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РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

24.06.2016     Харків           № 3/2 

 

 

Про спільну діяльність Державного архіву  

Харківської області, кафедри історіографії,  

джерелознавства та археології історичного факультету  

та Центру краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька  

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

 

Заслухавши і обговоривши доповіді заступника директора Державного 

архіву Харківської області (далі – Державний архів) Куща Є.О., завідувача 

кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету 

(далі – кафедра) Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

(далі – ХНУ ім. В.Н. Каразіна) професора Посохова С. І. та заступника 

директора Центру краєзнавства імені академіка П.Т. Тронька ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна (далі – ТронькоЦентр) Вовк О.І. колегія відзначає, що 

співробітництво Державного архіву та кафедри триває довгі роки. 

З 2008 року щорічно складався план співпраці та здійснювався контроль 

його виконання. У 2014 році вперше було складено довгостроковий 

перспективний план спільної діяльності на 2014-2017 роки. Робота 

здійснюється у напрямах підготовки спільних видань, виставок, проведення 

круглих столів з архівної проблематики, практичних занять з архівознавства та 

інших спеціальних історичних дисциплін, екскурсій по Державному архіву 

тощо. Активними учасниками спільної роботи Державного архіву та кафедри є 

працівники ТронькоЦентру. 

На виконання вищевказаного плану упродовж 2014 року – першого 

півріччя 2016 року співпраця між Державним архівом і кафедрою, за участі 

ТронькоЦентру, велася у організаційному, науковому, та просвітницькому 

напрямах. 

У звітний період було реалізовано низку спільних проектів: підготовлено 

і видано огляд джерел «(Поляки на Харківщині» (гол. ред. С. І. Посохов. – Х.: 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016), наукову монографію, присвячену архівісту, 

д.і. н., проф. І.Л. Шерману, збірник архівних документів «Листи з неволі». 

У здвоєному випуску періодичного видання «Харківський архівіст» за 

2013-2014 роки опубліковано статті директора ТронькоЦентру Куделко С.І. та 

студентів кафедри історіографії, джерелознавства та археології Драньової Н., 

Рачкова Є. 

Підготовлено до друку «Харківський архівіст» за 2015 рік, до якого 

вперше окремим блоком увійшли матеріали круглого столу з актуальних 

проблем архівної справи, організованого і проведеного викладачами та 

студентами кафедри історіографії, джерелознавства та археології наприкінці 
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2015 року до Дня працівників архівних установ.  

Співробітниками кафедри та ТронькоЦентру спільно з працівниками 

Державного архіву було розроблено критерії відбору біографій, та підготовлено 

біографії архівістів-викладачів і співробітників ХНУ ім. В.Н. Каразіна для 

біографічного словника «Архівісти Харківщини». Підготовка цього довідника 

продовжується. 

Начальник відділу організації та координації архівної справи Державного 

архіву Гніздило О.С. надавала консультаційну допомогу з археографічного 

оформлення документів при підготовці збірки документів «Письма к 

А.Ф. Лунѐву. – Х., 2016. (Серія «Джерелознавчізошити»: Тетрадь 7). 

Працівники Державного архіву виступають рецензентами окремих 

видань, що готуються на кафедрі. У той же час, викладачі кафедри рецензують 

видання, що готуються співробітниками Державного архіву. 

Директор ТронькоЦентру Куделко С.М. та викладач кафедри і одночасно 

секретар Науково-методичної ради ТронькоЦентру Павлова О.Г. беруть 

активну участь у роботі Науково-методичної ради Державного архіву. 

Студенти кафедри постійно використовують архівні документи при 

виконанні тем курсових, бакалаврських, магістерських робіт, беруть участь у 

читацьких конференціях Державного архіву. 

Також студенти кафедри щорічно беруть участь у підготовці науково-

дослідних проектів, які присвячені історії та різним напрямам діяльності 

Державного архіву (за консультативної допомоги співробітників Державного 

архіву).  

Є доцільним більш активно залучати до участі у спільних проектах 

Державного архіву та кафедри студентів історичного факультету ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна на різних етапах: виявлення документів, їх відбору та 

археографічної підготовки до публікації, звіряння текстів, створення 

покажчиків, тощо. 

