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Київ
2013

Програма  
наукової конференції з міжнародною участю

архівознавчі та джерелознавчі 
галузі знань: Проблеми взаємодії 

на сучасному етаПі

14 березня 2013 р., м. Київ

державна архівна служба україни
український науково-дослідний інститут  

архівної справи та документознавства
Центральний державний архів-музей  

літератури і мистецтва україни
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки історичного факультету Київського національного 

університету імені тараса Шевченка 
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регламент роботи КонФеренЦії

«архівознавство та джерелознавчі  
галузі знань: Проблеми взаємодії  

на сучасному етаПі»

14 березня 2013 р.
м. Київ, вул. Володимирська, 22 а

Приміщення Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України (територія Національного 

заповідника «Софія Київська»)
Конференц-зал, 1-й поверх

9.00–10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00–10.30 Урочисте відкриття конференції

10.30–11.30 Пленарне засідання 

11.30–12.00 Перерва

12.00–14.30 робота секцій

14.30–15.30 Перерва

15.30–16.00 Підбиття підсумків роботи секцій. Прийняття 
резолюції конференції
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16.00–16.30 Документально-книжкова виставка з архівних 
фондів українських і російських архівних установ, присвячена 
кінорежисеру О. Довженку

16.30 – Екскурсія (відвідування Національного заповідника 
«Софія Київська»)

Виступ на пленарному засіданні – до 10 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 7 хв.

Участь в обговоренні – до 5 хв.
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14 березня 2013 р.
м. Київ, вул. володимирська 22 а

модератор 
пленарного засідання: Гаранін Олександр Якович – 

директор Українського нау-
ко во-дослідного інституту 
архівної справи та докумен-
тознавства

9.00–10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00–10.30 Урочисте відкриття конференції

воронін віктор миколайович – Перший заступник Голови 
Державної архівної служби України, кандидат історичних наук

Щербак микола григорович – завідувач кафедри ар хі во-
знавства та спеціальних галузей історичної науки істо ричного 
факультету Київського національного уні вер си тету імені Тараса 
Шевченка, доктор історичних наук, професор

гаранін олександр Якович – директор Українського науково-
дос лідного інституту архівної справи та документознавства, 
кан дидат історичних наук

Кульчий олена валеріївна – директор Центрального держав-
ного архіву-музею літератури і мистецтва України

10.30–11.30 Пленарне засідання

УКРАЇНСЬКЕ АРХІВОЗНАВСТВО: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКО-
ВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА 
Попок андрій андрійович – віце-президент Національної 
академїї державного управління при Президентові України, 
доктор наук з державного управління, професор
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АРХІВОЗНАВСТВО ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: ЇХ 
СИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНО-
ВА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НА-
ГОРОДНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
воронін віктор миколайович – Перший заступник Голови 
Дер жавної архівної служби України, кандидат історичних наук

ІНФОРМАТИЗАЦІЙНІ РЕСУРСИ АРХІВНОЇ СПРАВИ
гаранін олександр Якович – директор Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства, 
кан дидат історичних наук

В МИРЕ КАТУШЕК И РОЛИКОВ
росовська ева – радник Генерального директора Генеральної 
дирекції державних архівів Польщі, доктор історичних наук

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ WEB-РЕСУРСІВ У НУМІЗ МА-
ТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (НА ПРИКЛАДІ МОНЕТ ДЕР ЖАВ 
ХРЕСТОНОСЦІВ)
орлик василь михайлович – завідувач кафедри гуманітарних 
наук та документознавства Кіровоградського національного 
тех нічного університету, доктор історичних наук, професор

ПРАВОВОЙ ПОДХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА И ЕГО КЛАССИ-
ФИКАЦИИ
моржало тетяна вацлавівна – завідувач відділу комплектуван-
ня Білоруського науково-дослідного центру електронної доку-
мен тації

КОДИФІКАЦІЯ В АРХІВНІЙ СПРАВІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ 
СТАН
христова наталія миколаївна – завідувач відділу Україн сько-
го науково-дослідного інституту архівної справи та докумен то-
знавства, кандидат історичних наук, старший науковий спів ро-
бітник
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ДО КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ 
УКРАЇНИ
Ковтанюк Юрій славович – заступник директора Централь-
но го державного електронного архіву України, кандидат істо-
рич них наук

ДЖЕРЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАРУБІЖНОЇ АРХІВНОЇ УК РАЇ-
НІКИ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Палієнко марина геннадіївна – професор кафедри архі во-
знав ства та спеціальних галузей історичної науки Київського 
на ціонального університету імені Тараса Шевченка, доктор іс-
то ричних наук, професор

11.30–12.00 Перерва
12.00–14.30 Робота секцій

секція № 1 
архівознавство та архіви  

на сучасному етапі розвитку гуманітарного знання

Модератори секції:  Приходько людмила Федорівна – 
завідувач відділу ар хі во знавства Ук-
раїнського науково-дослідного інс-
ти туту архівної справи та до ку менто-
знавства, кандидат іс то ричних наук, 
старший науковий спів робітник

христова наталія ми ко лаїв на – 
завідувач відділу фізико-хімічних та 
біологічних досліджень Ук раїн ського 
нау ко во-дослідного інс титуту архів-
ної справи та до ку ментознавства, 
кан дидат іс то рич них наук, старший 
нау ковий співробітник 
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ПОНЯТТЯ «АРХІВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО» У СУЧАСНОМУ АР-
ХІ ВОЗНАВСТВІ
надольська валентина василівна – доцент кафедри докумен-
тознавства і музейної справи Східноєвропейського націо наль-
ного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних 
наук, доцент

ПІДГОТОВКА ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ В АРХІВНІЙ 
ГАЛУЗІ
селіверстова Катерина трифонівна – старший науковий спів-
робітник відділу архівознавства Українського науково-дос лід-
ного інституту архівної справи та документознавства, кандидат 
педагогічних наук, доцент

ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНОЇ МЕТОДИКИ ТА ТЕРМІНОЛОГІЇ 
У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО НАПРЯМУ
Павленко світлана Федорівна – доцент кафедри архі во знав-
ства та спеціальних галузей історичної науки Київського на ціо-
нального університету імені Тараса Шевченка, кандидат іс то-
рич них наук, доцент

ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АРХІВІВ АБО 
ЧИ ПОТРІБНІ АРХІВАМ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ?
мага ірина миколаївна – професор кафедри документознав-
ства та управління соціальними комунікаціями Національної 
ака демії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат істо-
ричн их наук, старший науковий співробітник

ПРОБЛЕМИ ФОНДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ У ЗА-
РУ БІЖ НОМУ АРХІВОЗНАВСТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. – 
ПО ЧАТКУ ХХI ст.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Приходько людмила Федорівна – завідувач відділу архіво-
знавства Українського науково-дослідного інституту архівної 
спра ви та документознавства, кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник
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З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІВНОЇ КОЛЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА 
АМЕРИКАНСЬКИХ АРХІВІСТІВ
волкотруб ольга нилівна – аспірант Інституту української 
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ АРХІВОЗНАВСТВА НА СТОРІНКАХ 
«СТУДІЙ З АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА» 
З ПО ЗИЦІЙ БІБЛІОМЕТРІЇ
Ковтун марина вікторівна – старший науковий співробітник 
відділу архівознавства Українського науково-дослідного інс-
ти туту архівної справи та документознавства, кандидат істо-
ричних наук

АРХІВНИЙ ФОНД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК РАЇ-
НИ: ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА
січова оксана василівна – науковий співробітник відділу ар хі-
во знавства і документознавства Інституту архівознавства На ціо-
нальної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН Украї ни

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАЦІО НАЛЬ-
НОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРА ВО-
ВІ ЗАСАДИ 
Петрович валентина василівна – доцент кафедри документо-
знав ства і музейної справи Східноєвропейського національного 
уні вер ситету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук, 
доцент

ПОВЕРНЕНІ ТА ПЕРЕДАНІ В УКРАЇНУ АРХІВНІ КОЛЕКЦІЇ 
ОСО БОВОГО ПОХОДЖЕННЯ (1993–2011 рр.)
Кулініч марія Юріївна – аспірант Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ АРХІВНИХ 
КОЛЕКЦІЙ ВЕБ-САЙТІВ
Купрунець тарас Ярославович – головний спеціаліст відділу 
інформаційних технологій Центрального державного електрон-
ного архіву України
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ІНІЦІАТИВНИЙ ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ – «ЕЛЕКТРОННА МЕРЕЖА АРХІВІВ КИЇВЩИНИ»
бойко галина василівна – заступник директора-головний збе-
рі гач фондів Державного архіву Київської області

