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сп!вРоБ!тництво пАРт!йного АРх|ву
миколАтвського оБкому компАРт!т укРАтни
[ АвржАвного АРх!ву миколАтвськот оБлАст|
у спРАв. викоРистАння АРх!вних докумЁнт!в

м. !' стЁпАнЁнко,
зав!дуюний [1артарх!вом /у1икола|вського о6кому 1(омп6рт!| }кра|ни

к' с. восьм!Рко,
директор .{ер>карх!ву /йикола|всько| о6ласт!

Б умовах ро31пирення демократ|| { гласност1 пом!тно зр|с !нтер,ес
]:проких к|л громадськост, ло !стор!| натпо] Батьк!вщини. 3адовольйи_
:а *]ого мох(на насамперед 1пляхом б1льтп !нтенсивного використання'
:окумент|в Арх!вного фонду кпРс та ,(,ерх<авного арх1вного фондусРсР. !,к показуе досв|д, об'ективно | всеб1чно в!дтворити минуле вда-
;:ься ли1пе 3а умови комплексного використання ус|х наявних дх(ерел'
''_ перцу чергу лчкумент1в пар,т|йних | дер>кавних арх!в|в.

(олектив:а |1арт|йного арх1ву .]!1икола|вського обкому 1(омпарт1|
}_кра[ни та .{,ер>кавного арх|ву }:[икола|всько] област! нагромадили
:евняй досв!д сп|вроб|тництва в галуз! використання арх1вних дх<ерел.
8собливо пох(вавилась ця робота в 1935-1983 рр. 1] 

-дальтпе 
вдоско-

_{а.'1ення | поглиблення, усунення наявних недол1к!в та розв'язання не-.
зпр|тшених питань створять передумови для актив1зац|]- використання
.1окумент!в Арх1вного фонду кпРс та ААФ сРсР у пол!тишнйх ! нау-
хових ц!лях. 3м!цнення сп1вроб1тництва парт!йних ! дерх(авних арх!в1в,
пирокий обм1н досв1дом м!х< ними та запровад>1(ення в практичну'д!-
яльн|сть нових форм 1 метод!в роботи 3 документами е д!йоБою фо1|мою
пеРебудови д1яльност| арх|вних установ' вах<ливим напрямком приско_
рення ро3витку арх!вно| справи.

Аосв!д роботи микола]вських арх;в|ст|в дае п1дставу стверд)кувати'
що для усп!ш:ного сп!вроб1тництва парт1йних | дерх<авних арх!в1в у
галуз! використання документ1в необх|дно загалой лобре 3нати стан
справ як у себе, так | у- сво|х колег. 3 ц1ею м€т9ю прац!вйики парт|йно-
го арх1ву, напр'иклад, беруть участь у робот! колег!| арх!вного в!лл|лу
облвиконкому, науково-методично! ради дер}кавного арх1ву област!,
заходах' як! проводяться ними.

}1!х< арх!вами налагод'(ено пост|йне в3аемне 1нформування про
:]итання' як1 обговорюються на республ|канських конфёрёнц1ях та сей|_
!'арах' щ9 -проводяться [оловним арх!вним управл1нням при Рад| !!1|_

"-:!стр1в уРсР та 1нститутом |стор!| парт!! при цк 1(омпарт|1 }кра!ни --
ф|л!алом 1нституту марксизму-лен|н1зму при цк кпРс. 1нформаш!я
про ц! заходи доводиться до в!дома вс|х прац|вник|в арх!в!в.

Робота по орган!заш1{ використання документ!в починаеться' як
:]равило' !з складання р!тних та перспективних план|в роботи дерх(ав-
них 1 парт1йних арх1в1в. |1ередбачаеться п|дготовка до публ|каш|| зб1р_
ник1в документ|в | матер1ал|в, статей для пер!одипно| преси, теле- ! ра-
д1опередат' проведення науково-теоретичних та 1сторико-краезнавчих
конференц!й, орган!зац!я фотодокументальних виставок. } р1нних пла_
.тах ф|ксуються 'сп!льн! заходи по п|дготовц| до в!дзначення знаменних
{ пам'ятних дат у д1яльност! 1(омун|ститно| парт|| | Радянсько| дерх<ави,
в |стор!! обласно] парт!йно| орган|зац1|, област!, а такох< юв|ле|в видат*
пих парт1йних' дерх(авних 1 громадських д|ят!в.

Бикористання документ1в не буде ефективним' якщо сп1вроб!тницт-
во обмех<уватиметься.ли1це двома установами. тому парт|йний арх|в
обкому парт1| | дер>кавний арх!в област| проводять шю роботу у й!ш-
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ному творчому 1 д1ловому контакт1 з БуАинком пол|тично| осв1ти обко_
му 1(омпарт|| }кра|ни, ун1верситетом марксизму-лен!н1зму обкому паР_
т|!, кафелрами сусп!льних наук вуз1в, редакц|ями обласних газет, об-
ласни1!г кой!тетом по телебаченню | рад|омовленню, обласною орган|за-
ц!ею товариства охорони пам'яток |стор|| та культури' обласним
крае3навчим му3еем. 1аке тшироке сп|вроб1тництво тако>к зд|йснюеться
на планов!й основ1.

