
 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

18.08.2017 

м. Харків 

 

Засідання Науково-методичної ради (НМР) 

Державного архіву Харківської області 

 

Заступник голови НМР — Гнезділо О.С. 

Секретар – Гриньова Ю.С.  

 

Присутні члени НМР: Ельксніт М.І., Куделко С.М., Мирошниченко Н.Б., 

Осіпова Т.Ф., Павлова О.Г., Панасенко Л.А., Пантелєєва Л.Є. 

 

Порядок денний:  
  

 1. Про розгляд рукопису об’єднаного видання науково-інформаційного 

вісника «Харківський архівіст» за 2015-2016 роки.  

Доповідач: Гриньова Ю.С., провідний методист відділу організації та 

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Гриньова Ю.С., провідний методист відділу організації та координації 

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, відповідальна за випуск об’єднаного видання науково-інформаційного 

вісника «Харківський архівіст» за 2015-2016 роки, представила на розгляд 

рукопис вказаного збірника. 

Частина статей присвячена підсумкам роботи Державного архіву та 

архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення Харківської області за 2015-2016 рр. До видання включено 

інформацію про стан розвитку архівної справи, про підсумки роботи дорадчих 

органів (колегії, експертно-перевірної комісії (ЕПК), науково-методичної ради 

(НМР) Державного архіву. Крім того, у зв’язку із завершенням у 2016 році 

―Програми на 2012-2016 роки першочергового приймання на постійне 

зберігання документів, що зберігаються в установах – джерелах 

комплектування Державного архіву Харківської області та архівних відділів 

районних державних адміністрації (міськрад) Харківської області понад 

встановлені роки‖, до ―Харківського архівіста‖ увійшла стаття про планове та 

позапланове приймання архівними відділами РДА та міськрад документів НАФ 
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за п’ятирічний період 2012-2016 рр. та створення мережі трудових архівів у 

Харківській області. 

 Окремий блок становлять статті співробітників Науково-дослідного, 

проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (НДІ 

мікрографії), присвячені певним аспектам Страхового фонду документації.  

До видання увійшли матеріали круглого столу «Проблеми архівної 

комунікації», проведеного на базі історичного факультету ХНУ имені 

В.Н. Каразіна 24 грудня 2015 року (до Дня працівників архівних установ 

України).  

Також до «Харківського архівіста» включено матеріали краєзнавчої 

тематики, «Хроніку архівного життя за 2015-2016 рр.», календар ювілейних дат 

на 2016-2017 рр. та ін. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Осіпова Т.Ф., доцент кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, зауважила, що 

текст був написаний різними авторами і тому потребує технічного редагування 

та запропонувала долучитися до роботи з редагування рукопису.  

Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

зазначила, що у 2015-2016 рр. було підготовлено відповідно два рукописи 

вісника «Харківський архівіст» за 2015 та 2016 роки, але, у зв’язку з 

відсутністю фінансування, видання не випускалося. Натомість поточного року 

підготовлено до друку здвоєний номер науково-інформаційного вісника 

«Харківський архівіст» за 2015-2016 роки. Гнезділо О.С. запропонувала в 

цілому схвалити рукопис зазначеного видання та передати його після 

редагування до видавництва СПД ФО Тарасенко В.П. для верстки, підготовки 

оригінал-макету та друку. Вказаний збірник буде випущено у вересні 2017 року 

(до 100-річчя створення системи архівних установ в Україні). 

 Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Схвалити рукопис об’єднаного видання науково-інформаційного 

вісника «Харківський архівіст» за 2015-2016 роки та передати його на 

редагування Осіповій Т.Ф. 

1.2. Після редагування передати рукопис вказаного збірника до 

видавництва СПД ФО Тарасенко В.П. для друку. 
 

Заступник голови Науково-методичної ради, 

начальник відділу організації 

та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату             О.С. Гнезділо 

 

Секретар Науково-методичної ради            Ю.С. Гриньова 


