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Національний архівний фонд та доступ до архівів 
репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму               

1917 – 1991 рр. : 
                     

                     анотований бібліографічний список  

                               2019. – Вип. 8. – 2 с. 

                   (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Литвин С. Х. Документальні джерела у вітчизняних та 

зарубіжних  архівних  установах  щодо життя і діяльності  Симона 

Петлюри / С. Х. Литвин // Вісн. Нац. Акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 

— 2018. —  № 3. — С. 37-42.  Розглянуто проблему зберігання документальних 

джерел про життя і діяльність Голови Директорії і Головного Отамана 

військ Української народної республіки Симона Петлюри у вітчизняних та 

зарубіжних архівних установах. 

2. Скибіцька І. Голод 1932 - 1933 років на Кубані за архівними 

документами та матеріалами періодичної преси / Ірина Скибіцька // Нар. 

творчість та етнологія. — 2018. —  № 6. — С. 54-69. Охарактерізовано 

партійні постанови та систему репресивних заходів радянської влади щодо 

селянства Кубані, практику занесення станиць на ”чорні дошки”. Розглянуто 

тематику публікацій зарубіжної преси цього періоду. 

3. Скрипник О. В. Українська розвідка. 100 років боротьби, 

протистоянь, звершень / О. В. Скрипник. — Київ : АДЕФ-Україна, 2019. — 

341, [1] с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б359805. На основі розсекречених 

документів з архівів Служби зовнішньої розвідки України і Служби безпеки 

України, матеріалів вітчизняних та закордонних архівів, наукових праць 

українських істориків, мемуарів і спогадів безпосередніх учасників подій 

висвітлено історію розвідувальної діяльності в Україні від доби УНР до 
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сьогодення – складний, тернистий та унікальний шлях боротьби, протистоянь 

і звершень. 

4. Справа Василя Стуса: збірка документів з архіву колишнього  

КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. — Xарків : Віват, 2019. — 688 с.  Шифр 

зберігання і Бібліотеці: А798439. Ця збірка – правда про кримінальну справу, 

життя і смерть Василя Стуса. Зібрано архівні документи з кримінальної 

справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його 

рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі 

дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув'язнення та загибелі Стуса, 

які досі охороняли під грифом ”Секретно”. 

5. Срібняк І. В. 3-тя Залізна стрілецька дивізія армії УНР у       

1921 р.: просвітня та культурно-мистецька складова таборового 

повсякдення вояцтва / І. В. Срібняк, Г. М. Надтока // Вісн. Нац. Акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — 2018.  —  № 3. — С. 108-115.  Визначено 

необхідність проведення аналізу просвітньої та культурно-мистнецької 

складової таборового повсякдення особового складу 3-ої  Залізної стрілецької 

дивізії армії УНР у 1921 р. Методологія роботи грунтується на застосуванні 

проблемно-хронологічного, системно-історичного, порівняльно-

ретроспективного та аналітичного методів проведення архівного 

дослідження. 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я. 

        09.08.2019 

 


