 75
Кононенко Д. А. 306
Кононенко П. 375
Конончук С. 417
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Конощенко А. М. див. Грабен-
ко А. М.

Концевич Г. І. 270
Копач О. 488, 489
Копеліович М. М. 189
Копельман Л. О. 325
Копержинський К. О. 259
Копиленко О. 156
Копинський І. 336
Копичко В. 175
Копняєв П. П. 188, 192
Коптілов В. 502
Копштейн А. 220
Корабльов І. І. 295
Кордиш І. 483
Кордт В. 456
Кордуба М. 110, 113
Кореняко І. С. 364
Корж А. 346
Корінь Т. С. 356
Корнев К. А. 366
Корнієвський О. С. 355
Корнійчук О. 477
Корніловська М. І. 235
Коробов Л. 409, 410
Коробовські 70
Коровін К. 418
Корогодський Р. 496
Короленко В. Г. 2, 24, 25, 44, 51, 52, 

142, 177
Короленко С. В. 24
Королівський С. М. 180
Корольов В. 74
Корольов С. П. 7
Корольова О. 160
Коротенко Б. 75
Коротич В. О. 133, 177
Коротков А. В. 157
Коротков О. 270
Коротченко В. С. 383
Корчак-Городинський О. 502
Корчак-Чепурківський О. В. 423
Косаренко Д. 73
Косарєв Б. 169
Косарик Д. М. 23
Косач О. П. див. Пчілка Олена
Косач-Борисова І. 469
Косачі 337, 473
Косач-Кривинюк О. 469

Косач-Шимановська О. 469
Косинка Г. 319
Косміаді Г. П. 49
Косовські 113
Костанді К. 417, 418
Костенко Л. 419
Костенко Ю. Т. 189
Костецька В. Я. 27
Костецький А. 470
Костецька В. 27
Костецька К. 27
Костирко П. 300
Костів Й. 43
Костів М. І. 43
Костів-Гуска Г. 115
Костоломов Є. Ф. 526
Костомаров М. І. (Костомаров Н.)  

4, 52, 184, 296 302, 311, 
336–339, 344, 378, 480, 488

Костюк О. Х. 125
Костюк С. 110
Косцюшко-Валюжнич К. (М.) К. 514
Котарбінський В. 445
Котелевец Е. С.146 
Котельников Г. Є. 6, 7, 8
Котельнікова (Волкова) Ю. В. 39
Котик В. 271
Котляр В. В. 364
Котляревська М. 466
Котляревський І. П. (Котлярев-

ский И.) 25, 26, 27, 29, 37, 40, 
105, 337, 339, 395

Котлярови 347
Коханенко Е. Т. 119
Кохановська А. 319, 326
Коховський В. 336, 420
Коцик І. 120
Коцюбинська І. М. 375
Коцюбинська М. 375
Коцюбинський І. 128
Коцюбинський М. М. 29, 30, 127, 

184, 339, 340, 374–377, 411, 
445, 481, 482, 488

Коцюбинський Ю. Р. 375, 377
Коць М. 456
Кочевський В. 147, 148
Кочубеї 39
Кочубей В. 379, 380
Кочура П. 75, 88
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Кошарський К. К. 261
Кошель С. 120
Кошиць О. 471, 483
Кошовий О. 361, 362
Кошові 361
Кравченко М. 263
Кравченко Ф. Т. 306
Кравчук В. 267
Кравчук М. 110
Крайник С. Д. 228
Крамаренко А. Ю. 295, 296
Крамаренко Л. 417, 418
Крамер М. 407
Крамськой І. М. 459
Кранах Лукас Молодший Л. 39
Красицька І. 305
Красицький Д. 57, 304
Красицький Ф. 469, 470, 472, 473, 

482
Краснов А. 72
Красножон Я. 76
Краснокутський Х. 404
Красовицький З. 75
Красовський О. 100
Красовські 70
Крат А. 221
Крашевський І. 267
Креженовський І. В. 436
Крестинська Г. 357
Крестинський Т. Я. 15
Кривець О. Є. 360
Кривинюк М. 469
Кривоногов П. О. 309
Кривонос П. 407
Кривоносов Ю. М. 452
Криворучко О. 329
Криганов А. В. 181
Крижанівська С. 266
Крижевський Г. 169
Крижопольський А. М. 451
Крикун С. Д. 155
Крилов 454
Крилов І. 270
Кримський А. Ю. 286, 291, 319, 

482, 487
Кримський С. Б. 32
Кримський Ю. С. 291
Кримські 291
Кринська-Листовнича Я. В. 452

Крип’якевич І. 127
Крислач І. 502
Кричевська-Росандич К. В. 3, 100, 

447
Кричевський А. 409, 410
Кричевський В. В. 3, 447
Кричевський В. Г. 1, 3, 99, 300, 301, 

448
Кричевський М. В. 3, 447
Кричевські 3, 100, 102–104, 447
Кричевський Ф. 448
Криштопа А. І. 152
Кромнівна М. 110
Кропивницький М. Л. 338, 339, 369, 

370, 464, 488
Кротевич Є. 469
Крошицький М. П. 517
Крупельницький М. А. 351
Кручоних О. 219, 223
Крушельницька С. А. 110, 116, 

132–134, 141
Крушельницький А. 136
Крушельницький М. 110, 116, 129
Крюченкін В. Д. 430
Кубійович В. 488
Куглер Ф. 517
Куделя М. 304
Кудин Д. О. 364
Кудієвський В. 221
Кудрявцева Б. 453
Кудрявцева К. 453
Кудряшев С. В. 364
Кузеля З. 430
Кузічева А. П. 82
Кузнецов Г. О. 391, 392
Кузнецов М. І. 191
Кузнєцов Г. Ю. 384
Кузнєцов М. 471
Кузнєцов М. І. 50
Кузнєцов М. Р. 459
Кузняк І. 120
Кузякіна Н. 222
Кузьменко А. А. 364
Кузьмицька О. І. 270
Кузьмін М. К. 359
Куколєв Л. Г. 173
Куколянська Г. Л. 225
Кукуруза С. 281
Кукуш В. Д. 211
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Кулаковський Л. В. 381
Кулєшов М. М. 206
Кулик А. 502
Кулик В. 221
Кулик І. 296
Куликівський В. 221
Кулиняка Д. 94
Кулініч І. 147
Куліш А. М. 149, 346
Куліш В. 221
Куліш Л. 221
Куліш М. 167, 220, 222, 223
Куліш О. 87, 339, 340
Куліш П. О. 20, 44, 52, 75, 142, 177, 

184, 300, 302, 335–341, 343, 
375, 377–379, 419, 468, 480, 
481, 487

Кулішов В. В. 159
Кульбака П. Л. 85
Кульков В. 270
Кульчицька О. 127, 142, 470
Кумко Л. 410
Кумок Л. 437
Кундіренко Г. П. 20
Кунелакіс А. 357
Купала Я. 477
Куплеваський М. О. 199
Купневський Б. Л. 309
Купрін О. (Куприн А.) 142, 267
Купрін О. В. 517
Купрін С. В. 517
Купчинський О. 128
Куракін О., князь 337
Куралис І. М. 364
Курбас Лесь 129, 130, 167
Куриленко В. Є. 353
Куриленко Р. 75
Куриляк С. М. 56
Куриляки 56
Курінний П. П.  294, 398
Курнаков Г. В. 235, 236
Курніков Г. В.
Кустенко О. 75
Кусюця С. С. 349
Кутастий Г. Ф. 19
Кухаренко М. Я. 367
Кухтенко О. І. 505
Кухтій К. 73
Куц В. 76

Куцевол Н. В. 502
Кучера В. 487
Кучеренко М. 407
Кучеренко О. 427
Кучеров С. І. 248
Кучма Л. Д. 226
Кушакевич А. Ф. 389
Кушакевич П. 357
Кушелев-Безбородько Г. О., граф 388
Кушелев-Безбородько О. Г. 69
Кушелеви-Безбородьки 388
Кушнаренко М. Д. 46
Кюнеман Г. 252

Лабур П. П. 159, 160
Лавренко О. М. 230
Лаврентьєв М. Т. 160
Лавренюк В. 110, 125
Лавреньов (Сергєєв) Б. А. 214, 215, 

216, 218, 219, 221, 222, 223, 
224, 238

Лавреньов Б. О. 177
Лавреньова Є. 222
Лавриненко М. А. 526
Лавриненков В. 411
Лавров П. 502
Лавров Ю. 407
Ладижець В. 267
Лазаревич І. П. 424
Лазаревська А. 338
Лазаревський О. М. 86, 336, 338, 

339, 341
Лазаревські 420
Лазарен Масько 256
Лазарен Миколай 256
Лазаренко Н. 77
Лазарєв М. П. 521
Лазарєва О. П. 269
Лазарчук А. Г. 86, 87, 384, 469, 470
Лазарь А. 345
Лакатош В. П. 308
Ламсдорф-Галагани 384
Ландер О. 409, 410
Лапін А. У. 150
Лапоногови 69
Лапп Т. М. 453
Латинський Н. 269
Латишев Г. А. 191
Латишева В. О. 181
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Латяк Д. 127
Лахін П. В. 230
Лашкевичі 337
Лащенко О. 7
Лащенко П. М. 367
Лащенко Р. 489
Лащик Є. 502, 503
Лащук Ю. П. 37
Ле І. Л. 23, 177, 311, 312, 488
Лебедєв А. С. 145
Лебединцев К. Ф. 427
Леваневський С. О. 6
Левитська І. 126
Левицька В. 435
Левицька Л. 311
Левицька С. 311, 417
Левицький Д. Г. 458
Левицький Л. 115
Левицький О. А. 311
Левін І. 75, 346
Левінсон Є. 301
Левітан І. 82
Левченко П. 39
Левчук М. С. 502
Лейбфрейд О. Ю. 169, 177, 200
Лелевель І. 177
Лелюшенко Д. 411
Ленгевський О. 66
Ленін В. І. 340
Ленц фон 196
Ленчишин А. 128
Леонов Л. 227
Леонтієв М. 338
Леонтович В. 60, 61
Леонтович М. 483
Лепер Р. X. 514
Лепкий Б. С. 44, 111, 136, 137, 140, 

322, 331, 487, 502
Леученко Ф. Я. 10
Лешков В. 95
Лещук Є. 502
Лещук О. 235
Лєсков М. 142
Лизогуб 341
Лизогуб Ю. 395
Линник З. П. 37
Линтварьова К. Г. 82
Линтварьова Н. М. 82
Линтварьови 82

Липа І. 301
Липинський В. 401
Липко М. 248
Липський В. 319
Лисак І. 269
Лисевич 54
Лисенко Г. 469
Лисенко І. 394
Лисенко М. В. 2, 29, 76, 338, 339, 

355, 369, 374, 468, 470, 471, 
473, 483

Лисенко М. О. 13
Лисенко О. 469
Лисенко П. Г. 27, 28
Лисенко-Дністровський М. В. 49
Лисогоров С. Д. 242
Листвичник І. 335, 419
Листовничий В. П. 452
Листопадов О. М. 452
Лисянський Ю. 337
Литвин В. 301, 457
Литвиненко В. 463, 470
Литвиненко Л. 12
Литвиненко О. О. 352
Литвиненко Х. Д. 15
Литвиненко-Вольгемут М. І. 463, 

464
Литвинова-Бартош П. Я. 79
Литвинови 71
Литвінов В. 87
Литовченко Б. М. 475
Литовченко В. Й. 363
Лифар С. (Лифарь С. М.) 400, 447, 

496
Лихачов Д. 301, 381, 488
Лихошвай А. О. 47
Ліборська Н. М. 56
Лівшиць Л. Я. 177
Лідарський 436
Лідов О. П. 191
Лілик Г. Й. 350
Лімітовський О. В. 445
Лімітовські 445
Ліницька Л. 340, 464
Ліотте Г. 228 
Ліпецький Є. 326
Ліпскеров Г. 409
Ліст Ф. 173, 483
Лобков Л. М. 526
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Лобода В. Я. 229
Ловягин А. В. 526
Логвинов І. 11
Ложечніков М. І. 384
Лозов’юк Г. П. 56
Лозов’юк Д. Г. 56
Лозов’юк І. Д. 56
Лоїк С. А. 19
Ломака В. 76
Ломоносов М. 480
Лондон Дж. 270
Лопата В. 350, 457
Лопатинська Ф. 110
Лопатинський Ф. 336
Лосський М. 177
Лось І. Г. 19
Лохвицький К. А. 481
Лубенець Т. 428
Лубенський (Афонський) П. 16
Лугова Н. 97
Луговий В. П. 32
Луговський Я. Т. 349
Лук’яненко Л. Г. 56, 386
Лук’янець В. Г. 340, 384
Лук’янова-Падун Л. Н. 445
Лукаш М. 419
Лукашевич Л. 323
Лукин О. 338
Лукіянович М. 110
Лукницький П. 221
Лукомський Г. 461
Лунін М. М. 188
Лунков І. Ф. 347
Луньов П. Ф. 170
Луцький Ю. 502
Лучаківський В. 111
Лучкевич І. Н. 181
Лучук В. 133
Любимов М. 257
Любичев М. В. 181
Любовський Л. З. 306
Любомирський С., князь 53
Любомирські, князі 53
Любошиць С. Б. 270
Любченко В. В. 229
Людкевич С. 464
Людовик XIV, король 184
Людовик XV, король 184
Людовик XVI, король 184

