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Отже, у праці Івана Огієнка представлені важливі наукові спостережен-
ня щодо мовних особливостей молдавських кирилівських грамот 1388 року.
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Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку 
працівників. На підставі документів, що групуються в ній проводиться вивчен-
ня діяльності особистості. Цікавими для дослідників є документи що зберіга-
ються в особовій справі Івана Івановича Огієнка.

Діяльності вченого висвітлювалася у працях В. Лозового [1], Є. Сохацької 
[2], В. Качкана [3], М. Тимошика [4], В. Мацька [5], та ін. Значний внесок у до-
слідження діяльності І. Огієнка у 1918-1920 рр. на Поділлі зробив О. Завальнюк 
[6]. Проте тема наповненості особової справи І. Огієнка в фонді Держархіву 
Хмельницької області не була предметом окремого дослідження. 

Загалом особова справа формується упродовж всього часу роботи пра-
цівника в установі, організації будь-якої форми власності: від прийняття його 
на роботу до звільнення. Після звільнення працівника з роботи його особова 
справа передається до архіву установи для наступного зберігання.

Особова справа працівника – це сукупність оригіналів і копій документів, у 
яких містяться відомості про освіту, військову службу, сімейний стан, місце прожи-
вання, трудову діяльність працівника до прийняття на підприємство, а також найпо-
вніші відомості, що підтверджують його трудову діяльності на підприємстві.

Сьогодні за нормативно-правовими актами, що регламентують порядок 
формування особових справ на підприємствах документи групуються в хро-
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нологічному порядку в міру їх поповнення у такій послідовності: внутрішній 
опис документів справи; заява про прийняття на роботу (контракт); направ-
лення або подання; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; докумен-
ти про освіту (копії); витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) 
про призначення, переведення на посаду, звільнення працівника; доповнення 
до особового листка з обліку кадрів; довідки та інші документи [7].

В добу Української революції принцип формування канцелярією особових 
справ був схожим. В фонді Р-582 Державного архіву Хмельницької області особо-
ві справи викладачів університету досить різні по наповненості. Припускаємо, що 
причиною є втручання та розформування справ найбільш активних учасників ре-
волюційних подій відповідними радянськими силовими структурами. Тому під 177 
одиницею зберігання опису 2 зашифрована особова справа професора І. Огієнка ді-
йшла до нас невеликою за наповненістю. Вона складається із документів: 
титулки оформленої в канцелярії від 1919 р.

звернення декана історико-філологічного факультету університету з прохан-
ням надіслати доповідь про наукову діяльність професора А. Кримського [8], 
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поданням заяви з переліком практичних занять та лекцій які І. Огієнко мав чи-
тати в 1919-1920 навчальному році [9], 

поданням праць до друку в «Записках університету» [10], 
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проханням оцінити наукову вартість доробку О. Синявського [11], 

завчасно повідомляти про відміну лекцій [12].

Таким чином, хоча документів розміщених в особовій справі й небагато, 
проте вони є корисними для дослідників та висвітлюють цікаві, мало відомі 
факти та події із життя І. Огієнка. Загалом потрібно пам’ятати, що документи, 
утворені в процесі життя та діяльності особистостей стають доступними ши-
рокому загалу в результаті повсякденної та копіткої праці архівістів.
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