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Робочий план заходів Державного архіву Київської області  

на період з квітня 2018 року по березень 2019 року 

 

№ з/п Захід Термін 

виконання 

Примітка 

1 2 3  

1 Підготовка он-лайн  

виставки:  

«Гетьманат. На німецьких багнетах» 

24 квітня 

2018 року 

 

До 100-річчя з дня проголошення 

Української Держави (Гетьманату 

Павла Скоропадського, 29 квітня) 

 

2 Організація та проведення тематичної 

зустрічі для студентів, краєзнавців, 

науковців на тему: «Ціна 

Перемоги…Ми пам’ятаєм»  

 

4 травня  

2018 року 

До Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні (9 травня) 

3 Проведення: 

- тематичного заходу для студентів, 

молоді: «Шлях архівного документа»; 

- виїзного флешмобу «Збережемо 

історію Київщини разом!!!» 

 

Червень  

2018 року 

До міжнародного дня архівів 

(9 червня) 

4 Презентація виставки: «Творці 

архітектурного обличчя Києва XVIII – 

поч. XX ст.» 

 

28 червня  

2018 року 

До дня архітектури України 

(1 липня) 

5 Проведення тематичної зустрічі 

«Заради спільної мети…» 

Презентація пересувної виставки 

«Хрещення Русі. Історія віків»  

24 липня 

2018 року 

До 1030 хрещення Київської Русі 

(28 липня) 
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6 Організація та проведення круглого 

столу на тему: «Незалежна моя 

Україна! Шлях до мети» (спільно з 

Національним музеєм-заповідником 

«Битва за Київ у 1943 році») 

 

Серпень  

2018 рік 

До Дня Незалежності України 

(24 серпня) 

До 150 років від дня заснування 

Товариства «Просвіта» (2 вересня) 

7 Організація та проведення тематичної 

зустрічі з презентацією архівних 

документів учасників АТО 

«З відданістю Україні в серці»  

 

13 жовтня  

2018 року 

День захисника України 

(14 жовтня) 

8 Презентація виставки «Війна і 

мир…Минуле і сучасне…» 

 

30 жовтня  

2018 року 

75 років з дня вигнання нацистів з 

міста Києва 

(6 листопада) 

 

9 Організація та проведення круглого 

столу на тему: «Діяльність Директорії: 

відродження та занепад УНР» 

 

13 листопада 

2018 року 

100 років Директорії 

(14 листопада) 

10 Підготовка та презентація виставки: 

«Сага про три колоски»  

 

22 листопада 

2018 року 

До 85-тих роковин Голодомору 

1932-1933 років в Україні (26 

листопада) 

 

11 Офіційні та презентаційні заходи до 

дня працівників архівних установ 

24 грудня  

2018 року 

До дня працівників архівних 

установ (24 грудня 

) 

12 Підготовка та презентація виставки 

архівних документів: «Під прапором 

Січень  

2019 року 

100 років ЗЛУКИ (День Соборності 

України) (22 січня) 

http://pidruchniki.com/16600211/istoriya/diyalnist_direktoriyi_vidrodzhennya_zanepad_unr
http://pidruchniki.com/16600211/istoriya/diyalnist_direktoriyi_vidrodzhennya_zanepad_unr
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одним – до спільної мети!» 

 

13 Підготовка та презентація виставки 

архівних документів: 

«Небесні обереги України» 

Лютий  

2019 року 

День Героїв Небесної Сотні 

(21 лютого) 

14 Організація та проведення тематичної 

зустрічі: «В єдності наша сила!» 

Підготовка та презентація пересувної 

виставки архівних документів:  

«Стежками Великого Кобзаря» 

 

Березень 

2019 року 

До 205-річниця дня народження 

Т.Г.Шевченка (9 березня) 

15 Організація та проведення семінару 

«Пам’ятаємо Героїв АТО…»  

 

25 квітня 2018 року Щодо поповнення Національного 

архівного фонду документами 

учасників АТО 

16 Участь у семінарі-навчанні щодо 

цифровізації усіх процесів архівної 

справи та діловодства 

Жовтень 2018 року  

17 Організація приймання-передавання 

документів на зберігання від органів 

державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, організацій, 

об’єднаних територіальних громад 

Київської області до державного 

архіву 

За окремим планом-

графіком 

 

18 Організація приймання-передавання 

виборчих документів на зберігання до 

державного архіву 

За окремим планом-

графіком 

 

19 Науково-публікаційна робота 

Державного архіву Київської області 
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Презентаційні заходи видань: 

19.1 «1917-1921:Український вимір» 

(альбом до виставки архівних 

документів) 

Листопад 

2018 року 

 

19.2 Архівні установи Київщини. 
Довідник. 

 

Грудень 

2018 року 

 

19.3 «Анотований реєстр описів 
Державного архіву Київської області. 
Фонди періоду до 1917 року. - Т. 1» 

«Анотований реєстр описів 
Державного архіву Київської області. 
Фонди періоду після 1917 року. - Т. 2: 

Ч.1»,  
«Анотований реєстр описів 

Державного архіву Київської області. 
Фонди періоду після 1917 року. - Т. 2: 

Ч.2» 

Березень 

2019 року 

 

 

 

Заступник директора-головний зберігач фондів  

Державного архіву Київської області                   /Підпис/                       Г.В.Бойко 
 


