
 

 
 

Харківська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                         

Державний архів Харківської області                                 

 

ПРОТОКОЛ № 2  

 

11.05.2018 

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., Мирошниченко Н.Б., 

Пантелєєва Л.Є., Плисак В.А. 

 

Порядок денний:  
 

1. Про розгляд проекту переліку документів до on-line виставки «Національні 

операції» НКВС: винищення поляків на Харківщині» (за документами 

Державного архіву Харківської області). 

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

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області. 
 

2. Про стан підготовки «Інструкції з електронного копіювання документів». 

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

збереженості та реставрації документів Державного архіву Харківської області. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 Плисак В.А., головний спеціаліст відділу інформації, використання 

документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської 

області, представила на розгляд проект переліку документів до on-line виставки 

«Національні операції» НКВС: винищення поляків на Харківщині» (за 

документами Державного архіву Харківської області). 

Плисак В.А. зазначила, що наприкінці 1930-х років НКВС розгорнув 

декілька так званих «національних операцій», які ґрунтувалися на ознаках 

національної приналежності людини та стали складовою репресивної політики 

влади. У 2017 році архівом було підготовлено on-line виставку «Німецька 

«національна операція» НКВС», з якою можна ознайомитися на офіційному 

веб-сайті Державного архіву. Цьогоріч увазі відвідувачів сайту буде 



2 

запропоновано матеріали, присвячені іншій «національній операції» НКВС – 

польській. 

На виставці представлено документи з архівно-слідчих справ архівного 

фонду Карні справи на репресованих громадян м. Харкова та Харківської 

області: з колективних карних справ репресованих мешканців сіл Сеньок та 

Волоська Балаклія Шевченківського району Харківської області, поляків за 

національністю, спецпереселенців з прикордонної смуги, звинувачених у 

проведенні контрреволюційної агітації, направленої проти заходів партії та 

радянської влади на селі; мешканців села Михайлівка Сахновщинського району 

Харківської області, спецпереселенців, звинувачених у причетності до 

контрреволюційної польської націоналістичної організації; мешканців 

м. Харкова, звинувачених у членстві в польській націоналістичній 

контрреволюційній організації «ПОВ»; репресованих прихожан костелу 

м. Харкова, звинувачених у проведенні «контрреволюційної націоналістичної 

роботи».  

Серед представлених документів — анкети обвинувачуваних, постанови 

про обрання запобіжних заходів, протоколи допитів, витяги з протоколів з 

постановами про розстріл, акти про приведення до виконання вироків,  

матеріали про реабілітацію засуджених тощо.  

Виставку буде розміщено на офіційному веб-сайті Державного архіву 

Харківської області до Дня пам’яті жертв політичних репресій в Україні. 
 

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

документального забезпечення Державного архіву Харківської області, 

звернула увагу присутніх на змістовність заголовків переліку.  

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

справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської області, 

заступник голови НМР, відзначила високий рівень підготовки переліку і 

запропонувала схвалити перелік документів до on-line виставки «Національні 

операції» НКВС: винищення поляків на Харківщині» (за документами 

Державного архіву Харківської області). 

Питання поставлено на голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 за – 7, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 1.1. Схвалити перелік документів до on-line виставки «Національні 

операції» НКВС: винищення поляків на Харківщині» (за документами 

Державного архіву Харківської області). 

 1.2. Розмістити вищевказану виставку на офіційному веб-сайті 

Державного архіву у рубриці «Документальні виставки on-line». 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Мирошниченко Н.Б., заступник начальника відділу забезпечення 
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збереженості та реставрації документів Державного архіву Харківської області, 

доповіла про стан підготовки «Інструкції з електронного копіювання 

документів». 

Вона зазначила, що оцифровування документів та описів для розміщення 

їх на веб-сайті Державного архіву, а також на виконання замовлень заявників та 

користувачів читального залу – один із важливих напрямків у діяльності 

Державного архіву, тому підготовка методичних розробок вказаної тематики 

набуває особливої актуальності. На даний час у зв’язку зі звільненням Шахової 

Ю.В., провідного архівіста відділу забезпечення збереженості та реставрації 

документів, яка займалася написанням «Інструкції з електронного копіювання 

документів», методична розробка ще не завершена, тож її розгляд буде 

доцільно перенести на засідання НМР, яке відбудеться  у грудні поточного 

року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бабенко В.В., науковий співробітник відділу досліджень, розробки 

перспективних і удосконалення традиційних технологій формування 

страхового фонду документації Науково-дослідного, проектно-

конструкторського та технологічного інституту мікрографії, кандидат 

технічних наук, зазначив, що в «Інструкції з електронного копіювання 

документів» необхідно відобразити технічні вимоги до цифрових копій, 

сформулювати алгоритм копіювання та запропонував у разі необхідності 

надати консультації щодо удосконалення якості цифрових зображень. 

Гнезділо О.С. запропонувала перенести розгляд «Інструкції з 

електронного копіювання документів» на засідання НМР, яке відбудеться у 

грудні 2018 року. 

Питання поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 за – 7, проти – 0, утрималися – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 2.1. Перенести розгляд «Інструкції з електронного копіювання 

документів» на засідання НМР, яке відбудеться у грудні 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 


