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07–08 грудня 2017 р. начальник відділу використання
інформації документів ЦДНТА України Анна Алєксєєнко
взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та
завдання», що пройшла у м. Києві.
Захід було організовано з нагоди 100-ліття розвитку

4 жовтня 2017 року
виповнюється 60 років
запуску першого штучного
супутника
Землі
«Супутник-1»,
який
поклав початок епохи
освоєння
космосу.
У
ЦДНТА
України
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конструкторська
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архівної системи в Україні з метою обговорення
нагальних проблем, що виникають у практиці роботи
сучасних архівів та окреслення способів (шляхів) їх
вирішення. Організатори: Державна архівна служба
України, Національна академія державного управління
при Президентові України, Український науководослідний
інститут
архівної
справи
та
документознавства,
Центральний
державний
електронний архів України, Центральний державний
архів зарубіжної україніки та Спілка архівістів України.
Секційні заняття тривали протягом двох днів. У перший
день конференції найбільшу кількість учасників зібрала
секція “Доступ до документів НАФ: між традицією та
сучасністю". Про документи з історії науки, техніки та
архітектури України у фондах Білоруського державного
архіву науково-технічної документації (БДАНТД) розповів
завідувач відділу інформації та використання документів
БДАНТД Святослав Кулінок. Досвідом реалізації
виставкових проектів архівами Київщини поділилася
директор Державного архіву Київської області Софія
Каменєва.
Свої
напрацювання
щодо
розробки
електронної пошукової системи «Архівні фонди України»
представили працівники Центрального державного
електронного архіву України.
Алєксєєнко
Анна
виступила
з
доповіддю
«Ретроспективна інформація архівної науково-технічної
документації:
специфіка
змісту
та
особливості
представлення у Web». Вона звернула увагу на роботу,
яку
виконує
Науково-дослідний,
проектноконструкторський та технологічний інститут мікрографії з
метою надання користувачам віддаленого доступу до
документів ЦДНТА України.

документація
декількох
зразків
агрегатів
для
встановлення
і
транспортування перших
балістичних ракет Сергія
Корольова,
розроблена
спеціалістами
Новокраматорського
машинобудівного заводу
(НКМЗ).
(/index.php
/uk/exhibitions-uk/140exhibitions-2017-10-04)
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Науковий
захисту

підхід
до
навколишнього
середовища
(/index.php
/uk/exhibitions-uk/78exhibitions-2017-06-05)

Всесвітній день охорони
навколишнього
середовища
відзначається
щорічно
5
червня
на
міжнародному
рівні
відповідно до резолюції
Генеральної
асамблеї
ООН. Він має на меті
привернути
увагу
громадськості
до
екологічних проблем. У
фондах
Центрального
державного
науковотехнічного архіву України
зберігається
значний
масив науково-дослідної
та проектної документації
з означеної тематики.
Виставка
«Науковий
підхід
до
захисту
навколишнього
середовища»
включає
переважно
звіти
про
науково-дослідні роботи
1960-х – 1980-х років.
(/index.php/uk/exhibitions-
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Охорона
праці на тлі науковотехнічного прогресу (за
документами з фондів
ЦДНТА
України)
(/index.php/uk/exhibitionsuk/6-exhibitions2017-04-28)
2017-04-28

Детальнішу інформацію про конференцію розміщено на
веб-сайтах
організаторів:
Українського
науководослідного
інституту
архівної
справи
та
документознавства, Центрального державного архіву
зарубіжної україніки та Центрального державного
електронного архіву України, а також за посиланнями:
https://www.facebook.com/oleksandr.garanin/posts
/1754250881292505?notif_id=1512931744752771&
notif_t=like (https://www.facebook.com/oleksandr.garanin
/posts/1754250881292505?notif_id=1512931744752771&
notif_t=like)
http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&filtername=&
page=2&tipn=News&newsid=1285&typeview=&
PageNumber=1 (http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&
filtername=&page=2&tipn=News&newsid=1285&typeview=&
PageNumber=1)
http://archives.gov.ua/News/2017/2017_12_7_8.php

У 2002 р. Міжнародна
організація
праці
виступила з ініціативою
щорічно
відзначати
Всесвітній день охорони
праці. Україна підтримала
цю акцію і, відповідно до
Указу Президента від
18.08.2006 № 685/2006,
визначила 28 квітня як
День охорони праці в
Україні.
Виставку
«Охорона праці на тлі
науково-технічного
прогресу»
(за
документами з фондів
ЦДНТА
України)
підготовлено у рамках
Тижня охорони праці у
ЦДНТА України. Темою
цього заходу у 2017 р. є
«Оптимізація збору та
використання даних з
охорони праці». Збір та
використання
достовірних даних дуже
важливі
для
вдосконалення
профілактики безпеки.
Уніфікація
та
систематизаціяданих про
професійні захворювання
та нещасні випадки на
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виробництві
мають
важливе значення для
запобігання ушкодженню
здоров’я. Мета виставки –
ознайомити відвідувачів з
різними аспектами питань
охорони
праці,
висвітленими у звітах про
науково-дослідні роботи з
фондів ЦДНТА України,
на підприємствах чорної
металургії,
об’єктах
скляної
та
соляної
промисловості,
у
конструкторській
документації.
(/index.php/uk/exhibitionsuk/6-exhibitions2017-04-28)