У 2014 та 2015 рр. викладачами та студентами кафедри до Дня 

працівників архівних установ було підготовлено і проведено за участі 

харківських архівістів круглі столи з актуальних проблем архівної справи.  

Завідувач кафедри професор Посохов С.І. та заступник директора 

ТронькоЦентру ХНУ ім. В.Н. Каразіна Вовк О.І. постійно беруть участь у 

засіданнях колегії Державного архіву.  

Керівництвом Державного архіву надано рекомендацію заступнику 

директора ТронькоЦентру Вовк О.І. для участі у міському конкурсі «Молода 

людина року – 2016». 

Працівники Державного архіву підготували низку інформаційних довідок 

за запитами ТронькоЦентру (стосовно діяльності готелю «Інтернаціонал – 

Харків» та ін.). 

У 2016 р. заступника директора ТронькоЦентру Вовк О.І. введено до 

складу редакційної колегії інформаційного видання «Харківський архівіст». 

Співробітники ТронькоЦентру регулярно надають матеріали для публікації у 

цьому періодичному виданні. 

Державний архів надавав допомогу в організації лекційних і практичних 
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занять під час музейно-архівної практики, у ході якої студенти знайомилися із 

структурою архіву, відбувалися зустрічі з працівниками Державного архіву, під 

керівництвом спеціалістів студенти виконували практичні завдання.  

Під час практичних занять, екскурсій, проходження практики, проведення 

Дня архівіста співробітники Державного архіву здійснюють також 

профорієнтаційну роботу серед студентів, що спеціалізуються на базі кафедри. 

Студенти та магістри при написанні курсових, бакалаврських та 

магістерських робіт отримують консультації фахівців Державного архіву, які 

надають рецензії на бакалаврські та магістерські роботи, що написані на базі 

архівних матеріалів Державного архіву чи присвячені діяльності Державного 

архіву. 

На кафедрі постійно під час навчальної та організації проектної 

діяльності студентів викладачами, за підтримки фахівців архіву, рекламується 

професія архівіста. 

 22 червня 2016 року вперше, одночасно на двох ресурсах: офіційному 

сайті Державного архіву http://archives.kh.gov.ua та офіційному сайті 

ТронькоЦентру http://tronkocentr.karazin.ua, розміщено матеріали спільної on-

line виставки, підготовленої вказаними установами до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни, матеріали якої. Роботу з підготовки спільних 

виставкових проектів on-line буде продовжено і в подальшому.  

Почастішали публікації викладачів кафедри, працівників ТронькоЦентру 

та студентів історичного факультету у періодичному виданні Державного 

архіву «Харківський архівіст». 

Виходячи з вищевикладеного потрібно констатувати, що співпраця між 

Державним архівом, кафедрою та ТронькоЦентром дозволяє покращити 

комунікацію між фахівцями-архівістами та представниками академічної науки, 

сприяє реалізації значущих наукових та просвітницьких проектів 

регіонального, національного та міжнародного масштабу, а тому повинна 

продовжуватися і надалі. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Стан виконання Плану співробітництва Державного архіву та кафедри 

у 2014 році – першому півріччі 2016 року визнати як добрий. 

 

2. Продовжити підготовку спільних видань та збірників документів з 

історії рідного краю. 

Термін виконання: постійно 

 

3. Продовжити залучення до участі у спільних проектах Державного 

архіву та кафедри працівників ТронькоЦентру і студентів історичного 

факультету на різних етапах підготовки: виявлення документів, їх відбору та 

археографічного оформлення, звіряння текстів, створення покажчиків, тощо. 

 

Термін виконання: постійно 
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4. Керівництву Державного архіву Харківської області, кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології, ТронькоЦентру ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна та громадської організації «Інститут соціально-політичних 

ініціатив» забезпечити регулярне висвітлення стану співпраці на веб-сайтах 

Державного архіву, ТронькоЦентру, «Інституту соціально-політичних 

ініціатив» та кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна. 

Термін виконання: постійно 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву              Є.О. Кущ 

 

 

 