1ак, п|дготовка ! випуск бро:пур, методичних розробок для пропа_
гандист|в системи парт|йно| ] комсомольсько| пол1тично] осв|ти з !стор||
обласних парт|йно! | комсомольсько| орган!затл1й передбанаються пла_
нами роботг парт!йного арх|ву 1 Будинку пол|тично{ осв1ти обкому
(омпарт|| }кра|ни; п|дготовка матер|ал|в для обласних га3ет' Рад1о !

телебачення - планами роботи арх|в1в, редакц|й обласних га3ет' а
такох( студ|т телебачення 1 редакц!! обласного рад1омовлення. [е сприяе
пол!пгпенню ! актив1зац!| використання документ1в' залученню до ц!е]
роботи б{льхш 1широкого кола унасник!в.

111ирока пропаганда 1 використання документ1в Арх!вного фонду
кпРс та ААФ сРсР не е монопол|ею парт!йного та дерх(авного арх!-
в|в. його сп|вроб1тники роблять все мо'{ливе, щоб 3 року в р|к зб!ль-
|цувалося число досл|дник!в, як1 працюють у читальних 3алах. Розтпи-
рюеться к!льк!сть установ та орган|зац1й, що використовують арх!вн!
д}(ерела.

||ротягощ двох останн!х рок1в дерх(авним арх|вом област| було
п!дготовлено ! над!слано зац!кавленим установам ряд пов|домлень про
наявн|сть 1 зм1ст документ1в, що розпов|дають про боротьбу трудяших
,]![икода|вщ|,н|1 3а перемогу Белико| [овтнево| соц|ал1стично! револю_
ц||, ..створення | д|яльн|сть.в пертп! роки Радянсько] влади .&1икола]в-
сько1 комсомольсько1 орган13ац11' соц1ал1стичне 3магання на п1дприем_
ствах м. /[иколаева в 1920_1975 РР., атакох{угосподарствахобласт1 в
1946-1975 рр.' розвиток окремих галузей с1льського господарства в
1946-1975 рр.' охорони здоров'я в 1944-1970 рр., з !стор!| 9орномор-
ського суднобуд|вного 3аводу' морського торгового порту' }1икола!в-
ського яхт_клубу, установ дер>|(авного страхування.

|1рац|вники парт1йного | дерх<авного арх|в|в пост1йно :шукають нов1
1[]ляхи пропаганди док)гментальних пам'яток. 1ак, вони регулярно !н-
формують науковц|в, х<урнал!ст!в' крае3навц1в г{ро склад | зм!ст арх!в-
них фонд!в, нов| надход}|(ення до арх1в1в, про р|вень вивченост| доку-
мент1в, найб1льтп Ра1{1ональну методику роботи 3 ними. 3 под!бними 1н_

формаш!ями прац|вники арх!в!в виступали' наприклад, на зас|даннях
кафелр сусп!льних наук вуз|в, сем!нарах викладан|в сусп|льних наук'
прес-конференц1ях х<урнал|ст1в обласних | районних газет' рад|о ! те-
ле6ачення.

} травн1 1987 р., прим1ром, в!дбулася зустр1н прац1вник!в парт1й-
ного 1 дерх(авного арх1в!в з викладачами сусп|льних наук вуз!в, крае-
3навцями' х<урнал|стами, прац!вниками установ культури' товариств
<3нання>_,-_охорони пам'яток 1стор1! та культури, присвяйена 70-!1нтю
Белико] }(овтнево| соц!ал|стично! революц!|, на як1й {тшлося про вико_
ристання документ1в юв|лейно] тематики. Арх!в{сти ознайомили при-
сутн|х на зустр|н| з документами' що ро3пов!дають про боротьбу тру_
дящих /!1икола|вщ!41!у\ 3а встановлення | зм!цнення Радянсько[ |ла-дп,
про соц1ал1стичн| перетворення в област!, розвиток промисловост!, с|ль_
ського господарства, соц|ал!стично? культури' науки. !

Ёа початку лютого 1988 р. в|дбулася орган!зована пра1д|вниками
дерх{авного арх!ву 1 обласного крае3навчого музею зустр1н 3 громад_
ськ|стю м|ста, присвячена 70-й р|нниц1 Радянсько| Арм!| ! Б!йськово-
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_\'_:::'ького Фйоту. Ар1'Рц1, по|нформували присутн|х про документи з
':::::: 3бройних €ил €Р€Р

[}од!бн1 заходи певною м!рою сприяють такох( пол!птшенню орган1-
.:_:__ використання документ1в чере3 читальн1 зали, п!двищенн:о йкост1
::1::;: досл|дник!в

}- р|к в|дзначення 70_р|нтя радянського арх|вного буА|вництва знач-': :]'(вавилися ! набули 
. 
нових форм зв'язки арх|в|ст{в з громад-

_.._:стю. Аертар{1ч област! почав п[актикувати проведення .Ан!в в|?-.-::.;;'х дверей>. |||д час |х проведення в!дв|дувач! ознайо'люБт"ся'з
::-;1ею арх|ву, роботою-методинного каб'1нету, читального "',у, ,}6,-