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВ-
НИХ АРХІВІВ 
чиркова марина Юріївна – викладач кафедри філософії та 
со ціально-політичних дисциплін Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, магістр дер-
жавного управління

ВЕБ-РЕСУРСИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІН-
С ТИТУТУ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: 
ІС ТО РІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ліствіна леся анатоліївна – науковий співробітник сектора 
науково-технічної інформації науково-інформаційного відділу 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства

секція № 2 
джерелознавчі галузі знань

Модератори секції: Кулешов сергій георгійович – 
завідувач відділу документознавст ва 
Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної спра ви та документо-
знавства, доктор істо рич них наук, про-
фесор

горбатюк микола володимирович – 
заступник директора Українського науко-
во-дослідного інституту архівної справи 
та документознавства, кандидат історич-
них наук
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ЯКІ «СРІБНЯКИ» КИДАВ У НАТОВП ВОЛОДИМИР МОНО-
МАХ?
Кулешов сергій георгійович – завідувач відділу документознав-
ства Українського науково-дослідного інституту архівної спра ви 
та документознавства, доктор історичних наук, професор

ЦИРКУЛЯРИ НКЗС УСРР ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ 1920–1923 рр.
горбатюк микола володимирович – заступник директора Ук-
ра їнського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства, кандидат історичних наук

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ 
ДО ДО С ЛІДЖЕННЯ ТЕМИ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ 
У США
левченко лариса леонідівна – директор Державного архіву Ми -
ко лаївської області, кандидат історичних наук

ДОКУМЕНТИ ПРО УТВОРЕННЯ МОЛДАВСЬКОЇ АРСР У ЦДА-
ВО УКРАЇНИ
Щербак микола григорович – завідувач кафедри архівознавст-
ва та спеціальних галузей історичної науки історичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, доктор історичних наук, професор
Шаповал руслана володимирівна – студентка історичного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

ФОНД КИЇВСЬКОГО ТИМЧАСОВОГО КОМІТЕТУ У СПРАВАХ 
ПРЕСИ ТА ЙОГО ІНФОРМАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Юрченко вікторія валентинівна – заступник керівника Цент-
ру науково-перспективного розвитку та виховної роботи Ук раїн-
ського державного університету фінансів та міжнародної тор-
гівлі, кандидат історичних наук
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПО ПРО-
БЛЕМЕ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ 1919–1921 гг.
боровська ольга миколаївна – аспірант Державної наукової 
установи «Інститут історії» Національної академії наук Бі ло русі

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО МОНЕТНІ СКАРБИ КИЄВА
бєлая ольга миколаївна – начальник відділу інформації та 
використання документів Державного архіву Київської області, 
кандидат історичних наук

ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КАРБУВАННЯ МОНЕТ 
ДО БИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
бойко-гагарін андрій сергійович – аспірант Кіровоградського 
національного технічного університету

КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК ІНТЕРПРЕТАТИВНА ПРОЦЕДУРА: НА-
РИС ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ПІСЛЯ СТРУК-
ТУ РАЛІЗМУ
бондаренко станіслав Костянтинович – аспірант кафед ри іс-
то ріографії джерелознавства та археології історичного фа куль-
те ту Харківського національного університету імені В. Н. Ка-
разіна

АКТОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ XVI–XVII ст. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІС ТО-
РІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ
ворончук ірина олексіївна – завідувач відділу історичних 
пам’яток Національного науково-дослідного інституту украї-
но знавства та всесвітньої історії МОН України, кандидат іс-
торичних наук, доцент

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДВОРЯН-
СЬКОЇ ДОБРОЧИННОСТІ В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУ БЕР-
НІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
гончарова наталія олександрівна – доцент кафедри все світ-
ньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного уні вер си-
тету, кандидат історичних наук, доцент
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«ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОС-
ЛІД ЖЕННЯ ПИТАНЬ МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ РО СІЙ СЬКОЇ 
ІМПЕРІЇ
демешко Юрій олександрович – аспірант кафедри гума ні-
тар них наук та документознавства Кіровоградського націо наль-
ного технічного університету

