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Н. в. савчеНкО*

“...Ти чуєш архівНих 
сердець пересТук...”

20 вересня відзначила ювілей 
директор Центрального державно-
го архіву вищих органів влади та 
управління України Маковська На-
талія василівна.

Народилася Наталія василів-
на 1953 року в Києві. Усі шкіль-
ні роки захоплювалася історією, 
математикою, спортом. відразу 
після закінчення школи ступила 
до лав славного студентства Ки-
ївського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Свій трудовий 
шлях розпочала в alma mater стар-
шим лаборантом інституту підви-
щення кваліфікації викладачів сус-
пільних наук. і через десять років здобула вчений ступінь кандидата 
історичних наук. вона є вихованкою визначного вченого, професора 
університету М. Я. варшавчика, спілкування з яким назавжди переко-
нало її в тому, що “...істориком-дослідником можна вважати лише того, 
хто саме досліджує джерела і майстерно видобуває з них достовірне 
наукове знання...”.

Н. в. Маковська приєдналася до архівного світу не так давно – у 
1991 році, але почувається в ньому комфортно і впевнено. Посади стар-
шого наукового співробітника, завідувача відділу, заступника дирек-
тора Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
заклали в мрійливій її душі щиру любов до архівів. З 22 січня 2003 р. 
вона очолює Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України (ЦДАвО України). З перших днів роботи відда-
ність обраній справі, обізнаність, вдумливість та принциповість вче-
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ного, чуйність і людяність Наталії василівни згуртували навколо себе 
дружній колектив, який успішно справляється з непростим завданням 
берегти історію держави.

10 років поспіль, обіймаючи посаду директора ЦДАвО України, 
Н. в. Маковська спрямовує свою енергію та знання на визначення прі-
оритетних напрямків діяльності архіву в сучасному інформаційному 
просторі та забезпечує повноцінне їх виконання. Як керівник держав-
ної установи Наталія василівна професійно підходить до вирішення ви-
робничих питань і приділяє увагу в першу чергу роботі з державними 
органами влади: формуванню та зберіганню Національного архівного 
фонду, комплектуванню архіву профільними документами; науково-
методичній роботі; здійсненню всебічного використання документної 
інформації; сприянню розвиткові співробітництва ЦДАвО України з 
міжнародними організаціями в архівній галузі. Наталія василівна є чле-
ном нормативно-методичної комісії Державної архівної служби Укра-
їни, вченої ради УНДіАСД, членом правління всеукраїнської спілки 
краєзнавців та низки редколегій. 

Н. в. Маковська – активна учасниця багатьох міжнародних та ві-
тчизняних науково-практичних конференцій архівістів: 2008 року у 
складі української делегації брала участь у XVI Міжнародному конгре-
сі архівів у м. Куала-лумпур (Малайзія), 2010 року – 11-ій загальній 
конференції Євро-Азійського регіонального відділення міжнародної 
ради архівів у м. Одесі; 2010 року – Міжнародній конференції Кругло-
го столу архівів (CITRA) у м. Осло (Норвегія), 2011 року - консуль-
таціях з керівництвом Генеральної дирекції державних архівів Баварії 
у м. Мюнхені (ФРН) та Міжнародній конференції Круглого столу ар-
хівів (CITRA) у м. Толедо (іспанія), 2012 року – XVII Міжнародному 
конгресі архівів у м. Брісбені (Австралія), а також – тристоронніх зу-
стрічах керівників архівних служб і архівних установ України, Росії та 
Білорусі, на яких обговорювалися актуальні питання сучасної архівної 
науки, її теоретичних та практичних аспектів. 

Наукові інтереси Н. в. Маковської різноманітні і в той же час тісно 
пов’язані з джерельними багатствами архіву. вона є автором багатьох 
статей та добірок документів, одним з упорядників низки збірників 
архівних документів, серед яких: “Політична ретроспектива Чорно-
бильської катастрофи в документах”, 1993; “Чорнобильська трагедія. 
Документи і матеріали”, 1996; “Нацистське золото” з України: у по-
шуках архівних свідчень”, 1998, 2000; “Центральний державний архів 
громадських об’єднань України. Путівник”, 2001; “Професійна архівна 
освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи”, 2002; “волинь – Схід-
на Галичина 1943–1944: путівник по польських та українських архів-
них документах”, 2003; “Актуальні джерела ЦДАвО України з історії 
Другої світової війни”, 2005; “Архіви окупації 1941–1944 рр.”, 2006; 
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“Документи без коментаря. виборча документація: давня проблема”, 
2007; “Декларація про державний суверенітет України”, 2010; “історія 
державної служби в Україні: у 5 томах. Том 5: Документи і матеріали. 
Книга 1. 1914–1991 рр.”, 2009 та ін.

великі заслуги Наталії василівни Маковської відзначені багать-
ма державними нагородами та відзнаками, а саме: їй присвоєно По-
чесне звання “Заслужений працівник культури України”; нагороджено 
Почесною Грамотою Державного комітету архівів України, Подякою 
Кабінету Міністрів України “За вагомий особистий внесок у розви-
ток архівної справи та високий професіоналізм”, Почесною відзнакою 
“За досягнення у розвитку культури та мистецтв”, Грамотою верхо-
вної Ради України “За заслуги перед Українським народом”; ; Почес-
ною грамотою Міністерства закордонних справ України “За активну 
взаємодію з дипломатичною службою України”, Почесною Грамотою 
верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським наро-
дом”, Трудовою відзнакою “Знак пошани”, Почесною Грамотою Дер-
жавної служби спеціального зв’язку України.

відданість архівній справі не згасили любові та материнської турбо-
ти Наталії василівни у справі виховання студентської молоді. впродовж 
багатьох років вона активно займалася викладацькою діяльністю в Ки-
ївському національному університеті ім. Тараса Шевченка і Київському 
національному університеті культури і мистецтв. її кваліфіковані пора-
ди та настанови нині отримують студенти, майбутні історики, архівісти, 
документознавці, які проходять практику в ЦДАвО України.

Не можна поставити крапку, не згадавши про те, яку радість коле-
гам завжди приносить спільна з Наталією василівною праця. її життє-
вий досвід, знання, талант керівника, людяність, інтелігентність, чудо-
вий дар оповідача – все це залишає незабутні враження від спілкування 
з нею. Колектив архіву щиро бажає Наталії василівні любові, щасливої 
долі, вдачі. Нехай в її очах назавжди веселка панує, життя їй всіляких 
щедрот подарує, здоров’я, безжурності, теплої днини та сили здійснити 
бажання і мрії.


