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Лариса Андрієвська
Міжнародна наукова конференція
“Архівознавство як наука”
14–15 травня 2009 року відбулась міжнародна наукова конференція
“Архівознавство як наука”, організатором якої виступив Український
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.
Проведенням конференції інститут за традицією відзначив 15-річчя від
часу його заснування. Відкриттю конференції (14 травня) передувало
розширене засідання Вченої ради УНДІАСД, в якому взяли участь керівники Державного комітету архівів України, представники наукових
академічних інституцій, вищих навчальних закладів, директори центральних державних архівів та держархівів областей і міст України,
а також колеги з Всеросійського та Білоруського науково-дослідних інститутів документознавства та архівної справи. Вони привітали колектив інституту з річницею та вручили подарунки і вітальні адреси. Від
імені Державного комітету архівів України колектив інституту привітали Голова Держкомархіву України Ольга Гінзбург та заступник Голови
Держкомархіву Костянтин Новохатський. О. Гінзбург також вручила
нагороди співробітникам інституту.
На конференції вперше на теренах пострадянського простору було
розглянуто питання розвитку архівознавства як самостійної галузі наукових знань. В ній взяли участь 32 науковці з України, Російської
Федерації та Республіки Білорусь. Пленарне засідання “Теоретичні проблеми архівознавства” відбулось 14 травня під головуванням
д. і. н. Ірини Матяш, директора УНДІАСД та д. і. н. Михайла Ларіна,
директора Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи(далі – ВНДІДАС). Відкрила засідання д. і. н.
Ірина Матяш доповіддю “Архівознавство як наука: витоки та вектори змісту”, в якій проаналізувавши історію розвитку, зміст, завдання
та функції архівознавства, визначивши його місце в сучасній системі
гуманітарних наук, дійшла висновку про еволюцію архівознавства від
спеціальної галузі історичної науки про архіви до самостійної галузі
історичної науки, комплексної науки про архівну вправу. Аналогічні
погляди висловили інші доповідачі. Заступник директора Білоруського науково дослідного інституту досументознавства та архівної справи
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(далі – БілНДІДАС) к. ек. н. Володимир Федосов (Мінськ) в доповіді
“Методологічні проблеми архівознавства” визначив загальнонаукові
та специфічні методи здійснення архівознавчих досліджень, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
КНУ імені Тараса Шевченка д. і. н. Ярослав Калакура (Київ) в доповіді
“Архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків”, простежив
теоретико-методологічні, системні та функціональні взаємозв’язки архівознавства як науки і навчальної дисципліни з іншими галузями знань
історичного, філософського, юридичного, управлінського, інформаційного, природничо-технічного спрямувань, проаналізував їх благотворний вплив на збагачення змісту і дослідницьких методів архівознавства.
Директор ВНДІДАС д. і. н. Михайло Ларін (Москва) охарактеризував
сучасний стан архівної справи в Російській Федерації та окреслив
роль архівної науки у забезпеченні перспектив її подальшого розвитку. Директор Інституту державного управління Київського національного університету культури і мистецтв завідувач кафедри державного
управління, докторант КНУ імені Тараса Шевченка к. і. н. Валентина
Бездрабко (Київ) розглянула систему наукових зв’язків архівознавства
та документознавства, зауваживши, неоднозначність комунікаційного
підходу до трактування їх як двох самостійних наук. Цікаві дослідження стосовно багатозначності терміну “архів” в сучасній науці та багатомірності самого феномену архіву, різноманітності його трактувань
представниками різних наукових напрямків і різних архівних шкіл провела викладач кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Марина Чиркова (Полтава), результати яких виклала в доповіді “Архів: сучасна полісемантичність терміну”. Завідувач відділу документознавства УНДІАСД д. і. н. Сергій Кулешов (Київ), привернув
увагу наукової спільноти до спроб деяких сучасних науковців штучно
інтегрувати архівознавство, бібліотекознавство та музеєзнавство до нової галузі науки “соціальних комунікацій”, обмежуючи функції архівів
суто інформаційною діяльністю і висловив критичні зауваження щодо
цих спроб (доповідь “Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу?”). Студент історичного факультету Тарас Барабаш (Львів) запропонував новий геометричний підхід до опису
літер латинського письма: виділення у структурі літери елементів, візуально схожих на певні геометричні фігури та їх складові, та зауважив
істотні переваги такого підходу над каліграфічним та топографічним
на основі вивчення письма актових книг магістрату м. Мостиська на
Львівщині (поч. ХVII ст.), що зберігаються в ЦДІАЛ. Про теоретико
методологічні засади, покладені в основу розробки Єдиного класифікатора документної інформації Архівного фонду Російської Федера
ції, розробленого працівниками Всеросійського науково-дослідного
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Від імені Державного комітету архівів України Голова ДКАУ
Ольга Гінзбург та заступник голови Костянтин Новахатський
вручають подарунок і вітальну адресу колективу інституту

