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ПРОГРАМА
Міжнародної наукової конференції
«Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства»




















ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1 грудня 2004 р., середа 

8.00–22.00 
Заїзд, розміщення учасників 
і гостей конференції у готелі 
(вул. Освіти,14)

13.30–14.00 
Зустріч зарубіжних гостей у Державному архіві м. Києва 
(вул. Олени Теліги, 23)

17.30 
Прийняття зарубіжних гостей 
від імені директора Державного архіву м. Києва 
(вул. Олени Теліги, 23)

2 грудня 2004 р., четвер
Головний корпус споруд центральних державних архівів України
(вул. Солом’янська, 24)

9.00–9.30 
Реєстрація учасників конференції

9.30–11.00 
Відкриття конференції, пленарна сесія

11.00–11.30 
Кава-брейк

11.30–13.00 
Продовження пленарної сесії

13.00–14.00  
Обідня перерва

14.00–16.00 
Урочисте спільне засідання Вченої ради Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства 
та Наукової ради Державного комітету архівів України, 
присвячене 10-й річниці діяльності інституту
3 грудня 2004 р., п’ятниця
Головний корпус споруд центральних державних архівів України
(вул. Солом’янська, 24)

9.30–12.00 
Засідання секцій. Дискусії

12.00–12.30 
Кава-брейк

12.30–14.30 
Підсумкове пленарне засідання. 

14.30–15.00 
Закриття конференції


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповіді на пленарних засіданнях – 15 хв.
Доповіді на секційних засіданнях – 10 хв.
Повідомлення та виступи в обговоренні – до 7 хв.
Робочі мови – українська, російська

2 грудня 2004 р., четвер
ПЛЕНАРНА СЕСІЯ
Конференц-зал Головного корпусу споруд центральних 
державних архівів України
(вул. Солом’янська, 24)

9.30–11.00

Керівники: 
Ірина Матяш, Михайло Ларін

Вітальне слово
Геннадій Боряк – Голова Державного комітету архівів України

Доповіді
Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві – Сергій Кулешов (м. Київ)
Основні підсумки документознавчих досліджень Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи – 
Михайло Ларін (м. Москва)
Документознавство в Білорусі на сучасному етапі – 
Володимир Федосов (м. Мінськ)
Міжнародні курси для викладачів архівного менеджменту – 
Павел П’єтшик (м. Лодзь)
Новий етап інституалізації науки про документ – 
Наталя Кушнаренко (м. Харків)

11.00–11.30 
Перерва 
(кава-брейк)

11.30–13.00
Продовження пленарної сесії

Керівники: 
Сергій Кулешов, Євген Старостін
Шляхи створення носіїв для довготривалого зберігання інформації 
у цифровій формі – Вячеслав Петров, Андрій Крючин, 
Семен Шанойло, Людмила Крючина (м. Київ)
Розвиток університетських і наукових архівів в Угорщині – 
Ласло Сьогі (м. Будапешт)
Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін – Галина Швецова-Водка (м. Рівне)
Тайнопис у системі архівознавчого знання – 
Євген Старостін (м. Москва)

Дискусія

13.00–14.00
Перерва на обід

14.00–16.00
Урочисте спільне засідання Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
та Наукової ради Державного комітету архівів України, 
присвячене 10-й річниці діяльності інституту
Перспективи галузевої науки і діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства – Костянтин Новохатський (м. Київ)
Український науково-дослідний інститут архівної справи 
та документознавства: десятиліття діяльності – 
Ірина Матяш (м. Київ)

Нагородження працівників інституту

3 грудня, п’ятниця
9.30–12.00
Секційні засідання 

Секція 1
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
Конференц-зал Головного корпусу споруд центральних 
державних архівів України
(вул. Солом’янська, 24)  

