
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

21.12.2017 

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., Коптєва О.С., Куделко С.М., 

Мирошниченко Н.Б., Осіпова Т.Ф., Панасенко Л.А., Пантелєєва Л.Є., 

Плисак В.А., Сафонова О.В. 

 

Порядок денний:  
 

1. Про планування роботи Науково-методичної ради Державного архіву 

Харківської області на 2018 рік. 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області. 
 

2. Про розгляд проекту статті «З історії архівної справи на Харківщині» (до 

100-річчя створення системи архівних установ в Україні).  

Доповідач: Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації, 

використання документів та документального забезпечення Державного архіву 

Харківської області. 
 

3. Про результати впровадження науково-методичних розробок у роботу 

Державного архіву Харківської області. 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області; 

Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву Харківської області; 

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

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області. 
 

4. Про стан підготовки збірника архівних документів «Поляки на Харківщині». 
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Доповідач: Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
 

5. Про розгляд рукопису науково-інформаційного видання «Харківський 

архівіст» за 2017 рік. 

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

координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву 

Харківської області. 
 

6. Про стан підготовки Центром краєзнавства при Харківському національному 

університеті імені В.Н. Каразіна переліку документів ―Латиші на Харківщині‖, 

призначеного для включення до спільного on-line виставкового проекту 

Державного архіву Харківської області з ТронькоЦентром (позапланово). 

Доповідач: Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

представила на розгляд проект плану роботи Науково-методичної ради 

Державного архіву Харківської області на 2018 рік. 

 Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що в основу плану роботи 

НМР було покладено план виставкової діяльності Державного архіву 

Харківської області на 2018 рік та плани роботи з підготовки друкованих 

видань та методичних розробок на 2018 рік, з підготовки статей. 

Планом передбачено 4 засідання Науково-методичної ради: у лютому, 

травні, липні та грудні. 

Протягом наступного року заплановано розглянути проекти 4 виставок, з 

них 3 on-line виставки для розміщення на веб-сайті Державного архіву: ―До 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 року‖, ―До Дня пам’яті жертв 

політичних репресій в Україні‖, ―Видатний український поет Олександр Олесь 

(до 140-річчя від дня народження)‖ та 1 виставка для експонування в 

читальному залі Державного архіву: ―З історії храмів Харківщини‖.  

Також планується розглянути 2 проекти статей, підготованих  

співробітниками відділу інформації та використання документів Державного 

архіву, а саме: ―З історії храмів Харківщини‖ та ―Видатний український поет 

Олександр Олесь (до 140-річчя від дня народження)‖. 

Згідно з Планом науково-дослідної та методичної роботи Державного 

архіву на 2018 рік, на засідані НМР передбачено розглянути проект 

1 методичної розробки. Це «Інструкція з електронного копіювання 

документів». 

Також планується розглянути рукописи науково-інформаційного видання 

«Харківський архівіст» за 2018 рік та збірника архівних документів ―Поляки на 

Харківщині‖. 

Крім того, заплановано розглянути питання організації, визначення 

основних напрямків та оцінки результатів науково-дослідної та методичної 
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роботи, а саме: звіт про роботу Науково-методичної ради Державного архіву за 

2017 рік, проекти планів виставкової діяльності та роботи Науково-методичної 

ради Державного архіву на 2019 рік, питання про стан підготовки Анотованого 

реєстру описів фондів радянського періоду, а також обговорити результати 

впровадження у роботу Державного архіву Харківської області пам’ятки «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»,  (упроваджувачі – відділ організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату, архівні відділи РДА та міськрад). 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, запропонував включити до Плану  

виставку, присвячену ювілею Олеся Гончара.   

Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації та використання 

документів Державного архіву Харківської області, зауважила, що в 

Державному архіві, на жаль, зберігається недостатньо документів щодо життя і 

творчості О.Т. Гончара, тож провести повноцінну виставку немає можливості. 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, запропонувала 

схвалити план роботи Науково-методичної ради Державного архіву Харківської 

області на 2018 рік. 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 1.1. Схвалити план роботи Науково-методичної ради Державного архіву 

Харківської області на 2018 рік. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Сафонова О.В., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд тези «З історії архівної справи на Харківщині» 

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

Вона зазначила, що первісно планувалося підготувати статтю за 

відповідною тематикою, 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‖. Запропоновані тези інформують про основні етапи 

становлення архівної справи на Слобожанщині, розвиток архівних зібрань від 

створення історичного архіву при історико-філологічному товаристві 

Харківського університету в 1880 р. до наших днів, долю архівних фондів під 
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час Другої світової війни, сучасний стан галузі тощо. 

