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19 січня 2018

 У Державному архіві Волинської області 

відкрито виставку друкованих та 

документальних матеріалів до Дня 

Соборності України. На виставці представлені 

ксерокопії з архівних документів 

Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО 

України), Центрального державного кіно-

фото-фоноархіву ім. Пшеничного (ЦДКФФА 

України ім. Г.С. Пшеничного). 





 А саме – ІІІ Універсал Української Центральної Ради 
(7 листопада 1917 р.) яким проголошена Українська 
Народна Республіка (до складу якої увійшло 9 
українських губерній), IV Універсал УЦР (22 січня 
1918 р), яким проголошувалася повна незалежність 
УНР, Універсал Директорії Української Народної 
Республіки про проголошення Злуки західної 
Української Народної Республіки з Наддніпрянською 
Українською Народною Республікою в єдину 
суверенну народну республіку, наказ Гетьмана всієї 
України Павла Скоропадського (від 3 травня 1918 р.) 
про призначення Отамана Ради Міністрів – Ф.А. 
Лизогуба та затвердження складу кабінету Міністрів.
Представлені фотографії групи працівників 
державних установ та членів уряду 1917-1920 років. 



26 січня 2018

 У Державному архіві 

Волинської області 

відкрито виставку 

архівних документів 

та друкованих 

видань «Бій під 

Крутами» до 100-

річчя бою під 

Крутами. 



 На виставці представлені копії архівних 

матеріалів з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади і 

управління України, Центрального 

державного кінофотофоноархіву України ім. 

Пшеничного, Інституту історії України, 

Національного музею історії України, музею 

Національного університету ім. Т.Шевченка, 

науково-довідкової бібліотеки Держархіву 

Волинської області. 







26 січня 2018

 У Державному архіві Волинської області 

відбулась презентація книги «Україна. 

Голодомор 1946-1947 років: непокараний 

злочин, забуте добро». Автором і 

упорядником якої є народний депутат України 

І скликання, голова Волинського крайового 

братства святого Апостола Андрія 

Первозванного, член НСПУ, НСЖУ, НСКУ, 

ВУТ «Просвіта», користувач архіву Андрій 

Бондарчук 





 Книга є спробою показати цілісну 
картину голодомору 1946-1947 
років на підставі спогадів очевидців 
та архівних документів 
Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління 
України, Центрального державного 
архіву громадських об'єднань 
України, Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України, 
Галузевого державного архіву 
Міністерства внутрішніх справ 
України, Державного архіву 
Волинської області, 
Чорнухинського літературно-
меморіального музею 
Г.С.Сковороди. 



29 січня 2018

 У Волинському обласному академічному музично-
драматичному театрі імені Тараса Шевченка відкрито 
мистецьку експозицію присвячену вшануванню 
пам’яті Героїв Крут «Так загартовувалася українська 
воля. 1918-2018» підготовлену Управлінням культури 
Волинської обласної державної адміністрації, 
Обласним науково-методичним центром культури, 
Волинським краєзнавчим музеєм, Державним 
архівом Волинської області, Волинською обласною 
бібліотекою для юнацтва.









21 лютого 2018

 У Державному архіві Волинської області відбулося 
розширене засідання колегії Державного архіву 
Волинської області за участю начальників архівних 
відділів райдержадміністрації та виконкомів міських 
(міст обласного значення) рад. На колегії заслухані 
питання «Про підсумки роботи архівних установ 
Волинської області за 2017 рік та їх завдання на 2018 
рік», «Про виконання архівними установами області 
законів України, постанов Кабінету міністрів України 
та наказів Укрдержархіву», «Про роботу із 
зверненнями громадян у Державному архіві 
Волинської області за 2017 рік».





На колегії підведені підсумки роботи архівних установ 

області за 2017 рік та обговорені завдання на 2018 рік. 

Висвітлені проблемні питання життєдіяльності архівних 

установ у 2017 році. Намічені основні пріоритетні 

напрямки діяльності архівних установ на 2018 рік з 

урахуванням проведення адміністративно-

територіальної реформи. 



