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РОБОЧА ПРОГРАМА 

1. Вступне слово. 

 Коваленко Олександр Борисович  – кандидат історичних наук, професор, Голова 

Правління Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України, директор Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін ім. О.М. Лазаревського; 

 Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, виконавчий директор Спілки архівістів України, директор 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства; 

 Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук, член Спілки архівістів 

України, директор Центрального державного електронного архіву України. 

2. Місце та роль історичного краєзнавства при формуванні свідомості 

громадянина, патріота та архівіста. 

 Коваленко Олександр Борисович  – кандидат історичних наук, професор, Голова 

Правління Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України, директор Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін ім. О.М. Лазаревського. 

3. Організація корпоративних заходів як елемент згуртовування колективу. 

 Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, виконавчий директор Спілки архівістів України, директор 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

4. Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів. 

 Кітам Володимир Олегович – старший науковий співробітник відділу 

технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства. 

5. Інформаційні технології на службі фахівця нового часу.  

 Ковтанюк Юрій Славович – кандидат історичних наук, член Спілки архівістів 

України, директор Центрального державного електронного архіву України. 

6. Підписання угоди про співробітництво між Навчально-науковим Інститутом 

історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О.М. Лазаревського та Українським 

науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства. 

7. Урочиста передача від Спілки архівістів України експонату (елементу одягу) із 

історії етнографічного регіону Чернігівщини початку ХХ ст. представникам 

Чернігівської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. 

8. Ознайомлення з роботою Державного архіву Чернігівської області. 

9. Підбиття підсумків семінару. 

10. Культурна програма. 
 

 