:.:ор!|, стола дов|док. !,о свого профес1йного свята прац;внр{ки !ер-
":__,.1|;о:о^ ецчву провели усни.й {}рн{л, присвячени; 791р|нню !.^р"Ёу:*к^РсФРР <|1ро реорган|зац!ю | централ!зац|ю арх|!но! спраЁи Ё:--ФРР>. перчд ]:Рисутн!ми..виступили за}1дуючий а!х!вним в1дд!лом
_ 1.:з::конкому 1. -€..Безд|тний,-директор дерх<авного а|:х!ву к. с.'Ёос!-
{.:;о, зав{дуютий в1ц!лом публ1кац1| [ використання ло*уйент1в архф_ 8. €ерединський. 1ак! заходи не ли[]|е сприяють по)квавленню |нте-:.:\' громадськост! до документальних багатств, а й допомагають тру-
-::_:п}{ .5!аще усв1домити соц|альну роль арх|в1в у х<итт! сусп1льстБ"а.

Ёайб!льгш потпирений метод ознайомлення громадськост1 . до*у*""--:].|;]. що збер{гаються в арх!вах,_ |х тширок/ пуб!!каш|я. €п}льними
_ "':;1;1.1ями зд1йснюсться^планом|рна робота_по п1д!отовц! зб|рник!в до-
1--"-:,13"''" | матер|ал!в. Бони прйсвянен1 зд!йсйенню на &1ик1ла;йщ?н:
,.:_11нського пд-ану соц|ал!стичного буд|вництва' друх(б| ! сп|вроб|тницт_:- _р)'дящих А4'икола|вщини з тР}Аяйими братн!х'радянських республ!к,__:р|| сот[|ал|стичного 3маганця на п1дпрйсмствах сулнобгл!."'т ,р':
..::.:овост! |.

Ёатпе сьог0дення вимага€ перебуАови в публ!каторськ1й робот|, но_
..,_,- п1дход|в до висв1тлення мовою документ!в 

"^ладнйх 
| суперенливих

..:1!} 1сторичного минулого. } цьому йлан| заслуговуе на увагу п|дго-
]:?.1ене дер)кавним | парт|йним-арх1вами юв!лейне видаЁня *ни!<олаеву
--':) ."'1ет>>]]{е рекомендоване в 1987 Р. Ао лруку науковою радою [олов"_
.;х1ву уРсР ! лередане до видавниптва <Ёауков6 думка,. ё,;д 1,.й'-
:-].т;1' що при п1дготовц1 цих видань упорядники заййалися виявленням
_:,;тмент1в не ли1].те у фондах_обласнпх дер>кавного, парт!йного ! в!дом-
-.:х арх!в!в' у_музеях' 

'-у'-1]-"з1рального 
парт!йного арх1ву тнс"йу{у

-{:33к'си3му-99-н-!ч!-зму пр4 цц кпРс, |1арт!йно!о арх|ву 1нстйтуту ;ст<5р{т
: : : т] ] пр и -ц]! !!зщ:рт''; 3 {Р'1 н1 :-ф |!л 1 алу 1 нстйтуф м ар ксийу-ле!:|-
.:}1)^ ,!1д5_\пР-с, цдА}кр срсР, цд1А сРсР, цдъРА, цдйъ_?сР, цдАжР уРсР, цдАкФФд уРсР.

- 
Б!дб|р документ|в. до зб|рник!в проводиться з таким ро3рахунком'__:б у них м!стилася |нформац1я не литше про усп!хи | досягнення в

-: -звитку т1е] чи !нш:о| галуз1 народного господарства на &1икола]вщйн!,
" :11конанн1 народногосподарських план|в | соц1ал1стичних зобов'яз|н!,
' :: про труАнош!, недол!ки т-а проблеми, як1 ше потребують вир1гпення.

3авергшено роботу над з-б^!руиком документ!в | йатф;ал:в .,н"*'ла-
::-_.]']'1на социалистическая (1946-19в0 гг.)>. Бидання й|дготовлене ав-:-:ським колективом' до- складу якого ув|й:пли прац|вники дер)кавного
-:рт1йного щх|в|в та .&1икола!вського дер)кавного педагог|чн6го 1нсти-

-,__''_ 1мен! Б. [. Бел!нського.

'8'ру.- как в бою (из исто.р^ии-социалистического соревнования на николаев.:::.т судостроительных 3аводах 1920_1972 гг).' €борник документов и материалов.--=:а' 1972;--9уАесный сплав. [окументы | материалы из истории лрух<еских связей]:1--ящихся Ёиколаевщины_ с_трудяйимися братскйх советских рёспубййк стэ{'!-{6тту'.]:э:а' 1981; социалист919ское строительство па нй*ой'Б!йЁ-]-й6й}*.*'" и материа-":;' 1921_1941. @деса, 1984.