20 лютого 2018

 У Держаному архіві 

Волинської області 

відкрито виставку 

друкованих видань 

«Волинські ангели 

Небесної Сотні» 

приуроченої до Дня 

Героїв Небесної 

Сотні. 



21 лютого 2018

 У Державному архіві 

Волинської області 

відбувся 

короткотерміновий 

тематичних семінар 

«Організація роботи із 

зверненнями громадян» 

для начальників 

архівних відділів 

райдержадміністрацій 

та міських рад. 



22 березня 2018

 На території Державного архіву 
Волинської області, за адресою вул. 
Глушець 37а, м. Луцьк (корп. №2), були 
проведені тактико-спеціальні навчання 
«Дії працівників, добровільної пожежної 
дружини (ДПД) при виникненні пожежі у 
Держархіві» та протипожежне 
тренування спільно з аварійно-
рятувальним загоном спеціального 
призначення м. Луцька. 









Навчання організовані з метою 

проведення практичної підготовки осіб 

керівного складу і фахівців, діяльність 

яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів цивільного захисту на 

підприємствах, установах та організаціях.



27 квітня 2018

 У Державному архіві Волинської області 
перебували студенти другого курсу (група 
Док-24) спеціальність «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» факультету 
історії, політології та національної безпеки 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки з метою 
поглибленого вивчення курсу 
«Документальне забезпечення управління».







 Практичне заняття з 

оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

провела начальник 

відділу формування 

НАФ та діловодства 

Ярмолюк Р. 



 Документознавець І 

категорії відділу 

формування НАФ та 

діловодства Зрум Т. 

ознайомила студентів з 

організацією роботи 

експертно-перевіреної 

комісії Держархіву 

області та 

оформленням 

протоколів засідання 

комісії. 



4 травня 2018

 У Державному архіві 

Волинської області 

відкрито виставку 

архівних документів 

та друкованих 

видань «Шлях до 

перемоги» до Дня 

пам’яті та 

примирення. 



11 травня 2018

 У Державному архіві Волинської області 
перебували студенти-магістрати 
спеціальності «Історія та археологія» та 
«Середня освіта (Історія)» факультету історії, 
політології та національної безпеки 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі України. Начальник 
відділу інформації та використання 
документів НАФ Л.Коць провела для 
студентів лекцію-огляд фондів Держархіву 
області 







 ознайомила з Порядком 

доступу до документів 

Національного 

архівного фонду, що 

належать державі, 

територіальним 

громадам, з 

тематичними 

виставками, які 

експонуються в архіві 





22 травня 2018

 Заступник начальника відділу 

зберігання документів НАФ 

Положенцева Т. та головний спеціаліст 

відділу формування НАФ та 

діловодства Дудко О. взяли участь у 

літературно-мистецькому святі «Весна в 

Плютах», присвяченому 100-річчю 

створення системи архівних установ 

України. 





 Захід відбувся на 
території відділу 
«Літературно-мистецькі 
Плюти» Центрального 
державного архіву-
музею літератури і 
мистецтв України (с. 
Плюти Обухівського 
району Київської 
області).













30 травня 2018
 На базі архівного відділу Турійської районної державної 

адміністрації відбулося виїзне засідання ЕПК Державного 
архіву Волинської області. У засіданні взяли участь Фуртак 
Н.П. – начальник, голова експертної комісії (далі – ЕК) 
архівного відділу Турійської райдержадміністрації; Леончук 
О.В. – головний спеціаліст, секретар ЕК архівного відділу; 
члени ЕК архівного відділу та ЕК райдержадміністрації, 
управлінь, відділів райдержадміністрації, районної, 
селищних, сільських рад, шкіл. На засіданні було 
обговорено діяльність ЕК архівного відділу та основні 
напрямки співпраці з ЕК установ, підприємств та організацій 
району та розглянуто документи, подані на розгляд ЕПК 
Держархіву області. Прийнято рішення визнати роботу ЕК 
архівного відділу задовільною; схвалено та погоджено 
відповідні документи, які були розглянуті на засіданні. 