Люта Т. 502
Лютер М. 184
Лялько Г. Г. 288
Лянглебен М. 270
Ляпідевський А. В. 525
Ляпунов О. М. 192
Лясковський В. Г. 314
Ляскоронський В. Г. 396, 398, 436
Лятошинський Б. 464
Ляшко В. 407
Ляшко М. 75
Львова Ю. 427
Льдов-Настенко О. 75

магера М. 267
Магерин М. І. 55
Магницький Л. 336
Магомет ІV, султан 257
Магура Є. С. 28
Мазарчук А. (Вишня) 125
Мазепа І. 33, 69, 77, 184, 257, 

335–337, 380, 394, 438, 439, 
454, 456

Мазепина М.-М. 394
Мазна Р. А. 520, 521
Мазний В. 74
Мазон А. 177
Мазурський В. 418
Мазюкевич Д. 445
Мазюкевич П. О. 445
Майборода Г. 469
Майборода П. І. 221, 447, 469
Майдачевська Г. П. 271
Майєр Я. М. 189
Майорчик Ю. 30
Майський М. 319
Макаренко А. С. 27–29, 34–36, 41, 

42
Макаренко І. М. 363
Макаренко М. О. 76, 80, 92, 94, 449, 

450, 461
Макаренко П. С. 46
Макарій, архієпископ 155
Макаров М. 60
Макаров Н. П. 139
Макарюк В. М. 88
Маклаков М. 97
Маковей О. С. 113, 119, 120, 319
Маковій Г. 375
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Маковський В. М. 39, 192
Маковський К. 39
Макогань Н. Д. 248
Макогон Д. 120
Максим В. 502
Максимейко О. 405
Максименко О. Г. 19
Максимов В. 39
Максимович І. 336
Максимович М. 296, 302, 303, 336, 

337, 339, 343, 378, 381, 480, 
482, 487

Максимович-Амбодик Н. 480
Макушенко І. 481
Мала Л. Т. 144
Малаков Д. 484
Маландій О. 75
Малашевич І. 394
Малик (Сиченко) В. 16
Малиновський А. 60
Малиновський Р. Я. 404
Малинські, князі 59
Малицький Ф. 164
Малишко А. 419, 467, 469, 487
Малокостов М. П. 55
Малютіна З. 463
Мальований С. І. 225
Мальцев О. Ф. 47
Мамонтов В. 427
Мамонтов М. 86
Мамонтов О. 172, 173
Мамонтов Я. 75
Мамус М. С. 502
Мандрик В. 115
Маневич А. 417, 418
Манжура І. 470
Манізер М. 301
Мануїльський Д. 62
Маняк В. А. 247, 266, 267
Маньківська М. М. 46
Маньківський Б. Г. 359
Манько М. П. 250
Мар’єнкова А. 155
Мар’яненко І. О. 464
Маржицький 259
Маригодович В. К. 526
Марія Федорівна,  

імператриця 337, 445
Маркевич М. 361

Маркевич О. 301
Марков А. 75, 77
Марков І. 33
Марков-Грінберг М. 409
Маркович Д. 339
Маркович О. М. 71, 80, 338, 339
Марковський М. М. 445
Марковські 445
Маркуш О. 428
Мартинова Л. І. 521
Мартинович П. Д. 155, 156, 417
Мартинович Т. 480
Мартинюк О. 248
Марченко В. 485
Марченко І. 457
Марченко С. 405
Маршак С. Я. 177
Маршала О. І. 72, 76, 98
Маслак О. К. 226
Масленіков П. З. 32
Масленников П. А. 194
Масленніков О. 473
Масненко В. 450
Масютин В. 457
Матвієнко H. М. 475
Матросов О. 13
Матяш В. 220
Матяш І. 450
Махновець Л. Є. 32
Маценко В. А. 361
Мацков Ф. Ф. 206
Мацуєв М. І. 355
Мацюк Л. 126
Мацюк О. Я. 252
Мацько В. 267
Мачківський М. 267
Мащенко М. 271
Мевіус А. Ф. 190
Медведєв Д. 50
Медведєв Ф. П. 177
Медведик П. 110, 140
Медведь В. 375
Межуєв О. 409
Мезенцева Г. Г. 356
Мейс Дж. 502
Мейтус Ю. 469
Мележик В. П. 32
Меленський А. І. 456, 478
Меленчук І. В. 271
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Мелкова Г. С. 82
Мельник В. 267
Мельник Л. Г. 294
Мельник Т. 409
Мельник-Антонович К. М. 398
Мельников О. О. 251
Мельников Ф. П. 270
Мельниченко В. 450
Мельшин Л. (Якубович П. Ф.) 105
Менделєєв Д. 160
Менжинський А 110
Менжинський Л. 110
Меншиков О. Д. 54
Меринг Ф. Ф. 425
Мессак (Місяць) Т. 447
Метелецька В. 463
Метельський, протоієрей 53
Метлинський О. 76
Мечников І. І. 151, 184, 509
Мєщанінов О. І. 146 
Микешин М. 339, 420
Микитенко І. 477
Миклашевський Й. М. (Миклашев-

ский И. М.) 172–174
Миклашевські 70
Микола II 57, 359, 395
Милорадович Г., граф 336–339, 341
Милорадовичі 333, 337, 344
Милосердов М. М. 230
Минко В. 147
Мирний Панас (Рудченко П. Я.) 2, 

29, 30, 31, 45, 328, 374, 465, 
481, 482, 499

Мироненко Р. 228
Мисик В. 167 477
Митаревский А. В. 349
Митковський 261
Митькевич Л. І. 384
Михайличенко А. Д. 78
Михайлів Ю. 477
Михайло Олександрович, великий 

князь 57
Михайло, король 256
Михайлов Ф. М. 252
Михальченко В. 346
Михеєва Л. 84
Мицик Ю. А. 502
Мищенко Л. 469
Мігулін О. О. 206

Міллер Т. О. 27
Мільська Є. М. 469
Мільчевська О. Г. 228
Мільштейн Н. 447
Міненко-Кривонос А. 502
Мінченков Я. Д. 517
Мінюра Є. 169
Міньков І. І. 250
Мірам Е. Е. 423
Мірошник А. 447
Місюревич 259
Міськов О. У. 257
Міхеєв В. К. 181
Міхневич П. 319
Міщенко І. 73
Многогрішний Д. 380
Мовчан П. 503
Мовчани 337
Могила П. 93, 184, 336, 438, 439, 

480, 481, 502
Могилянський М. 339, 374
Могилянські 342
Могильовцев С. С. 426
Модзалевський В. 44, 341
Моісеєв Л. О. 514
Молодих Т. І. 520
Молодченко В. Ф. 15
Молчанов М. І. 95
Молчановський Ф. Н. 436
Момотюк К. П. 54
Монаннікова М. С. 53
Морачевський П. 335
Моргілевський І. В. 435, 436, 440
Мордовець (Мордовцев) Д. 336, 

339, 375, 420
Мордовій А. М. 384
Моренець В. 502
Моренець М. 73
Мороз В. 467
Мороз Д. 72
Мороз М. 128
Мороз М. К. 367
Морозов А. 409
Морозов І. Ф. 525
Морозов К. 431
Морозова Л. 447
Москаленко А. 502
Москалець В. К. 347
Мостовий П. 16
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Моторний Д. К. 216
Мотрю П. К. 120
Мощенко К. В. 1
Мужайло М. Т. 194
Музичка А. 470
Муляр І. А. 466
Мурава М. 133
Муравйов А. М. 481
Муратов І. 167
Мурашко М. І. 417, 418, 459
Мурашко О. 417, 472, 473
Мусієнко П. Н. 92, 305
Мусін-Пушкін О. І. 381
Муха М. К. 307
Мухачов П. М. 188, 191
Мухін В. П. 525
Мушинка М. 128
Мушкетик Н. Е. 351
Мушкетик Ю. 268, 375
Мянд Е. 269
Мянд О. 269
Мясков К. 469
Мясоєдов Г. Г. 39
Мясоєдов І. 39

набатов О. 160
Навроцький О. 337
Нагаєвська Е. В. 517
Надєждін Г. 410
Назаренко В. Р. 285
Назаренко Ю. 301, 302
Назарчук М. С. 37
Найдич А. С. 270
Накорчемний О. 406
Наполеон Бонапарт 69, 184, 186, 

454
Нарбут Г. 79, 417, 445, 450
Нарбут Д. 298, 417
Нарбут М. 417
Нарежный В. 28
Насіб Д. 301
Науменко В.
Наумов Є. 16
Наумов М. І. 73
Небилиця І. П. 351
Невельштейн С. Г. 237
Неводовський Г. 359
Неврова Н. А. 521
Неговський В. О. 339, 359

Неговський М. 359
Негребицькі 90
Недбайло А. К. 404, 411
Недзельська М. Л. 252
Некрасов В. 410
Некрасов В. П. 452, 482
Нелеп Г. 340
Неллі В. О. 464
Неман І. Г. 160
Ненцінський А. 267
Неплюєв М. М. 95
Неприцький А. 126
Неприцький-Грановський О. 125, 

126, 140
Неруш О. О. 364
Нестайко В. 116, 470
Нестеренко Л. Л. 189
Нестеров М. 482
Нестор, літописець 77
Несторенко Г. 427
Нефелін Д. 359
Нефьодов О. 74
Нехода І. І. 487
Нехорошев С. 302
Нечаєв Ю. І. 526
Нечахин І. 105
Нечепа В. Г. 340
Нечуй-Левицький І. С. 30, 177, 308, 

310–312, 335, 338, 339, 374, 
481, 482

Нємцова К. 269
Нижня М. 269
Никитенко 105
Никішов М. 157
Нирко Г. 228
Нитченко Д. 502
Ніженець А. М. 32, 164
Нікітенко М. М. 436
Нікітін А. І. 367
Нікітін В. 354
Ніколаєв В. І. 459
Ніколаєва М. І. 248
Ніколаєвський І. О. 10
Нікомах 184
Новик Т. Г. 391, 392
Новиков В. Г. 211
Новиков І. Г. 232
Новиков П. М. 269, 271
Новицька М. 449
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Новицький Й. В. 59, 60
Новицький О. П. 338, 448–450, 461, 

487
Новиченко Л. 75, 301
Новіков М. І. 184
Новіков-Прибой О. 270
Новобранцев В. 78
Новосілецький А. Д. 250
Новохатько М. С. 12
Ноздрін М. Т. 46
Норд Б. Н. 465
Нос С. 339
Носачов А. 75
Носков Б. О. 188, 189

обухова Н. 464
Овдієнко І. А. 351
Овсянико-Куликовський Д. М. 225, 

226
Овсянико-Куликовські 225
Овчаренко В. К. 11, 12
Огієнко І. (Іларіон, митрополит) 65, 

184, 428, 457, 488, 489
Оглоблін Н. Я. 497
Огородніков Б. 55
Одарченко П. В. 502
Одинцов А. Н. 55
Одуха А. З. 251, 252
Озерський І. 410
Оковита К. О. 149
Оксененко М. 69
Окуліч-Козарін Г. Л. 160
Олар П. 270
Олександр 394
Олександр I, імператор 69, 97, 184, 

337, 395, 445, 454
Олександр ІІ, імператор 91, 97, 372
Олександр ІІІ, імператор 190, 195, 

372
Олександрів Б. 447
Олексієвець М. 128
Олексій Михайлович, цар 34, 394, 

395, 398
Олена, королева 394
Оленін О. 337
Оленко П.
Олесь О. 75, 77, 79, 81, 83, 419, 487, 

488
Олеховський М. О. 1

Олійник Б. І. 134, 268
Олійник М. 470
Олійник Ю. 38
Ольга, княгиня 100, 476
Ольжич О. 173, 419
Ольшанський К. Ф. 149, 161, 162
Ольшанські 161
Онацька Н. Н. 99
Онацький Н. Х. 1, 76, 98, 99, 101, 

102, 475
Онацькі 100
Онишкевич Л. 221
Онищенко В. 502
Опанасюк-Панасюк І. М. 249
Опільський Ю. 110
Оппокови 448, 450
Орда Н. 281
Ординський М. С. 261
Орел Н. І. 363
Орел П. С. 384
Орехов А. В. 211
Оричук А. 72
Орлик П. 456
Орлик П. І. 488–490
Орлов Г. 337
Орлова Н. 73
Орлова О. 75
Орловський В. 100
Орлянкін В. 409, 410
Ороховська А. А. 255
Осадець А. 113
Осадець Т. 113
Осипенко П. Д. 525
Осипов А. В. 49
Остапенко М. І. 89
Остащенко-Кудрявцев Б. П. 196, 197
Островерх М. 116
Островська З. Д. 269
Островська К. О. 269, 270
Островська Н. 269
Островська О. Й. 269, 270
Островська Р. П. 269, 270
Островський В. І. 269
Островський Г. Д. 269
Островський Д. О. 269
Островський І. В. 269
Островський М. І. 55
Островський М. О. (Остров-

ский Н. А) 59, 64, 267–272, 274
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Островський О. І. 269
Островський П. І. 269
Островські 64, 268, 269
Остроградський М. В. 19
Остроградський О. М. 28
Острозький В.-К. 59, 65
Острозький К. І. 59, 334
Острозькі, князі 51, 53, 54, 58, 59, 