':-;х1ви }кра!ни }!'е 3
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. . (р]м документальних з'б|рник|в, арх!в!сти беруть участь у п!дготов_
ц{ !нтпих видань. 1ак, парт!йнич | дерй?-Рц1м арпйамй сп1льн"о з Булйн-
ком пол!тично] осв!ти обкому (омп1рт{! }крайи до 70-р|ння БелйкБго
}(овтня на допомогу пропагандистам систейи па!:|;ано| | комсомоль-
сько] пол|тично] осв1ти, пол!т1нформаторам та аг!таторам п!дготовлено
1. Рипущено бротпуру_<}[икола]всьт|а б|льшовицька оргЁн|зац1я в оороть-
б1 3а встановлення Радянсько| влади>>. |!р-и !| п|дготовц! було ви*ори_
стано ряд документ|в арх|в|в. [о 70-р|ччя .[{ен!нського комсомолу на до-помогу 1деолог1чному._активу' комсомольським прац|вникам п!дЁотов]е-
но бротшуру. <.&1икола|вська комсомольська , орг!н|зац|я в роки грома_
дянсько! в!йни та !ноземно] военно| !нтервенц|]>>. Ёа баз1^ докуйент|в
парт!йного 1 дерх<авного арх1в!в м|сцевими крае3навцями бул'и ,й"'''Б-
лен| видання з !стор.|| п!дп!льного руху ф .&1икола]вщин1 в'пер|од
тимчасово] н|мецько_фатпистсько| окупац!т област! ?.

. Арх!в_н| документи штироко викооистовуються при написанн! нари-
с|в, статей, спогад|в та. |нйих матер[ал1в, йо публ!кую',с" в пер|одйн_
них виданнях. } в!дпов!дност| з постаново}о цк_ кпРс <11ро п!лЁотовку
до 70-р|ння Белико| )(овтнево| соц!ал1стично]'революш!:>{ парт1йнипд "|

дерх(авним арх!вами були п|дготовлен| | опубл!кован! в газет|'<<'|1|вден-
на правда> матер!али.п1д рубрико;о <<(а-лендар ново| ери. },рон{ка ре_волюц!йних под1й на [икойа|вщин|>. [х- було йдру*у"а"о в га3ет1про-
1т"9м березня-грулня 1937 р.' 1,ц, 24 березня 19ь7 Ё. були опубл!коБа_
т1',*':1дяулення про революц|йн| под|| на &1ико]та]йин| й березн|1у|/ р- 1ут х(е' як?,оповнення до хрон!ки под!й, публ|кувалися ойрем|
арх!вн! докуме1{ти' пов|домлення з мйцевих газет того часу - ..й.".Ё'й{
Ёиколаевского €овета рабоних и военнь1х депутатов>>, .1рул'"'" 

",'"-та>, а тако}к фотозн!мки.
|1р.отягом 1937 р' на стор!нках газе^ти <<||1вденна правда>> прац|вни-

1ч ар1!в!в висцпйли-! Рялом статей п1д Рубрик'. .д' 70_р1т.{я Ё.'й_
кого )ковтня>, <<,(,о_70-р|нтя створення йикола|всько] б|л!тповицько!
орган1зац!|>-, <<Ао 200_р|ння м. &1йколаева>>. Бони були присвячен1 ке-
р1вникам ^&1икола?всько| парт|йно| 

-орган!зац1| " п6р1од 'о'роБ,ой .а
встановлення ! зм1цнення Радянсько| влади, |стор|| рёволюц|#ного рухуна--&1икола1вщин|, 90-р|нтю 9орноморсьт{ого судн6буд!вного 3аводу'
125-р!тн-ю .Р1икола]вського морського торгового порту' 50-рйню_;;й:
рення &1икола]всько| област|. -

^ 
}.1937 р. ар.х!в|сти опубл!кували в пер1одичн1й прес! 21 статтю.(-'крем| з них вм]щено в багатотирах{них га3^етах 9орноморського суд-

::9|{]"1"- 3аводу ! суднобул|вноЁо .3аводу <<Фкеан>>. '(р;* }'.', опубл{-
кован1 спогади активних унасник|в боротьби за встановлення | зм!йнен-ня Радянсько| влад|т в йиколаев|, як| п;дготуйал; ;;'- ййй''1!т
арх1в|сти; понад 20 нарис1в 1 статей, основою яких е арх|Бн| до'ум""'й,опубл_!кували м|сцев| х<урнал!сти та краезнавц!.
. } цьому Роц| на 

-стор|нках облаёних 1 багатотира)кних га3ет пра_
5Рччт3у1^арх|в!в публ1куються статт!, присвятен1' 70-';;ч; [''т}йу
5!!б]_{, 70-р!нню лен|нського декр_ету з а$х!внот .йр'й] 70;1ч;ю й'-н1нського комсомолу, 200-р!нню м. .&1иколаева, !нтший знаменним датам
1л 1итт!.парт|| |.народу, юв!леям видатних д|ян|в парт|| 1 дер>кави. Ёо_вим у ц1и справ1 е те' що на основ1 нововиявлен|тх' а такох< невикори-
стовуваних ран|гп: документ|в готуються..статт! про активних унасник!вгромадянсько| в1йни, кер|вник|в Р[икола|всько| о6ласно] | м1с"ько| гтар-

л'*',] Р;'];}?%!]?'}3;',|;щ пагтизанской искры' Фдеса, 1986; 8. А' \унихин.