12 червня 2018

 На базі Державного 

архіву Волинської 

області проведено 

семінар-навчання 

представників архівних 

відділів, трудових 

архівів та об’єднаних 

територіальних громад 

області.





 Основні аспекти 

формування 

Національного 

архівного фонду 

учасникам семінару 

довів головний 

спеціаліст відділу 

формування НАФ та 

діловодства Дудко 

О. 



 З вимогами до 

зберігання та обліку 

архівних документів 

слухачів ознайомила 

начальник відділу 

зберігання 

документів НАФ 

Гурська А.





 Питання щодо 

виконання запитів 

фізичних та юридичних 

осіб архівними 

установами, організації 

роботи із зверненнями 

громадян учасникам 

семінару-навчання 

висвітлила начальник 

відділу інформації та 

використання 

документів НАФ Коць Л. 



 Дотримання 
антикорупційного 
законодавства та 
виконавської 
дисципліни працівників 
архівних установ 
висвітлила начальник 
відділу організації і 
координації архівної 
справи Маковська С.





 З вимогами щодо 
організації роботи 
експертної комісії, 
порядку подання описів 
на розгляд ЕПК 
Державного архіву 
Волинської області 
ознайомила секретар 
комісії, 
документознавець І 
категорії відділу 
формування НАФ та 
діловодства Зрум Т. 



 По завершенню семінару-
навчання проведено круглий 
стіл по темі «Практичні 
аспекти співпраці архівних 
відділів, трудових архівів та 
об’єднаних територіальних 
громад області в умовах 
децентралізації влади» на 
якому учасники обговорили 
проблемні питання, які 
виникають у процесі їх 
діяльності.





 Крім того, начальник відділу 
інформації та використання 
документів НАФ Коць Л. 
провела оглядову екскурсію 
та ознайомила учасників 
семінару-навчання з 
документами 
представленими на 
тематичних виставках, які 
експонуються у читальному 
залі архіву.





 Начальник відділу 

організації і 

координації архівної 

справи Маковська С. 

ознайомила 

учасників заходу з 

музейною кімнатою 

Державного архіву 

Волинської області. 



18 червня 2018

 До 100-річчя запровадження державної 
служби Державним архівом Волинської 
області спільно з Волинським обласним 
центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій 
підготовлено виставку архівних документів та 
друкованих видань «Державній службі 
України 100 років», яка експонувалася у 
Волинській обласній державній адміністрації. 





 З матеріалами виставки 
ознайомилися голова 
Волинської обласної 
державної адміністрації 
Савченко О., керівник 
апарату 
облдержадміністрації 
Гончарук Б., перший 
заступник Голови НАДС 
Купрій В., начальник 
Міжрегіонального управління 
Національного агентства 
України з питань держслужби 
у Волинській та Рівненських 
областях Лавренчук О. 



 голова Волинської 

обласної організації 

профспілки 

працівників 

державних установ 

Сабурова О 



 журналісти 

волинських 

Інтернет-видань





 керівники територіальних органів 

міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, структурні підрозділи 

обласної державної адміністрації, 

керівники апаратів районних державних 

адміністрацій, представники служби 

управління персоналом. 







 На виставці представлені документи 

НАФ з фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади 

і управління України, Центрального 

державного кінофотофоноархіву 

України ім. Г.С.Пшеничного, 

Державного архіву Волинської області. 





21 червня 2018

 У рамках проведення урочистостей з нагоди 
Дня державної служби та 100-річчя 
запровадження Державної служби України, 
організованих Волинською обласною 
державної адміністрацією та 
Міжрегіональним управління НАДС у 
Волинській та Рівненській областях, 
Держархівом області розгорнуто виставку 
архівних документів та друкованих видань 
«Державній службі 100 років» в приміщенні 
Волинської обласної ради 







 Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів НАФ 

Коць Л. ознайомила 

учасників заходу з 

документами 

представленими на 

виставці 





26 червня 2018

 Працівники Державного архіву Волинської 

області взяли участь у заходах організованих 

до Дня Конституції України в м. Луцьку. 

















