
Робота конференції відбувалася в приміщенні Білоруського науково-

дослідного інституту документознавства та архівної справи (БілНДІДАС). У 

роботі форуму взяли участь 43 учасники, серед яких були представлені як 

вчені-теоретики архівної справи та документознавства, так і фахівці-практики. 

Українська сторона репрезентувалася на форумі 9-ма доповідями та 

повідомленнями, з яких 3 були виголошені авторами особисто (О. Я. Гаранін, 

Ю. С. Ковтанюк, Л. Г. Тупчієнко-Кадирова). 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися: Перший 

заступник директора Департаменту з архівів та діловодства Міністерства 

юстиції Республіки Білорусь О. В. Бірюкова, директор БілНДІДАС 

А. Є. Рибаков, декан історичного факультету Білоруського державного 

університету С. М. Ходін. Привітання учасникам конференції зачитав доцент 

Білоруського державного університету М. Ф. Шумейко. 

Пленарну частину роботи конференції відкрив А. Є. Рибаков, який 

виступив із доповіддю «Науково-методична діяльність Білоруського науково-

дослідного інституту документознавства та архівної справи в 2013–2015 рр.». 

Під час доповіді було коротко охарактеризовано основні напрями наукових 

досліджень БілНДІДАС та акцентовано увагу присутніх, що у зазначений 

період робота БілНДІДАС реалізовувалася в рамках таких напрямів: 

розроблення національних стандартів, методичного забезпечення: публікацій 

історичних документів, історії архівів та архівної справи, оперативного 

зберігання документів, комплектування та зберігання документів архівного 

фонду республіки Білорусь, а також деяких джерелознавчих досліджень. Як 

наслідок, велика кількість практико-орієнтованих розробок БілНДІДАС 

дозволила інституту сформувати якісне методичне забезпечення галузі 

відповідно до сучасних вимог. 

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства (УНДІАСД) О. Я. Гаранін у доповіді «Створення нових 

форм архівних джерел в інформаційному суспільстві» зазначив, що активний 

розвиток технологій інформаційних комунікацій призвів до появи абсолютно 



нових типів потенційних джерел для майбутніх історичних досліджень: веб-

сайтів, он-лайн виставок, SMS-повідомлень, записів у соціальних мережах та ін. 

Доповідач наголосив, що вченим ще належить теоретично осмислити цей тип 

джерел і знайти йому місце в усталеній системі класифікації, а архівістам-

практикам – вирішити непросте питання проведення експертизи цінності цих 

джерел, відбору та їхнього передавання на постійне зберігання до архівів. 

Директор Білоруського науково-дослідного центру електронної 

документації (БілНДЦЕД) В. Л. Носевич у доповіді «Стратегія поетапного 

переходу на електронний документообіг» охарактеризував три етапи переходу 

державних органів та інших державних організацій на електронний 

документообіг, який передбачає відмову від використання паперу при 

створенні документів. На першому етапі, реалізація якого відбувається в 

теперішній час, здійснюється перехід до безпаперового документування та 

обміну інформацією для документів із нормативно встановленим терміном 

зберігання до 10 років. На другому етапі планується поширити можливість 

створення електронних документів безпаперових оригіналів на документи 

тимчасового (понад 10 років) зберігання, а на завершальному етапі – на 

документи постійного зберігання. 

Після завершення пленарного засідання робота конференції 

продовжилася у двох секціях. 

На засіданні секції № 1 були заслухані доповіді та повідомлення з 

архівознавства, архівного джерелознавства, архівної евристики, археографії, 

просопографії. Інтерес учасників та наступну дискусію викликала доповідь 

М. Ф. Шумейка «Генеза та розвиток білоруського сегменту 

«просопографічного напрямку», в якій було наголошено на необхідності та 

актуальності біографічних досліджень, привнесення до методології вивчення 

історії архівної справи антропологічного підходу. 

Дискусійною виявилася і доповідь Т. В. Буєвич «Колекції документів у 

фондах установи «Державний архів Вітебської області»: історія створення, нові 

надходження та перспективи комплектування», під час якої доповідачка 



шляхом історичного дискурсу підняла питання необхідності розроблення 

спеціальних методичних рекомендацій на допомогу рядовим архівістам, з 

метою полегшення роботи з архівними документами під час надходження 

документів до архіву у вигляді колекцій. На думку доповідачки, питання 

класифікації документів для їхнього подальшого зберігання в архіві у складі 

фонду чи у складі колекції досі залишається актуальним. До дискусії 

долучилися заступник директора БілНДІДАС С. В. Жумарь та директор 

Білоруського державного архів-музею літератури та мистецтва, Голова 

Білоруського товариства архівістів Г. В. Запартико. 

Під час роботи конференції директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, на якого 

покладено обов’язок виконавчого директора Спілки архівістів України, від 

імені Голови Спілки архівістів України, завідувача кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка проф. М. Г. Щербака передав привітання Голові 

Білоруського товариства архівістів, директору Білоруського державного архіву-

музею літератури та мистецтва Г. В. Запартиці з нагоди 25-річчя Білоруського 

товариства архівістів. Сторони домовилися про необхідність співпраці між 

товариствами та підписання у 2016 р. угоди про співробітництво між 

товариствами архівістів України та Республіки Білорусь. 

На засіданні секції № 2 були заслухані доповіді та повідомлення з 

документознавчої тематики. У центрі уваги опинилися теоретичні проблеми 

електронного документознавства, науково-методичні та практичні питання 

управління документами, проблеми електронних архівів. Інтерес викликала 

фундаментальна доповідь директора Центрального державного електронного 

архіву України Ю. С. Ковтанюка, в якій були розглянуті шляхи вирішення 

проблеми передавання електронних документів на архівне зберігання. 

Ю. С. Ковтанюк детально зупинився на аналізі структури електронного 

документа, складі метаданих, що підлягають передаванню до архіву разом із 

документом та ін. У ході доповіді було зазначено, що українські архівісти і 

керуючі документацією вважають найбільш оптимальним контейнерний метод 



передавання електронних документів на архівне зберігання відповідно з 

міжнародним стандартом ISO / IEC 21320-1: 2 015 «Інформаційні технології. 

Файл-контейнер для документів. Ч. 1. Основна». 

У другий день роботи конференції представники української делегації 

відвідали БілНДЦЕД з метою ознайомлення з його роботою. 

У результаті робочої зустрічі представників українських архівістів із 

керівництвом БілНДЦЕД та провідними спеціалістами центру було здійснено 

обмін думками щодо спільних проблем гарантованого забезпечення 

збереженості національної документальної спадщини. Сторони домовилися про 

активну співпрацю. 

На запрошення декана історичного факультету Білоруського державного 

університету С .М. Ходіна 3 грудня 2015 р. О. Я. Гаранін та Ю. С. Ковтанюк 

виступили перед студентами Білоруського державного університету із 

лекціями: «Структура архівних установ України, їх завдання та функції» та 

«Сутність електронного документознавства як наукового напряму 

документознавства». 

У ході роботи конференції відбулося підписання двосторонніх угод про 

співробітництво: між Українським науково-дослідним інститутом архівної 

справи та документознаства та Білоруським науково-дослідним інститутом 

документознавства і архівної справи; між Центральним державним 

електронним архівом України та Білоруським науково-дослідним центром 

електронної документації. 