^_3,(ив.: <<|1|вденна пцавда>' 24 березня,29 кв^|тня,28 травня, 27 нервяя,28 л'п-ня, 30 серпня, 31 х<овтня''7 лпетолада, }ь 
"р!,дня 

:эв7 Ё.-_
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:_;::их орган|зац1й, як1 в 30-| роки були репресован| | тр'аг!нно 3агинули'
: __.: !:тена нераслух(ено забут|.

6дн|сю з д1йових форм сп|льно| роботи парт|йного ! дерх<авного
.:з:з1в по використанню документ!в у аг1татц|йно-пропагандистських 1

1-.,'.:ьт}'рно-осв!тн|х ц|лях е п!дготовка на баз1 документальних дх(ерел
_: =;:о_ 1 телепередач. 1-|,я робота особливо актив|зувалася в пер|од п_|д'

:::,;вки ло 70-р1ння Белико| }(овтнево1 соц1ал!стично! революц1!. }1а
_\'_:.но;та|вськ!й сцд1] телебачення п1д рубрикою <<€тор1нки |стор!!> було
-:-_отовлено ! проведено 14 таких передач' присвячених найвах<лив!п:им
:.зо.тюц1йним под1ям на .|!1икода|вщин| в 1917 р.

Ёайб!льтп по1пиреною формою подання !нформац|[ в телепередачах
. -экументальний нарис' самост!йний за зм|стом. |1роте тематика пере-
-:; складена так' щоб ко>кен нарис був лог!нним продов)кенням попе-
::]аього. Б телепередачах використовуються фотозн1мки 1 фотокоп![
:- ;3_:тент1в . Аля демонстрування п1дбиралися найяскрав|тп| документи,_-}:аз яких супроводх(увався читанням [х тексц або окремих найб!льш
::;{.'1ивих його м|сць.

Фрган{зовуюни ра,ц|опередан|, де немае мох{ливост| показати до_
:_11{енти' арх!в|сти роблять все мох(лив€, ]4Фб форма подач! матер|алу
1-'.та р|зноман1тною, викликала |нтерес у слухат1в. 1ак, передача' при_
.;:чена 70-р|нню проголо1пення Радянсько| влади у &1иколаев|, була_:33едена у форм| бес!ди. Рад|ослухач| ознайом14л!1,ся з найб|льтц ц!ка-
:]:].:и документами парт!йного | дерх<авного арх|в|в з ц|е| тематики.

3агалом протягом 1987 р. праш1вники дерх{авного | парт1йного
.::;]в!в п!дготували 26 рал!опередач' 7.з яких були присвявен! |стор!!
::]}{ислових п|дприемств }1иколаева 1 прозвунали по рад!омовленню__.:х п|дприемств - суднобуд!вного заводу |мен1 61 комунара' 9орно_
ш):ського суднобуд|вного 3аводу' !!1икола|вського морського торгового
-__-!,|,/.

[кщо в попередн| роки прац|вники арх|в1в зустр1нались 3 певними
:::,_.]нощами в орган|зац1] | проведенн! теле_ | рад|опередач' то 3ара3
_ ].:асне телебачення 1 рад1омовлення прид|ляють б!ль:ше уваги 1 зац|-
_,_=з.теност| в орган!зац!| передат з !сторинно| тематики' досить часто
:::ро1пують арх|в|ст!в для виступ1в по телебаченню | рад|омовленню.
-:танн]м часом значну частину передач пРац!вники арх!в1в готують
:=.:осередньо 3а пропозиц|ею !х редакц!й.

3дн|ею 3 вах(ливих форм унаст| арх1в1ст|в у !деолог|тн1й робот! с
:.1:т\'пи на п|дприемствах | в орган|зац!ях 3 лекц|ями ! бес1дами, п!дго-
:_:;]еними на основ1 арх|вних документ1в. 3а документами парт1йного !
-.:;*(авного арх!в1в арх1в|сти п|дготували, 3окрема' так1 лекц!!:
с3. 1. ./|ен!н 1 .&1икола!вська парт!йна орган|зац|я>>, <<_&1икола!вська б!ль-
"__з;]цька орган|заш|я в боротьб| 3а встановлення Радянсько] влади>'
,:-''1::кола!вська комсомольська орган!зац!я в роки громадянсько] в!йни
:: ;:.;оземно] военно| 1нтервенц||>>, <<!,!яльн1сть п!дп!льних орган|зац1й
_.1,,;ола!вщини в роки Белико| Б!тчизняно] в|йни>, <<}{иколаеву 200 ро-
.-_:. , 1ексти окремих 3 них' передус1м <<в. 1. .[1ен!н 1 ]!1икола!вська
:.:::1]на орган!зац!я>>, 6ули передрукован| БуАинком пол1тично] осв!ти
_ 1._':'::у (омпарт|! }кра|ни та правл|нням обласно! орган!зац1! това-
.-::13а <<31тання>> ! над!слан1 до м|ськком!в | райком1в парт!|, районних
. : :.н]зац1й товариства <<3нання>>.

