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дореволюц1йний пер1од ун!верситет п1д20 тис. спец|ал1ст|в. ]ут
працюв ал|\ внен|, як{ внесли пом1тний вклад

готував май>ке

у

в|тчизняно|

роз!виток

природних ресурс1в
1-1ри

науки'

у

та економ|ки

вивчення

}*ра|ни.

(и|вському ун1верситет! д1яв ряд

!{а_

укових товариств; 1х члени поряд 3 досл1д_
ницько}о роботою вели.. про,паганду наудо_
вих 3нань серед 1пироко[ громадськост!" Аокументи .арх|ву Аато11' мо}клив|сть ||:р'9сте)кити ! з'в'я3ки ки]вських вчених 3 рос|й'ськими

3

!

заруб|х<;ттими спец|ал|стами.

пов!домленням <<1еатр альне >киття
(иева у х1х на поч. хх ст.>> виступила
3ав. в1дд|лом- |нформац|], пу6л1каш1? та
наукового викор]истання документ1в арх!,ву
1.. Бутин. Ёа 3начн'о|му фактииному
матер1ал1 ;3Ф'Ё3' ,|1Ф,(?3&/1? ета'п'и ро3витку
на:ц|ональн0го театру, в!А3на,чила роль

м.

м.
м.
м.

(ропивн]ицького'

€адовського'

1.
та

м.

(тарицького'
(арпенка-1(арого'

3ан'ьковецько|
|нгших корифе|в
укра[нсько] специ у 81а:!{ФБленн| та ро3_
витку театрально,го мистецтва у (иев|.

3 пов1домленням <<Р'Ф3|8![то,к ! забуА8Бг8
|_|енерсько| частини 1(иева ху11 _ поч.

хх '€1. 3а т|ла'нам1у!'' що збер1гаю т}: _ :
цд1А уРсР у м. (иев1>>, о3на |;: ,,' '
унасник1в сем{ттару арх|в|ст 1 :;2.:. . .
т. ю. .[{юта. Би,ступ, 'п!дготовлен:т:1 ;:_-. _: но 3 охоронцем фонд|в {. Б. | _:._ .:1:'
.

"_-

супроРод>ку,вав,ся

'|[Ф:1(23Фц1т(

слайд|в

э

в]дач1 просте)к илу| забудову одн1е!

./!ФБ,Ё!4[ частин

часу 6ула

м|ста,

яка п,ротя'гом д:;:_

_

-.

:-

-_

_

адм{н{,стративнчм {е:нт!8н }'_..;8&, на ?€!Р1!Ф'!11 яко'1 м1'стилася з:_:::::
к!лык|сть дер)ка|в,них' в1йсько;вих {
ват'них бул!вель.

6тар:ший археограф |,ер>карх!ву

сь,ко] област|

в' 1. .[{огвин€Ёт<'Ф

Б.._ _: -

роз;::-:

п'ро л|;к'в!,дац1ю неписьменност! у
протягом 1919-1934 р,р.Ра баз1

}ч.:=::

ар;::,-

|них документ|в допов|дач |висв{тлив р -. _:,
парт!йних ! радянських орга]н1{в (исва :
бо:ротьб| 3а д'осягнення повно] гра}Ё}:ност| у м!ст|, розтшов!в, зокрема, про ст:: рення ;. д1яльн!'сть товариства <<|еть непи]сьмен,н|сть>>, ро,б|т'ничих тшк!л.

}ча'сни,ки'сем|нару Фз:н2йФп[|!Ац:*1сА 3 в;: -'та;вкою ориг!нальних документ!:в <<€тор!:;н;

3 |,стор1|

(иева>>.

в. с. шАндРА

3 питАнь пол!пшвння РоБ0ти вкспвРтних
ком|с!и устАнов миколА1вськот оБлАст|

нАРАдА_свлд!нАР

Арх!вний в1дд!л ^&1икола|вського облвиконкому пров|в у А.р*авному. арх!в! ]!1и-

кола|всько[ област| наралу_сем1'нар 3 головами експертних ком!с1й обласних установ'
орган{зац!й | п1дприемств 3 питань пол!п1шення роботи вк }€12;ЁФБ списку м 1. 3а_
в!дутоний арх|вним в1дд!лом об,цвиконко,му
виступив 3 1нформац!ею про виконання по_
станови Ради &11н|стр1в уРсР в|д 6 липня
1980 р. м 3в3 та в!дпов|дних р|гшень обл_
виконкому устаноБ?м1,1; орган|зац!ями | п1дприемствами област!.
в 1нформац|т в!дзначено' що 3а останн!
роки в установах проведена 3начна робо_
та по впровад)кенню основних полох(ень
€дино| дер>кавно{ системи д|ловодства
! дерх<авних стандарт!в на орган!зац!йноро3порядчу документац|}о, !нструкш!й .по
д1ловодству' поло)кець про в1домч1 арх1ви
| .експертн! ком|с!]. Фднак у ро3витку арх1вно| справи е окрем! недол1ки. 3окрема,

ряд .обласних. установ не . мають окремих
прим1щень в1домчих арх1в1в' Р деяких
ус.тановах не додер)куються 1нструкц1и
3 д|ловодства' правил складання' 3акрит-

тя номенклатур справ, стандарт1в на
н|зац!йн0-ро3порядчу документац|ю.

