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висвітлено трудовий шлях директо-
ра Державного архіву волинської області, 
який понад 20 років присвятив архівній 
справі.
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У пору золотої осені зустрічає свій 
ювілей директор Державного архіву 
волинської області володимир Мико-
лайович Гика. Ось уже понад два деся-
тиліття він очолює колектив архіву.

Народився володимир Миколайович 17 жовтня 1951 р. в мальов-
ничому селі Сваловичі любешівського району, що на волині, в селян-
ській родині. Після закінчення середньої школи вступив на історичний 
факультет луцького державного педагогічного інституту ім. лесі Укра-
їнки. випускник вузу 1972 р. був направлений на роботу в Дольську 
восьмирічну школу любешівського району на посаду заступника ди-
ректора. Після демобілізації з лав Радянської Армії працював учителем 
Шлапаньської восьмирічної школи любешівського району. Упродовж 
1974–1990 рр. – на комсомольській, партійній роботі.

З червня 1990 р. – директор Державного архіву волинської області. 
З перших днів діяльності на цій посаді володимир Миколайович за-
рекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом та керівником, 
творчим організатором архівної роботи. він активно співпрацює із за-
цікавленими установами, організаціями, надаючи їм методичну і прак-
тичну допомогу, контактує з керівниками установ – джерел формуван-
ня НАФ. За його керівництва колектив держархіву області забезпечує 
комплектування та зберігання документів підприємств, організацій, 
установ, які діють на території області, а також активне використан-
ня архівної інформації. Як керівник державної установи володимир 
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Миколайович професійно підходить до вирішення виробничих та гос-
подарських питань. вимогливий, принциповий, він постійно дбає про 
поліпшення матеріально-технічної бази архівних установ, наполегли-
во працює над створенням оптимальних умов збереження документів 
НАФ. За його участі створено інформаційну систему держархіву облас-
ті, в яку входять декілька серверів, великий парк комп’ютерної техніки 
та сучасні архівні системи оцифровування і мікрофільмування доку-
ментів. Планується створення локально-обчислювальної мережі в кор-
пусі № 2 держархіву області для подальшого об’єднання обох корпу-
сів у єдину систему з виходом до всесвітньої мережі інтернет. Ювіляр 
ініціює збір архівістами відомостей про місцезнаходження документів 
з особового складу підприємств, установ і організацій області та ство-
рення відповідної бази даних, що забезпечує прискорення виконання 
архівними установами запитів соціально-правового характеру. Належ-
но функціонує система відеоспостереження в держархіві області; попри 
фінансові труднощі, забезпечено позавідомчу охорону будівель архіву.

За час своєї роботи на посаді директора володимир Миколайович 
став не лише успішним менеджером з управління архівним господар-
ством, але й створив дієздатний дружній колектив, що успішно справ-
ляється з поставленими завданнями. Це керівник, який користується 
авторитетом у колег, архівної громадськості, наукових кіл області.

З початку своєї роботи на посаді директора архіву володимир Ми-
колайович сприяв об’єднанню творчих зусиль архівістів і працівників 
музеїв, архівів, бібліотек, навчально-освітніх закладів. він завжди дбає 
про те, щоб краєзнавчі збірники, матеріали конференцій вміщували 
необхідні архівні джерела. Пріоритетом його наукової діяльності стало 
активне дослідження історії рідного краю.

Як член Національної спілки краєзнавців України і постійний член 
правління обласної організації він бере участь у проведенні краєзнав-
чих заходів, виступає на конференціях. Місцеві пошуковці у різних 
районах нашого краю завжди чекають його виступів про документи і 
матеріали, які є у Державному архіві волинської області. Фактично ко-
жен номер тематичного збірника “Минуле і сучасне волині і Полісся” 
вміщує архівні документи з важливими історичними коментарями.

