
Про роботу Науково-методичної ради 

Державного архіву Харківської області за 2016 рік 
 

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

Планом, затвердженим заступником директора Державного архіву Харківської 

області (далі – Державний архів) на 2016 рік. 

Протягом 2016 року відбулося 7 засідань НМР Державного архіву.  

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 5 тематичних 

переліків документів матеріалів, підготовлених для експонування на 

виставках, з них 4 on-line виставки для розміщення на веб-сайті Державного 

архіву: «Видатний український фізіолог В.Я. Данилевський”, “Репресовані 

митці (до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні)”, “До Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни”(спільна on-line виставка Державного архіву 

Харківської області та Центру краєзнавства ім. академіка П.Т. Тронька 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна), “Харківщина 

партизанська” (До Дня партизанської слави) та 1 виставкадля експонування в 

читальному залі Державного архіву: “До Дня пам’яті жертв голодоморів”. 

Науково-дослідна робота архіву здійснюється у різних напрямках. На 

засіданнях НМР було розглянуто 5 проектів статей, одна з яких була 

підготована співробітниками Науково-дослідного, проектно-конструкторського 

та технологічного інституту мікрографії: “Перспективи створення та 

впровадження корпоративної інформаційної системи та технології 

довгострокового зберігання документів та відтворення їх копій в системі СФД 

та архівах” (автори: В’ячеслав Подорожний, Володимир Бабенко, Ігор 

Кривулькін, Олексій Тімров), 4 – співробітниками відділу інформації та 

використання документів Державного архіву. Це статті «Гортаючи сторінки 

старовинного альбому”, “Документи про видатних харків’ян зберігаються в 

архіві… Видатний український фізіолог В.Я. Данилевський” (автор: Сафонова 

О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання документів 

Державного архіву), “Діяльність Барвінківського партизанського загону (До 

Дня партизанської слави)” та «Очевидці про Голодомор 1932-1933 років (за 

документами Державного архіву Харківської області)” (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 райдержадміністрацій і міськрад міст обласного значення 

Харківської області, архівних підрозділів підприємств, установ та організацій. 

Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено 3методичні 

розробки. Це “Методичні рекомендації з оформлення планово-звітної 

документації трудовими архівами (укладачі: Гнезділо О.С., начальник відділу 

організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату 



Державного архіву Харківської області, Панасенко Л.А., головний спеціаліст 

відділу організації та координації архівної справи, обліку та довідкового 

апарату Державного архіву Харківської області); “Методичні рекомендації 

щодо роботи з документами фондів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років” (укладач: Ельксніт М.І., начальник 

відділу інформації та використання документів Державного архіву); “Інструкція 

з обліку документів у Державному архіві Харківської області” (укладач: 

Пантелєєва Л.Є., заступник начальника відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області). 

Також на засіданнях НМР обговорено результати впровадження у роботу 

Державного архіву 2-х методичних розробок:методичних рекомендацій 

«Описування кінодокументів на каталожних картках» (упроваджувач: відділ 

організації та координації архівної справи, обліку та довідкового апарату 

Державного архіву Харківської області) та «Інструкції щодо організації роботи 

з виконання запитів про реєстрацію актів громадянського стану» 

(упроваджувач: відділ інформації та використання документів Державного 

архіву).  

Також на засіданнях НМР розглянуто питання про стан підготовки 

Анотованого реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву 

Харківської області. 

Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено макет науково-

інформаційного видання «Харківський архівіст» за 2016 рік. 

Крім того, розглянуто звіт про роботу Науково-методичної ради 

Державного архіву Харківської області за 2015 рік та план роботи Науково-

методичної ради Державного архіву Харківської області на 2017 рік. 

 

 

Провідний методист відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату    Ю.С. Гриньова 
 

 


