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“архіВозНаВчі та джерелозНаВчі галузі 
зНаНь: проблеМи ВзаєМодії На сучасНоМу етапі”

14 березня 2013 р. у приміщенні центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва України відбулася наукова конфе-
ренція з міжнародною участю “архівознавчі та джерелознавчі галузі 
знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі”. організаторами кон-
ференції виступили Державна архівна служба України, Український 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 
(далі – УнДіаСД), центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України, кафедра архівознавства та спеціальних галузей іс-
торичної науки історичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

У роботі конференції взяли участь близько 70 учасників, серед 
яких – представники вищих навчальних закладів, наукових та науково-
дослідних установ, державних архівів із різних регіонів України, рес-
публіки Білорусь та гість із Польщі – радник Генерального директора 
Генеральної дирекції державних архівів Польщі ева росовська.

Головна мета заходу полягала в обговоренні найактуальніших пи-
тань в галузі архівознавства, джерелознавства, документознавства та 
реалізації їх у практичній діяльності архівних установ.

Конференція відбувалась у форматі пленарного засідання та роботи 
двох наукових секцій. Також було організовано виставку друкованих 
видань УнДіаСД, документально-книжкову виставку з архівних фон-
дів українських і російських архівних установ, присвячену видатному 
кінорежисерові о. Довженку.

з вітальним словом до учасників звернулися: завідувач кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, доктор історичних наук, професор микола Григорович Щербак, 
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директор УнДіаСД, кандидат історичних наук олександр якович Га-
ранін, директор центрального державного архіву-музею літератури та 
мистецтва України олена Валеріївна Кульчий. зокрема, о. я. Гаранін 
відзначив, що найбільш результативними і суспільно затребуваними 
виявляються дослідження, що базуються на перетині кількох наукових 
дисциплінах, і в цьому плані конференція відкриває широке поле мож-
ливостей для оприлюднення нових наукових здобутків. 

Вітальний адрес учасникам та гостям конференції надіслав прези-
дент національної академії державного управління при Президентові 
України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений 
економіст України Юрій Васильович Ковбасюк, у котрому зазначив, 
що питання, які були винесені на обговорення, надзвичайно актуальні 
для процесу становлення в Україні громадянського суспільства. Юрій 
Васильович висловив переконання, що ухвали конференції сприяти-
муть розбудові української держави, побажав учасникам та організа-
торам конференції творчої наснаги, плідної і конструктивної роботи1.

на пленарному засіданні із доповідями виступили: радник Гене-
рального директора державних архівів Польщі, доктор історичних наук 
ева росовська; завідувач кафедри гуманітарних наук та документознав-
ства Кіровоградського національного технічного університету, доктор 
історичних наук, професор Василь михайлович орлик; завідувач від-
ділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УнДіаСД, кандидат 

У президії (зліва направо): директор цДамЛм України о. В. Кульчий;
директор УнДіаСД о. я. Гаранін; начальник управління організаційного 

забезпечення наДУ о. В. Ветлинська; радник Генерального директора
Генеральної дирекції державних архівів Польщі ева росовська;

завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
історичного факультету Київського національного

університету ім. Т. Шевченка м. Г. Щербак.
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історичних наук, старший науковий співробітник наталія миколаївна 
Христова; заступник директора центрального державного електронно-
го архіву України, кандидат історичних наук Юрій Славович Ковтанюк; 
професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор історичних наук, професор марина Геннадіївна Палієнко.

У наукових доповідях, виголошених на пленарному засіданні, по-
рушувались актуальні питання інформатизації архівної галузі України 
(Ю. С. Ковтанюк – “До концепції інформатизації архівної галузі Укра-
їни”), кодифікації в архівній справі (н. м. Христова – “Кодифікація в 
архівній справі: історія та сучасний стан”), дослідження та введення до 
наукового обігу зарубіжної архівної україніки (м. Г. Палієнко – “Дже-
рельний потенціал зарубіжної архівної україніки: проблеми вивчення 
та використання”).

радник Генерального директора державних архівів Польщі ева ро-
совська у своїй доповіді “В мире катушек и роликов” зосередилась на 
проблемі розширення поняття “аудіовізуальної спадщини” та відзначи-
ла цінність т.з. “нішових” колекцій (тих, що знаходяться поза головним 
напрямом кіно- та аудіовиробництва), які часто відносять до категорії 
культурної спадщини на локальному або регіональному рівні. Допо-
відач акцентувала увагу на тому, що вищезазначені колекції “являють 
собою великий різновид тематики, до якої належать, фізичних носіїв, а 
також ступінь використання для наукових цілей”.

Виступ на пленарному засіданні конференції еви росовської, радника
Генерального директора Генеральної дирекції державних архівів Польщі.
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зацікавленість викликала доповідь Василя михайловича орлика 
“інформаційний потенціал Web-ресурсів у нумізматичних досліджен-
нях (на прикладі монет держав хрестоносців)”. Доповідач зазначив, що 
web-ресурси мають значний інформаційний потенціал у дослідженнях 
спеціальних галузей історичної науки, зокрема нумізматики та навів 
приклади використання інтернет-ресурсів, зокрема інтерент-аукціо-
нів, оnline-магазинів та спеціалізованих сайтів у нумізматичних дослі-
дженнях. 

