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ПЛАН 

науково-дослідної та методичної роботи  

на 2017 рік 
 

Індекс  

виду  

роботи 

Тема дослідження, кінцевий результат, обсяг, 

термін виконання,  

№ державної реєстрації 

Етап дослідження, 

результат та обсяг 

у поточному році 

 

Термін виконання 

у поточному році 

Головна організація, 

керівник теми, 

координатор та 

виконавці 

 

Співвиконавц

і 

1 2 3 4 5 6 

1. Науково-дослідна робота     

1.1 Загальні методологічні та теоретичні 

дослідження, історія архівної справи 

    

1.1.1      

1.2. Архівознавство     

1.2.1. Забезпечення збереженості та державний облік 

документів НАФ 

    

1.2.2. Науково-довідковий апарат до документів НАФ     

1.2.3. Формування НАФ, експертиза цінності 

документів 

    

1.2.4. Користування документами та їхня публікація, 

організація наукової інформації 

    

1.2.5. Управління, економіка, організація праці в 

архівних установах 

    

1.2.6. Автоматизація архівної справи     

1.3. Археографія     



1.4. Документознавство     

2. Науково-методична робота  .   

2.1. Архівознавство     

2.1.1. Забезпечення збереженості і державний облік 

документів НАФ. 
    

2.1.1.1. Методичні рекомендації про організацію 

розшуку невиявлених документів 
0,5 друк. арк. вересень 2017 

року 

Начальник відділу 

зберігання, обліку та 

довідкового апарату 

Потапова-Панасенко 

О.В. 

 

2.1.2. Науково-довідковий апарат до документів НАФ     

2.1.3. Формування НАФ, експертиза цінності 

документів 
    

2.1.3.1. Пам’ятка до оформлення та порядку 

передавання документів Національного 

архівного фонду до Державного архіву 

Луганської області 

0,5 друк. арк. квітень 2017 

року 

Начальник відділу 

зберігання, обліку та 

довідкового апарату 

Потапова-Панасенко 

О.В. 

 

2.1.4. Користування документами та їхня публікація, 

організація наукової інформації 
    

2.1.4.1 Підготовка статті для публікації в науково-

практичному журналі «Архіви України» на 

тему: «Розвиток конярства у Луганській 

області»  

0,5 друк. арк. травень-червень 

2017 року 

Заступник директора 

– головний зберігач 

фондів Державного 

архіву Луганської 

області 

Лисенко Т.А. 

 

2.1.4.2 Підготовка статті з нагоди 250-річчя 

створення філії «Деркульський кінний завод 

№ 63» ДП «Конярство України» 

Біловодського району  

0,1 друк. арк. травень-червень 

2017 року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

2.1.4.4 Підготовка статті з нагоди відзначення 72-

річниці Перемоги у Другій світовій війні  

0,1 друк. арк. травень 2017 

року 

Заступник 

начальника відділу 

інформації та 

 



використання 

документів Карлова 

Н.І.. 

2.1.4.5 Підготовка статті з нагоди відзначення Дня 

незалежності України 

0,1 друк. арк.. серпень 2017 

року 

Заступник 

начальника відділу 

інформації та 

використання 

документів Карлова 

Н.І.. 

 

2.1.4.6 Підготовка статті з нагоди відзначення Дня 

працівників архівних установ України 

0,1 друк. арк.. грудень 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

2.1.4.7 Підготовка документальної виставка он-

лайн до 31-річниці вшанування пам’яті 

Чорнобильської катастрофи 

10 документів квітень 2017 

року 

Заступник 

начальника відділу 

інформації та 

використання 

документів Карлова 

Н.І.. 

 

2.1.4.8 Підготовка документальної виставка он-

лайн до 250-річчя створення філії 

«Деркульський кінний завод № 63» ДП 

«Конярство України» Біловодського району 

10 документів вересень 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

 

2.1.4.9 Підготовка документальної виставки он-

лайн з нагоди відзначення 72-річниці 

Перемоги у Другій світовій війні 

15 документів травень 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

2.1.4.10 Підготовка документальної виставки он-

лайн до Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 

10 документів травень 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

 



Сидоренко О.В. 

2.1.4.11 Підготовка документальної виставки он-

лайн з нагоди відзначення Дня Конституції 

України 

  10 документів червень 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

2.1.4.12 Підготовка документальної виставки он-

лайн з нагоди відзначення Дня незалежності 

України 

  15 документів серпень 2017 

року 

Заступник 

начальника відділу 

інформації та 

використання 

документів Карлова 

Н.І. 

 

2.1.4.13 Підготовка документальної виставки он-

лайн до Дня вшанування пам’яті жертв 

Голодоморів 

  15 документів листопад 2017 

року 

Начальник відділу 

інформації та 

використання 

документів 

Сидоренко О.В. 

 

2.1.5. Управління, економіка, організація праці в 

архівний установах 

    

2.2. Археографія     

2.3.  Документознавство     

 
 
   

   
 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до плану науково-дослідної та методичної роботи на 2017 рік 

 

Відділом інформації та використання документів Державного архіву 

Луганської області у 2017 році планується підготовка п’ятьох статей: 

- до науково-практичного журналу «Архіви України» на тему: «Розвиток 

конярства у Луганській області»; 

- з нагоди 250-річчя створення філії «Деркульський кінний завод № 63» 

ДП «Конярство України» Біловодського району;  

- з нагоди відзначення 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні; 

- з нагоди відзначення Дня незалежності України; 

- з нагоди відзначення Дня працівників архівних установ України. 

  

Також планується підготовлення документальних он-лайн виставок: 

 

- до 31-річниці вшанування пам’яті Чорнобильської катастрофи; 

- з нагоди 250-річчя створення філії «Деркульський кінний завод № 63» 

ДП «Конярство України» Біловодського району; 

- з нагоди відзначення 72-річниці Перемоги у Другій світовій війні; 

- до Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій; 

- з нагоди відзначення Дня Конституції України; 

- з нагоди відзначення Дня незалежності України; 

- до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору. 

 

 

 

 

Начальник відділу інформації 

та використання документів                                                      О.В. Сидоренко  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