3а унастто арх1в!ст|в готуеться 3начна частина лекц|й для |деолог|ч-
-|--] активу, пропагандист|в системи парт1йно! | комсомольсько| пол|-
_ ";_-о] осв1ти, пол1т|нформатор!в, слухан!в ун|верситету маркси3му-лен1_
_: :\1}_ обкому 1(омпарт1| }кра|ни..[|екц!], як правило, читаються 3 вико_
' _:анням фотокоп1й найб{льтп ц|кавих документ|в.

в{с
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Ёовою формою використання арх|вних д)керел у !деолог|тн|й ро-
бот! стало проведення за !н!ц|ативою арх|в!ст1в пол|т!нформац|й та еди-
них пол!тдн1в. 1ак, у листопад1 1987 р. у первинних парт|йних орган1-
зац|ях област! були проведен| пол1тинн| !нформац1| на тему <<Боротьба
трудящих .&[икола]вщи11|т 3а встановлення Радянсько{ влади>. 1ема по-
л|т1нформаш|| була запропонована арх1в|стами ! включена БуАинком
пол|тично] осв|ти обкому парт|| до тематики виступ1в пол!т!нформато-
р!в з питань 3агальнопол|тичного >*(иття кра|ни. Ба сем|нарах пол!т|н-
форматор|в прац!вниками партарх|ву були пронитан| лекц|| з ц|е] теми,
проведен| консультац||. Ёа основ1 документ|в парт|йного !'дерх<авного
арх!в|в для пол|т!нформатор|в були п|дготовден| та над1сдан! до райко-
м!в | м|ськком1в парт1| методичн! матер1али.

3а пропозиц!ею парт|йного ! дерх<авного арх|в|в 27 с|чня 1938 р.
.&1икола]вський м1ський ком!тет 1(омпарт1! }кра!ни пров!в едцний пол1т-
день на тему <<|1|д лрапором )(овтнево| р_еволюц1!>'-присвячений 70-р!т-
чю проголо!пення Радянсько[ влади у .}4,иколаев1. } цей день на про-
мислових п|дприсмствах' у бул|вельних орган!зац!ях, установах, унбо_
вих закладах виступили пРа{!вники м1ськкому 1(омпарт!! }кра|ни,
райком|в парт|| обдасного центру. &1атер1али, як| п!дготували для еди-
ного пол!тдня парт!йний та дерх<авний арх!ви, були врунен| кохсному
допов|дану

|[ро всезростаючу роль арх|в1в у х<итт| сусп|льства св|двить багато
факт!в, у тому числ1 й той, що документи парт1йного 1 дерх<авного арх!-
в|в були використан1 при п|дготовц1 допов1дей на уРочистих зборах
обласного | ,|!1икола!вського м|ського .ком|тет1в 1(омпарт!| }кра!ни, об-
ласно| | м1сько| Рад народних депутат1в, присвячених 70-р!нню Белико|
)(овтнево] соц!ал|стично{ революц|], а тако}к 70-р1тню проголо1цення
Радянсько| влади на }кра|н1.

3 област1 вх(е стал0 традиц|ею, що парт!йн! ! дерх<авн! арх|ви
сп1льно з кафедрами сусп|льних наук вуз|в проводять науково-теоре-
тичн| та !сторико-краезнавч! конференц||, присвянен! знаменним датам
у х<итт! 1(омун|стинно! парт|| ! Радянсько| дерх<ави. 1ак1 конференш!|
були свого часу проведен1 до 60_р!тня утворення сРсР, 80-р|твя пер-
гшо[ рос!йсько! революш1|, 80-р!ння 11 з']зду РсдРп' 40-р1нтя ви3волення
.!!1икола|вщини в1д н1мецько_фат]|истських загарбник!в. Аля унасник!в
конференц1й обов'язково демонструвались документальн| виставки, п1д_
готовлен| прац|вниками парт|йного та дер}кавного арх|в|в.

4 лтастопада 19&7 р. парт|йний арх|в обкому парт1|, дерх<авний ар-
х|в област|, ^&[икола!вський дерх<авний педагог|чний !нститут 1мен1
Б. [. Бел1нського ! обласна орган|зац|я товариства охорони пам'яток
|стор!! та культури провели 1сторико_краезнавчу конференц|ю, присвя-
нену 70-р1нчю Белико| )(овтнево| соц|ал|стично] революц|]. } !| робо-
т1 взяли участь б1ль:ше 400 чолов!к -викладан| вуз1в м1ста, прац1вники
арх1вних установ област| ! товариства охорони пам'яток |стор!| та
культури' сцденти 1сторинного факультету педагог|нного !нституту,
представники гром адськост{.