Після пленарного засідання робота відбувалася у двох секціях: 
“архівознавство та архіви на сучасному етапі розвитку гуманітарного 
знання”, “Джерелознавчі галузі знань”. Доповідачі та учасники секцій 
мали можливість поділитися своїми доробками, запозичити досвід ко-
лег та подискутувати.

модераторами секції “архівознавство та архіви на сучасному ета-
пі гуманітарного знання” виступили завідувач відділу архівознавства 
УнДіаСД, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Людмила федорівна Приходько та завідувач відділу фізико-хімічних та 
біологічних досліджень УнДіаСД, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник наталія миколаївна Христова. науковці у сво-
їх доповідях порушували важливі та актуальні питання архівознавства, 
які стосувалися як практичних, так і теоретичних аспектів розвитку ар-
хівної справи. 

Велике зацікавлення викликала доповідь “Підготовка термінологіч-
них словників в архівній галузі” (Катерина Трифонівна Селіверстова, 

обговорення проблем на секції “архівознавство та архіви
на сучасному етапі розвитку гуманітарного знання”.
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старший науковий співробітник відділу архівознавства УнДіаСД, кан-
дидат педагогічних наук, доцент). Доповідач розповіла про укладан-
ня перших національних словників архівної термінології (тлумачного 
і перекладного) та наголосила на важливості підготовки галузевого 
українсько-англійського термінологічного словника – першого україн-
сько-іншомовного словника з архівної справи, який укладається спів-
робітниками УнДіаСД.

значний інтерес під час роботи секції викликали також допові-
ді: “Проблеми фондової організації документів у зарубіжному архівоз-
навстві другої половини ХХ ст. – початку ХХі ст.: історіографічний 
аспект” (Л. ф. Приходько, завідувач відділу архівознавства УнДіаСД, 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник), “з істо-
рії формування архівної колекції товариства американських архівістів” 
(о. н. Волкотруб, аспірант інституту української археографії та дже-
релознавства імені м. С. Грушевського нан України), “Висвітлення 
проблем архівознавства на сторінках “Студії з архівної справи та до-
кументознавства” з позицій бібліометрії” (м. В. Ковтун, старший на-
уковий співробітник відділу архівознавства УнДіаСД, кандидат істо-
ричних наук). 

модераторами секції “Джерелознавчі галузі знань” виступили за-
відувач відділу документознавства УнДіаСД, доктор історичних наук, 
професор Сергій Георгійович Кулешов та заступник директора УнДі-
аСД, кандидат історичних наук микола Володимирович Горбатюк. Під 
час роботи секції обговорювалися питання методології джерелознав-
ства (С. К. Бондаренко – “Класифікація як інтерпретативна процедура: 
нарис до методології джерелознавства після структуралізму”), частина 
виступів була присвячена огляду джерел, що стосуються нумізматич-

Учасники конференції.
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них досліджень (С. Г. Кулешов – “які “срібняки” кидав у натовп Воло-
димир мономах?”; о. м. Бєлая – “архівні джерела про монетні скарби 
Києва”; а. С. Бойко-Гагарін – “Джерела вивчення технологій карбу-
вання монет доби Середньовіччя”). Також науковці поділилися досві-
дом вивчення джерел (м. Г. Щербак, р. В. Шаповал – “Документи про 
утворення молдавської арСр у цДаВо України”; і. о. Ворончук – 
“актова документація XVI–XVII ст. як джерело до історії українського 
повсякдення ранньомодерної доби” та ін.), їх класифікації (н. В. Лоб-
ко – “До питання про класифікацію генеалогічних джерел”).

Всі учасники конференції, підкреслюючи важливість виявлення, 
опрацювання та публікації документальних джерел вітчизняної істори-
ко-культурної спадщини та їх ролі в освіті, наукових дослідженнях, за-
свідчили надзвичайну актуальність питань, розглянутих на конференції.

результатом роботи конференції2 стало прийняття резолюції, в 
якій окреслено рекомендації щодо розвитку та зміцнення міжнародної 
співпраці між науковими і навчальними закладами у сфері реалізації 
спільних проектів, наукової, дослідницької і освітньої діяльності, об-
міну науковцями, викладачами і студентами, посилення уваги наукової 
спільноти до теоретичних питань архівознавства та документознавства, 
продовження практики дискусій у форматах круглих столів, семінарів, 
конференцій та на сторінках періодичних видань.

Після підбиття підсумків та ухвалення резолюції учасники кон-
ференції відвідали документально-книжкову виставку з архівних 

Підбиття підсумків конференції. Виступає завідувач відділу УнДіаСД,
модератор секції “архівознавство та архіви на сучасному етапі

розвитку гуманітарного знання” н. м. Христова.
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фондів українських і російських архівних установ, присвячену о. До-
вженку.

наукова конференція “архівознавчі та джерелознавчі галузі 
знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі” відбулася на високому 
організаційному та науковому рівні, засвідчила плідний обмін думками 
із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю порушених пи-
тань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів 
тез учасників конференції.

1 Привітання учасникам та гостям конференції від Президента національ-
ної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка 
Юрія Васильовича. [електронний ресурс]. – режим доступу. – http://undiasd.
archives.gov.ua/doc/konferenciji/14-03-2013-vita-pr-nadu.pdf. – назва з екрана.

2  резолюція наукової конференції з міжнародною участю «архівознавчі 
та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». 
[електронний ресурс]. – режим доступу – http://undiasd.archives.gov.ua/doc/
konferenciji/14-03-2013-rez.pdf. – назва з екрана.


