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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ ДО ВИСТАВКИ ОН-ЛАЙН 
 
 
ППууббллііккааццііїї::  
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ДДооккууммееннттии  зз  ооссооббооввооггоо  ффооннддуу  ««ММааррккееввиичч  ООллееккссіійй  ІІввааннооввиичч»»  ((ФФ..  115500))::  
 
1900-1903 рр. Листи М.С.Грушевського до О.І.Маркевича про особисте життя, 
викладацьку діяльність, співпрацю істориків, краєзнавців пов’язаних з підготовкою 
різноманітних публікацій на сторінках «Записок Наукового товариства імені 
Шевченка» та про плани на майбутнє. 

ДАОО: ф. 150, оп. 1, спр. 3, арк. 1-9 зв. 
 
 
 
ДДооккууммееннттии  зз  ооссооббооввооггоо  ффооннддуу  ««ЛЛииннннииччееннккоо  ІІвваанн  ААннддррііййооввиичч»»  ((ФФ..  115533))::  
 
31 грудня 1894 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка про свою роботу 
у Львівському університеті, наукову діяльність та плани роботи в Науковому 
товаристві імені Шевченка. 

ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 285, арк. 1-2 зв. 
 
9 (22) травня 1900 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка з проханням надіслати 
одну з його статей, потреба у якій виникла у зв’язку з написанням III тому «Історії 
України-Руси», зокрема фрагменту з історії Галичини першої половини XIV ст. 

ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 254, арк. 1-1 зв. 
 
28 лютого 1907 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка про роботу над 
третьою частиною восьмого тому «Історії України-Руси». 

ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 285, арк. 3-4 зв. 



ДДооккууммееннттии  зз  ффооннддуу  ««РРееддааккццііяя  жжууррннааллуу  ““ООсснноовваа””»»  ((ФФ..  774466))::  
 
1915 р. Редакторський примірник статті М.С. Грушевського публіцистичного 
характеру «Зайві сумніви» та лист, адресований А.В.Ніковському. 

ДАОО: ф. 746, оп. 1, спр. 6, арк. 1-8. 
 
 
 
ДДооккууммееннттии  зз  ффооннддуу  ««ООддеессььккиийй  ііннссттииттуутт  ннааррооддннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа»»  ((ФФ..  РР--112299))::  
 
1929-1930 рр. Лист правління Одеського інституту народного господарства до 
редакцій газет «Известия» (Одеса), «Вісті» (Харків) та «Известия» (Москва) про 
підтримку кандидатури М.С.Грушевського на обрання його академіком Академії 
наук СРСР. 

ДАОО: ф.Р-129, оп. 1, спр. 44, арк. 47. 
 
 
 
ДДооккууммееннттии  зз  ффооннддуу  ««ННооввооррооссііййссььккиийй  ууннііввееррссииттеетт»»  ((ФФ..  4455))  щщооддоо  ввииккллааддааццььккооїї  
ддііяяллььннооссттіі  ннаа  ііссттооррииккоо--ффііллооллооггііччннооммуу  ффааккууллььттееттіі  ппрриивваатт--ддооццееннттаа  ООллееккссааннддрраа  
ССееррггііййооввииччаа  ГГрруушшееввссььккооггоо::  
 
26 березня 1908 р. Лист інспектора учбово-окружного управління про ведення 
приват-доцентом О.С.Грушевським на кафедрі російської історії лекцій на 
малоросійській мові з винесенням за це Грушевському догани, а в разі повторення 
подібного - звільнення з числа приват-доцентів університету. 

ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 20-20 зв. 
 
4 квітня 1908 р. Протокол засідання Ради Новоросійського університету з 
зазначенням преміювати О.С.Грушевського за один спецкурс з історії Росії за доби 
Петра Великого, прочитаний російською мовою. 

ДАОО: ф. 45, оп. 9, спр. 10, арк. 111-112 . 
 
30 квітня 1908 р. Лист ректора Новоросійського університету С.В.Левашова на ім’я 
попечителя Одеського учбового округу О.І.Щербакова про преміювання приват-
доцента О.С.Грушевського за прочитані курси на історико-філологічному 
факультеті. 

ДАОО: ф. 45, оп. 9, спр. 10, арк. 117-117 зв. 
 
1 листопада 1908 р. Лист декана історико-філологічного факультету Е.Р. фон Штерна 
ректору Новоросійського університету С.В.Левашову про припинення магістрантом 
О.С.Грушевським читання своїх курсів, у зв’язку з хворобою. 

ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 25. 
 
13 лютого 1909 р. Лист ректора Московського університету О.А.Мануйлова ректору 
Новоросійського університету С.В.Левашову про призначення магістранта 
О.С.Грушевського приват-доцентом по кафедри російської історії. 

ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 27. 


