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Порядок денний: 

 
Розгляд та схвалення проекту робочої інструкції з оцифровування описів фондів у дер-

жавному архіві Миколаївської області. 
Доповідає: Кузьменко Н.В. 

 
 
СЛУХАЛИ: 

Кузьменко Н.В. – начальника відділу інформації та використання документів. 
Доповідач зазначила, що на розгляд членів науково-методичної ради представлено 

проект Робочої інструкції з оцифровування описів фондів у державному архіві Миколаївсь-
кої області (далі – Інструкція). 

Оцифровування документів (описів) – це процес переведення документів з паперових 
носіїв в електронний формат. До оцифровування передбачений увесь комплекс описів фон-
дів, наявних у держархіві. 

Розроблення Інструкції обумовлено визначенням «цифровізації усіх процесів архівної 
справи та діловодства» пріоритетним напрямом роботи Укрдержархіву на 2018 рік.  

Мета Інструкції – регламентація процесу оцифровування описів фондів у держархіві 
Миколаївської області, розміщення їх цифрових копій на веб-сайті держархіву та майстер-
копій у сховищі даних. Інструкція призначена для спеціалістів сектору інформаційних тех-
нологій відділу зберігання, обліку та довідкового апарату держархіву області. 
 Текст Інструкції додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Левченко Л.Л. – директор держархіву області, д.і.н. 
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Виступаюча зазначила, що пріоритетним напрямом роботи державного архіву Мико-
лаївської області, як і інших архівів України та світу, є оцифровування архівних документів і 
довідкового апарату до них (описів архівних фондів) та надання доступу до оцифрованого 
архівного контенту користувачам через інформаційно-комунікаційні мережі (офіційний веб-
сайт держархіву Миколаївської області).  

У державному архіві Миколаївської області на 1 січня 2018 року зберігається 6201 
фонд, 1152533 справи на паперовій основі, на які складено 10723 описи, з них: на управлін-
ську документацію - 10616 описів, на документи особового походження - 64 описи, на нау-
ково-технічну документацію - 10 описів, на документи з кадрових питань (особового складу) 
- 33 описи. 

Держархів Миколаївської області здійснює копіювання описів фондів, оскільки саме 
вони забезпечують надання інтелектуального доступу. У такий спосіб держархів забезпечує 
гарантування конституційних прав і свобод громадян щодо вільного доступу до інформації, 
скорочує час на обробку замовлень користувачів, забезпечує збереженість довідкового апа-
рату (паперові описи, за наявності комп’ютерної техніки в читальних залах, користувачам не 
видаються; користувачі можуть опрацьовувати цифрові копії описів, як у читальних залах 
держархіву, так і віддалено у будь-який зручний для них час). 

Представлена інструкція є важливим документом, який регламентує весь процес оци-
фровування описів фондів у держархіві. 

Запропонувала схвалити проект Інструкції. 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
 Схвалити проект Робочої інструкції з оцифровування описів фондів у державному ар-
хіві Миколаївської області та рекомендувати до затвердження директором держархіву облас-
ті. 
 
 
Голова          Л. ЛЕВЧЕНКО 
 
Секретар          М. МЕЛЬНИК 