63, 252
Осьмак К. 406
Осьмачко Т. 477
Отоцький С. 74
Охман В. Р. 270
Охримович В. Ю. 119, 120
Охріменко М. 469

Пааташвілі Г. 271
Пааташвілі І. 469
Павленко С. 338, 375
Павлик М. 339, 375
Павлик О. Я. 449, 450
Павличко Д. 268, 469, 502
Павлідіс Є. І. 230
Павло I, імператор 184, 395, 445
Павлов А. В. 287
Павлова С. Ю. 230
Павлович Ю. Ю. 397
Павловський І. Ф. 4, 44
Павловський І. Я. 388
Павловський М. К. 269
Павлюки 477
Павлюченко В. 72
Павлюченко Т. К. 88
Падалка І. 417
Падалка Л. В. 4
Палець Л. С. 17
Палига М. Ф. 88
Палієнко М. 199
Палій С. 257
Палладін О. 407
Паляничко М. П. 351
Панін А. 160
Панкеєви 225
Панфілова Г. Г. 453
Панч П. І. 147, 167, 177, 477
Панченко В. 502
Панченко І. 147
Панченко М. 147
Панчук-Кобилянська О. О. 319

Панютін Ю. 437
Паньківський С. 338
Паравійчук А. Г. 281
Параджанов С. 173
Парамонова 228
Пармузіна А. 73
Пармузіна Г. 69
Партицький О. 323
Пархоменко М. 73
Пархомович С. 257
Паршин Л. К. 453
Паславський Ю. 502
Пастернак Б. Л. 177
Пастернак Є. 134
Паталах О. 238
Патон Є. 407
Паустовський В. 221
Пахолюк В. І. 526
Пачоський Й. К. 214–216, 218
Пашко А. 164, 292
Пашков Є. В. 526
Пашковський П. 359
Пащенко А. С. 462
Пащенко О. 417
Пащук І. Г. 250
Пегліванова 269
Педа П. 266, 267
Педенко М. 269
Пекач А. С. 252
Пелещук А. П. 453
Пелипко І. В. 317
Первомайський Л. С. 177, 267, 419, 

487
Перевальський В. 470
Перелита О. Д. 32
Перепеляк І. М. 164
Перерва А. 268
Перетц В. 487
Пестель І. 337
Пестова-Хорошева 314
Петерс К. 39
Петлюра Л. 457
Петлюра О. 457, 491
Петлюра С. 301, 430, 457, 482
Петляш О. 463
Петраш Г. Й. 340, 384, 391, 392, 436
Петрашевич Г.  296
Петренко М. В. 521
Петренко М. Е. 15
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Петрик А. 135
Петрицький А. 417, 448, 457
Петро I, імператор 33, 92, 257, 337, 

366, 395, 454
Петро II, імператор 478
Петро ІІІ, імператор 91
Петро, інок 285
Петров В. Р. 157
Петров Г. Т. 76, 81, 105, 336
Петров Н. І. 452
Петров Р. С. 89
Петровичева В. 129
Петровичева-Смолева Л.-В. 115
Петровський О. О. 396, 398
Петропавловський А. Б. 292
Петрусенко О. А. 146, 464
Петусь А. Ю. 384
Пешкова К. П. 23
Пєрін В. П. 67
Пєтухов Є. В. 240, 388
Пивоваров Г. Л. 15
Пигуль В. 75
Пилинська М. 220
Пилипенко В. 502
Пилипенко М. 200
Пилипенко С. В. 200–202
Пильчиков М. Д. 185, 190, 192
Пимоненко М. 39
Пиріг Р. 450
Пирогов А. Х. 146
Пирогов М. І. (Пирогов Н. И.) 423, 

428, 509, 521
Пирожников О. 72
Писемський О. 338
Питреник А. Т. 54
Пишний П. С. 245
Піаніда Б. М. 39
Підгірний І. Д. 55
Підгора В. П. 475
Підмогильний В. 487
Підоплічко І. Г. 291
Підопригора Г. І. 152
Підсуха О. 373
Пілютін К. В. 153
Пінзель І. Г. 116
Пінк Г. 75
Піора В. І. 436
Піскорський В. К. 445
Піскорський К. 445

Пітоєв-Лідер К. М. 451
Піхуля В. М. 230
Плантени 61, 184, 498
Платонов А. 236
Плахтін І. 221
Плещинський І. М. 462
Плотник-Скомаровський З. М. 251
Плужник Є. 487
Побєдоносцев Ю. О. 6, 7
Повх В. О. 193
Погребенник Ф. П. 488, 489
Подерна-Маркова В. 75
Подорольський О. М. 82
Познаньська М. 470
Покальчук Ю. 502
Покотило В. Ф. 356
Покровська В. М. 452
Покровські 452
Полежай М. 73
Полєнов В. Д. 39, 459
Полетики 335–337, 340, 343
Полікарпов Ф. 336
Поліщук Б. О. 245
Поліщук В.  49, 319
Половець В. М. 386
Полоцький С. 184
Полторацька О. Т. 351
Полуботки 69, 70, 340
Полуботок А. 70
Полуботок Л. 70
Полуботок П. 70, 79
Поляков А. М. 526
Полянкер Г. 296
Польовий Б. 221
Понеділок М. 221
Пономаренко Г. Ф. 340
Пономаренко І. Д. 271
Пономарьов Ф. 72
Пономарьова Г. М. 13
Понятовський С. 59
Попик В. 125
Попко А. А. 391
Попов 445
Попов В. Д. 511
Попов Г. 335
Попов М. 417
Попова Л. 435
Попова Т. 502
Попович М. Р. 32
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Поповиченко В. І. 28
Попович-Семенюк М. 221
Попудренко М. М. 366
Порхало А. 158
Порхунов М. 220
Порчинська Л. Г. 271
Посошков І. 61
Потапенко Г. 219
Потебня О. О. 185
Потоцький І. О. 498
Потоцький П. П. 396
Потоцький С. 110
Потоцькі, графи 113
Потьомкін Г. О. 445
Похилевич Л. 295
Почерняєв Ф. К. 46
Починок М. І. 247
Пошивайло О. М. 37
Правдиченко В. 12
Прахов А. В. 418, 435, 437, 440, 459
Прибєгіна Г. 84
Пригара М. 470
Придатко О. 72
Приймак Г. 164
Прилюк Д. 266, 267
Примакова В. М. 364
Приступов П. Г. 163
Присяжнюк І. П. 269
Прихненко О. В. 230
Приходько А. 76
Приходько В. 502
Приходько Л. 89
Прібільська Т. 66
Пріцак О. 502
Прокоп’юк М. А. 264
Прокопієв К. 337, 338
Прокопович М. В. 388
Прокопович П. І. 87, 335
Прокопович Ф. 336
Прокоф’єв С. 203
Прончук М. 125
Пронюк Є. В. 466
Проскура Г. Ф. 145, 160, 191, 192, 

196
Прохоров С. М. 169, 170
Прохорович П. В. 295
Проценко О. 349
Процик І. Т. 263
Прошкін Є. Г. 211

Прудкий Н. 301
Прушинська О. 269
Псьол О. 337
Псьоли 337
Птуха М. 359
Птушкін В. 172
Пулавський Б. А. 269
Пулюй І. 339
Пумнул А. 320
Пустинський Микола, ігумен 334 
Пустовойтови 69
Путеанський Е. 204
Пуччіні Д. 503
Пушкарь М. 257
Пушкін О. С. (Пушкин А. С.) 219, 

220, 238, 306, 307, 341, 351, 
444, 453, 454, 480

Пушко С. З. 356
Пчілка Олена (Косач О. П.) 23, 29, 

30, 167, 339, 469, 470
Пшеничний 437
П’янов В. Я. 146
П’яскорський М. 271
Пятишева Н. В. 515

Рабинович Л. 269
Рабинський Д. 345
Рабовалюк М. І. 271
Равестейн Ван Дір 39
Радзієвський М. І. 275
Радченки 87
Радченко О. 464
Райко В. В. 283
Ракітін П. В. 12
Раков А. І. 526
Раковський Л. Ф. 257
Раскольников Ф. 467
Растопчин Ф., граф 337
Растреллі Ф.-Б. 481
Ратін Т. 253
Рахманінов С. В. 89
Рахт Є. М. 
Рачок П. Т. 250
Рашевський І. Г. 340, 375
Рева Ф. К. 349
Ревуцька С. А. 370
Ревуцький Д. М. 370, 470, 471
Ревуцький Л. М. 361, 370, 464, 471, 

483
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Реджіо А. 471
Редько М. П. 32
Резниченко М. 74
Резніков П. 221
Рейтерн Є. 420
Ренський М. Д. 15
Репетін П. О. 30
Репін І. Є. 20, 24, 337
Реп’ях С. П. 373, 386
Решетар Д. 502
Решетов О. 160
Рєдін Є. К. 145
Рєзанов В. І. 387
Рєпін І. Ю. 24, 39, 162, 170, 418, 

458, 459, 517
Рибак Н. 271
Рибаков А. 340
Рибаков Б. О. 381, 445
Рибалко П. С. 89, 404
Рибальченко В. 72
Рибинський В. І. 452
Рижков І. В. 189
Рилєєв К. (Рылеев К.) 60, 238, 336
Рильський М. Т. 3, 77, 177, 311, 355, 

419, 469, 477, 488
Римар А. П. 525
Рихлицькі 60
Ричль Ф. 387
Рігельман О. І. (Ригельман А.) 4, 

145
Ріхтер С. 482
Родимцев О. С. 404
Родіонова Т. 75
Рожановська М. Я. 269
Рожановський В. 269
Рождественська Н. І. 517
Рождественський В. О. 177
Рождественський Р. 271
Розанов А. Г. 359
Розен Б. 172
Розова Л. 269
Розумовський К. Г., граф 3, 87, 359, 

380, 394
Рокосовський К. К. 340, 404, 405
Роллан Р. 215, 221, 270
Роллє А. Ю. (Ролле Й.) 255, 265
Роман, протопоп 480
Романов О. Є. 445
Романови 69, 263, 425

Ромашкін М. 12
Ромашко В. 3
Ронін 253
Рославець М. 172
Рославці 337
Росляков І. А. 150
Ростовський Д. (Туптало Д.) 335, 

336, 395
Ротару С. 322
Ротач П. 44
Ротердамський Е. 184
Рощак Р. К. 352
Рощепій Я. 350
Рубін С. С. 295
Рубльов О. 450
Рубо Ф. 521
Рубцев В. 346
Рудакевич О. 502
Руданський С. 77, 336, 338
Руденко І. 338
Руденко О. К. 299
Руденок В. Я. 391, 392
Рудинський М. Я. 38–40
Рудиченко Є. 73
Рудишин Л. П. 270
Рудковська Л. Ф. 250
Руднєв Б. К. 102, 103
Руднєв С. В. 97, 406
Рудницька О. 66
Рудницький І. 120
Рудницький М. 110, 113
Рудницький Я. 502
Рудченки 31
Рудченко М. П. 29, 30
Рудченко Г. 73
Рудченко І. Я. (Білик І.) 30
Рудченко П. Я. див. Мирний Панас
Румянцев М. В. 12, 337
Румянцеви, графи 338
Русов О. 339, 341
Русова С. 339, 428
Рухлядки 337
Руч’євська Є. 84
Ручкін М. В. 152
Ручковський С. М. 453
Рылеев 238
Рындич Н. 364
Рюмкін Я. І. 144, 409, 410
Рябов О. 464
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Рябчук М. 503

Сабатьє Р. 454
Савельєв М. 72
Савенко А. І. 483
Савицька Н. 311
Савич А. 269
Савич І. 355
Савін М. 409
Савіна М. Г. 261
Савка О. І. 137, 138
Савкуком В. О. 66
Савранський І. Л. 270
Савчак В. 113
Савчаки 113
Савченко І. 73
Савченко М. 69, 73
Савченко М. Х. 89
Савченко О. М. 152
Сагалов З. В. 172–174
Садовська С. С. 109
Садовський М. К. 29, 43, 339, 370, 

464, 465
Саєнки 368
Саєнко Д. І. 466
Саєнко О. Ф. 368, 369
Сакевич Г. В. 501
Сакович В. І. 269
Саксаганська Н. М. 472
Саксаганський П. К. 339, 464, 465, 

468, 470–472
Самійленко В. 338, 339, 477
Самійленко Н. М. 349
Самойленко Г. В. 386
Самойлов О. 72
Самойлович Д. С. 425
Самойлович І. 257, 357, 380
Самокиш М. 417
Самородов В. М. 45
Самсонов С. П. 525
Самусь Д. С. 247
Самчук У. 49, 50, 52, 57, 110, 134, 

135
Сангушки 57
Сангушко П. Л., князь 53
Санько Г. 409
Сапухін П. А. 76, 79, 83
Сарана Ф. 502
Саратов І. Ю. 200