}часники конференц!! ознайомились 3 тематичною виставкою <с&1и-

кола|вщин а - 70 рок!в^ по 1пляху- Беликого )(овтня>. Б :'] експозиц!!,
.яка розм|стилася на 42 стендах' було представлено понад 90 фотокоп|й
документ1в з фонд|в парт|йного | дер>кавного арх|в!в, що охоплюють
пер1од з 1917 по 1987 р1к. 3иставка в\4кликала значний |нтерес у х(ите-
л!в м!ста: || в1дв|дали учасники обласних та м|ських сем!нар1в !деоло-
г1чного активу, студенти' унн! тшк!л ! профтехучилищ. |1!оводились ||
громадськ! перегляди. 3а спец|альним граф!ком ця виставка експону-
валась в ус|х районних центрах област!.
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|1ротягом останн1х- рок|в прац|вниками парт!йного ! дерх<авного
: ' ,_:з:в сп!льно з правл|нням обласно| орган1зац1| товариства охорони
_:]':'-1ток 1с1ор'|! та- йультури було п!дготовлено ряд виставок докумёнт|в

::,тер1ал1в. @собли-вий |нтерес викликають у громадськост| област!
-.._: експозиц!|, як <<в' 1. .[|ен!н | }1икола]вщина>, <<3 |стор|| .&1икола|в-
_:::.:,: парт|йно|_ орган{зац||. .(о 80-р|вчя |] з'|зду Р€[Рй>, <<&1икола_':*:!на в. р-оки Белико] Б|тчизняно| в1йни>, <Ао 200-р!ччя &1икола€ва>>'
' '.1:яш1-.}1икола|вщини в боротьб| за мир>>. Ао 200-р|ччя заснування
з::-:а на його центральн|й вулиц| обладнуетъся виставка, до ексйозиц||
:."-_.включено. фотокоп|| арх1вних документ|в з фонд|в дерх<авного 1
'_,:,т1йного арх|в|в.

._\рх1в|сти подають вс1ляку допомогу му3еям у поповненн! ]х експо-..' {!! ц|кавими документами - св1дненням мин!лого &1икола]вщини-
: ---;т регулярно проводять.консу'льтац|| з питайь виявлення' в1дбору"
:;::тематизац1|.документ|в з 1стор|| обласних парт!йно| | комсомольсько|
::ган1зац|й, м|ст ! с1л област|,-промислових Ё|дприемств, колгосп1в !
_:::госп!в для створення 1 поповнёння експозиц1й йузе|в' к!мнат о'п'-.:. { трулово| слави. Фотокоп1] документ!в, ви"влен-их у арх!вах, були
:!::;ористан| для поповнення експозиц|й обласного красзнавного му3ею,
::_.-зе]в 9орноморського сулнобул!вного 3аводу' морського торгового: Рту' а тако}к музе|в, що д|ють на гром-адських 3асадах у 3аво/ському
. 
[!ентральному районах .&1иколасва, } Ёовобузькому,'мй^олатйьком!',

_|:бузинському, Ёовоодеському та |!ервомайському районах. по!аЁс]::{о)к практичну допомогу в поповненн1 експозиц|[ музею п{дп1льно]
:"-}'1с'омольсько| орган1зац!] <<|1артизанська |скра>>, яка д]"ла в с. 1(рим-] |1ер_вомайсьхого району в т!ер1од тимчасово]'н1мецько-фатпистёько|
:..';пац1| област!.

.(о арх|в|в дбсить часто 3вер'таються гшколяр| 3 проханням допомог-
_.: |:п у створенн| | поповненн| експозиц!й музе|в ! музейних к!мнат.
-,]танн1м часом таку допомогу подано' 3окрема, середн|м 1пколам
]'..\ 3, $, 22 м. ^&1иколаева' а тако>к багатьом с|льський школам. Ёещо-
:3но микола|вськ!й середн|й тпкол|-!нтернату !\} 5 було передано понад

_ -0 фотокоп|й документ|в з !стор1| м. }1иколаева' м|ських парт1йно| |
-;.:.}1сомольс.ько| орган1зац|й за 1917-1936 рр., до яких були п!дготов-
, _.;1 в]дпов!дн| анотац|].

} зв'язку 3 поновленням експозиц1й музе|в, що д1ють на громад_
::.':!!х засадах' 3начно зб|ль:пилась к!льк1сть тематичних запит!в з !сто-
-:_ населених пункт|в' промислових п!дпри€мств' колгосп|в 1 радгосп1в,
*::винних парт|йних орган|зац|й.

} робот| з 1деолог|чним активом, п!д час науково-те0ретичних, |сто-
:]:зо-краезнавчих ! -читацьких :<онференц|й, що проводяться Будинком
_:.-т1тично{ осв!ти обкому !(омпарт!! }кра|ни, в тейатичних оглядах | на
:]:,]тавках 1ттиРоко використовуються тематичн| альбоми фотозн|мк|в,
-.._;отовлен1 на основ! фютодокумент!в, як! збер|гаються в парт!йному
_ :ер)кавному арх!вах. ||рац!вники арх1ву вх<е п!дгоцвали 19 таких
.;збом!в.