27 липня 2018 року

 Під головуванням директора Державного 
архіву Волинської області Карасюка С.В., за 
участю керівника апарату Волинської 
обласної державної адміністрації Гончарука 
Б.О. відбулося розширене засідання колегії 
Держархіву області «Про підсумки роботи 
архівних установ Волинської області за 
перше півріччя 2018 року». У роботі колегії 
взяли участь начальники відділів Держархіву 
області, начальники архівних відділів 
райдержадміністрації та міських рад. 





27 липня 2018 року

 Директор Державного архіву Волинської 

області Карасюк С.В. та керівник апарату 

Волинської обласної державної адміністрації 

Гончарук Б.О. взяли участь у відкритті 

виставки архівних документів та друкованих 

видань «З історії Християнства на Волині» з 

нагоди відзначення в Україні 1030-річчя 

Хрещення Київської Русі – України.







 На виставці представлені оригінали 
документів з фондів Держархіву області: 
метрична книга про народження, шлюб, 
смерть за 1755-1803 роки Свято-
Миколаївської церкви с. Тесів Острозького 
повіту Луцько-Ковельського деканату, 
метрична книга за 1785-1807 роки церкви с. 
Волоске Кременецького повіту, клірова 
відомість за 1796 рік церкви с. Бортнова 
Володимирського повіту Волинської губернії 
Житомирської єпархії, опис церкви с. 
Білостока Луцького духовного правління за 
1816 рік 







 З фондів науково-довідкової бібліотеки архіву –
Рукописне Євангеліє церкви с. Костюхнівка 
тодішнього Луцького повіту, «Дев′ятсотліття 
Православ′я на Волині»: 982-1892. Волинські 
єпархіальні відомості 1867, 1890 років в яких є 
інформація про Спаській Красносельській монастир 
поблизу Луцька, «Чин Божественної літургії» (Рівне., 
1922р.), «Чин Молебнів» (Луцьк., 1938р.), «Чин тайни 
сповіді. Чин Сповіді й Святого Причастя хворого. 
Молитви перед Святим Причастям. Молитви після 
Святого Причастя» (Луцьк., 1938). Факсимільні 
видання унікального рукопису ХІV століття – «Луцьке 
Євангеліє» та «Луцький Псалтир. 1381». На виставці 
також представлені книги постійних користувачів 
архіву з історії храмів Волині в яких використана 
інформація з фондів Держархіву області Володимира 
Рожка, Володимира Борщевича, та інших. 





23 серпня 2018 року

 До Дня Державного 

Прапора України на 

Театральному майдані 

м.Луцька експонувалася 

виставка підготовлена 

Державною архівною 

службою України 

«Українська 

державність: 

Відродження.100-років». 











24 серпня 2018

 До 27-ї річниці незалежності України та 

100-річчя відродження української 

державності на Театральному майдані 

м.Луцька експонувалася виставка 

підготовлена Державною архівною 

службою України «Українська 

державність: Відродження.100-років». 







12 жовтня 2018 року

 У Державному архіві 

Волинської області До 

Дня захисника України, 

Дня Українського 

козацтва, Дня 

заснування Української 

повстанської армії 

відкрито виставку 

архівних документів та 

друкованих видань 

«Вони боролися за 

волю України». 



 На виставці 
представлені ксерокопії 
архівних документів з 
фондів Державного 
архіву Волинської 
області: Волинського 
проводу організації 
українських 
націоналістів, Братства 
ветеранів ОУН, УПА 
Волинського краю імені 
полковника Клима 
Савура. 



 Виставка доповнена 

друкованими 

виданнями, які 

зберігаються у 

фондах науково-

довідкової бібліотеки 

архіву . 



13-14 жовтня 2018 року

 Працівники Державного архіву 

Волинської області взяли участь у 

заходах організованих в обласному 

центрі до Дня захисника України – у 

Першому Всеукраїнському фестивалі 

повстанської пісні «За Україну! За її 

волю!» 