Саркізов-Серазіні І. Я. 302
Саученко Я. Т. 225
Сафіян-Лозинська 138
Сахновська О. 417, 418
Сахновський Г. В. 466
Саяний М. І. 152
Сваричевський А. В. 250
Сварник І. І. 247, 248, 267
Сверстюк Є. 467
Свєтлаєва В. М. 452
Свєтлов М. А. 225
Свєшніков І. К. 56, 57
Свинюк В. Т. 264
Свідзінський В. 167, 267
Світлицький Г. П. 444
Світличний І. 419
Світославський С. 417, 418
Свобода Л. 154
Святополк-Мирська Н. В. 215
Святослав Хоробрий, князь 476
Святський Є. 169
Седіков Ф. 75
Секлюцький В. В. 39
Секретарьов О. 410
Селегени 72
Селегень М. 72
Селегень С. М. 72
Селедець В. Д. 55
Селезньов І. 417
Селіванов О. Ф. 180
Селюченко О. Ф. 37
Семак П. І. 367
Семанюк Ю. 324
Семенець М. М. 502
Семенко Ю. 502
Семенов Г. 160
Семенов-Зусер С. А. 181
Семеновський В. 267
Сементовський А. 281
Сементовський М. 480
Семенченко К. 405
Семенчик М. М. 91, 92
Семенчинов М. Л. 191
Семенюта А. 74
Семилетов А. 231
Семирадський Г. І. 459
Семігіновський М. 331
Семко М. Ф. 189
Семплікевич Н. 340
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Сендульський А. 60, 62
Сенкевич Г. 267
Сенкевич Т. К. 503
Сенюк П. Т. 252
Сенявський А. М. 256
Сербін В. 338
Сергеєв Ю. 405
Сергеєв-Ценський С. М. 177
Сергієнко М. В. 88
Сергієнко Р. В. 105
Сергіїв О. Ю. 469
Сердюк А. В. 39
Сердюк А. Т. 20
Сердюк О. 73
Середа Г. К. 45
Середа Д. 405
Середа М. І. 120, 250
Сереженко М. Т. 88
Серов П. Д. 225
Сеспель Мішші (Кузьмін М. К.) 359
Сєченов І. 509
Сибанський 261
Сибірцев М. М. (Сибирцев Н.) 206, 

507
Сиваш В. Г. 231
Сигалов Д. 460
Сигізмунд I, король 110, 394
Сигізмунд ІІ Август, король 253, 

256, 257, 394
Сигізмунд ІІІ, король 53, 256
Сидельников Л. 84
Сидоренко І. Д. 355
Сидорченко В. А. 230
Сильванський С. 220
Симиренки (Симеренки) 287, 444, 

502
Симиренко В. Л. 285
Симиренко Л. П. 287
Симиренко С. Л. 287
Симоненко В. 285, 419
Симонов К. М. 177, 221, 411
Синельников К. Д. 144
Синівські 265
Синцов М. Д. 185
Синцова Д. О. 271
Синявський М. 110, 394
Сипало І. М. 194
Сис Т. А. 281
Сігневич Е. 126

Сільчевський Д. 371
Сімович В. І. 331, 332
Сірий див. Тищенко Ю.
Сірий П. Г. 261
Сірін Є. 466
Сірко І. 257
Сіробаба М. 76
Сірож Д. 76
Сірополко С. О. 277, 488–491
Сіцінський Ю. Й. (Сіцін-

ський Є. Й.), протоієрей 245, 
246, 255, 257–259, 275, 281

Скадовський М. Л. 235
Скаржинська К. М. 2
Скаржинський В. І. 16
Скачок П. 467
Скиба А. Г. 325
Скирда В. В. 181
Сковорода Г. С. 14, 15, 32, 100, 163, 

164, 173, 476, 502
Скомаровський Д. 120
Скородумов І. 220
Скоромець О. 94
Скоропадська О. 457
Скоропадська-Монтрезор М. 457
Скоропадський Д. 457
Скоропадський І. 144, 357, 358, 457
Скоропадський П. 400, 430, 456, 

457
Скорульська Н. 469
Скорульський М. 471
Скринник С. 74
Скрипниченко О. 269
Скуба М. 73
Скуленко І. М. 435
Скуратівський В. 502
Слабошпицький І. Ф. 286
Слабошпицький М. 375
Славутич Яр 221, 222, 375
Сластьон (Сластіон) О. Г. 17, 39, 

417, 418
Слатін І. І. 203
Слєдніков В. Н. 257
Сліпий Й., патріарх 113, 331 
Словацький Юліуш 120, 130, 131
Слюсаренко А. 232
Сльозка М. 331
Смаль П. І. 351
Смаль-Стоцький С. 427
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Смеричанський Я. З. 119
Смик Р. 136, 137
Смиков С. 18
Смирнов В. 72
Смирнов О. 87
Смирнов С. 407
Смирнова В. В. 314
Смирнова Т. М. 229
Смирнова В. 74
Смирнова Л. 74
Смілик М. М. 352
Смілянський Л. 87
Смолець Ф. 110
Смолич М. 463
Смолич Ю. 296
Смоловик В. В. 159
Смолянський 383
Смольський М. 127
Смотрицький М. 177
Смяга М. 89
Снігопад І. М. 115
Собестіанський О. П. 199
Собко В. 487
Соболевські 60, 337
Соболєв Д. М. 185
Соболь Л. 502
Сокирко В. К. 317
Сокіл В. М. 250
Соколенко А. С. 521
Соколов Г. 338
Соколов П. (Соколенко) 72
Соколовський О. Н. 206
Соколовські 337
Соколянський І. А. 427
Солдатов А. Д. 269
Солженіцин О. (Солженицын А.) 

215, 221, 467
Солнцев С. Ф. 66
Сологуб М. 405
Солодовник С. М. 19
Солодовников А. 147
Соломко С. 400
Солонина В. К. 358
Солоха Л. 89
Солохіна І. 225
Солунський Д. 437
Сонце Г. С. 351
Сопчук Р. 248
Сорока В. 28

Сорока М. 349, 406
Сороківський С. 135
Сосницький Б. 502
Сосновський Т. О. 51
Сосновські 62
Сосюра В. М. 177, 184, 301, 411, 

419, 467, 469, 482
Сочивець І. Й. 267, 359, 386
Спаська Є. 358
Спаська К. 336
Спаський І. Г. 357
Спендіаров О. О. 225
Сперанський М. Н. 388
Спиридон М. А. 248
Спиридонова И. К. 521
Співак І. А. 328, 331
Срезневський І. І. 184
Стабников В. Н. 511
Ставровецький К. див. Транквіліон-

Ставровецький К.
Сталін Й. 467
Станіслав Август, король 257, 258, 

261, 394, 498
Станіславський А. Г. 199
Станішев А. Л. 257
Становов О. 409
Стариков І. 221
Старинський В. 269
Старицька І. І. 472
Старицька М. М. 465, 473
Старицька С. В. 473
Старицька-Черняхівська Л. М. 465, 

472, 473
Старицький В. 502
Старицький М. (Міро-Скаля) 115
Старицький М. П. 29, 338, 339, 419, 

464, 465, 468, 470, 472–474, 
487

Старицький Ю. М. 473
Старицькі 472, 473
Старовєров І. Г. 270
Стародубець К. Є. 271
Старухи 113
Стасов В. В. 184, 459
Стафф Л. 177
Стахов О. П. 229
Сташис В. В. 199
Стебельська А. 502
Стебельський Б. 502
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Стебельські Л. і М. 502
Стеблянко О. І. 89
Стеклов В. А. 190
Стеллецький В. І. 381
Стеллецький Г. Я. 16
Стельмах М. 488
Стемпковський І. Я. 215
Степанець О. Ф. 269
Степанов Е. 259
Степанченко О. А. 72
Степов С. В. 50
Степовик Д. В. 488, 489
Стесіна С. 269
Стеслявська А. 71
Стефан, молдавський господар 394
Стефаник В. 29, 142, 319, 374, 419
Стеценко К. Г. 308, 464, 471
Стецюра І. 502
Стецько В. 163
Стецько В. І. 115
Стеченко Н. 345
Стешенки 472, 473
Стешенко І. І. 468, 472, 473
Стешенко І. М. 473
Стешенко І. Н. 89
Стешенко О. М. 473
Стешенко Я. І. 473
Стіліануді А. 418
Стогній І. П. 32, 164
Столбін О. 75, 78, 87, 105
Столяров Д. В. 191
Стороженко О. 339
Стоянов А. М. 199
Стояновський С. 409
Стражеско М. Д. 423
Страхов А. 169
Стретович В. 502
Стржелецький С. Ф. 515
Стрілецький К. 255
Стрільчук М. П. 115
Студинський К. 110
Стукалкин М. 349
Ступна В. 74
Стус В. 485
Суворін О. 77
Суворов О. В. 77
Сугак А. П. 27
Суган А. Ф. 42
Судієнко М. Й. 382

Сукачов Г. 72
Сулими 337
Сумкіна О. 502
Сумний С. 267
Сумцов М. Ф. 44, 76, 78, 143, 144, 

145, 185
Супрун Н. 172
Супрун С. 73
Супруненко Н. 175
Суптеля Д. 221
Суриков В. І. 459
Суровцева Н. В. 286, 295, 296, 475
Суручан І. 215
Суслов 464
Суслов В. М. 268
Сусоров В. Д. 241
Сухарева Л. 172
Сухомлин О. 340
Сухомлинський В. О. 28, 427, 466
Суярко С. І. 351
Суярко Я. С. 351
Сятина Л. В. 363

Табаровський Я. 410
Талащук І. 60
Талієв В. 72
Танюк Л. 503
Тараненко М. П. 88
Тараненко П. 470
Таранов Г. 463
Таранухін В. А. 395
Таранущенко С. 145
Тарасевич І. Г. 444
Тарасенко О. 75
Тарасков Д. Ф. 285
Тарле Є. В. 177, 238
Тарнавський М. 110
Тарновська Н. 338
Тарновський В. В. (молодший) 333, 

334, 336, 337, 340–342, 377, 
378, 420

Тарновський В. В. (старший) 337, 
338, 340

Тарновські 337
Татаренко Л. 271
Татаринов Т. Д. 42
Татарченко Г. 163
Твардовський О. Т. 3, 177, 411
Твердохліб К. 147
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Твердохлібов А. Д. 90
Тверський П. 72
Телал М. І. 523
Тельвак В. 450
Тен Б. (Хомичевський М. В.) 49, 

466, 469
Теодорович Н. І. 259
Теофіляк Р. С. 270
Тереножкін О. І. 398
Терентій Т. 73
Терещенки 71, 74, 459
Терещенко А. К. 39, 71
Терещенко А. Я. 395
Терещенко В. І. 502
Терещенко І. М. 418, 459
Терещенко К. 301
Терещенко М. А. 95, 419
Терещенко С. М. 290, 459
Терещенко Ф. А. 459
Терлецька К. 269
Терлецький О. 489
Терновий К., граф 126
Тернюк К. 125
Терняк О. 125
Тесленко А. Ю. 15
Теслюк І. М. 248
Тессер М. 463
Тетерук П. І. 254
Тетянич Яр. 467
Тєрєбєнєв І. І. 401
Тимофійова Є. І. 55
Тимочко П. 110
Тимченко Д. Х. 158
Тимченко Є. 450
Тирін А. 74
Титаренко І. М. 88
Титаренко Л. 268
Тихонов М. С. 177
Тихонравов Н. 20
Тихончук С. 73
Тичина Є 477
Тичина Л. П. 477
Тичина П. Г. 3, 32, 167, 184,  

220, 350, 360, 375, 411, 419, 
477, 478

Тищенко Ю. (Сірий) 449, 451
Тім В. Ф. 399
Тіц М. 172
Тканко О. 427

Ткач Г. А. 189
Ткач Д. В. 19
Ткач І. 73
Ткач М. 375
Ткаченко В. 355, 373
Ткаченко Г. К. 475
Ткаченко Л. С. 158
Ткаченко М. 169, 450, 471
Ткаченко О. 427
Ткачук Г. 125
Тобілевич І. 328, 338
Товстоліс І. І. 340
Товстуха Є. С. 386
Токар Й. І. 278
Токарєв Є. 270
Толвінський М. К. 238
Толкунов Е. 236
Толочко П. П. 386
Толстая Т. Л. 459
Толстой И. 437
Толстой Л. М. 24, 142, 219, 220, 

270, 338, 482
Толстой О. М. 142
Томара В. С. 445
Томашевський В. 427
Томашівський С. 488, 489
Томашук А. Ф. 270
Томащук К. 331
Томилін С. А. (Томилин С. А.) 424, 

425
Томиловичі 337
Томишко В. А. 139
Торгова Л. Г. 277
Тотлебен Э. М. 521
Тоцалюк А. К. 261
Транквіліон-Ставровецький К. 

(Ставровецький К.) 55, 356, 
498

Трахман М. 410
Трепке В. 35
Третьяков П. 418
Тригуб М. 288
Тригубенки 345
Трінклер М. П. 144, 145, 208
Тронько П. 301
Трофимович І. 336
Трохимовський М. Я. 19
Трохимчук Д. Т. 54
Трохимчук Т. К. 53
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Трошкін П. 409
Трубецький, князь 228
Трутовський К. 417, 418
Труш А. 469
Труш І. 449, 470
Трушковський Н. 20
Тулуб П. 443
Туманська Ф. 71
Туманські 69, 71, 79
Туптало Д. див. Ростовський Д.
Туран Є. З. 355
Тургенєв І. 167, 270
Туржанський М. П.
Туркевичі 60
Турков М. 72
Турцевич І. Г. 387
Турчак Г. 296
Турченко В. 525
Тучапський Я. 119
Тучемський М. 60
Тюменєва Г. О. 172, 173
Тютчев Ф. 270
Тютюнник А. 221
Тютюнник Г. 470, 482
Тютюнники 173
Тягно Б. Х. 465
Тьомін В. 409

Убийвовк І. С. 28
Уваров М. 471
Углицький Ф. 340
Угрімов О. І. 263
Угрюмов С. 269
Удинцов Ф. А. 424
Удовиченко П. 156
Ужвій Н. 64, 373, 477
Уколов В. І. 308
Украинец А. И. 511
Українка Леся (Косач Л. П.)  

