
Державний архів 

Миколаївської області 

  

 

План 

наукової та методичної роботи 

на 2020 рік 
 
 

№ 

з/п 

Тема дослідження,  

кінцевий результат, обсяг 

Термін виконання Виконавці Примітки 

 

І. Історія та методологія архівної справи в Україні та за кордоном 

 

1.1. Історія архівної справи в Україні та за кордоном (зага-

льна тема дослідження) 

Протягом року Левченко Л. Л. Продовжуване дос-

лідження 

1.2. 

 

 

 

 Проблеми та перспективи дигіталізації документів 

Національного архівного фонду України (магістерська 

дисертація) 

 

Фінансове забезпечення цифровізації архівних установ 

(робоча назва) 

 

Цифровізація архівної справи в Україні (робоча назва) 

Лютий 2020 р. 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

Протягом року 

Індикова О. Д. Захист магістерсь-

кої дисертації 

 

 

Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

1.3. Аналіз стану і обсягу документів НАФ в установах – 

джерелах формування НАФ у період реформ в Україні 

на сучасному етапі (робоча назва) 

Протягом року 

 

 

Хозяшева Г. І. 

 

 

Стаття 

 

1.4. PR в архівних установах (на прикладі держархіву Ми-

колаївської області) (робоча назва) 

Протягом року Яковлева А. В. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

1.5. Пенсійна політика в Україні: документознавчий аналіз 

складу й змісту архівних фондів (робоча назва) 

 

Протягом року 

 

 

Рябчинська В. С. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 



№ 

з/п 

Тема дослідження,  

кінцевий результат, обсяг 

Термін виконання Виконавці Примітки 

Державна пенсійна політика: досвід в Україні та за ко-

рдоном (магістерська дисертація) 

 

Лютий 2020 р. Захист магістерсь-

кої дисертації 

1.6. Електронний документообіг в установах – джерелах 

формування Національного архівного фонду України 

(робоча назва) 

 

Електронний документообіг у державних органах, 

установах, підприємствах, організаціях (магістерська 

дисертація) 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Лютий 2020 р. 
 

Замкіна В. В. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

 

Захист магістерсь-

кої дисертації 

1.7. Державна політика в сфері утворення територіальних 

громад (магістерська дисертація) 

 

Організаційне та фінансове забезпечення роботи архі-

вних підрозділів в територіальних громадах (робоча 

назва) 

Лютий 2020 р. 

 

 

 

Протягом року 

Москаленко С. В. Захист магістерсь-

кої дисертації 

 

 

Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

1.8. Досвід організаційної роботи державних архівів Рес-

публіки Польща (робоча назва) 

Протягом року Федорович О. В. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

1.9.  Євроінтеграційні процеси в Польщі 

 

Лютий 2020 р. Нагорна С. Ю. Захист магістерсь-

кої дисертації 

1.10. Склад і зміст архівних фондів первинних партійних 

організацій (робоча назва) 

 

Відображення демократичних процесів в Україні в пе-

ріод перебудови в документах держархіву Миколаїв-

ської області (робоча назва) 

 

 

Протягом року 

 

 

 

Протягом року 

Кузьменко Н. В. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 



№ 

з/п 

Тема дослідження,  

кінцевий результат, обсяг 

Термін виконання Виконавці Примітки 

1.11. Удосконалення описів архівних фондів як метод роз-

ширення доступу до документів НАФ України (на 

прикладі держархіву Миколаївської області) 

 

Протягом року Нечитайло В. В. Стаття (В матеріа-

лах конференції) 

1.12. Міжнародна діяльність державного архіву Миколаїв-

ської області 

Протягом року Мельник М. О. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

ІІ. Історико-архівні дослідження з використанням джерельної бази держархіву 

 

2.1. Діяльність Миколаївської міської ради в галузі освіти 

в період Хрущовської відлиги: джерелознавчий аналіз 

(робоча назва дослідження) 

 

 Діяльність Миколаївської міської ради в управлінні 

освітою в контексті державних управлінських реформ 

1953–1965 років (магістерська дисертація) 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

Лютий 2020 р. 

Іванова З. Д. Стаття (в матеріа-

лах конференції) 

 

 

Захист магістерсь-

кої дисертації 

2.2. Історія жіноцтва на Миколаївщині в документах держ-

архіву Миколаївської області 

 

Протягом року Іванова А. А., Ніколь-

чук Н. П. 

Статті в матеріалах 

конференцій 

2.3. Історія Миколаївщини періоду Української революції 

(1917–1921 рр.) 

 

Протягом року Левченко Л. Л., 

Серединський О. В. 

Продовжуване дос-

лідження 

2.4. Історія Миколаєва в Першу світову війну Протягом року Левченко Л. Л. Продовжуване дос-

лідження 

2.5. Історія Миколаєва в період Кримської війни (1853–

1856 рр.) (загальна тема дослідження) 

 

Тилова підтримка армії в період Кримської війни 

(1853–1856 рр.) на прикладі Миколаївських адмірал-

тейських поселень 

Протягом року Левченко Л. Л. Стаття 



№ 

з/п 

Тема дослідження,  

кінцевий результат, обсяг 
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2.6. Чорноморські адміралтейські поселення (робоча на-

зва) 

Протягом року Серединський О. В. Завершення роботи 

над монографією 

 

ІІІ. Методична робота 

 

3.1. Методичні рекомендації із укладання планово-звітної 

документації трудовими архівами Миколаївської об-

ласті 

 

Протягом року Колесник Н. А. Методичні рекоме-

ндації 

3.2. Методичні рекомендації із укладання планово-звітної 

документації архівними секторами/відділами район-

них державних адміністрацій та архівних відділів мі-

ських рад Миколаївської області 

 

Протягом року Колесник Н. А. Методичні рекоме-

ндації 

3.3. Про включення до статистичних відомостей про робо-

ту архівного підрозділу юридичної особи у зоні ком-

плектування державного архіву Миколаївської області 

(паспорт) даних про впровадження електронного до-

кументообігу в діяльності юридичної особи  

 

Протягом року Хозяшева Г. І. Методичні рекоме-

ндації 

3.4. Оцифрування документів в архівних відділах/секторах 

райдержадміністрацій і міських рад 

 

Березень 2020 р. Колесник Н. В., Кузьмен-

ко Н. В., Котляр О. Ю. 

Методичні рекоме-

ндації 

 

 

Директор               Лариса Левченко 

 
 

28.12.2019 