3 допов|ддю

<<|{олох<ення

про

орга-

|ер>кав-

ний архтвний фонд сРсР | завдання
експертних ком1с|й установ' п!дприемств
! орган!зац|й>> виступив директор Аер>к-

арх!ву &[икола|всько] област1,

впк

голова

арх1вного в!дд1лу облвиконкошу

ш. с. .[{юдковський. Б!н за3начив, що
вк повинна керуватися у робот| |1оло>ьенням про {ер>кавний арх!вний фонд сРсР,
<<Фсновними поло)кеннями
но] системи д!ловодства>>'

€дино!

дерх{ав-

наказами | вказ|вками м1н1стерств (в1домств), правилами | вказ1вками [оловарх!ву сРсР, [оловарх|ву уРсР.
[ошов|дач . п!дкреслив' що вк установи
орган1зовуе ! проводить ра3ом 3 д1ловол-

слу>кбото | арх!вом щор|нний в|дб|р
документ!в для дальтшого збер!гання ! до
3нищення' ро3глядас описи справ пост!йного збер!гання' як1 п|длягаю'гь передан!
до дер)кавного арх|ву, | описи справ особового складу, ро31'л ядае акту1 про вид1лення до 3нищення справ' що не п|длягають

н0ю

дальт|]ому збер1га!{ню' забезпечуе 1нструктах(' консультац{] ! контроль 3а роботою

вк

структурних п1дрозд1л|в 1

лих |й

орган1зац|й.

вк

€тартший методист |ерх<арх|ву
|всько| област| Б. л. &[итятшова

ла 3 сп!вдопов!ддю

.&1ико.та_

виступ}{-

<Б|дб1р документ1в на

дерх(авне збер|гання 1 роль у
експертних

1нтерес

ла

ком1с!й>>.

в

п|длег-

цьо}{т

унасник|в сем|нару вкклика-

сп!вдопов|дь стар111ого !нспектора арх1вного в|дд!лу облвиконкому о. 1. 1{ер-

баково|

<<Роль

вк у

в!дбор! документ:з
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ддя

даль1шого збер|гання на стад1] д{ловодства { значення номенклатур справ>>.
-

в|дбор} документ|в на дерх{авне збер!ган_

3ав|дуючий арх|вним в|дд1йом облвиконкому 1. с. Безд|тний при п{дбитт| п|д_
сумк1в роботи наради_сезт]нар},3осере.],ив

}!агу на всеб1чному спрттянн1 раш{она;т|за_
щ|; д|ловодства 1 рекоптен.1}-вав .]о}1агат11ся

}часники сем1нару ознайойилися з ро3м1щенням д.окумент|в. у |ер>кавному щх{_
в{ }4икола]всько] област1 та його рс|оотою.

Р{,,

надання в!домчим арх|ва:т

збер|гання

пр[1-],атн}{х д.1я
док\|},1ент|в пргт:т!ш:ень, орган1зт-_

вати ч1ткий об,т1к док1':.тент1в' по.т1пц_ти{тт
контроль 3а ]х збер{гання:т в _т{.тово_]ств1
1 в арх!вах' орган1з1'вати п]тготовк\- ! пе_

а тако}к |х

своечасне впорядкування.

Арх1внгтй в|дд|л облвиконкому пров{в
зас|дання впк у €н!_
гур{вському райод!,- \А яке були 3апрогшен!
голови | члени вк установ [ оргаЁ!зац!й.
^впк,

ви 13г1е ро31ширег1е

Ё{а зас1данн1 виступ |4л\4 члени
як1
ознайомили його унасник|в 3,станом орга_
н1з ац|] д|ловодства | арх1вно? справи в
ус_
тановах' а тако}к голови вк орган|зац1й.

рс,цачу документ1в до .],ер7каэх1вт- об.:аст1,
забезпечити системат}1чнт робот3- Бк що'],о

конФвРвнц|я досл|дник!в двРжАвного АРх|ву
волинсько1 оБлАст|

у |ерх<авному арх1в! Болттнсько] об.-таст|
в|дбулася конференц|я досл1дник!в, пр}{свя_
чена 60_р1нню утворення [оюз5'РсР. (он_

ферент!!ю в|дкрив директор дер;+(ар_т|зу
!. А. €айнук. €тартш1 арх1в|сти ,\1. Р. .ттиц|

та н. в. [ал!й виступили 3

пов]:о:1.1ечня_

щи: .А>керельна база { ер>кавного

ар_т:з'.'

