Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ № 1
09.02.2018
м. Харків
Засідання Науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
Заступник голови НМР — Гнезділо О.С.
Секретар – Гриньова Ю.С.
Присутні члени НМР: Бабенко В.В., Ельксніт М.І., Коптєва О.С., Куделко С.М.,
Мирошниченко Н.Б., Павлова О.Г., Панасенко Л.А., Пантелєєва Л.Є.,
Сафонова О.В.
Запрошені на засідання НМР: Шахова Ю.В.
Порядок денний:
1. Про розгляд звіту про роботу Науково-методичної ради Державного архіву
Харківської області за 2017 рік.
Доповідач: Гриньова Ю.С., провідний методист відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву
Харківської області.
2. Про розгляд проекту переліку документів до on-line виставки ―Місце служби
— Афганістан‖.
Доповідач: Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області.
3. Про розгляд проекту «Інструкції з електронного копіювання документів».
Доповідач: Шахова Ю.В., провідний архівіст відділу забезпечення збереженості
та реставрації документів.
1. СЛУХАЛИ:
Гриньова Ю.С., провідний методист Державного архіву Харківської
області, доповіла про результати роботи Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2017 рік.
Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що робота Науково-
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методичної ради (далі – НМР), здійснювалася згідно з Планом, затвердженим
заступником директора Державного архіву Харківської області (далі –
Державний архів) на 2017 рік.
Протягом 2017 року відбулося 7 засідань НМР ДАХО, у тому числі
2 позапланових.
Протягом звітного періоду НМР розглянула і схвалила 6 тематичних
переліків документів і матеріалів, підготовлених до on-line виставок для
розміщення на веб-сайті Державного архіву. Це виставки ―До 100-річчя подій
Української революції 1917-1921 року‖; «Німецька «національна операція»
НКВС»; ―Видатний український історик Д. М. Багалій‖; ―З історії грецької
діаспори‖; ―Латиші на Харківщині‖ (окремо схвалено перелік документів
Державного архіву та перелік ілюстративних матеріалів, підготовлений
Центром краєзнавства при Харківському національному університеті
ім. В. Н. Каразіна; вказані переліки призначено для включення до спільного online виставкового проекту Державного архіву Харківської області з
ТронькоЦентром).
На засіданні НМР було розглянуто 1 проект статті: ―Грецька
«національна операція» НКВС: розправа над К.Ф. Челпаном‖ (автор:
В. А. Плисак, головний спеціаліст відділу інформації, використання документів
та документального забезпечення Державного архіву Харківської області). Крім
того, у 2017 році було заплановано підготовку статті «З історії архівної справи
на Харківщині», присвячену 100-річчю створення системи архівних установ в
Україні (автор: О. В. Сафонова, головний спеціаліст відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області). Але, у зв’язку з тим, що головний спеціаліст взяла участь
у засіданні клубу ―Краєзнавець‖, яке відбулося у Державній науковій бібліотеці
ім. В. Г. Короленка, було підготовлено доповідь ―З історії архівної справи на
Харківщині‖.
Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено 1 методичну
розробку. Це пам’ятка ―Про ведення архівними відділами районних державних
адміністрацій та міських рад міст обласного значення Харківської області
картотеки обліку роботи з юридичними особами-джерелами формування
документами Національного архівного фонду‖ (укладач: О. С. Гнезділо,
начальник 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 3-х методичних розробок: ―Інструкції з обліку документів у
Державному архіві Харківської області‖ (упроваджувач: відділ організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву);
―Методичних рекомендацій щодо підготовки планово-звітної документації
трудовими архівами‖ (упроваджувачі: відділ організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату
Державного архіву, працівники
трудових архівів Харківської області) та ―Методичних рекомендацій щодо
роботи з документами фондів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років‖ (упроваджувач: відділ інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного
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архіву). Вищезазначені науково-методичні розробки не потребують
доопрацювання.
Також на засіданнях НМР розглянуто питання про стан підготовки
Анотованого реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву
Харківської області.
Протягом звітного періоду НМР схвалено 2 рукописи друкованих видань:
об’єднаного видання науково-інформаційного вісника «Харківський архівіст»
за 2015-2016 роки (позапланово) та за 2017 рік. Крім того, було розглянуто
питання про стан підготовки збірника архівних документів «Поляки на
Харківщині».
Позапланово
розглянуто
пропозиції
Державного
архіву
до
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2018-2022 рок та до
Програми підготовки архівних довідників на 2018-2020 роки.