2, 23, 29, 75, 267, 296,  
311, 319, 339, 374, 411,  
419, 468–470, 473, 476,  
482, 487

Український Я. Г. 286
Ульяновський В. 450
Уманець І. 71
Уманець М. 71
Уманець П. 71
Уманець Ф. 71

Уманці 69, 71, 337
Уралов І. М. 383
Урбан-Вовк М. 456
Урвант Ф. О. 254
Усенко П. М. 19
Усиков О. Я. 144
Усік І. П. 367
Усович В. 271
Успенський М. І. 66
Устименко С. 120
Устинов О. 409
Устинович М. 319
Ухань І. В. 32
Ушакова Н. А. 453
Ушацький В. 225
Ушинський І. І. 351
Ушинський К. 338, 428
Ушкалов Л. В. 164
Ушкаренко В. О. 242

Фабр Ж. А. 104
Фабриціус І. В. 215
Фадєєв О. 215, 221
Файнштейн Д. Й. 238
Фальк Р. Р. 100, 102
Фальц-Фейн Е. О. 340
Фарадей М. 192
Фарафонов С. С. 189
Фармаковський Б. В. 215
Фатов М. М. 328
Федєньов І. П. 269
Федін К. 221
Федоров І. 2, 67, 183, 184, 427
Федоров О. 404, 411
Федорук О. К. 134
Федорцова С. 129
Федунець М. 267
Федченко П. Я. 350
Федюн Л. 269
Федькович Ю. А. 323, 324, 338
Фекленко М. 405
Фельдман В. А. 462
Фесик Я. К. 97
Фесюра І. А. 20
Фещенко А. В. 194
Фіалкова О. В. 445
Філарет, архієпископ див. 

Гумілевський Д. Г.
Філатов В. 221
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Філімончук І. 502
Філіппенко Л. Г. (Домбровська Л.) 

173
Філіппов Є. І. 525
Філоненко Я. С. 155
Філонов І. 470
Філянський М. Г. 1
Філь Г. 502
Фільц Б. 469
Фінаровський Л. 172
Фінберг Л. 502
Фінкель О. М. 177
Флеммінг С. Л. 82
Флоренський Павло 177
Фогель Н. 221, 224
Фоменко О. 72
Фомін Є. П. 220, 225
Фомін І. В. 233
Фортунатов О. Ф. 206
Фортус М. А. 216
Фрадкін М. 169
Франко І. Я. 77, 142, 184, 319, 329, 

374, 375, 411, 465, 470, 481, 
487, 489, 499

Франчук В. 457
Фрідерікс, барон 396
Фробен 184
Фроленко В. 410
Фролов І. 33
Фролова М. Ф. 286
Фролов-Багреєв І. 17
Фуженко А. 372
Фундуклей І. 437
Фурман І. С. 252
Фурманчук Г. Й. 249
Фучик Ю. 42
Фуше Ж. 184

Хабаров В. 410
Хаварівський Б. 128
Хазан М. 375
Хаїт Л. 173
Хайн-Тарновська Т. 378
Халдей Є. 409, 410
Халтурін І.  313 314
Хамадан А. 522
Ханенки 337, 398, 461
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Шпильова Н. М. 303
Шпізель Р. С. 63
Шрамко Б. А. 182
Шрамко Л. І. 145
Штих В. Г. 164
Шульга А. П. 265
Шумлянська Л. Ф. 280
Шургот Я. 137
Шуст Р. 457
Шушпанова Е. Г. 13

Щарапа О. М. 286
Щербаківський В. 45
Щербаківський Д. 397
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Щербакова В. М. 491
Щербанюк Л. І. 322
Щербина С. 345

Юдіна Л. М. 167, 170, 187
Юріна Л. 433
Юрченко Н. С. (Yurchenko N. S.) 

101, 102
Юсин Г. 419
Юшко Н. М. 13

Яворницький Д. 378
Яворська О. Д. 276
Яковчук П. І. 58
Якуніна Н. В. 500
Ярмак Н. 380
Ярмош Т. В. 293
Ярова Г. 458
Яроршенко Т. 504
Ярошик В. О. 178

Ясновськая Л. В. 342
Яцюк Г. К. 123
Ящук И. П. 280

Ballin de Ballu J. 185

Doguzov V.  див. Догузов В. Д.

Gebhardt O. 185
Grimsted Kennedi P. 178, 186

Mykhaylychenko S. 425

Nieć S. 62

Pavlenko I. див. Павленко І. Т.

Yurchenko N. S. див. Юрченко Н. С.

Zamyatkina A. див. Замяткіна А. Є.
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австралія 113, 127, 301, 447, 498, 
502

Австрія 1, 319, 324, 325, 492, 498
Австро-Угорщина 317
Автономна Республіка Крим (див. 

Крим) 512, 516, 519, 523, 524, 
526, 527

Азербайджан 301
Азія 42, 498
Америка 42, 126, 498, 503
Амстердам, м. 61
Англія 100, 431, 498
Ангола 409
Антверпен, м. 61
Антонівка, с. 258
Антонівці, с. 125
Аргентина 447
Архангельськ, м. 313
Астрахань, м. 224
Афганістан 245, 283, 301, 347, 350, 

408–410
Африка 55, 56

Багатів, с. 290
Баглаї, с. 253
Базель, м. 61
Байконур, космодром 371
Балаклава, м. 429
Балаклійський р-н 146
Балаклія, м. 146
Балта, м. 257
Балтський пов. 257
Бар, м. 258
Батум, м. 314
Батурин, м. 347, 379, 380
Бахмацький р-н 379
Бахмач, м. 334, 346, 405
Бахмаччина 347

Бахчисарай, м. 436
Бельгія 498
Бережани, м. 110, 112–114, 136, 137
Бережанський пов. 113
Бережанщина 113, 137
Берездівський р-н 268, 270
Березна, смт 348
Берестейське воєводство 59
Берестечко, м. 51, 56, 57, 258
Берислав, м. 227, 228
Бериславщина 228
Беркешенца, с. 394
Берлін, м. 403, 405, 410
Бесарабія 278
Біла, с. 132
Білгород, м. 255
Білі Стовпи, м. 410
Білозерський р-н 216
Білопілля, м. 106
Білопільський р-н 74
Білорусь 61, 127, 250, 301, 336
Більське городище 181
Бірки, с. 53
Близький Схід 2
Блистова, с. 355
Бобровицький р-н 349, 360
Бобровиця, м. 348–350
Богдановка, с. 258
Богодухівський пов. 155
Богуслав, м. 394
Бойківщина, с. 285
Болгарія 1, 28, 85, 87, 95, 117, 255, 

301
Болотовка, с. 270
Борзна, м. 368
Борзненський пов. 87
Борзнянський р-н 378
Боровки, с. 258
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Борщі, с. 257
Борщів, м. 114
Борщівщина 115
Бразилія 501
Брацлавське воєводство 59
Брацлавський пов. 257, 258
Будище, с. 304
Буковина 110, 258, 316, 319, 324, 

325, 328, 330
Булахів, с. 359
Буринський р-н 75
Бурська обл. 87
Бучач, м. 115
Бучаччина 116

Валки, м. 147
Валківщина 147
Варшава 2, 52, 53, 56, 61, 66, 387
Василівка, с. (див. Гоголеве, с.) 20, 

34, 39
Василівка, с. 73
Васьківці, с. 125
Ватикан 503
Велеснів, с. 126, 129
Велика Іловиця, с. 125
Велика Мануйлівка, с. 22
Велике Князівство Литовське 261
Великий Бурлук, смт 148, 149
Великий Чернятин, с. 254
Великі Бережці, с. 125, 126
Великі Сорочинці, с. (див. Соро-

чинці, с.) 19
Великобританія 408, 495
Великобурлуцький р-н 149, 161
Великобурлуччина 149
Венеція, м. 61
Верба, м. 54
Вербки, с. 258
Вертіївка, с. 350, 351
Верхній Бишкин, с. 150
Верхняки, с. 254
В’єтнам 408, 409
Вижницький пов. 324
Вижницький р-н 317
Високе, сел. 166, 167
Вишенці, с. 258
Відень, м. 481
Вілія, с. 59, 60, 64
Вільковець, с. 258

Вільнюс (Вільно), м. 144, 498, 508
Вільшана, с. 305
Вінницька обл. 403, 406
Вінницький пов. 257–259
Вінниця, м. 255, 258, 464
Вірменія 436
Воздвиженське, с. 74
Волгоград, м. (див. Сталінград, м.) 

150
Волинська губ. 253, 263
Волинське воєводство 59
Волинь 53, 56, 57, 60, 62, 66, 259, 

268, 396
Володимир-Волинський, м. 405, 

435, 437
Володовець, с. 258
Волочиськ, м. 246
Волочиський р-н 247
Вороніж, м-ко 95
Ворошиловград, м. 407
Врачанський округ 87

гадяч, м. 23, 29, 395
Гайден, м. 457
Гайсинський пов. 257–259
Галицько-Волинська держава 51
Галич, м. 436
Галичина 110, 119, 258
Гамбург, м. 434
Гарбузівська вол. 73
Генічеськ, м. 228–230
Генічеський р-н 221, 229–231
Гераклійський п-ів 513–515
Глухів, м. 70, 71, 74, 78, 84, 85, 335, 

364
Глухівський пов. 69, 70
Глухівщина 71, 77, 84, 85
Гоголеве, с. (див. Василівка, с.) 34
Голландія 99, 336
Гонзаг, м. 406
Городище, м. 289, 312
Городищенський р-н 287, 305
Городищина 289
Городок, с. 258
Городянський пов. 340
Горький, м. 327
Греція 336, 447
Гримайлів, сел. 110
Грузія 436
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Гусятин, сел. 116, 117
Гусятинський р-н 137
Гусятинщина 117, 138

Дакар, м. 56
Далекий Схід 407, 410
Дашава, смт 254
Дворічанський р-н 151
Дворічна, смт 151
Демшин, с. 258
Денисів, с. 118
Деражнянський р-н 266
Дзензелівка, с. 293, 294
Диканька, с. 8, 9, 39
Дмитрівка, с. 347
Дмитріїв, м. 87
Дніпровський пов. 220, 225
Дніпродзержинськ, м. 462
Дніпропетровськ, м. 467
Довгий Брід, х. 249
Довгопільська округа 324
Долговець, с. 258
Донецька обл. 150
Дорогоща, с. 249
Драбівський р-н 285
Дубенський пов. 53, 54
Дубенський р-н 54
Дубенщина, 54–56, 58
Дубно, м. 50, 52–58
Дубовичі, с. 73
Дубрівка, с. 54
Дунаївці, м. 247
Дягова, с. 355
Дяківка, с. 258

едмонтон, м. 128, 447
Естонія 430
Ефіопія 408, 409

Євпаторія, м. 515
Європа 42, 74, 126, 319, 337, 403, 

410, 478, 480, 481, 492, 503
Єгипет 408
Єйськ, м. 525
Єлєновка, с. 258
Єлисаветград, м. 217
Єліне, с. 367
Ємці, с. 253

жашків, м. 289
Жванець, м. 258
Желєзногорськ, м. 95
Женева, м. 61
Жилинці, с. 258
Житомир, м. 269
Житомирська обл. 406
Жовтневе, смт 74
Жоравка, с. 19

Заболотов, смт 261
Завадівка, с. 258
Загірне, с. 253
Задніпров’я 66
Закарпаття 128
Заліщанщина 119
Заліщики, м. 119, 120
Заміхів, с. 258
Заньки, с. 369
Заполяр’я 410
Запоріжжя, м. 128, 337
Запорізька Січ 395
Заслуч, с. 254
Західна Європа 483, 498
Західна Україна 59, 60, 250, 269, 

404
Західне Подністров’я 326
Західноукраїнська Народна Респуб-

ліка (ЗУНР) 119
Збараж, м. 113
Звенигородка, м. 290, 291
Звенигородський пов. 304
Звенигородський р-н 303
Звенигородщина 291, 292
Здовбиця, с. 53
Зеленівка, с. 347
Златоуст, м. 407
Зміїв, м. 152
Зміївський пов. 146, 157
Зміївський р-н 152, 153
Зміївщина 152
Золота Балка, маєток 215
Золотоноша, м. 285
Золочів, смт 110, 154
Золочівський р-н 163
Зяньковці, с. 258

іване-Золоте, с. 119
Іванківці, с. 258
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Івано-Франківськ, м. 436, 502
Івано-Франківська обл. 302
Івано-Франківщина 113
Івот, с. 70
Ізраїль 173
Ілляшівка, с. 253
Індія 1, 2, 301
Індонезія 2
Іран 2
Іржавець, с. 370
Іркутська губ. 72
Іспанія 404
Італія 1, 99, 100, 374, 384,  

408, 498
Ічня, м. 352
Ічнянський р-н 337, 352, 370, 377

кавказ, регіон 261
Кадиївці, с. 257
Казань, м. 351
Казахстан 309
Каланчак, с. 220
Калуга, м. 6, 372
Калузька губ. 20
Калуш, м. 302
Кам’янецький пов. 255–259
Кам’янець-Подільський, м. 83, 245, 

255–258, 261, 266, 274, 275, 
277, 278, 280–282, 395, 457

Кам’янка, м. 305, 306
Кам’янський р-н 306
Канада 56, 65, 77, 106, 119, 120, 

127, 221, 301, 309, 319, 447, 
501, 502

Канів, м. 292, 293, 300–302, 313, 
314, 394

Канівський р-н 292
Канівщина 293, 314
Капустяни, с. 258
Караван, х. 73
Карлівка, м. 9
Карлівський р-н 10
Карпатська Україна 404
Каховка, м. 214, 224–226
Каховщина 226
Качанівка, с. 377, 378
Квітки, с. 307, 308
Кельн, м. 61
Кзил-Ординська обл. 56

Київ, м. 43, 69, 70, 93, 100, 233, 
250, 254, 257, 264, 266, 268, 
285, 302, 319, 327, 334, 338, 
340, 360, 366, 391, 393, 395, 
396, 402, 405–408, 410, 415, 
417–422, 425, 428, 431, 432, 
434–437, 441–447, 449–452, 
454–456, 458, 459, 461–465, 
467–470, 474–487, 489, 491, 
492, 494, 495, 497, 498, 500, 
502, 504–506, 508–510.