Керівник: Сергій Кулешов
Сучасний стан і проблеми комплектування державних архівів Росії науково-технічною документацією – Володимир Танонін (м. Москва)
З історії експертизи цінності документів та укладання їх переліків 
зі строками зберігання у 1920–1930-і роки – 
Світлана Сельченкова (м. Київ)
Типологія сучасних дипломатичних документів – 
Юрій Мушка (м. Будапешт)
Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки 
і перспективи – Наталія Гончарова (м. Київ)
Деякі проблеми документознавства та діловодства в науково-методичній роботі державних архівних установ – 
Тетяна Прись (м. Київ) 
Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів 
в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) – Петро Марченко (м. Київ)
Методика розроблення та впровадження документаційних систем 
у керуванні документацією: міжнародний досвід – 
Ірина Антоненко (м. Київ)
Музичний документ: деякі аспекти визначення специфіки видів 
та описування в режимі електронної каталогізації – 
Люція Тупчієнко-Кадирова (м. Кіровоград)
Документ як музейний експонат – Віра Солодова (м. Одеса)
Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів 
періоду Другої світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) – 
Тетяна Ємельянова (м. Київ)
Правові аспекти визначення характеристик 
електронного документа – Леся Кисельова (м. Київ)
Електронні версії фондів українських архівів в Інтернет – 
Алла Кисельова  (м. Київ)
Проблеми документознавства в архівознавчій періодиці України 
(1991–2004) – Алла Батрак (м. Київ)

Дискусія


Секція 2
ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДІЛОВОДСТВА
Центральний державний кінофотофоноархів України 
імені Г. С. Пшеничного, кінозал
(вул. Солом’янська, 24)

Керівник: Юрій Палеха
До питання про періодизацію історії діловодства в Україні – 
Олена Загорецька (м. Київ)
Особливості діловодства Подільської Казенної палати та проблеми реконструкції її архівного фонду у Державному 
архіві Хмельницької області – 
Олег Качковський (м. Хмельницький)
Документування кадрових питань у колишній Комуністичній партії України (до 1991 р.) та їх соціально-правові аспекти у сучасному інформаційному просторі – Людмила Гурбова (м. Сімферополь)
До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр. – Юрій Палеха (м. Київ)
Особливості організації діловодства в Київській міській державній адміністрації – Віра Купченко (м. Київ)
Питання діловодства на сторінках угорської архівної періодики – Олена Курганова (м. Будапешт)
Особливості організації діловодства в райдержадміністраціях Вінницької області – Фаїна Винокурова (м. Вінниця)

Дискусія

Секція 3
 АРХІВІСТИКА ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Читальний зал Науково-довідкової бібліотеки
центральних державних архівів України
(вул. Солом’янська, 24)

Керівник: Наталія Христова
Архівний закон у Білорусі. До 10-ліття прийняття – 
Михайло Шумейко (м. Мінськ)
Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.) – Любов Дубровіна (м. Київ)
Діяльність Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України – 
Олександр Маврін (м. Київ)
Деякі питання інтелектуального доступу до документів Національного архівного фонду України – 
Наталія Христова (м. Київ) 
Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, 
що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках – 
Лариса Юдіна (м. Харків)
Особливості організації зберігання документів в музейно-архівних осередках української еміграції – Марина Палієнко (м. Київ)
Міські і районні державні архіви Черкащини  в системі державної архівної служби України – Тетяна Клименко (м. Черкаси)
Захист архівних і бібліотечних документів від ураження мікроспорними грибами – Неллі СТАНОВА, Тетяна Кондратюк, Юлія Карпенко, Сніжана Олішевська, Олена Володіна 
(м. Київ)
Використання інформації архівної колекції Білоцерківського краєзнавчого музею: форми та напрями – 
Людмила Діденко (м. Біла Церква)
Документи архівного фонду ЦДАВОВ України 
“Надзвичайна державна комісія СРСР 
по встановленню і розслідуванню злодіянь німецько-
фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, 
державним підприємствам  на території Української РСР 
(1942–1946)” як історичне джерело – 
Євген Максимчук (м. Київ) 
Діяльність Ніжинського історичного архіву у 1941–1945 рр – 
Віктор Петриченко (м. Чернігів)
Велика Вітчизняна війна і доля архівної спадщини 
Луганського регіону: 1944 р. – реєстрування втраченого – 
Микола Старовойтов (м. Луганськ)
Бібліографія польської архівістики в часописі “Archeion” – 
Ростислав Романовський (м. Київ)
Енциклопедія як історичне джерело – Микола Железняк (м. Київ)
Епістолярна спадщина Володимира Кубійовича – документальна історія творення Енциклопедії українознавства – 
Наталія Попович (м. Київ)
Еволюція поглядів про Україну в “Британіці” – 
Сергій Плахотнюк (м. Київ)
Дискусія