Директор ЦДАГО України Володимир Лозицький
від імені директорського корпусу архівів України
вітає УНДІАСД з 15-річчям
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інституту документознавства і архівної справи розповіла в своєму виступі завідувачки сектору організації науково-довідкового апарату та
обліку архівних документів ВНДІДАС к. і. н. Наталія Тасіц (Москва).
15 травня конференція продовжила свою роботу. Учасників секційних засідань приймав відділ ЦДАМЛМ України в с. Плюти Обухівського р-ну Київської обл. Перед початком секційних засідань учасники конференції оглянули експозицію літературно-меморіального
музею відомого українського драматурга О. Корнійчука. На засіданні
секції “Інформаційні ресурси архівознавства”, роботою якої керували
к. і. н. Наталія Христова, провідний науковий співробітник УНДІАСД,
та к. ек. н. Володимир Федосов, заступник директора БілНДІДАС, були
розглянуті теоретико-методологічні проблеми організації забезпечення
збереження, обліку, опрацювання та використання архівної інформації,
формування довідкового апарату, розроблення та застосування державних стандартів. З доповідями виступили: к. і. н. Наталія Христова,
к. пед. н. Світлана Артамонова та к. пед. н. Лініна Одинока, старші наукові співробітники науково інформаційного відділу УНДІАСД, Галина Бойко, завідувачка сектору обліку документів ЦДАВО (всі – Київ),
заступник директора БілНДІДАС к. і. н. Сергій Жумарь (Мінськ). На
засіданні секції “Проблеми архівознавства в діяльності українських
учених”, якою керували д. і. н. Сергій Кулешов, завідувач відділу документознавства УНДІАСД, та к. і. н. Ірина Мага, заступник директора
УНДІАСД з наукової роботи, обговорювалися питання використання
архівознавчих методів в історичних дослідженнях українських учених
та при вивченні особових фондів діячів української науки і культури
тощо. З доповідями виступили директор інституту енциклопедичних
досліджень НАН України к. філол. н. Микола Желєзняк, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди к. філос. н.
Ірина Валявко, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. Сковороди к. філос. н. Микола Симчич, аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка Вікторія Патик (всі – Київ). В дискусії взяли участь директор
ДА м. Києва к. і. н. Віра Купченко, директор ДА Черкаської області
к. і. н. Тетяна Клименко, старший науковий співробітник УКНДІАСД
Марина Ковтун, аспірантка ДАКККіМ Світлана Зозуля та ін. На заключному засіданні учасники підбили підсумки проведеної конференції та подякували працівникам інституту за вмілий вибір тематики та
вдалу організацію роботи конференції.
Матеріали конференції будуть опубліковані в ХVІІ-му томі часопису “Студії з архівної справи та документознавства”, що нині готується
до друку.
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Лариса Андрієвська
Міжнародна наукова конференція
“Архівознавство як наука”
В інформації подаються відомості про засідання розширеної Вченої ради
УНДІАСД з нагоди 15-річчя інституту та роботу міжнародної наукової конференції “Архівознавство як наука”, що проходила 14–15 травня і була приурочена до відзначення 15-ї річниці УНДІАСД.
Ключові слова: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; міжнародна наукова конференція; архівознавство.
УДК [930.25:001.8]:061.3

Лариса Андриевская
Международная научная конференция
“Архивоведение как наука”
В информации подаются сведения о расширенном заседании Ученого совета УНИИАДД по случаю 15-летия института и работу международной научной “Архивоведение как наука”, проходившей в 14–15 мая и приуроченной
к празднованию 15-летия УНИИДАС.
Ключевые слова: Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения; международная научная конференция; архивоведение.
УДК [930.25:001.8]:061.3

Larysa Andrievska
The International scientific conference
“Science on Archives as a science”
The information includes data on session of expanded Academic council
URIAARK on the occasion of the 15th anniversary of the institute and work of the
international scientific conference “Science on Archives as a science” which was
held on May, 14–15th and was dedicated to the celebration of the 15th anniversary
URIAARK.
Keywords: the Ukrainian scientific research institute of archival affairs and
record keeping; the international scientific conference; Science on Archives.
UDK [930.25:001.8]:061.3