Київська губ. 290, 295, 300, 335, 
336, 395, 421, 429

Київська обл. 403, 406, 415, 450
Київська Русь 51, 181, 199, 298, 353, 

391, 423, 434, 436
Київське воєводство 59
Київщина 445, 493
Кирилівка, с. 304
Кисловодськ, м. 39
Китай 2, 28, 270, 301, 404,  

409, 498
Кімполунг, м. 319
Клебани, с. 258
Кліщинці, с. 288
Кобеляки, м. 19
Кобеляцький р-н 21
Ковалівка, с. 34, 35
Козацьке, с. 257
Козелець, сел. 334, 353
Козелецький округ 349
Козелецький пов. 349
Козельщинський р-н 22
Козівський р-н 118
Козова, смт 113
Коломия, м. 128
Кольбушів, м. 53
Комсомольськ, м. 10, 11
Конотоп, м. 74, 86–88, 395
Конотопський пов. 87, 347
Конотопщина 87
Константинополь, м. 514
Констянтинівський пов. 158
Копенгаген, м. 424
Копичинці, с. 137
Корея 408
Коровинці, с. 74, 340
Короп, смт 353, 354, 371
Коропський р-н 354
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Коропщина 354
Корсунщина 308, 309
Корсунь-Шевченківський р-н 307, 

310
Корсунь-Шевченківський, м. 

307–309, 406
Корюківка, м. 354
Корюківщина 355
Косівщина, с. 75
Костянтиноград, м. (див. Красно-

град, м.) 155
Краків, м. 61
Красногірки, с. 258
Красногорськ, м. 410
Красноград, м. (див. Костянтино-

град, м.) 155
Краснокутськ, смт 170
Краснопілля, слобода 70
Кременець, м. 110, 120–122, 130, 

138, 141, 396, 498
Кременецьке воєводство 59
Кременецький пов. 120, 121
Кременецький р-н 122, 125
Кременеччина 121
Кременчук, м. 11–13, 27, 42, 47
Кременчуцький пов. 11, 12
Кременчуччина 12
Кривий Ріг, м. 150
Криводиженці, с. 258
Криводол, м. 85
Кривуха, с. 55
Крим 82, 338, 513, 515
Кримська обл. 434
Кринички, с. 257
Кролевець, м. 88, 337
Кролевецький р-н 73
Крюків, станція 12
Крючки, с. 146
Куба 408, 409
Кузьмин, с. 258
Кузьминець, с. 258
Кулички, с. 100
Куоккала, м. 517
Курськ, м. 69, 426
Куряни, с. 113
Кустанайська обл. 75

Лажева, с. 253
Лановецький р-н 131, 132

Лебедин, м. 69, 74, 75, 77, 78, 89, 
99, 102, 103

Лебединська вол. 74
Лебединський пов. 70, 72
Лебединський р-н 73
Лебединщина 69, 73, 89, 90
Лейден, м. 61
Лейпціг, м. 387
Лемківщина 115
Ленінград, м. (див. Санкт-Петер-

бург, м.) 30, 222, 251, 270, 
351, 515

Летичів, м. 259
Летичівський пов. 257–259
Летичівський р-н 260
Литва 61, 69, 394, 480
Лівобережна Україна 86, 181, 337, 

338
Ліон, м. 61
Літинський пов. 257–259
Локня, с. 79
Лондон, м. 61, 424
Лохвицький пов. 14
Лохвиця, м. 14
Лубни, м. 15, 16, 47
Луцьк, м. 53, 54, 57, 62, 429
Луцьке воєводство 59
Луцький пов. 53
Львів 43, 56, 110, 119, 127, 128, 139, 

319, 323, 436, 450, 481, 489, 
502

Люблінська губ. 205
Лютівка, слобода 155

Майків, с. 60
Майнц, м. 61
Маків, м. 258
Маківці, с. 258
Мала Рибиця, с. 73
Мала Улича, с. 258
Маліївці, с. 258
Малоросія 82
Маньківський р-н 293, 294
Марімонт, м. 206
Марківці, с. 349
Мартинівка, с. 70
Махаринці, с. 254
Медведівка, с. 298
Меджибіж, смт 256, 260, 261
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Межиріч, с. Лебединський р-н, 
Сумська обл. 69

Межиріч, с. Острозький р-н, Рів-
ненська обл. 59

Мелітополь, м. 406
Мена, м. 355, 356
Менський р-н 348, 355
Менщина 355, 356
Мигове, с. 317
Миколаїв, м. 161, 217
Микуличі, с. 467
Миньківці, м. 258
Миргород, м. 16–18, 29, 47
Миргородський р-н 19
Миргородщина 17
Митченки, с. 87, 347
Михайлівка, с. 70
Михайловка, с. 258
Мізоч, м-ко 59
Міттенвальд, м. 503 
Мліїв, с. 287
Могилівка, с. 258
Могилів-Подільський, м. 253, 278, 

279
Могилівський пов. 257, 258
Мокіївці, с. 271
Молокиш, с. 257
Молотків, с. 131, 132
Молчанівський р-н 56
Монастириський р-н 126
Монголія 404, 409
Мордовія 309
Моринцi, с. 304, 421
Москалівка, с. 258
Москва, м. 6, 20, 30, 34, 56, 157, 

158, 222, 242, 253, 254, 263, 
264, 268–271, 351, 381, 387, 
392, 410, 435, 452, 462, 482

Московська обл. 6, 150
Мужен, м. 301
Мюнхен, м. 128

наддністрянщина 215
Натальївка, с. 71
Недригайлів. с. 69, 74, 92
Недригайлівський р-н 74
Немирів, м. 255
Нетішин, м. 248, 249
Низи, смт 68, 83, 84

Ніжин, м. 34, 335, 338, 356, 357, 
363, 387, 389, 417

Ніжинський р-н 350, 357, 363, 369
Ніжинщина 356, 357
Німеччина 1, 2, 4, 14, 28, 61, 73, 97, 

100, 132, 196, 230, 257, 259, 
261, 264, 301, 336, 363, 384, 
407, 408, 411, 447, 457, 482, 
492, 495, 498, 502, 503

Нова Басань, с. 350
Нова Каховка, м. 226, 231–233, 237
Нова Слобода, с. 96
Нова Чиголка, с. 70
Новгород, м. 437
Новгород-Сіверський пов. 68
Новгород-Сіверський, м. 334, 

380–383
Новий Биків, м. 349
Ново-Александрія, м. (див. Пулави, 

м.) 206
Ново-Басанська вол. 360
Новомихайлівка, с. 221
Новорайськ, с. 228
Новоросія 337
Новосибірськ, м. 199, 327, 420
Норильськ, м. 317
Носовиця, с. 53, 54
Нью-Йорк, м. 128, 270
Нюрнберг, м. 61, 173, 395

обич, с. 125
Обухівка, с. 39
Одеса, м. 43, 83, 217, 266, 418, 464, 

502, 513, 514
Одеська обл. 406
Олександрівка, с. 258
Олександрія, м. 217
Олексіївка, с. 157
Оленівка, с. 378
Олешки, м. (див. Цюрупинськ, м.) 

222
Ольвія, м. 515
Ольгопіль, м. 279
Ольгопільський пов. 257–259
Ольшанки, с. 258
Опішне, с. 36
Орел, м. 405
Оренбург, м. (див. Чкалов, м.) 334, 

340
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Оренбурзька губ. 364
Орловська губ. 20
Оряхово, м. 95
Осники, с. 132
Остапківці, с. 258
Остер, м. 353, 358, 359
Остерщина 358, 359
Острог, м. 53, 56–63, 65–67, 177, 

253, 268, 335
Острозький пов. 270
Острозький р-н 59, 64
Остропільський р-н 254
Охтирка, м. 69, 71, 74, 90, 91, 105
Охтирський пов. 70, 72, 74, 75, 91
Охтирщина 90, 91
Очаків, м. 395

Павликівці, с. 258
Павлиш, ст. 13
Париж, м. 54, 55, 61, 128, 270, 422, 

447, 488, 496
Первомайськ, м. 429
Первомайський р-н 150
Первомайський, м. 156
Перекопівка, с. 71
Перепеличчя, с. 258
Переяслав-Хмельницький, м. 2, 

163, 466
Перм, м. 313
Петрівське, с. 359
Петроград, м. (див. Санкт-Петер-

бург, м.) 12 
Петронест, с. 258
Печорна, с. 119
Пирятин, м. 18, 52
Пирятинський пов. 19
Південний Крим 513
Південно-Західний край 481
Південно-Західний Крим 513
Півнева Гора, х. 249
Північна Буковина 316, 317
Північна Осетія 309
Північна Чернігівщина 338
Північне Лівобережжя 105
Північно-Західний Крим 513
Підволочиський р-н 129
Підгаєцький пов. 113
Підгайці, м. 113
Підгородський стан 33

Підлісний Мукарів, с. 258
Підлісний Ялтушків, с. 258
Підляшшя 115
Піски, с. 360
Погарський пов. 337
Погорілці, с. 54, 59
Поділля 109, 245, 259, 260, 265–267, 

275, 276, 281
Подільська губ. 245, 255, 258, 259, 

275, 278
Подільське воєводство 258
Подольськ, м. 150, 309
Полісся 416
Полоне, с. 258
Полоцьк, м. 435
Полтава, м. 1, 2, 5, 6, 24–27, 29, 30, 

33, 34, 38–47, 100, 335, 337, 
340

Полтавська губ. 2, 3, 14, 19, 37, 361, 
395

Полтавська обл. 8–11, 14–16, 18, 19, 
21–23, 27, 32, 34–36

Полтавський р-н 34
Полтавщина 2, 3, 4, 6, 22, 24, 30, 31, 

35, 38, 39, 46, 48, 52, 430
Польща 1, 12, 28, 50, 52, 60, 66, 67, 

100, 124, 127, 131, 177, 206, 
215, 257, 261, 277, 301, 336, 
351, 384, 408, 480, 492, 495

Португалія 498
Потсдам, м. 410
Почаїв, м. 51, 57, 119, 121–123,  

139
Почеп, м. 335
Прага, м. 301
Привільне, с. 54
Приколотне, смт 161
Прилуки, м. 360, 362
Прилуччина 361
Приостерря 356
Проскурів, м. (див. Хмельницький, 

м.) 244, 245, 255, 274, 283
Проскурівський пов. 257–259
Прусія 67
Псков, м. 435, 437
Птича, м-ко 53
Пулави, м. (див. Ново-Александрія, 

м.) 205
Пустовійтівка, с. 92, 93
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Путивль, м. 96, 97
Путивльський пов. 33
Путивльщина 97
Пшемисль, м. 12

райгород, с. 258
Рачин, с. 54
Ременівка, с. 350
Реутов, м. 6
Решнівецька вол. 263
Решнівка, с. 263
Рига, м. 222
Рим, м. 20, 61, 350
Рихта, с. 258
Рівне, м. 49, 50, 52, 56, 61
Рівненська обл. 52, 54, 58, 64, 65
Рівненський р-н 54
Рівненщина 49
Ріпінці, с. 258
Річ Посполита 60, 394
Рожин, с. 258
Романівка, с. 258
Роменський пов. 71
Роменщина 92–94
Ромни 74, 91–93, 100, 105
Російська імперія 4, 60, 93, 394, 

395, 480
Російська Радянська Федеративна 

Соціалістична Республіка 
(РРФСР) 165

Росія 1, 28, 39, 57, 61, 66, 67, 78, 95, 
107, 127, 172, 173, 177, 207, 
215, 261, 263, 277, 301, 319, 
336, 337, 339, 352, 372, 384, 
385, 415, 430, 431, 481, 483, 
492, 502, 503, 520

Ротлистрівка, с. 258
Рудки, с. 248
Румунія 317, 330, 336
Руски Керестур, с. 128
Русь 79, 381, 440, 459, 503
Рязань, м. 6, 467

Савинецька вол. 255
Самарканд. м. 436
Самчики, с. 262–264
Санкт-Петербург, м. (див. Ленінг-