Разом. з тим' арх|в!сти вва>кають' що робота по використанню до-
,._,-:,:ент1в Арх|вного фонлу кпРс та ААФ 

_сРсР 
мо>ке бути ще |нтен-

:::зн1ш]ою, колективи арх!вних установ .&1икола!всько| област|, критинно
--_;:-тюючи зроблене, вир|зняють } 1хьому напрям| невикористан| повното
зт_:ою мох{ливост|, упушення тощо. |{е й дос|, прим!!ом, локументи:":тарх!ву слабо використовуються для |н|ц|атиЁного |нформування
::_1кавлених установ; водночас для публ!кац|| матер!ал1в, як1 готують
*::'ц!вники--арх1в!в, недостатньо використовуються мох(ливост; р6ион_
:]:_{ газет.. 11,1й -робот| певною м1рою йритаманн1 елементи стих1йност|,
:.;:;1тм1чн!сть. Ёа сучасному етап| сл|д п1днести р1вень ус|х заход1Ё



38 70_Р1ччя лвн1нського двкРвту 3 АРх1вно1 спРАви

щодо викор'истання арх1вних документ|в у |деолог|нн|й робот|. Актив1-
зац|! д!яльност1 прац1вник|в парт!йного та дерх<авного арх!в1в у т{ьому
напрям| 3начною м1рою сприяли п1дготовка до х1х Бсесоюзно| парт|й_
но| конференц|{ та в!дзначення 70-р|ння лен|нського декрету з арх!вно!
справи.

д|яльн|сть кАфБдРи джБРЁлознАвствА
тА АРх!во3нАвствА китвського дЁРжАвного
ун!вБРситЁту |м. 1. г. шЁвчЁнкА по п|дготовц|

кАдР!в !стоРик!в_АРх|в|ст|в ]

3;"?;,*#ш'"ж1,
доктор !сторинних наук' п!рофесор

} зв'язку з потребами прискореного науково_техн|чного | соц!аль-
но-економ|чного ро3витку кра|ни 3начно 3ростають вимоги до якост1
п|дготовки вузами висококвал|ф|кованих спец1ал{ст!в. Ёа це ор|енту_
ють прац|вник1в вищо| гпкоди р1тпення хху11 з'|зду кпРс, матер|али
лкутневого (19вв р.) |1ленуму цк кпРс. 3авдання велико] ваги стоять
нин1 й перед вип\ими навчальними 3акладамЁ, }{Ф готують кадри для
тако] специф1нно1 галуз1, якою е !,ер>кавна арх1вна слу)кба сРсР.

3а б!льтш як 40 рок|в д!яльност1 кафедри дх(ерелознавства та ар-
х1вознавства (и?вського дерх(авного ун!верситету |м. 1. [. 11]евченка
нею п|дготовлено понад 600 спец|ал|ст|в. €ьогодн| || випускники - це
в!дом! в республ1ц| та за || ме>ками внен|-1сторики' доктори та канди_
дати наук, багато 3 них очолюють колективи арх!вних установ респуб-
л!ки, стали пров1дними спец1ал1стами галуз|

| на сьогодн!тпн1й день ця кафелра е единою у ву3ах республ|ки,
що готуе спец|ал|ст|в для арх1вних установ' Браховуюни це, учбова
програма' весь зм!ст роботи кафелри т|сно пов'язан1 з наст|йними по_
требами дер>кавно| арх|вно| слу>кби уРсР. 3 умовах перебудови |о-
ловарх|в уРсР | його колег|я прид1ляють 3начну увагу пол1пгпенню
як1сного складу прац1вник1в арх1вних установ' зокрема укомплектуван_
ню арх|в|в спец!ал!стами 3 вищою |сторико-арх1вною осв!тою. Ёачаль_
ник [оловарх1ву }Р€Р о. г. }1|тюков, ви3начаючи завдання арх1вних
установ у св!тл| р|тпень с!чневого (1987 р.) |[ленуму цк кпРс' конста_
тував' що на початку 1987 р. в систем1 арх1вно! слу>кби республ|ки
прац!овали 11$0 чолов|к з вищою. осв|тою. 280 з них, а6о 17,50/о - це
спец!ал|сти з вищою |сторико-арх|вною осв!тою. Бони в основному 3а_
безпенують головн| д1лянки роботи, проте необх1дно докласти ще ба-
гато 3усиль, щоб забезпечити галу3ь фах|вцями з вищою осв|тою, на_
самперед 3а рахунок випускник|в кафедри дх{ерело3навства та арх|во_
3навства (А} та }1А|А| :.

Браховуюни потреби дня, кафедра дх(ерело3навства та арх|вознав-
ства 1{.(} основну увагу 3осеред>т<уе на цол!ппленн| п|дготовки спец|а_
л|ст!в для практинно| ро6оти в арх|вних установах. [ьому п!дпорядко-
ван1 нормативн! курси лекц|й, спец1альн1 курси' сем|нарськ| заняття та
|н., як| нин! значною м1рою вдосконален|, подекуАи перероблен|.

' д"* в.- |. стрельський. |_|1лготовка каАр!в !сторик|в-арх|в!ст1в у наш!й
республ1ш!. _ <Арх1ви }кра1ни>, 1978' м 5, с. б4-57; Б. Ф. !}амлйнський. |||дго-
товка кадр|в арх!в!ст!в на кафедр1 ,г!х<ерелознавства та арх!вознавства |(и|вського дер-
х(авного ун|верситету 1и. 1. [. 11]евченка. _ 1ам х<е' 1984' ]т[р 4' с. 7_10.

2 <Арх!ви }кра!ни>, 1987' л} 2, с.'|9.