ДОКУМЕНТИ ЦДАВО УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ НКЗС УСРР У 1920–1923 рр.
жукова олена олександрівна – старший науковий спів ро біт-
ник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інс-
титуту архівної справи та документознавства, кандидат іс то рич-
них наук

АРХЕОГРАФІЧНІ ВІДРЯДЖЕННЯ М. КОСТОМАРОВА ТА 
П. ГІЛЬ ТЕРБРАНДТА ДО НЕСВІЖСЬКОГО АРХІВУ КНЯЗІВ 
РАД ЗИВІЛЛІВ 
зіневич наталія олексіївна – старший науковий співробітник 
відділу пам’яток духовної культури Інституту української ар-
хеографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України, кандидат історичних наук

УСНОІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА: ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУ-
ВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
іващенко вікторія Юріївна – заступник декана з наукової ро-
бо ти історичного факультету Харківського національного уні вер-
ситету імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних на ук, доцент

«ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» ЯК ДЖЕ-
РЕ ЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРУТСЬКИХ НАБОРІВ
Ковтун ігор олександрович – аспірант Переяслав-Хмель ниць-
кого державного педагогічного університету імені Григорія Ско-
вороди 

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ П. Ю. ШЕЛЕСТА – 
ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПУ (1963–1972 рр.)
Коломієць марина сергіївна – головний спеціаліст-архівіст 
Державного архіву Київської області
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«ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ» ПО ВЕДЕНИЮ ПАРТИЗАНСКОЙ 
РАЗВЕДКИ КАК ИСТОЧНИК ПО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА 1450 НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
Кулинок святослав валентинович – завідувач відділу інфор-
мації та наукового використання документів Білоруського дер-
жав ного архіву науково-технічної документації

ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДЖЕ-
РЕЛ 
лобко наталія вікторівна – доцент кафедри історії Сумського 
державного університету, кандидат історичних наук, доцент

ДІЛОВОДНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ДІЛОВОД-
СТ ВА У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОГО 
РЕ ГІОНУ) У 1920–1950-х рр.
отамась інна григорівна – здобувач наукового ступеня Ук ра-
їн ського науково-дослідного інституту архівної справи та до ку-
мен тознавства

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В. І. СТРЕЛЬ  СЬКОГО 
Патик вікторія василівна – старший науковий співробітник 
відділу архівознавства Українського науково-дослідного інсти туту 
архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук

КНИГИ ОТЗЫВОВ МЕМОРИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КАК ИСТОЧ-
НИК ПО ИСТОРИИ ПАМЯТИ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ 
ГЕРМАНИИ)
Попов олексій дмитрович – доцент кафедри суспільних наук 
Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський на ціо-
наль ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кан-
дидат історичних наук, доцент

СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МАЛОРО-
СІЙ СЬКОГО КОЗАЦТВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Цигульський сергій миколайович – аспірант Кіровоградсько-
го національного технічного університету
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРА-
ФІЇ ДЖЕРЕЛ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
земзюліна наталія іванівна – доцент кафедри архівознавства, 
новітньої історії та СІД НН «Інститут історії і філософії» Чер-
каського національного університету імені Богдана Хмельниць-
кого, кандидат історичних наук, доцент

МАСОВІ ДЖЕРЕЛА ЯК ОБ’ЄКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОС ЛІД-
ЖЕН НЯ
слизький антон Юрійович – старший науковий співробітник 
відділу документознавства Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА: ВІД ПОДІЇ ДО ІНФОР МА-
ЦІЙ НОГО РЕСУРСУ 
тупчієнко-Кадирова люція георгіївна – старший викладач 
ка федри документознавства ВП «Кіровоградський факультет 
КНУКіМ» Київського національного університету культури і 
мистецтв, кандидат історичних наук

МЕТОДИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ: 
ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
малиновський вадим михайлович – начальник майстерні 
технічного захисту інформації військової частини 3077, аспірант 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства

14.30–15.30 Перерва
15.30–16.00 Підбиття підсумків роботи секцій. Прийняття 

ре золюції конференції
16.00–16.30 Документально-книжкова виставка з архівних 

фондів українських і російських архівних установ, присвячена 
кінорежисеру О. Довженку

16.30 – Екскурсія (відвідування Національного заповідника 
«Софія Київська»)
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