рад, м., Петроград, м.) 20, 34, 
66, 72, 76, 99, 139, 183, 251, 

257, 301, 371, 387, 420, 454, 
493, 498

Саратов, м. 150
Сатанів, м. 256, 259
Сатиїв, с. 54
Сахновщина, смт 157
Свердловськ, м. 24, 314, 512, 515
Світанок, с. 363
Севастополь, м. 261, 410, 411, 

429, 492, 512, 513, 515–517, 
519–521, 523–526

Северинівка, с. 258
Семаки, с. 258
Семенівка, м. 364
Семенівщина 365
Семидуби, с. 53
Сербинівка, с. 254
Сергії, с. 323
Середнє Подніпров’я 298
Середня Азія 436
Сибір 72
Сирія 408
Сідней, м. 128
Сілістра, м. 255
Скала-Подільська, смт 110
Скаришів, м-ко 394
Сквирський округ 335
Скибинці, с. 258
Скіфія 515
Сковородинівка, с. 163
Славгород, с. 72
Славута, м. 250–252
Славутський р-н 248, 249
Славутчина 250
Славянськ, м. 150
Слобідка Янівська, с. 258
Слобідка, с. 258
Слобідка-Шелехівська, с. 244, 266
Слобідська Україна 143, 144, 181
Слобідсько-Українська губ. 70, 180
Слобода Жабокрича, с. 258
Слобожанщина 78, 143–145, 166–

168, 171, 174, 200, 201
Словаччина 127
Сміла, м. 396
Смоленськ, м. 435
Смотрич, м. 258
Соколово, с. 153
Сокоринці, с. 39
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Соловки, архіпелаг 335
Сорочинці, с. (див. Великі Соро-

чинці, с.) 33
Сосницький пов. 366
Сосницький р-н 366
Сосниця, смт 340, 365, 372, 383
Сосниччина 366
Софія, м. 139
Сочі, м. 64, 268, 269
Союз Радянських Соціалістичних 

Республік (СРСР) 3, 12, 57, 
199, 317, 319, 363, 371, 380, 
394, 407, 409, 414, 480, 481, 
483, 501, 521

Спадщанський ліс 96, 98
Співдружність Незалежних Держав 

(СНД) 107, 173, 199, 498
Сполучені Штати Америки (США) 

28, 56, 120, 126, 127, 164, 169, 
173, 221, 255, 301, 309, 319, 
409, 430, 447, 456, 485, 495, 
501, 502

Сталінград, м. (див. Волгоград, м.) 
253, 355, 405, 410

Сталіно, м. 406
Стара Вінниця, с. 258
Старе Поріччя, с. 258
Старий Скалат, с. 129
Старі Горичківки, с. 258
Стародуб, м. 364
Старокостянтинів, м. 252–254
Старокостянтинівський пов. 263
Старокостянтинівський р-н 254, 

262, 263
Старосілля, с. 285, 287, 288
Сташів, урочище 53
Стеблів, смт 308–311
Стецiвка, с. 297
Стокгольм, м. 482
Сторожинецький пов. 323
Стуфчинці, с. 258
Суботів, с. 297, 298
Судак, м. 434–436
Судан 56
Судобичі, с. 53
Суми, м. 33, 68, 69, 71, 73–78, 81, 

82, 93, 98–100, 104–106
Сумська обл. 73, 77, 83, 84, 86, 

88–91, 94, 96, 102

Сумський пов. 72, 74, 81
Сумський р-н 76, 77, 83
Сумщина 72–74, 76–78, 83, 100, 107
Сураж, с. 125
Суха, с. 21
Східна Європа 250, 498
Східна Україна 166

Таврійська губ. 225
Таврія 220, 221, 225
Тайшет, м. 245
Таранівка, с. 152, 153
Таращанський пов. 290
Татариски, с. 258
Тбілісі, м. 271
Тернівка, с. 258
Тернопіль 109–112, 116, 128, 135, 

138, 141
Тернопільська обл. 112, 114–116, 

118–120, 122–126, 129–132, 
134, 136, 137

Тернопільський р-н 132
Тернопільщина 110, 112, 119, 121, 

138, 140, 141
Тилявка, с. 134
Тиниця, с. 347
Тискануне, с. 257
Тобольська губ. 72
Товстогубівка, с. 97
Токарівка, с. 258
Токів, с. 110
Томськ, м. 56, 517
Томська обл. 56
Торонто, м. 77, 128, 134
Требухи, м. 258
Троїцьк, м. 364
Тростянець, м. 71, 72, 83, 106
Тульська губ. 20
Туркменія 409
Тюмень, м. 2

Угорщина 67, 117, 127, 189
Удрієвець, с. 255
Україна 3, 10, 24, 28, 30, 34, 39, 

44, 56–58, 60, 61, 67, 68, 78, 
83, 86, 92, 95, 107, 112, 117, 
123, 124, 127, 131, 144, 163, 
172, 173, 177, 200, 220, 226, 
235, 257, 259, 277, 291, 296, 
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301, 319, 325, 334, 336–339, 
352, 371, 380, 384, 393–396, 
402–411, 415–417, 420, 423, 
424, 426–431, 435, 436, 439, 
447–450, 456–461, 465, 466, 
468, 477, 480–482, 485, 492, 
493, 495, 496, 498, 501–503, 
520

Українська народна республіка 
(УНР) 253, 430

Українська Радянська Соціаліс-
тична Республіка (УРСР), 
Радянська Україна 59, 60, 263, 
316

Ульбарів, с. 54
Уманський пов. 257
Уманщина 295
Умань, м. 294, 296
Урал 407, 515
Уренгой, смт 74, 117
Уфа, м. 2, 143, 334, 340
Ушицький пов. 257, 258
Ушня, с. 356

феодосія, м. 502
Фінляндія 431
Фландрія 99
Франція 66, 99, 100, 127, 301, 447, 

495, 498

Харків, м. 43, 70–72, 78, 83, 99, 102, 
143–144, 157, 159, 160, 165, 
167, 168, 172–177, 179–184, 
189, 191, 193, 195–198, 
200–203, 205–209, 211–213, 
220, 222, 266, 269, 271, 327, 
336, 396, 407, 420, 421, 424, 
428, 502, 515

Харківська губ. 105, 146, 157
Харківська обл. 144, 146–148, 

150–158, 161, 163, 167, 170, 
205, 206, 406

Харківський р-н 166, 167, 206
Харківщина 143–145, 147, 148, 155, 

158, 159, 164, 173, 176
Харьківський пов. 155
Херсон, м. 182, 214–216, 219–222, 

234, 235, 238, 240–242
Херсонес, м. 181, 436, 512–515

Херсонська губ. 30, 214, 215, 217
Херсонська обл. 215, 216, 220, 224, 

227, 228, 231–233, 237–239
Херсонщина 214, 217, 219–222, 232
Хмельницька обл. 246–248, 250, 

252, 255, 260, 262, 263, 266, 
267, 277, 280, 281

Хмельницький, м. (див. Проскурів, 
м.) 244, 247, 249, 251, 253–
255, 266, 268, 272–274, 276, 
279, 280, 282

Хмельниччина 265, 275, 276, 283
Хмільник, м. 258
Ходаки, с. 125
Холмщина 115
Холодний Яр, урочище 299
Хоменськ, с. 258
Хоньківці, с. 258
Хорів, с. 60
Хоробичі, с. 340
Хортиця, о-в 235
Хоружівка, с. 92
Хотин, с. 56
Хотинський пов. 328
Хотинщина 326
Хрестителеве, с. 289

Цимбалівка, с. 258
Цюрупинськ, м. (див. Олешки, м.) 

232

чаньків, с. 258
Чаплинка, с. 220
Чапліївка, с. 74
Чаршанга, м. 251
Чаршангинський р-н 251
Чаусова, с. 257
Челябінськ, м. 509
Чемеровець, м. 258
Черепашинці, с. 258
Черешнівка, с. 54
Черкаси, м. 284–286, 302, 314, 450
Черкаська обл. 287–289, 291–294, 

296, 297, 299, 303, 305, 307, 
310, 312, 313, 406, 450

Черкаський пов. 335
Черкащина 284, 286
Черна, с. 254, 257
Чернівецька обл. 317



589

Географічний покажчик

Чернівці, м. 253, 266, 316, 317, 
319–321, 323, 324, 326, 327, 
329, 502

Чернігів, м. 69, 105, 333, 334, 
336, 340, 345–347, 366, 374, 
383–386, 390–392, 420, 421, 
435, 436, 502

Чернігівська губ. 12, 69, 78, 334, 
341, 349, 364, 366, 395

Чернігівська обл. 320, 346, 348, 350, 
352–356, 358, 360, 362–365, 
367–372, 377–380, 382, 385, 
387, 389, 406

Чернігівський пов. 337
Чернігівщина 337, 338, 340, 350, 

353, 375, 384, 391, 392
Чернігово-Сіверщина 381
Черча, м. 258
Чехословаччина 28, 153, 301, 331, 

366, 408
Чечельницький пов. 257
Чигирин, м. 285, 286, 296–299, 335
Чигиринський пов. 335
Чигиринський р-н 297
Чигиринщина 286, 299, 449
Чілі, с. 56
Чкалов, м. (див. Оренбург, м.) 334
Чорнобаївский р-н 289
Чорнобай, с. 288
Чорнобиль, м. 350, 410, 415, 416
Чорнухи, смт 32
Чорнянки,с. 220
Чортків, м. 110, 123
Чортківщина 123
Чувашія 359
Чугуїв, м. 162
Чугуївщина 162

Шаламай, урочище 12
Шевченківщина 158
Шевченкове, с. 303, 304
Шевченкове, сел. 158
Шендерівка, с. 258
Шепетин, с. 54
Шепетівка, м. 251, 267–271
Шепетівщина 270
Шечилова, с. 257
Шипка, гора 258
Широка Гребля, с. 258
Шишацький р-н 34
Шостка, м. 74, 94–96
Шосткинський р-н 74
Шосткинщина 95, 96
Шумейкове, урочище 14
Шумськ, м. 124, 125
Шумський р-н 124, 134
Шумщина 125

Щедрівка, с. 258
Щорс, м. 367
Щорський р-н 367

Югославія 127, 128
Юрченки, с. 258

Ядлівка, с. 360
Якутська губ. 72
Ялта, м. 82
Ялтушків, с. 258
Ямпіль, м. 258, 278
Ямпільський пов. 257–259
Ямпільський р-н 74
Яново, м. 258
Японія 2, 301, 309, 408, 430
Яришевська, с. 258
Ярошевка, с. 258



590

список  авторів   описових  статей

августинопольська Т.
Авдєєв А.
Аксютіна Г.
Акулова І.
Андрєєва О.
Андріуца А.
Ареф’єва Г.
Артамонова С.
Артеменко С.
Артюшенко Л.

Бабій Н.
Бабкіна В.
Байдюк Н.
Балій Г.
Барбінов С.
Бахмет Т.
Безкоровайний В.
Бендюкова Н.
Березовська Н.
Бесараб М.
Беченко В.
Білокінь О.
Білостоцький М.
Боднар О.
Боднарчук В.
Бондаревська Т.
Бондарчук В.
Борух О.
Борщенко В.
Бочарова С.
Бочковська В.
Брицька Г.
Брітан С.
Будецька О.

Булига А.
Бучаста С.

вакуленко Ю.
Варакіна Д.
Варшавська М.
Василишин О.
Вихованець Т.
Вихристюк В.
Візнюк В.
Вільчинська О.
Вітенко В.
Власко В.
Войтович О.
Волох Л.
Волошкіна С.
Воскобойнікова Г.

Гайшинська А.
Галенко Г.
Голод Н.
Голуб Т.
Гонтарук П.
Горбатюк В.
Гордієнко Н. 
Гордійчук Г.
Горова З.
Городецький А.
Гостудим Т.
Гофман О.
Гринь Т.
Грищенко П.
Гроссу О.
Грубич Л.
Губський О.



591

Список авторів описових статей

Гудим Н.
Гуляк Л. 

Дацкевич Н.
Дем’яненко Н. 
Денисюк Ж.
Дмитракова Н.
Дорошенко Т. 
Доценко А.
Дубровська С.
Дуда І.
Дудко Д.
Дудник Ю.
Дяченко С.
Дяченко Т.

Євграфова В.
Євдокимчик Л.
Євтушенко О.
Єлісеєва Т.
Ємець Л.

Житарюк А.
Журавльова І.

Завальна О.
Задохіна Г.
Зайшлюк М.
Захаров Є.
Заштовт Т. 
Зозуля В.
Зозуля З.
Зуб О.
Зюбровська Н.

іванова І.
Ігнатченко А.
Ільїна І.
Ісаєва О.

калініченко І.
Калюжна Н.
Камінська Л.
Карась А.
Карбовська О.
Касьяненко Н.
Кащенко Л.
Кириленко О.

Клочко Ж.
Книш І.
Коваленко Р.
Ковальчук С.
Коген Л
Козіна Л.
Коломієць Ю.
Конончук О.
Кончаковський А.
Королевська А.
Косташ Ю. 
Костюк С.
Коцюбинська Н.
Кравченко В.
Кравчук Л.
Крамущенко Л.
Красовська Н.
Круглякова Г.
Круподеря Н.
Кузовова Н.
Кузьменко О.
Кузьміна Л.
Кулик Т. 
Кулікова С.
Курач С.
Куц О.
Куценко Т.

