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Голова – Білінчук Д. В.
Секретар – Сміжак А. Р.
Присутні: члени науково-методичної ради: Григорак М. В., Янош В. М.
Гапишин В. О., Малишева Я. М., Марчук В. В.
Запрошені: провідний науковий співробітник відділу забезпечення
збереженості документів Державного архіву Івано-Франківської області
Стасюк Н. Я., провідний науковий співробітник Державного архіву ІваноФранківської області Мицан К. П., спеціаліст відділу використання інформації
документів Храбатин Н.Д.
Порядок денний:
1.

Про схвалення тематичних планів виставок:
- «Історія становлення Української держави» (до Дня Незалежності
України);
- «Прикарпатці у рядах борців за незалежність і демократичні цінності»
(до Дня захисника України, Дня гідності і свободи та 75-річчя створення
УПА);
Доповідач – Храбатин Н. Д., спеціаліст відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
2.

Про схвалення тематичного плану виставки:
- «Історія становлення Української держави»;

ВИСТУПИЛИ:
Білінчук Д. В. – відзначив, що в експозиції виставки «Історія
становлення Української держави», представлені видання, які містять
унікальні документи періоду 1918–1929 рр., а саме документи періоду ЗУНР,
фотографія видатних членів ОУН, особова справа С. Бандери, оголошення та
звернення Української Національної Ради до населення краю, наукові
видання із фондів науково-довідкової бібліотеки державного архіву області
Храбатин Н. Д. – запропонувала доповнити перелік літератури
виставки документами з фонду Ф. 636 «Колекція інформаційних матеріалів
для населення», а саме розмістити плакат-відозву Повітової Української
Національної Ради від 1 листопада 1918 року «Про встановлення української
влади у Станіславові».
Гапишин В. О. – відмітив, що документи які стосуються даної виставки
містять доволі мало статей з «Вісника Державного Секретаріату освіти та
віросповідань», «Літопису Червоної Калини», а також газет періоду
незалежності – «Галичина», «Світ молоді» та ін. Запропонував доповнити
перелік літератури статями з цих друкованих видань.
Малишева Я.М. – підтримала пропозиції, що були подані вище та
запропонувала також доповнити виставку світлинами періоду незалежності з
книги «Прикарпаття спадщина віків».
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити тематичний план виставки «Історія становлення
Української держави» і подати директорові архіву на затвердження.

Доповідач – Янош В. М., головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Державного архіву Івано-Франківської області.
3. Про схвалення тематичного плану виставки «Прикарпатці у рядах борців
за незалежність і демократичні цінності» (до Дня захисника України, Дня
гідності і свободи та 75-річчя створення УПА);
ВИСТУПИЛИ:
Марчук В.В. – звернув увагу на підібраний працівниками архіву
документи та відзначив їх історичну цінність, зокрема акцентував увагу на:
зверненні Болехівського районного проводу ОУН «Українці» за 1941 рік,
доповідь начальника обласного управляння НКДБ про ОУН-УПА, відомості
про боротьбу радянського-партійного активу та силових структур з ОУНУПА тощо.
Гапишин В.О. – відмітив, що матеріали виставки присвячені 75-річниці
створення УПА яскраво висвітлюють події із життя населення за часів
окупації та рух опору проти нацистських та більшовицьких окупантів.
Запропонував доповнити перелік документів «Книгами пам’яті», що містять

відомості про полеглих вояків УПА та підпільників ОУН.
Янош В. М. – запропонував доповнити виставку працею авторів
Я. Коретчука, П. Ганцюка «Командири відділів ТВ 22 «Чорний ліс»», яка
написана на онові різних архівних документів, в тому числі ДАІФО. В даній
праці подано біографії командирів сотень та куренів УПА, організаційні та
структурні схеми ОУН-УПА.
Мицан К.П. – зауважила, що День захисника України – це свято усіх,
хто покликаний захищати свою Батьківщину, а також нагода згадати звитяги
предків, які своїми ратними звершеннями здобули та відстояли нашу свободу
і незалежність. Схвальним є те, що на тематичній виставці представлено
документи з фондів державного архіву області про боротьбу УПА та
військових підрозділів ОУН з силовими структурами радянської влади,
галицьку пресу про бійців АТО – сучасних захисників України.
Григорак М.В. – запропонувала доповнити тематико-експозиційний
план виставки нововиданою книгою «Герої Революції Гідності». В даній
праці подано відомості про всіх учасників революції які загинули в Києві на
вул. Інститутській у лютому 2014 року.
Білінчук Д. В. – підтримав схвалення тематичного плану виставки
присвяченої Дню захисника України та запропонував схвалити план
виставки.
ВИРІШИЛИ:
3.2.Схвалити тематичний план виставки «Прикарпатці у рядах борців
за незалежність і демократичні цінності» та подати директорові архіву
на затвердження.
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