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Світлана Трифонова

Досліджуючи долі чоловіків родини Слабченків, ми зіткнулися з проблемою відсутності 
писемних джерел певного періоду їхнього життя. Сімейний архів просто було знищено 

каральними органами. Залишилися спогади, випадкові фотографії, зроблені сучасниками, 
декілька офіційних довідок. Багато учнів М.Є. Слабченка відмовилися від наставника, 

боячись за свої життя. Тараса Слабченка було страчено. Цвинтар, де його було поховано, 
швидко зрівняли з землею. 

Навіщо нам потрібні архіви 
або 

Методика роботи з архівними документами на прикладі історичного 
дослідження «Місто Первомайськ у долі Михайла та Тараса Слабченків»

«Oral history» - усна історія дозволяє нам заповнити «білі плями» біографій 
історичних осіб. Але ми маємо пам’ятати, що у кожної людини є свій особистий 
погляд на под�, своя правда. Дослідження писемних джерел дає можливість 
відновити історичну правду. Отже, беручи участь у дослідженні подій життя батька і 
сина Слабченків у місті Первомайську,  учні отримали досвід роботи з сімейними 

Етап 1. Підготовчий.  
Визначіться з темою дослідження! Проведіть опитування старших родичів.  
Якнайповнішу з’ясуйте інформацію щодо назв населених пунктів, років народження, 
укладення шлюбів, смерті, імен та прізвищ, для жінок – дівочих, віросповідання, стану 
або роду занять, місць та років навчання, роботи членів родини. 
Пошукайте у сімейному архіві старі фотограф, довідки, свідоцтва, автобіограф, 
вивчіть листування, якщо таке зберіглося, з метою встановлення чи уточнення дат, 
імен, місць та обставин, які могли б допомогти у пошуках.

Етап 2. Після того, як географія, дати та імена уточнено, можна крокувати далі! 
Отримайте  дозвіл на роботу в архіві.
Етап 3. Адміністрація навчального закладу має звернутися з 
офіційною письмовою заявою (клопотанням) встановленого зразка  
до директора архіву, в якій викласти аргументи щодо необхідності 
ознайомлення з архівними документами за конкретною тематикою.

Етап 4. Надайте документ, що посвідчує особу та оформлений 
дозвіл на користування! Отримай перепустку до відділу 
користування документами архіву! 
Етап 5. Перед початком роботи ознайомтесь із внутрішніми 
правилами роботи в читальному залі, заповніть спеціальну анкету 
(заяву користувача)! 

Етап 7. Поставте свій підпис в бланку замовлень, підтвердивши 
надходження замовлених справ.

Етап 8. Перевірте стан отриманих документів, описів, друкованих 
видань у присутності працівника архіву. Повідомте про виявлені 
пошкодження, відсутність аркушів, неправильну нумерацію. 

Під час введення до наукового обігу архівного 
документу дотримуйтесь строгої відповідності 
тексту документа з оригіналом! Пам’ятайте, що 
дослідник зобов’язаний в установленій формі 
зробити відповідне посилання на архівне джерело: 
архів, фонд,опис, справу, номери аркушів.
Бажаємо Вам цікавих наукових відкриттів!

Етап 9. Після завершення опрацювання 
документів архівної справи зробіть запис в 
аркуші користування (цей бланк розміщено на 
початку папки). Зазначте дату, своє прізвище, 
тему роботи, номери аркушів, з яких зроблено 
витяги або коп, поставте розбірливий підпис. 
Варто пам’ятати! Дослідник несе особисту 
відповідальність за достовірне передання змісту 
інформац, що містить використаний ним 
документ.

Покрокова інструкція використання даного методу :

На фото: Дікусар Артем під час роботи в 
архіві обласного краєзнавчого музею 

"Флотські казарми"

Клопотання про дозвіл 
роботи в архіві

Заява користувача  

Бланк замовлення

Етап 6. Ознайомтесь з необхідним довідковим апаратом! Зробіть 
замовлення конкретних архівних справ або документів, вписавши їх у 
бланк замовлень. Передайте бланк замовлень архівному працівнику 
читального залу. Пам’ятайте, що можна замовляти до 10 архівних справ на 
день! 