31 жовтня 2018 року

 На прохання Громадської організації 

«Товариство німців Волині» у Державному 

архіві Волинської області на екскурсії 

перебували учасники міжрегіонального 

семінару «Мова та історія – найважливіші 

цінності народу». Учасники семінару 

ознайомилися з роботою Держархіву області, 

науково-довідковим апаратом та джерельною 

базою архіву, яка дає можливість проводити 

генеалогічні дослідження. 





13 листопада 2018

 У Державному архіві 
Волинської області 
відкрито виставку 
друкованих видань «Я 
маю право!» 
підготовлену спільно 
Держархівом області та 
юридичним управлінням 
апарату Волинської 
обласної державної 
адміністрації.





За напрямками:



«Закон і ми» 



«Освіта та право» 



 З документальними 
матеріалами 
відвідувачів ознайомили 
директор архіву 
Карасюк С., заступник 
начальника юридичного 
управління апарату 
облдержадміністрації
Дробишинець Л., 
начальник відділу 
інформації та 
використання 
документів НАФ Коць Л. 





13 листопада 2018

 У Державному архіві 

Волинської області на 

екскурсії перебували 

студенти групи Док-25, 

спеціальність 

«Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені Лесі 

Українки. 



20 листопада 2018 року

 У Державному архіві Волинської 
області перебували студенти 
другого курсу (група Док-25) 
спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» 
факультету історії, політології та 
національної безпеки 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки. З роботою 
відділу зберігання документів 
НАФ студентів ознайомила 
начальник відділу А. Гурська, з 
роботою відділу обліку та 
довідкового апарату - начальник 
відділу І. Вронська. 



23 листопада 2018 року

 До Дня пам’яті жертв 
Голодомору у Держаному 
архіві Волинської області 
відкрито виставку архівних 
документів та друкованих 
видань «Волинь пам’ятає». 
На виставці представлені 
спогади очевидців 
голодомору та друковані 
видання цієї тематики, які 
були підготовлені та вийшли 
друком у роки незалежності 
України. 



30 листопада 2018 року.

 У Держаному архіві Волинської області 

відбувся семінар – навчання для 

працівників діловодних служб установ, 

підприємств, організацій, які є 

джерелами формування Національного 

архівного фонду. Зі вступним словом 

перед учасниками семінару виступив 

директор Держархіву області 

С.Карасюк. 





 Питання організації 

роботи служби 

діловодства, вимоги до 

оформлення 

організаційно-

розпорядчих документів 

слухачам висвітлила 

начальник відділу 

формування НАФ та 

діловодства Р.Ярмолюк.



 Складання 

номенклатури справ 

– архівіст відділу 

формування НАФ та 

діловодства 

О.Охрімук.



 Роботи ЕК та 

підготовки 

документів до 

проведення науково-

технічної експертизи 

– головний 

спеціаліст відділу 

формування НАФ та 

діловодства 

О.Дудко.



 Підготовки 

інформаційних 

документів на підставі 

архівних документів 

підприємств, установ і 

організацій – начальник 

відділу інформації та 

використання 

документів НАФ Л.Коць. 



 Після завершення 
роботи семінару, Л.Коць 
ознайомила учасників 
навчання із складом та 
змістом документів 
представлених на 
тематичних виставках: 
«Я маю право!», «Вони 
боролися за волю 
України», «До Дня 
Гідності та Свободи», 
«Волинські ангели 
Небесної Сотні», 
«Волинь пам’ятає». 





06-07 грудня 2018 року.

 У Державному архіві Волинської області 

перебували працівники Українського 

науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства (м. Київ) -

завідувач відділу документознавства 

Бойко В.Ф. та співробітник цього відділу 

Свердлик З.М. 





 Фахівці УНДІАСД, в 
межах підготовки нової 
редакції Збірника 
типових норм часу і 
виробітку на основні 
види робіт, що 
виконуються у 
державних архівних 
установах, 
ознайомилися з 
роботою Державного 
архіву Волинської 
області 











та оглянули музейну кімнату 

Держархіву області. 