Секція 4
АРХІВНА ОСВІТА 
І ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
Центральний державний архів вищих органів влади 
та управління України, каталог, к. 77 
(вул. Солом’янська, 24)

Керівник: Михайло Слободяник
Стандартизація підготовки фахівців в галузі документознавства 
та інформаційної діяльності – Валерій Терно (м. Київ)
Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті – Ярослав Калакура, Микола  Щербак (м. Київ)
Вузівська підготовка фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”: сучасний стан та проблеми – 
Михайло Слободяник (м. Київ)
Документознавство як спеціальність 
у вищих навчальних закладах України – Євген Сінкевич, 
Олексій МАкієнко (м. Херсон)
З історії московського історико-архівного інституту – 
Тетяна ХОРХОРДІНА (м. Москва)
Проблема підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації 
в архівній галузі у контексті діяльності спеціалізованої вченої ради 
в УНДІАСД – Сергій Зворський (м. Київ)
Внесок П. В. Клименка в архівну освіту – 
Ганна Волкотруб (м. Київ)
Науково-педагогічна діяльність О. С. Грушевського – 
Людмила Приходько (м. Київ)
Трагічна доля М. Ф. Тищенка – Петро Слободянюк 
(м. Хмельницький)

Дискусія

12.00–12.30 
Перерва 
(кава-брейк)

12.30–13.30 
Підсумкове пленарне засідання
Завдання “Основних правил роботи державних архівів України” 
у системі нормативних документів – Лариса Драгомірова (м. Київ)

Дискусія
Закриття конференції
Список учасників 
Міжнародної наукової конференції 
“Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства”

Антоненко Ірина Євгенівна, пошукувач Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Батрак Алла Андріївна, пошукувач Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Боряк Геннадій Володимирович, д. і. н., проф., Голова Державного комітету архівів України
Винокурова Фаїна Аврамівна, к. і. н., заступник директора Державного архіву Вінницької області
Волкотруб Ганна Кирилівна, учений секретар Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Володіна Олена Павлівна, к. б. н., завідувач відділу фізико-хімічних 
та біологічних досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Гончарова Наталія Іванівна, к. е н., доцент Київського національного університету культури і мистецтв
Гурбова Людмила Віталіївна, директор Державного архіву в Автономній Республіці Крим
Діденко Людмила Михайлівна, директор Білоцерківського державного краєзнавчого музею
Драгомірова Лариса Олександрівна, ст. наук. співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Дубровіна Любов Андріївна, д. і. н., проф., директор Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Ємельянова Тетяна Олександрівна, гол. спеціаліст відділу використання інформації документів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, аспірант Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Железняк Микола Григорович, к. філ. н., керівник Координаційного бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України
Загорецька Олена Михайлівна, ст. науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
Зворський Сергій Леонідович, к. і. н., зав. сектора довідкового апарату та обліку документів відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
Калакура Ярослав Степанович, д. і. н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Карпенко Юлія Вікторівна, к. б. н., науковий співробітник відділу фізіології та систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
Качковський Олег Броніславович, зав. лабораторією державного архіву Хмельницької області
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