Україна
Харківська обласна державна адміністрація
Державний архів Харківської області
ПРОТОКОЛ
засідання науково-методичної ради (НМР)
Державного архіву Харківської області
18 січня 2019 року

№1
м. Харків
пр. Московський, 7
Засідання розпочалося о 15.00
Засідання закінчилося о 15.30

Взяли участь у засіданні:
ГНЕЗДІЛО О. — заступник голови НМР
ГРИНЬОВА Ю. — секретар НМР
Присутні члени НМР:
ЕЛЬКСНІТ М.,
КОПТЄВА О.,
КУДЕЛКО С.,
МИРОШНИЧЕНКО Н.,
ОСІПОВА Т., ПАНАСЕНКО Л., ПАНТЕЛЄЄВА Л., ПЛИСАК В.
Порядок денний:
1. Про розгляд звіту про роботу науково-методичної ради Державного
архіву Харківської області за 2018 рік.
Доповідач: Ю. ГРИНЬОВА, провідний методист відділу організації та
координації архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву
Харківської області.
2. Про розгляд проекту переліку документів до виставки ―До Дня
Соборності України‖.
Доповідач: В. ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської
області.
1. СЛУХАЛИ:
Ю. ГРИНЬОВА, провідний методист відділу організації та координації
архівної справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву Харківської
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області (далі — Державний архів), доповіла про результати роботи науковометодичної ради (далі – НМР) Державного архіву за 2018 рік.
Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що робота НМР здійснювалася
згідно з Планом, затвердженим заступником директора Державного архіву на
2018 рік.
Протягом 2018 року відбулося 5 засідань науково-методичної ради
Державного архіву, у тому числі 1 позапланове.
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 і матеріалів, з них 4 до on-line виставок:
- ―Місце служби — Афганістан‖ (до річниці виведення військ з
Афганістану);
- ―Національні операції‖ НКВС: винищення поляків на Харківщині (до Дня
пам’яті жертв політичних репресій в Україні);
- ―Видатний український поет Олександр Олесь (до 140-річчя від дня
народження)‖;
- ―Діти Голодомору‖ (до Дня пам’яті жертв голодоморів) (позапланово)
та 1 до виставки для розміщення в читальному залі Державного архіву:
- ―З історії храмів Харківщини‖ (до 1030-річчя хрещення Київської Русі —
України).
Тематику виставок було приурочено до відзначення пам’ятних та
знаменних дат.
На засіданнях НМР було розглянуто 2 проекти статей: ―З історії храмів
Харківщини‖ (автор: О. Сафонова, головний спеціаліст відділу інформації,
використання документів та документального забезпечення Державного архіву
Харківської області) та ―Видатний український поет Олександр Олесь (до 140річчя від дня народження)‖ (автор: В. Плисак, головний спеціаліст відділу
інформації, використання документів та документального забезпечення
Державного архіву харківської області).
Протягом звітного періоду НМР розглянуто і схвалено 1 методичну
розробку. Це ―Інструкція з електронного копіювання документів‖ (укладач:
О. Сахно, провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та реставрації
документів Державного архіву). Інструкція висвітлює питання організації
роботи з оцифрування архівних документів, критерії відбору архівних фондів
для створення електронних копій, технічні вимоги до створення копій тощо.
Також на засіданнях НМР обговорено результати впровадження у роботу
Державного архіву 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‖ (укладач:
О. Гнезділо, начальник відділу організації та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату Державного архіву). Пам’ятку було підготовлено
з метою надання методичної допомоги архівним відділам районних, державних
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адміністрацій, архівним відділам міських рад у частині забезпечення контролю
за діяльністю установ, організацій та підприємств – джерел формування НАФ.
Вказана методична розробка не потребує доопрацювання.
Також на засіданнях НМР було розглянуто питання про стан підготовки
Анотованого реєстру описів фондів радянського періоду Державного архіву
Харківської області.
Протягом звітного періоду НМР схвалено рукопис науковоінформаційного видання ―Харківський архівіст‖ за 2018 рік та розглянуто
питання про стан підготовки збірника архівних документів «Поляки на
Харківщині»
Крім того, розглянуто звіт про роботу Науково-методичної ради
Державного архіву за 2017 рік; план виставкової діяльності Державного архіву
на 2019 рік та план роботи НМР Державного архіву на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
О. ГНЕЗДІЛО, начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, заступник голови
НМР, додала, що пам’ятку «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» було обговорено у
ході семінарів з підвищення кваліфікації працівників архівних відділів, які
відбулися 15-16 листопада 2017 року та 08-09 листопада 2018 року. Пропозицій
по внесенню змін до вказаної пам’ятки не було. Як показало опитування, на
сьогодні архівні відділи упроваджують в роботу картки обліку роботи з
юридичними особами, у діяльності яких утворюються документи НАФ. Також з
метою аналізу якості проведеної роботи Державним архівом заплановано на
черговому семінарі зібрати зразки заповнених архівними відділами карток.
М. ЕЛЬКСНІТ, начальник відділу інформації, використання документів та
документального забезпечення Державного архіву, запропонувала схвалити
звіт про роботу НМР Державного архіву за 2018 рік і розмістити його на
офіційному веб-сайті Державного архіву у рубриці «Інформуємо
громадськість» («Звіти»).
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 10, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити звіт про роботу НМР Державного архіву за 2018 рік і
розмістити його на офіційному веб-сайті Державного архіву у рубриці
«Інформуємо громадськість» («Звіти»).
2. СЛУХАЛИ:
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В. ПЛИСАК, головний спеціаліст відділу інформації, використання
документів та документального забезпечення Державного архіву, представила
на розгляд проект переліку документів до виставки ―До Дня Соборності
України‖.
Головний спеціаліст зазначила, що в Державному архіві не зберігаються
матеріали стосовно Соборності України, тому при підготовці переліку було
використано документи інших установ, а саме: Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) та
Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного).
До переліку увійшли, зокрема, Декларація Української Центральної Ради
до Тимчасового уряду про визнання автономії України, Універсали Української
Центральної Ради, Універсал Директорії УНР про злуку Західноукраїнської
Народної Республіки з Українською Народною Республікою, Акт Директорії
УНР про з'єднання всіх Українських земель, а також фотоматеріали: світлини
мітингу на Софійській площі у м. Києві з нагоди проголошення Акта злуки
ЗУНР і УНР, святкування проголошення Акта злуки в м. Стрий, фотознімки
представників Директорії та ін.
Виставку буде відкрито 22 січня 2019 року у приміщенні читальної зали
Державного архіву за адресою: пр. Московський, 7.
ВИСТУПИЛИ:
О. ГНЕЗДІЛО, начальник відділу організації та координації архівної
справи, обліку та довідкового апарату Державного архіву, заступник голови
НМР, запропонувала схвалити перелік документів до виставки ―До Дня
Соборності України‖.
Питання поставлено на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
за – 10, проти – 0, утрималися – 0.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити перелік документів до виставки ―До Дня Соборності
України‖.
Заступник голови Науково-методичної ради,
начальник відділу організації
та координації архівної справи,
обліку та довідкового апарату

О. ГНЕЗДІЛО

Секретар Науково-методичної ради

Ю. ГРИНЬОВА