Ладиженська К.
Лайко Л.
Лапченко Л.
Левицька В.
Легасова Л.
Легка Л. 
Леськів І.
Литвиненко Л.
Литвінюк О.
Лісовий М.
Лоза Л.
Лосієвський І.
Лук’янчикова М.
Луценко Л.
Люленко Р.

Майборода Л.
Малина Л.
Малинка Н.
Малішевська Ю.



Архівні установи України

592

Малярчук Т.
Мамаєв С.
Мандрика В.
Манько М.
Марко Ю.
Мартинова Г.
Марущак О.
Марченко Н.
Масіян Н.
Мельник В. 
Меняйлов А.
Михайличенко Д.
Міщенко В.
Мокляк В.
Москаленко В.
Мосцева А.
Мякота І.

Надточій Р.
Наконечна Л.
Нестеренко В. 
Николин Н.
Ніколенко Е.
Новаторова Н.
Новіков В.
Новохацька А.

осадча Т.

павуляк Я.
Палагнюк В.
Панченко В.
Панькова С.
Парфенюк Н.
Пащенко В.
Перцева Ж.
Пічковська Н.
Плахотнюк Г.
Полегайлов О.
Поліщук Т.
Попова І.
Прокопчук В.
Пугасей Г.
Пушенко В.

реброва Н.
Ржевцева Н.
Риндіна Л. 

Ринжук Г.
Розорінов Г.
Россоха Л.
Руденко Л.
Русакова Ю.
Русанова Ю.
Рябова О.

савак Б. 
Саввич Н.
Савіна З.
Савка Г.
Савка Р.
Саган Н.
Самсакова І.
Сапьолкіна А.
Саяний М.
Сеніна Т.
Сергєєва Т.
Серебріян О.
Сироїжко Л.
Сироткіна Г.
Ситий І.
Сівкова Л.
Скляренко М.
Сліпченко В.
Слюсар М.
Смолянінова І.
Собчук В.
Созикіна С.
Соколенко С.
Стахів Т.
Степенькіна П.
Стороха Є.
Сургай Л.

тепла Л.
Терехова Н.
Тихенко В.
Тихоненко Л.
Ткачук І.
Трикашна Л.
Тупик С.
Туренко Л.

Филипчук О.
Филь О.



593

Список авторів описових статей

хаврусь С.

Циганенко О.
Цигульов В.
Цимбал Т.

Черемшинська Р.
Черемшинський О.
Черниш О.
Чікін В.
Чорпіта Я.

Шамаріна Т.
Швець Н.
Швець О.
Шевченко І.
Шевченко З.

Шевчук В.
Шевчук М.
Шенько Н.
Шикаленко Т.
Шостко Н.
Шульга В.
Шумейко Н.

Щипак М. 

Юркова Т.
Юштіна Є.

Яковенко В.
Янович О.
Ярмак Н.
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список скорочень

АЕС
АН СРСР
АН УРСР
АР Крим
англ.
ауд.

БАМ
ББК
БД
берез. 
бл.

ВГК
ВДНГ
верес.
вип.
ВКП(б)
ВМФ СРСР
ВНЗ
ВО 
вол.
ВПС
ВР
ВРНГ
ВСГВ
Всеробмис
ВТК
ВУАН
вул. 
ВЦРПС

– атомна електростанція
– Академія наук СРСР
– Академія наук УРСР
– Автономна Республіка Крим
– англійський
– аудиторія

– Байкало-Амурська магістраль
– бібліотечно-бібліографічна класифікація
– база даних
– березень 
– близько 

– верховне головнокомандування
– Виставка досягнень народного господарства
– вересень
– випуск
– Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
– Військово-морський флот СРСР
– вищий навчальний заклад
– виробниче об’єднання
– волость
– військово-повітряні сили
– Верховна Рада
– Вища рада народного господарства
– Всесоюзна сільськогосподарська виставка
– Всесоюзна спілка робітників мистецтва
– виправна трудова колонія
– Всеукраїнська академія наук
– вулиця 
– Всесоюзна центральна рада професійних спілок
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Список скорочень

гв.
ГЕС 
гр. 
грец. 
груд.
губ. 
ГУЛАГ

ДОБРУС

ДОК
доц.
ДПУ
д-р
ДТСААФ

еБД
ЕК 
екон.

жовт.

зав.
ЗУНР
зуп.
Зх. 

ІКАО

ім.
ІМФЕ

ін.
ін-т
іст.

каб.
канд.
канд. пед. наук
канд. психол. наук
квіт.
КВО

– гвардійський
– гідроелектростанція 
– граф, графиня 
– грецький 
– грудень
– губернія 
– Головне управління таборів (рос.: Главное управ-

ление лагерей)

– Демократичне об’єднання бувших репресованих 
українців совєтами

– деревообробний комбінат
– доцент 
– Державне політичне управління
– доктор 
– Добровільне товариство сприяння авіації, армії 

та флоту

– електронна база даних
– електронний каталог
– економічний

– жовтень

– завідувач (з назвою установи)
– Західноукраїнська Народна Республіка
– зупинка
– Захід, Західний (у назві)

– Міжнародна організація цивільної авіації  
(англ.: International Civil Aviation Organization)

– імені 
– Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології імені М. Т. Рильського НАН України
– інший
– інститут
– історичний 

– кабінет
– кандидат
– кандидат педагогічних наук
– кандидат психологічних наук
– квітень
– Київський військовий округ
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КДА
КДБ
КЗЕЗУ

кит. 
кін. (з цифрою)
КМ
кн. 
корп. 
КПЗУ
КПІ 
КПУ
КП(б)У
КСМУ 

лат. 
латис. 
лип. 
листоп. 
ЛКСМУ 

м. 
М.
МБА
М-во 
МВС 
МДБ 
МДУ
міськком 
МК 
м-ко 
м-н 
МОБ
МП 
МТС
МХАТ

нАН України 
Наркомос 
наросвіта 
НаУКМА 

НАФ 
НБУВ 

– Київська духовна академія
– Комітет державної безпеки
– Каховський завод електрозварювального  

устаткування
– китайський
– кінець 
– Кабінет міністрів
– князь, княгиня 
– корпус 
– Комуністична партія Західної України
– Київський політехнічний інститут
– Комуністична партія України
– Комуністична партія (більшовиків) України
– Комуністична спілка молоді України

– латинський 
– латиський 
– липень 
– листопад 
– Ленінська комуністична спілка молоді України

– місто 
– Москва
– міжбібліотечний абонемент
– Міністерство 
– Міністерство внутрішніх справ
– Міністерство державної безпеки
– Московський державний університет
– міський комітет
– механізований корпус
– містечко
– мікрорайон
– мистецьке об’єднання “Березіль”
– мале підприємство
– машино-тракторна станція
– Московський художній академічний театр

– Національна академія наук України
– Народний комісаріат освіти
– народна освіта
– Національний університет «Києво-Могилянська 

академія»
– Національний архівний фонд 
– Національна бібліотека України  

ім. В. І. Вернадського
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Список скорочень

НВО 
НДР 
НДЧ 
НЕП 
нім. 
НКВС 
НКО 
НМІУ
НОП 
НСДАП 

НТБ 
НТД 
НТУ “ХПІ” 

НТШ 

о. 
обл.
обком
о-в 
од. зб. 
ООН 
ОСОАВИАХИМ 

ОУН 
ОУНБ 

п/в 
Пд. 
пл. 
п-ів 
пов.
пол.
польс. 
поч. 
прим. 
пров. 
просп.
проф. 

– науково-виробниче об’єднання
– науково-дослідна робота
– науково-дослідна частина
– нова економічна політика
– німецький 
– Народний комісаріат внутрішніх справ
– Народний комісаріат освіти
– Національний музей історії України
– наукова організація праці
– Націонал-соціалістична робітнича партія  

Німеччини (нім.: Nationalsozialistische  
Deutsche Arbeiterpartei)

– науково-технічна бібліотека
– науково-технічна документація
– Національний технічний університет  

“Харківський політехнічний інститут”
– Наукове товариство ім. Т. Шевченка

– отець (з іменем)
– область (з назвою)
– обласний комітет
– острів 
– одиниця зберігання
– Організація Об’єднаних Націй
– Товариство сприяння обороні, авіаційному  

та хімічному будівництву (рос.: Общество  
содействия обороне, авиационному  
и химическому строительству)

– Організація українських націоналістів
– Обласна універсальна наукова бібліотека

– поштове відділення
– Південь, Південний (з назвою)
– площа
– півострів
– повіт
– половина
– польський  
– початок 
– примірник 
– провулок 
– проспект
– професор
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– рік, роки (з цифрою)
– ріка
– район 
– реєстрація актів громадянського стану
– Російська академія наук
– районна державна адміністрація
– Російський державний історичний архів
– районний комітет КП(б)У
– районний комітет ЛКСМУ
– Россійська комуністична партія (більшовиків)
– Рада міністрів СРСР
– Рада міністрів УРСР
– Рада народних комісарів
– Російська визвольна армія (рос.: Русская освобо-

дительная армия)
– російський
– Російська Радянська Федеративна Соціалістична 

Республіка
– Російська соціал-демократична робітнича партія
– Російська Федерація 

– село (з назвою)
– Служба безпеки України
– святий
– Спілка визволення України
– стрілецька дивізія
– Севастопольський державний  

технічний університет
– Севастопольський національний  

технічний університет
– селище 
– серпень 
– середина 
– січень 
– систематична картотека статей
– селище міського типу 
– Співдружність Незалежних Держав
– стрілецький полк
– Санкт-Петербург
– Союз Радянських Соціалістичних Республік
– століття (з цифрою) 
– станція (з назвою)
– старший науковий співробітник
– сільськогосподарське товариство  

з обмеженою відповідальністю

р., рр. 
р. 
р-н 
РАГС 
РАН 
РДА 
РДІА
РК КП(б)У 
РК ЛКСМУ
РКП (б) 
РМ СРСР 
РМ УРСР 
РНК 
РОА 

рос. 
РРФСР 

РСДРП 
РФ 

с. 
СБУ 
св. 
СВУ
СД 
СевДТУ 

СевНТУ 

сел. 
серп. 
серед. 
січ. 
скс 
смт 
СНД 
СП 
СПб. 
СРСР 
ст. 
ст. 
ст. н. с.
СТОВ 
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Список скорочень

СШ 
США

т. 
ТАРС 
ТД 
техн.
тис. 
ТОВ 
ТП 
трав. 
ТСОЗ 
ТЮГ 

УАН 
УВС 
УГВР
укр. 
УНДІАСД 

УНР 
УПА
УРП 
УРСР
УСС 
УСРР
УЦР 

філос.
франц. 

х. 
ХАЕС
ХАІ 
ХІНО
ХНЕУ

ХНУРЕ 

ХПІ 
ХТІ 

ЦАМО СРСР 
ЦДА ВМФ СРСР 

– середня школа
– Сполучені Штати Америки

– том, томи
– Телеграфне агенство Радянського Союзу
– танкова дивізія
– технічний
– тисяча
– товариство з обмеженою відповідальністю
– танковий полк
– травень
– Товариство спільної обробки землі
– Театр юного глядача

– Українська академія наук
– Управління внутрішніх справ
– Українська Головна Визвольна Рада
– український 
– Український науково-дослідний інститут архів-

ної справи та документознавства
– Українська Народна Республіка
– Українська Повстанська Армія
– Українська республіканська партія
– Українська Радянська Соціалістична Республіка
– Українські Січові Стрільці
– Українська Соціалістична Радянська Республіка
– Українська Центральна Рада

– філософський
– французький 

– хутір
– Хмельницька атомна електростанція
– Харківський авіаційний інститут
– Харківський інститут народної освіти
– Харківський національний економічний  

університет
– Харківський національний університет  

радіоелектроніки
– Харківський політехнічний інститут
– Харківський технологічний інститут

– Центральний архів Міністерства оборони СРСР
– Центральний державний архів Військово-

Морського флоту СРСР
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– Центральний державний архів вищих органів 
влади і управління України

– Центральний державний архів громадських 
об’єднань України

– Центральний державний військово-історичний 
архів СРСР

– Центральний державний історичний архів СРСР 
– Центральний державний історичний  

архів України, м. Київ
– Центральний державний історичний  

архів України, м. Львів
– Центральний державний кінофотофоноархів 

України імені Г. С. Пшеничного
– Центральний державний науково-технічний 

архів України
– Центральний історичний архів Москви
– Центральний комітет Всесоюзної комуністичної 

партії (більшовиків)
– Центральний комітет Всесоюзної ленінської 

комуністичної спілки молоді
– Центральний комітет Комуністичної партії  

Радянського Союзу
– Центральний комітет Комуністичної партії  

України
– Центральна міська бібліотека
– Центральна наукова бібліотека
– Центральна Рада
– Центральний український корпоративний  

каталог

– Чорнобильска атомна електростанція
– член-кореспондент
– частини особливого призначення

– Комісія Організації Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки та культури

ЦДАВО України 

ЦДАГО України

ЦДВІА СРСР

ЦДІА СРСР 
ЦДІАК України 

ЦДІАЛ України

ЦДКФФА України

ЦДНТА України 

ЦІАМ
ЦК ВКП(б) 

ЦК ВЛКСМ

ЦК КПРС 

ЦК КПУ 

ЦМБ 
ЦНБ
ЦР 
ЦУКК

чАЕС 
чл.-кор.
ЧОП 

ЮНЕСКО 
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