Крім того, розглянуто звіт про роботу Науково-методичної ради
Державного архіву за 2016 рік; план виставкової діяльності Державного архіву
на 2018 рік та план роботи Науково-методичної ради Державного архіву
Харківської області на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довікового апарату, запропонувала схвалити звіт про роботу
Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області за 2017 рік і
розмістити його на офіційному веб-сайті Державного архіву у рубриці
«Інформуємо громадськість» («Звіти»).
Питання щодо схвалення звіту про роботу Науково-методичної ради
Державного архіву Харківської області за 2017 рік поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити звіт про роботу Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2017 рік.
1.2. Розмістити звіт про роботу Науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2017 рік на офіційному веб-сайті Державного
архіву у рубриці «Інформуємо громадськість» («Звіти»).
2. СЛУХАЛИ:
Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації та використання
документів Державного архіву Харківської області, представила на розгляд
проект переліку документів до on-line виставки ―Місце служби — Афганістан‖.
Вона зазначила, що у 2017 році Державний архів прийняв на зберігання
частину фонду особового походження учасника бойових дій в Афганістані,
заступника голови Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів), Ломакіна Геннадія Івановича, за 1985 – 2017 рр. Крім того,
фонд Колекція документів про учасників бойових дій на території інших
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держав
поповнився документами учасника бойових дій в Афганістані
Олександра Олександровича Момота.
Ці матеріали доповнять та розширять on-line виставку «Афганистан болит
в моей душе…», розміщену на власному веб-сайті Державного архіву в 2015
році у рамках відзначення Року учасників бойових дій на території інших
держав та 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Відвідувачі
сайту вже мали змогу ознайомитися з фотографіями, спогадами учасників
бойових дій в Афганістані, листами до батьків, статтями про події афганської
війни 1979–1989 рр., надрукованими в інформаційному журналі Харківської
міської
спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
«Интернационалист»; збіркою фотодокументів та матеріалів ―Дембельський
альбом‖ із матеріалів особових архівів учасників бойових дій в Афганістані
1979–1989 рр., що знаходиться на збереженні в Державному архіві та ін.
Документи цьогорічної виставки здебільшого присвячені діяльності
Г.І. Ломакіна та О.О. Момота в післявоєнний період. Запропоновані матеріали
розкривають аспекти психологічної та соціальної реабілітації колишніх
учасників бойових дій, їх реалізації як особистостей у мирний час, що особливо
актуально в умовах подій на сході України.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, зазначила, що ―Місце
служби — Афганістан‖ - це не доповнення до виставки ―Афганистан болит в
моей душе…‖, а окрема самостійна on-line виставка, оскільки до переліку
увійшли документи не тільки з фонду особового походження Г.І. Ломакіна, як
то було у 2015 році, але також і з Колекції документів про учасників бойових
дій на території інших держав.
Павлова О.Г., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та
археології, історичного факультету Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, запропонувала розмістити в
передмові до виставки посилання на матеріали, розміщені у 2015 році, для
більш зручного пошуку на сайті.
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, запропонувала
схвалити проект переліку документів до on-line виставки ―Місце служби —
Афганістан‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити проект переліку документів до on-line виставки ―Місце
служби — Афганістан‖.
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3. СЛУХАЛИ:
Шахова Ю.В., провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та
реставрації документів, доповіла, що підготовку «Інструкції з електронного
копіювання документів» обумовлено активізацією оцифровування фондів за
допомогою іншого обладнання. На даний час підготовка методичної розробки
ще не завершена, тож її розгляд буде доцільно перенести на наступне засідання
НМР.
ВИСТУПИЛИ:
Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області,
заступник голови Науково-методичної ради, повідомила, що серед приоритетів
у роботі архівних установ, визначених Державною архівною службою України
на 2018 рік, зазначено цифровізацію усіх процесів архівної справи та
діловодства. Тож оцифровування документів та описів для розміщення їх на
веб-сайті Державного архіву, а також підготовка методичних розробок щодо
виконання цієї роботи набуває особливої актуальності.
Бабенко В.В., науковий співробітник відділу досліджень, розробки
перспективних і удосконалення традиційних технологій формування
страхового
фонду
документації
Науково-дослідного,
проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії, кандидат
технічних наук, запропонував у разі необхідності надати консультації щодо
удосконалення якості цифрових зображень.
Гнезділо О.С. запропонувала перенести розгляд «Інструкції з
електронного копіювання документів» на наступне засідання НМР, яке
відбудеться у травні 2018 року.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 11, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Перенести розгляд «Інструкції з електронного копіювання
документів» на наступне засідання НМР, яке відбудеться у травні 2018 року.
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

