
 

   

   
 

ІІ Науково-практичний семінар із міжнародною участю 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Дата і час проведення: 3 квітня 2019 року, з 9-00 до 14-00. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, конференц-зал Державного 

вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України. 

Організатори заходу: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, Центральний державний електронний архів України, Український 

науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Литовський державний 

новий архів, ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий 

університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти, відділ 

науково-організаційної роботи, Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного 

розвитку освіти», ВГО «Спілка архівістів України». 

Цільова аудиторія – працівники наукових установ та закладів освіти: керівники установ, 

працівники загальних відділів (діловоди), архівних структурних підрозділів та структурних 

підрозділів з інформаційних технологій, які упроваджують електронний документообіг, 

використовують його у діловодстві, освітньому процесі та науковій роботі. 

Цілі семінару: 

 проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого й нормативно-

правового регулювання роботи з електронними документами, їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання, застосування в діяльності установ документів в електронній формі, їх юридичну 

силу; 

 обговорити стан та перспективи впровадження систем електронного документообігу в 

закладах освіти, використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, 

централізованого зберігання електронних документів та руху електронних документів; 

 ознайомитися з форматами даних електронних документів та кваліфікованих 

електронних підписів, печаток; перспективами впровадження міжнародних стандартів для їх 

застосування в процесі організації діловодства й архівної справи закладами освіти та 

державними установами. 

Реєстрація учасників є обов’язковою! 
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Електронна форма для реєстрації: 

https://docs.google.com/forms/d/1jfofZdP_1uXJctNHsYWhMCGu8CjLlmq4UVDc9BD6rnk/edit 

 

Контактні особи: Отамась Інна Григорівна (097 293-29-30), Гладчук Тетяна Петрівна 

(097 478-76-37), е-mail: nv-umo@ukr.net, vnor.umo@gmail.com. 

 

Програма заходу 

Час Подія 

09:00–10:00 Реєстрація учасників 

10:00–11:00 Урочисте відкриття семінару 

Вітальне слово ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти 

України, доктора філософії Кириченка Миколи Олексійовича  
 

Виступ радника ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 

НАПН України Олійника Віктора Васильовича  
 

Виступ першого проректора – проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, доктора педагогічних наук, професора Гладуша 

Віктора Антоновича 
 

Виступ проректора з науково-методичної роботи та міжнародних 

зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Отич Олени 

Миколаївни 
 

Виступ проректора з цифровізації освітньо-наукової діяльності, доктора 

педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України 

Спіріна Олега Михайловича 

11:00–13:00 ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЛИТВІ. 

Доповідач – Контрімавічієне Дануте (Danutė Kontrimavičienė), 

начальник відділу щодо нагляду за управлінням документацією 

Литовського державного нового архіву (Head of Division for Supervision 

of Records Management, Lithuanian State Modern Archives) 

ЗАВДАННЯ УРЯДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ВСЬОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ. 

Доповідач – Ковтанюк Юрій Славович, директор Центрального 

державного електронного архіву України, кандидат історичних наук 

ПРИМІРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ. 

Доповідач – Гаранін Олександр Якович, директор Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, 

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук 

13:00–13:30 Кава-брейк 

 


