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наукових та методичних розробок 

за 2020 рік 
 

 

№ з/п Назва теми розробки Стан впровадження1 Очікуваний ефект від впровадження розробки 

1 2 3 4 

 

1. Наукові дослідження (розробки) УНДІАСД та НДІ мікрографії впроваджені у діяльність державного архіву, архівних відділів 

райдержадміністрацій та міських рад 

1 Складення архівних описів: методичні 

рекомендації.  

– Київ, 2013. 

Застосування Використання  рекомендацій при систематизації 

справ в описах при їх укладанні,  удосконаленні та 

переробленні. 

2 Методика оцінювання фізичного стану 

документів: методичні рекомендації. – Київ, 

2013. 

Застосування Підвищення ефективності під час: виконанні заходів 

із здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ; видаванні справ для оцифрування; 

здійснення перевірок наявності та фізичного стану 

документів. 

3 Вплив біологічних факторів на збереженість 

архівних документів: методичні рекомендації. 

– Київ, 2013. 

Застосування Належна організація роботи комісії із вибіркового 

мікробіологічного обстеження документів, 

обладнання та приміщень. 

 

                                                 
1 Зазначаються конкретні заходи виконані у звітному періоді (апробація, видання наказу, тощо) 



4 Облік документів у державних архівах 

України. Інструкція. – Київ, 2014. 

Застосування Регламентація роботи з обліку документів у 

держархіві області, в архівних відділах/секторах 

райдержадміністрацій/ міських рад, трудових 

архівах. 

5 Копіювання документів у архівних установах 

України: методичні рекомендації. – Київ, 2016. 

Застосування Застосування рекомендацій під час оцифрування 

описів справ, справ у держархіві області.  

6 Примірна номенклатура справ сільської 

(селищної) ради об’єднаної територіальної 

громади. – Київ, 2017. 

Застосування Застосування під час надання методичної допомоги 

при розробленні номенклатур справ місцевих рад, їх 

виконавчих комітетів.  

7 ДСТУ «Правила публікування інформації 

архівних документів». – Київ, 2017.  

Застосування Застування при підготовці наукових досліджень, 

збірників документів, статей. 

2. Власні розробки архівної установи 

8 Інструкція з організації обліку документів 

Національного архівного фонду (на паперових 

носіях) та порядок оформлення облікових 

документів у держархіві Миколаївської області 

(схвалено НМР держархіву області, протокол 

від 25.07.2016 р. № 7) 

Впровадження Регламентація роботи з обліку документів у 

держархіві області, в архівних відділах/секторах 

райдержадміністрацій/ міських рад, трудових 

архівах. 

9 Оцифровування описів фондів у державному 

архіві Миколаївської області : робоча 

інструкція / Державний архів Миколаївської 

області, уклад.: Котляр О. Ю., Кузьменко Н. В., 

Пікуль Г. Б.  Миколаїв, 2018. – 20 с. 

Обсяг – 0,83 друк. арк. 

Впровадження Регламентація роботи під час оцифрування описів 

справ у держархіві області. 

Застосування інструкції архівними відділами 

райдержадміністрацій та міських рад.  
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