3олинсько] област1 та науково-.]ов _'';;озт:!т
апарат до не|>>, ..|]ро форми ] :тето:тт з}1ь;о_
р14стання документ1в у чита;]ьно\{\' 3а.]1
1

дерх(арх1ву област!>>.
в обговоренн| пов1домлень взя.11:..-час:5
11р0ректор по науков|й робот{ )3-шьког'э
дерх(авного педагог1чного |нститт-тъ- ] з:ен!
/{ес| }кра|нкц професор, доктор {стор;тн_
них цаук Ф. г. &1ихайлюк' доцент кафед_
ри 1стор1| с'РсР, ка|1дидат !сторт:чн!1х
йаук в.'о. 1[ийнук, л!кар_*.''д*ё' (о_

вельсько] [ентрально| районно!
-х.

(отик, викладач

'&1"

середньо| 1школи

м 3 я.

"::карн1

!стор1| )1_шько!
н. !'их:н;тв. за_

в!дуюний в|дд!лом обласного

на\-1\ов,],- }{ё_

тодичного центру народно| твсрч']ст!
о. 9. Фшуркев.:1ч' викладач- л:цькот .]!{-

тячо| худо>кньо{ 1школи в. в. |1'ясе'1ьнтт;т.
ст'удент-дипломник !сторинного фак:-._тьте_
ту #уцького пед1нституту в. А. _\1ааазч1._:(

та

)

)
!

ь
:-

о

|]ромовц| под|лилися досв1дом використання документ]в у |нтересах ро3витку

народного господарства, для п1дготовки

написання дисертатт.|й, монограф!й, пуб_
1 конкурсних студент' дипломних
ських роб|т,
у створенн! народних ! тшк1ль_
них музе|в, з аг|тац|йно-пропагандистською
1

,т!кац|й

}1етою. Аосл!д\гик|т вислову^ли Ряд пропо3иц;й щодо пол|пгшен,ня використання доку:тент|в арх1ву. ?ак, зокрема' було висл0в_

.1ено поба>кання щодо даль1]]0г0

рення зв'язк|в

3

арх!в1ст1в

ро31ши-

навчальними
зак"тадами област!, орган!зац1| пересувно|

виставки документ|в, присвячених 60_р|н_
утворення сРсР, впровадх(ення ар-

чю

хтвно{ практи5и у студент|в 1сторинно,го фа_
к\"'1ьтету пед1нституту' продов}кення ро3_
ро6ки 1 вдосконалення науково-дов1дково_
го апар?1}, особливо систематичного ката"'тогу, який допомагае б!льтп ефективно

використовувати документальн! матер!а;]и.

9часники конференц!] 3 великим 1нтере_
сом ознайомились 1з виставкою докумен_
т'1в та друков аних видань, 9(} п|дготува_
;|у\ праш|внуг:<и дерх{арх{ву.

н. в. гАл!й

!н.

оРгАн[3Ац!я нАвчАння 3Ав|дуючих м[ськими ! РАионни,ш1и
АРх!вА,]!1и дн|пРопвтРовськ8! оБлАст|
$еобх|дною умовою нале?кного

за без

-

чен1{я схоронност| документ|в, ;<Ф]т1п'1е{т\-вання { ер>кавного арх|вного фон: 3_ с Рс Р,
усп!:шного

розв'язання

3

авдань

п| - з ]1!цезня

ефективност! та якост| роботтх

:':|ськт;х

арх|в{в .9 забезпеь]ення пост1йного росту профес1{]ного р;вня арх|в!ст!в.
Арх!вний в1дд|л [н!пропетр овського

1 район}тих.дер)кавних

облвиконкому протягом ряд)| рок1в пр1'1д!ляе 3начну увагу добору ка:р |в -]';тя ]ер х(ав}1их

м|ських

| районних

т0оретичн!й п!дготовц!.

арх|в{в,

в 11

]х
п|вр|нн|

1981 р. зав!дуюэу|ми Апо'стол|вським, (р-и_
вор!зьким, !,н!пропетровським, Ёовотло_

сковським' 1окмак1вським та

€оф!!вськип{

районничи архцами та Ан|продзер)кинським
м|ськарх!вом були при3начен| |н!ц|ативн!,
.:,осв|дчен| прац|вну1к|4. Аля

них

у л!ото'му

19в2 р. п|овеАенФ сем!нар 3 основ}{их питань роботи дер)карх[в1в з перем!нним складо1и документ1в.

3 метою п1двищення д!лово] квал1ф!ка_
ц|т зав1дуточих дерх(авними арх|вами о6ла'
ст! арх|вний в]дд!л облвиконкому в 1982 р.
розробив програму для

|х

навчання на