Тези будуть опубліковані на офіційному веб-сайті Харківської державної 

наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. 
 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, зазначила, що у 2017 

році на державному рівні відзначається 100-річчя створення системи архівних 

установ в Україні. У рамках святкових заходів передбачено проведення 

виставок, круглих столів, конференцій, присвячених розвитку архівної справи. 

Участь Державного архіву у традиційних краєзнавчих читаннях на базі ДНАБ 

імені В.Г. Короленка сприяє популяризації архівів, надає можливість усім 

бажаючим ознайомитися з цікавими аспектами діяльності архівних установ. 

Гнезділо О.С. запропонувала схвалити тези «З історії архівної справи на 

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

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Схвалити тези «З історії архівної справи на Харківщині» (до 100-

річчя створення системи архівних установ в Україні).  
 

3. СЛУХАЛИ: 
 Гнезділо О.С., начальник відділу організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

доповіла про результати впровадження у роботу ―Методичних рекомендацій 

щодо підготовки планово-звітної документації  трудовими архівами‖. Вказана 

розробка впроваджувалася працівниками трудових архівів Харківської області з 

метою покращення якості роботи архівних установ області, приведення умов 

зберігання архівних документів у них у відповідність до вимог нормативно-

законодавчих документів у сфері архівної справи та діловодства, 

вдосконалення архівної справи на Харківщині в цілому. Методичні 

рекомендації сприяють запровадженню єдиних підходів до планування та 

звітності трудових архівів, уніфікації їхніх завдань, функцій, прав, а також 

взаємовідносин з іншими суб’єктами в процесі здійснення своєї діяльності. Від 

архівних відділів РДА та міськрад, які здійснюють контроль за плануванням та 

виконанням роботи трудових архівів, пропозицій щодо внесення змін до 

рекомендацій не було. Вищезазначена науково-методична розробка не потребує 

доопрацювання. 

 Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

доповіла про результати впровадження у роботу Державного архіву 

―Методичних рекомендацій щодо роботи з документами фондів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років‖. Рекомендації 
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впроваджувалися відділом інформації, використання документів та 

документального забезпечення ДАХО з метою надання методичної та 

практичної допомоги співробітникам вказаного відділу у наведенні та 

оформленні довідок за документами фондів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років; забезпечення доступу 

до архівної інформації репресивних органів в межах компетенції Державного 

архіву, забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів, яка 

зберігається у Державному архіві Харківської області. Вищезазначена науково-

методична розробка не потребує доопрацювання.  

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

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, доповіла про про результати впровадження у роботу ―Інструкції з 

обліку документів у Державному архіві Харківської області‖. Вона зазначила, 

що інструкція впроваджувалися відділом організації та координації архівної 

справи, обліку та довідкового апарату ДАХО з метою ознайомлення 

співробітників вказаного відділу з загальними вимогами  ведення основних та 

допоміжних облікових документів; обліком нових надходжень документів до 

архіву на постійне зберігання та вибуття документів; обліком особливо цінних і 

унікальних документів тощо. Вищезазначена науково-методична розробка не 

потребує доопрацювання.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Мирошниченко Н.Б., заступник начальника відділу забезпечення 

збереженості та реставрації документів Державного архіву, запропонувала 

визначити роботу з упровадження методичних розробок у 2017 році як таку, що 

проводиться на належному рівні.  

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

заступник голови Науково-методичної ради, запропонувала схвалити звіт по 

виконання плану впровадження наукових і методичних розробок у роботу 

Державного архіву за 2017 рік (ф.205). 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 3.1. Схвалити звіт по виконання плану впровадження наукових і 

методичних розробок у роботу Державного архіву за 2017 рік (ф.205). 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 Ельксніт М.І., начальник відділу інформації, використання документів та 

документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

доповіла  про стан підготовки збірника архівних документів «Поляки на 

Харківщині». 
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Вона зазначила, що робота над збірником «Поляки на Харківщині» 

розпочата та подовжується. У зв’язку із значним збільшенням об’ємів роботи 

Державного архіву та черговим прийняттям значної кількості документів від 

обласного відділу ДРАЦС у 2017 році підготовку збірника не завершено і 

перенесено на 2018 рік. На даний час проведено часткове виявлення та відбір 

документів (відібрано 20 документів). Стан підготовки 35 %. Також начальник 

відділу зазначила, що Державним архівом було запропоновано включити 

вищеназваний збірник до Перспективного плану науково-видавничої роботи 

(2018-2022), визначивши роком завершення – 2018 рік (за наявності коштів).  

