
Про роботу Науково-методичної ради  

Державного архіву Харківської області за 2015 рік  
 

Робота Науково-методичної ради (далі – НМР), здійснювалася згідно з 

Планом, затвердженим заступником директора Державного архіву Харківської 

області (далі – Державний архів) на 2015 рік. 

 Протягом 2014 року відбулося 7 засідань НМР Державного архіву, у 

тому числі 1 позапланове. 

Основними питаннями, які було розглянуто на засіданнях НМР 

Державного архіву, є питання організації, визначення основних напрямків та 

оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи. 

Протягом звітного періоду НМР розглянула і схвалила 4 тематичних 

переліки документів і матеріалів, підготовлених для експонування на 

виставках, з них для розміщення на веб-сайті Державного архіву – 2:  

«Одвічний біль Афганістану» (до Дня виводу військ з Афганістану), 

«Репресовані архівісти» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні); 

у читальних залах Державного архіву – 2: «З історії харківської караїмської 

громади», «З історії Державного архіву Харківської області» (до 135-річчя 

заснування). 

З експозиціями виставок ознайомилися студенти вищих навчальних 

закладів м. Харкова, співробітники Державного архіву та дослідники, які 

працюють в його читальних залах, представники місцевих засобів масової 

інформації (ЗМІ). 

Науково-дослідна робота архіву здійснюється у різних напрямках. На 

засіданнях НМР було розглянуто 6 проектів статей: ―Участники польского 

восстания 1863-1864 гг. в арестантских ротах гражданского ведомства‖ (автор: 

Скрипникова Н.В., головний спеціаліст відділу обліку та довідкового апарату 

Державного архіву), «З історії харківської караїмської громади», ―До 135-річчя 

заснування Державного архіву Харківської області‖ (автор: Сафонова О.В., 

головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 

Державного архіву), «Назустріч Великій Перемозі» (автор: Ельксніт М.І., 

начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву), 

«Документи розповідають. З історії репресованих митців Харківського 

державного драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка‖, «З історії боротьби 

партизанських загонів на Харківщині (1941-1943 рр.)‖ (автор: Плисак В.А., 

головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 

Державного архіву). 

Тематика методичних розробок Державного архіву підпорядковується 

забезпеченню пріоритетних напрямків практичної роботи держархіву області, 

архівних відділів районних державних адміністрацій (далі — РДА) та міських 

рад міст обласного значення (далі — міськрад) Харківської області, архівних 

підрозділів підприємств, установ та організацій. 

Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено 2 методичні 

розробки: методичні рекомендації «Описування кінодокументів на каталожних 
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картках», обсягом 0,25 друк. арк. (укладач: Пантелєєва Л.Є., начальник відділу 

обліку та довідкового апарату Державного архіву) та «Інструкція щодо 

організації роботи з виконання запитів про реєстрацію актів громадянського 

стану», обсягом 0,35  друк. арк. (укладач: Ельксніт М.І., начальник відділу 

інформації та використання документів Державного архіву). 

Також на засіданнях НМР обговорено результати впровадження у роботу 

Державного архіву 3-х методичних розробок: методичних рекомендацій 

«Заповнення відомостей про зміни у складі та обсязі фондів на 01.01.__ року та 

карток фондів архівних відділів районних державних адміністрацій та міських 

рад міст обласного значення Харківської області» (впроваджувачі: відділи 

обліку та довідкового апарату, організації та координації архівної справи, 

архівні відділи РДА та міськрад), «Примірної номенклатури справ Архівного 

відділу районної державної адміністрації» (впроваджувачі: члени Експертно-

перевірної комісії (далі — ЕПК) Державного архіву, архівні відділи РДА та 

міськрад), методичних рекомендацій «Проведення перевірянь стану роботи 

архівних відділів районних державних адміністрацій Харківської області у 

складі робочої групи спеціалістів – представників апарату та структурних 

підрозділів Харківської обласної державної адміністрації» (впроваджувач: 

відділ організації та координації архівної справи). 

Також на засіданнях НМР розглянуто звіт про роботу НМР Державного 

архіву за 2014 рік, проект плану роботи НМР Державного архіву на 2016 рік, 

питання про стан підготовки Анотованого реєстру описів фондів радянського 

періоду Державного архіву Харківської області, про участь Державного архіву 

у конкурсі наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, 

археографії та документознавства (позапланово). 

Крім того, НМР розглянуто і схвалено план виставкової діяльності 

Державного архіву на 2016 рік (позапланово) та добірку архівних документів 

«Навіки в пам`яті залишимо подвиг народу». 

Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено макет науково-

інформаційного видання «Харківський архівіст» за 2015 рік. Роботу над 

збірником архівних документів «Поляки на Харківщині», підготовка якого була 

запланована на 2015 рік, було припинено у зв’язку із значним завантаженням 

працівників Державного архіву іншими видами робіт, що було спричинено 

скороченням штату наприкінці 2014 року та прийманням на зберігання великої 

кількості документів від районних відділів ДРАЦС Харківської області 1783-

1937 рр. 

 

 

Начальник відділу організації  

та координації архівної справи,  

заступник голови Науково-методичної ради                              О.С. Гнезділо  
 


