
Звіт про роботу науково-методичної ради 

Державного архіву Харківської області за 2018 рік 
 

Робота Науково-методичної ради (далі – НМР) здійснювалася згідно з 

Планом, затвердженим заступником директора Державного архіву Харківської 

області (далі – Державний архів) 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‖. 

 Тематику виставок було приурочено до відзначення  пам’ятних та 

знаменних дат. 

На засіданні 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 140-

річчя 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, 
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обліку та довідкового апарату Державного архіву). Пам’ятку було підготовлено 

з метою надання методичної допомоги архівним відділам районних, державних 

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 науково-

інформаційного 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. 

 

 

Секретар Науково-методичної ради, 

провідний методист відділу організації 

та координації архівної справи, 

обліку та довідкового апарату     Ю. ГРИНЬОВА 

 

 

 

 
 