ВИСТУПИЛИ: 
Куделко С.М., директор Центру краєзнавства при Харківському 

національному університеті ім. В.Н. Каразіна, кандидат історичних наук, 

професор, заслужений працівник культури, запропонував допомогу студентів 

університету у виявленні документів для збірника (за можливості). 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

запропонувала перенести розгляд збірника архівних документів «Поляки на 

Харківщині» на засідання Науково-методичної ради у грудні 2018 року. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 4.1. Розглянути макет збірника архівних документів «Поляки на 

Харківщині» на засіданні Науково-методичної ради у грудні 2018 року 

 

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

архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд рукопис науково-інформаційного видання 

«Харківський архівіст» за 2017 рік. 

 Науково-інформаційний вісник було засновано у 2007 році, тож увазі 

читачів запропоновано ювілейний випуск. До видання увійшов систематичний 

покажчик змісту ―Харківського архівіста‖ за 10 років. 

Частина статей присвячена підсумкам роботи Державного архіву та 

архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад міст 

обласного значення Харківської області за 2017 р. До випуску включено 

інформацію про стан розвитку архівної справи, про підсумки роботи дорадчих 

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

Державного архіву. 

Також до ―Харківського архівіста‖ увійшли матеріали круглого столу  

«Архівна справа на Харківщині: історія та сучасність», що проводився 

Державним архівом Харківської області з нагоди відзначення 100 - річчя 

архівної справи в Україні. 
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Крім того, до збірника включено матеріали краєзнавчої тематики, 

«Хроніку архівного життя за 2017 р.», календар ювілейних дат на 2018 р. 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.  

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 5.1. Схвалити рукопис видання науково-інформаційного вісника 

«Харківський архівіст» за 2017 рік та передати його на технічне редагування 

Осіповій Т.Ф. 
 

6. СЛУХАЛИ: 
 Куделко С.М., заступник директора Центру краєзнавства при 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, представив на 

розгляд перелік документів ―Латиші на Харківщині‖, призначений для 

включення до спільного on-line виставкового проекту Державного архіву 

Харківської області з ТронькоЦентром. 

 До переліку увійшли, здебільшого, ілюстративні матеріали. Це, зокрема, 

фото будинків, споруджених за проектами видатного архітектора Ю.С. Цауне, 

світлини голови Харківської міськради в 1927-1929 рр. уродженця Риги 

Я.К. Кожухова, зображення меморіальної дошки на честь видатного латиського 

мовознавця, професора Харківського університету Я.М. Ендзеліна та ін. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, зазначила, що матеріали Центру краєзнавства доповнять on-line 

виставку Державного архіву ―Латиші на Харківщині‖. На офіційному веб-сайті 

ДАХО уже розміщено документи із фондів Харківський політехнічний інститут 

(ф.Р-1682), Харківський технологічний інститут (ф.-770), Карні справи на 

репресованих громадян м. Харкова та Харківської області (ф.Р-6452), 

присвячені яскравим представникам латиської діаспори на Харківщині. Це 

Ю.С. Цауне, архітектор, викладач Харківського технологічного інституту, 

колезький секретар; І.Я. Пуре, студент Харківського технологічного інституту; 

К.П. Бітте, колишній командир роти 130 Богуновського стрілецького полку 

44 Київської дивізії, начальник учбової частини Харківських курсів 

вдосконалення командного складу; К.Я. Розенталь, директор Латиського 

робітничого клубу в м. Харкові. 

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, запропонувала 
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схвалити проект переліку документів ―Латиші на Харківщині‖ та включити 

його до спільного on-line виставкового проекту Державного архіву Харківської 

області з Центром краєзнавства при Харківському національному університеті 

ім. В.Н. Каразіна. Виставку розмістити на веб-сайті Державного архіву у 2018 

році. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 11, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 6.1. Схвалити проект переліку документів ―Латиші на Харківщині‖ та 

включити його до спільного on-line виставкового проекту Державного архіву 

Харківської області з Центром краєзнавства при Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна. 

6.2. Розмістити об’єднану on-line виставку ―Латиші на Харківщині‖ на 

веб-сайті Державного архіву у 2018 році. 
 

 

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 