володимир Гика – учасник міжнародних та вітчизняних науково-
практичних конференцій, семінарів, двосторонніх зустрічей архівістів 
Польщі та України у м. Казімєж Дольний і львові. У жовтні 1999 р. 
у складі офіційної делегації архівістів України виступав на V Міжна-
родній конференції країн Центральної і Східної Європи у варшаві. У 
складі українських делегацій також брав участь у роботі ХV Міжнарод-
ного конгресу архівістів у відні (2004), ХL Міжнародної конференції 
“Круглого столу архівів” (CіТRА) “Співробітництво заради збереження 
різноманітності” у м. Квебек (2007). Плідно співпрацює із галузевим 
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інститутом з питань удосконалення методичної та практичної робо-
ти архівних установ, член редакційної ради “Студій з архівної справи 
та документознавства” (1996–2000). Під час зустрічей з Генеральним 
Консулом Республіки Польща у луцьку активно налагоджує співпрацю 
обох сторін у висвітленні окремих аспектів вивчення історії україно-
польських відносин.

відзначимо його наставницьку, впродовж багатьох років, працю з 
майбутніми науковцями. Студенти, майбутні історики, музеєзнавці, до-
кументознавці, котрі приходять на практику в архів, завжди отримують 
кваліфіковані поради.

Автор науково-довідкових видань за документами фондів архіву, 
зокрема інформаційного довідника “Обласний державний архів” (1996), 
довідника “Архівні установи волині” (2004), один з авторів спеціаль-
них довідників: “Державний архів волинської області: Анотований 
реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України (1939-
1991)” (2006), “Державний архів волинської області: Анотований ре-
єстр описів: Фонди періоду до 1939 року” (2008), “Каталог метричних 
книг Державного архіву волинської області (1600–1933)” (2009).

любов до рідного краю надихає володимира Миколайовича на по-
шукову роботу, на нові й нові публікації. він є членом низки редко-
легій та редакційно-видавничих груп з видання краєзнавчої літерату-
ри, зокрема входить до складу редколегії тритомного видання “Книга 
Пам’яті України. волинська область” (1995), наукового збірника мате-
ріалів Vііі волинської обласної історико-краєзнавчої конференції 27-29 
листопада 1995 р. “Минуле і сучасне волині. літописні міста і серед-
ньовічна культура”, присвяченої 910-й річниці літописної згадки про 
луцьк (1998), збірника “Минуле і сучасне волині: Олександр Цинка-
ловський і волинь” (1998). володимир Гика – відповідальний редактор 
видання “Державний архів волинської області: Доповнення до путів-
ника” (луцьк, 1997), відповідальний редактор і автор довідника “Хро-
нологічні рамки окупації німецько-фашистськими загарбниками міст і 
сіл волині у роки великої вітчизняної війни 1941–1945” (луцьк,1999). 
член редакційно-видавничої групи тому “волинська область” із серії 
книг “Реабілітовані історією”; постійний учасник наукового семінару 
“Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни” в м. луць-
ку. Загалом у творчому доробку ювіляра понад 60 статей про окремі 
сторінки історії волині на основі архівних документів, а також з іншої 
тематики, надрукованих на сторінках преси, у матеріалах наукових іс-
торико-краєзнавчих конференцій та у інших виданнях. Деякі з них:

Архівні джерела з історії краю // Минуле і сучасне волині: Про-
блеми джерелознавства: Тези доповідей і повідомлень VIі волинської 
історико-краєзнавчої конференції 15–16 вересня 1994 ро ку. – луцьк, 
1994. – С. 71–73;
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Окремі архівні документи з історії м.володимира-волинського // 
Минуле і сучасне волині: Олександр Цинкаловський і волинь: Мате-
ріали іХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20–
23 січня 1998 року. – луцьк, 1998. – С. 125–131;

Практика исполнения запросов физических лиц и учреждений в 
Госархиве волынской области Украины //Acceessibility of Archival 
Materials in Compliante with the Law and General Practices of the states 
of Central and Eastern Evropean Countries. Materials of the International 
Conference madralin, October 15–16, 1999. – Warszawa, 2000. – S. 189–
191;

Завдання, зміст і форми методичної роботи в архівних установах // 
ААД. – К., 2001. – вип. 4. – С. 324–328;

Документи володимир-волинської “Просвіти” та її діячів у фондах 
Державного архіву волинської області (до 110-ї річниці від дня наро-
дження А. Річинського) // Студії з архівної справи та документознав-
ства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 157–160;

