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Щорічна Всеукраїнська наукова конференція “Шістнадцяті джере-
лознавчі читання” на тему “Архівна наука і освіта в незалежній Украї-
ні” відбулась 24 листопада 2015 р. у приміщенні Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. Співорганізаторами  заходу 
виступили: кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства та Спілка архівістів України. 

У роботі наукової конференції взяли участь викладачі внз, пред-
ставники наукової спільноти, працівники архівних установ, студенти 
та магістранти навчальних закладів. Під час проведення заходу було 
заслухано доповіді з проблем архівної науки і освіти в Україні, ролі 
архівістів, істориків у збереженні історичної пам’яті країни тощо.

З вітальним словом звернувся заступник декана історичного фа-
культету Руккас Андрій Олегович, який висловив подяку організато-
рам конференції і побажав плідної роботи учасникам та гостям заходу, 
котрі продовжують наслідувати традиції історичної спільноти країни.

Засідання конференції розпочалося із пленарного засідання, продо-
вжилось роботою двох секцій: “Історія та історіографія”, “Архівознав-
ство, джерелознавство, документознавство”.

На пленарному засіданні було заслухано 6 доповідей. Так, доктор 
історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних га-
лузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка Я. С. Калакура у своїй доповіді “Пострадянське ар-
хівознавство в Україні: тенденції розвитку” запропонував увести в обіг 
поняття “українське архівознавство”, окреслив 5 критеріїв, що вирізня-
ють українське архівознавство від архівознавства інших країн, а також 
звернув увагу на основні напрямки дослідження та роль архівістів у 
цій сфері.

Голова спілки архівістів, доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної на-
уки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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М. Г. Щербак та співдоповідач кандидат історичних наук, доцент, ди-
ректор Центрального державного архіву вищих органів влади та управ-
ління України (ЦДАВО України) Н. В. Маковська у своєму виступі 
проаналізували розвиток архівної освіти в незалежній Україні.

Неабиякий інтерес викликала доповідь на тему “Архівіст ХІХ ст. – 
історик-ерудит чи інформаційний менеджер: виклик професії” докто-
ра історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка М. Г. Палієнко. В доповіді детально висвітлена іс-
торія становлення та розвитку архівної професії. Під час виступу допо-
відачка акцентувала увагу на проблему підготовки істориків-архівістів 
та удосконалення навчального процесу у вищій школі.

 Доповідь доктора історичних наук, професора кафедри нової істо-
рії та новітньої  історії зарубіжних країн О. П. Машевського була при-
свячена підготовці та організації наукових досліджень і використанню 
зарубіжних архівних фондів оn-line магістрами та аспірантами кафедри 
історії та новітньої історії зарубіжних країн.

Змістовний виступ доктора історичних наук, професора, завідувача 
кафедри української історії та етнополітики КНУ імені Тараса Шевчен-
ка А. П. Коцури “Історія Посулля ХVІІІ – початку ХХІ ст. у наукових 
студіях краєзнавця П. М. Коцура” був присвячений розвитку регіональ-
ної історії та ролі краєзнавців у її відтворенні.

Подальше обговорення проблем архівної науки та освіти в неза-
лежній Україні проходило у секціях. Учасники першої секції “Історія 
та історіографія” зосередили свою увагу на історіографічне висвітлен-
ня різних історичних подій, процесів, явищ. Учасники другої секції 
обмінялися думками стосовно теоретичних та методологічних питань 
архівознавства, джерелознавства, документознавства.

Конференція відбулася на високому науковому рівні. Вдало розро-
блена тематика доповідей та повідомлень активізувала інтерес науков-
ців, працівників архівних установ, магістрів та студентів і викликала 
жваве обговорення та дискусії з окремих питань.

Після проведення “Шістнадцятих джерелознавчих читань” слід ска-
зати, що подібні заходи надзвичайно важливі, оскільки забезпечують 
обмін досвідом між архівістами та науковцями. Під час конференцій 
можна спільно вирішити проблеми розвитку архівної науки й освіти; 
популяризувати архівну справу у суспільстві, знайти ефективні шляхи  
підготовки архівних кадрів, сформувати  імідж професії архівіста.


