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ПРОГРАМА 
семінару  

Організація роботи з унікальними документами  
Національного архівного фонду 

7 жовтня 2010 р. 
м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

конференц-зал комплексу споруд центральних державних  
архівних установ України  

 
09-00 – 09-30 Реєстрація учасників семінару, отримання матеріалів.  
10-00 – 10-10 Відкриття семінару  

Гінзбург Ольга Петрівна 
Голова Державного комітету архівів України 
 

10-10 – 10-35 Порядок віднесення документів Національного архівного 
фонду до унікальних та включення до розділу “Унікальні 
документи Національного архівного фонду України” 
Державного реєстру національного культурного надбання 

Кисельова Леся Анатоліївна 
Заступник начальника управління – начальник відділу 
зберігання та обліку Національного архівного фонду 
Держкомархіву 
 

10-35 – 11-00 Методика віднесення документів Національного архівного 
фонду до унікальних 

Кулешов Сергій Георгійович 
Завідувач відділу документознавства Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства, 
професор, доктор історичних наук 
 

11-00 – 11-20 Методика грошової оцінки документів Національного 
архівного фонду 

Христова Наталія Миколаївна 
Науковий співробітник Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства, кандидат 
історичних наук 
 



11-20 – 11-35 Страхування документів Національного архівного фонду 
Бондаренко Світлана Юріївна 

Заступник голови правління Акціонерного товариства 
“Українська пожежно-страхова компанія”  
 

11-35 – 12-30 “Круглий стіл” з питань організації роботи з унікальними 
документами: виявлення, складання анотованих переліків, 
визначення характеристики унікальності документів, 
проведення їх грошової оцінки та страхування, зберігання та 
облік 

Прись Тетяна Петрівна 
Голова Центральної експертно-перевірної комісії 
Держкомархіву, заступник Голови Державного комітету 
архівів України 

Музичук Ольга Володимирівна 
Заступник Голови Державного комітету архівів України 
 

 
 

Досвід організації роботи з унікальними документами  
у державних архівах: 

Стефаник Олеся Юріївна 
Заступник директора Центрального державного історичного 
архіву України, м.Львів 

Спольнік Ольга Вікторівна 
Заступник директора Державного архіву м. Києва 

Юдіна Лариса Миколаївна 
Заступник директора Державного архіву Харківської області, 
кандидат історичних наук 

12-30 – 13-20 Перерва  

13-20 – 13-40 Презентація унікального кінодокумента “Чорнобиль. Хроніка 
важких тижнів”. Питання збереження аудіовізуальних 
документів 

Топішко Ніна Олександрівна 
Директор Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г.С.Пшеничного  

(корпус № 2, 3 поверх, кінозал) 
13-40 – 14-40 Практичне заняття в 3-х групах. 

Керівники груп: 
1. Кисельова Леся Анатоліївна 
2. Фесенко Ірина Григорівна 
3. Боярчук Ірина Сергіївна 

1 група(13-40-14-00) 
2 група(14-00-14-20) 
3 група(14-20-14-40) 

Ознайомлення з досвідом роботи по виявленню, віднесенню 
документів до унікальних та умовами зберігання 
аудіовізуальних документів у Центральному державному 
кінофотофоноархіві України ім. Г.С.Пшеничного 

Невмержицька Ніна Петрівна 
Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 



документів Центрального державного кінофотофоноархіву 
України ім. Г.С.Пшеничного 

(корпус № 2, 3 поверх) 
2 група(13-40-14-00) 
3 група(14-00-14-20) 
1 група(14-20-14-40) 

Ознайомлення з досвідом роботи по виявленню, віднесенню 
документів до унікальних та умовами зберігання унікальних 
документів та страхового фонду документів у Центральному 
державному архіві вищих органів влади і управління України 

Обжелян Алла Василівна 
Заступник директора Центрального державного архіву вищих 
органів влади і управління України 

(3 поверх, кімната № 73) 
3 група(13-40-14-00) 
1 група(14-00-14-20) 
2 група(14-20-14-40) 

Створення страхового фонду на документи Національного 
архівного фонду 

Щур Ольга Степанівна 
Завідуюча відділу формування страхового фонду документів 
Державного центру збереження документів Національного 
архівного фонду 

(1 поверх, кімната № 23) 
 

14-40 – 14-55 Про проекти нормативно-правових актів та методичних 
розробок у сфері діловодства та архівної справи  

Сельченкова Світлана Вікторівна 
Начальник управління діловодства, формування та зберігання 
Національного архівного фонду Держкомархіву, кандидат 
історичних наук 
 

14-55 – 15-15 Організація роботи та ведення облікової документації 
експертно-перевірної комісії державного архіву 

Кузнєцова Марина Ігорівна  
начальник відділу формування Національного архівного 
фонду Держкомархіву 
 

15-15 – 15-40 Підведення підсумків семінару 
Прись Тетяна Петрівна 

Голова Центральної експертно-перевірної комісії 
Держкомархіву, заступник Голови Державного комітету 
архівів України 

 
17-00 – 18-30 Екскурсія до Музею історичних коштовностей України та 

Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника 
Учасники за окремим списком зустрічаються біля входу до заповідника 
о 16-50. Проїзд громадським транспортом  

 
Начальник управління діловодства,  
формування та зберігання Національного  
архівного фонду Держкомархіву         С. В. Сельченкова 

 