Фонди Державного архіву волинської області – джерельна база для 
дослідження історії та культури краю // Студії з архівної справи та до-
кументознавства. – К., 2003. – Т. 9. – С. 154–155;

історія міста любомля в документах архіву (до 460-річчя наданню 
любомлю Магдебурзького права) // любомль в історії України і воли-
ні. – луцьк, 2003. – С. 74–81;

історія розвитку бібліотечної системи на волині // Минуле і сучас-
не волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї. Науковий 
збірник. Матеріали ХVі волинської наукової історико-краєзнавчої кон-
ференції, присвяченої 65 річчю волинської державної обласної універ-
сальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, 1–2 червня 2005 р. – 
луцьк, 2005. – С. 8–12.

історія Другої світової війни в документах державного архіву во-
линської області // Архіви України. – 2005. – № 1/3. – С. 148–151.

Значення фондів Державного архіву волинської області для ви-
вчення історії України // ііі Міжнародний науковий конгрес україн-
ських істориків “Українська історична наука на шляху творчого посту-
пу”, 17–10 травня 2006 р. – луцьк, 2006. – C. 266–270.

леся Українка і родина Косачів в документах Державного архіву 
волинської області // леся Українка і родина Косачів в контексті укра-
їнської та світової культури. Науковий збірник. Матеріали ііі всеукра-
їнської науково-практичної конференції, 24–25 лютого 2006 р. – с. Ко-
лодяжне, м. луцьк, 2006. – С. 95–132.

Церковні храми та релігійні общини любомльщини в документах 
ДАвО // Минуле і сучасне волині та Полісся. любомль в історії Укра-
їни та волині. Науковий збірник. Матеріали ХХV волинської обласної 
історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 16-ій річниці 
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Незалежності України, 720-ій річниці першої писемної згадки міста 
любомля і 800-ій річниці першої писемної згадки Угровська, 25 жов-
тня 2007 р. – м. луцьк, 2007. – С. 316–318.

Документи з історії Старовижівського району по фондах Держав-
ного архіву волинської області // Минуле і сучасне волині та Поліс-
ся. Старовижівщина з глибин століть. Науковий збірник. Матеріали 
ХХVііі волинської обласної історико-краєзнавчої наукової конферен-
ції, присвяченої 17-ій річниці Незалежності України та 500-річчю пер-
шої писемної згадки про Стару вижівку та Нову вижву, 20–21 червня 
2008 р. – м. луцьк, 2008. – С. 179–188.

Нові надходження до Державного архіву волинської області // Ар-
хіви України. 2009. – № 3/4. – С. 288–290.

володимир Миколайович дбає і про те, щоб кожна публікація про 
волинську область інших авторів була в бібліотеці архіву. високий 
професійний рівень допомагає йому активно вивчати вітчизняний і за-
рубіжний досвід в галузі архівної справи та впроваджувати його в ді-
яльність архівних установ.

він уміло поєднує обов’язки господаря архівного дому і гарного 
сім’янина, добрий чоловік та турботливий батько. Найбільшу втіху 
отримує від спілкування з улюбленим внуком владиславом.

За багаторічну плідну працю, вагомі досягнення у професійній 
діяльності володимир Гика нагороджений орденом “Знак пошани” 
(1991), відзначений Подякою голови волинської облдержадміністрації 
(1998), Подякою голови обласної ради (2001), Почесною грамотою во-
линської обласної ради (2009), Подяками Національної спілки краєз-
навців України та луцького міського голови. 

15 грудня 2000 р. Указом Президента України йому присвоєно по-
чесне звання “Заслужений працівник культури України”.

Освещен трудовой путь директора Государственного архива волынской 
области, который более 20 лет посвятил архивному делу.

Ключевые слова: Государственный архив волынской области; краеве-
дение, управление.

The article highlights the life of the director of State Archives of Volyn’ 
Region, who had dedicated more than 20 years to the archival affairs.

Keywords: the State Archives of Volyn’ Region; regional study; the mana-
gement.


