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СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 
 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства (УНДІАСД), в.о. Голови Спілки архівістів України (САУ). 

Ковтанюк Юрій Славович, кандидат історичних наук, директор Центрального 

державного електронного архіву України. 

Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України. 

Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

Навальна Марина Іванівна, доктор філологічних наук, професор, заступник 

завідувача кафедри документознавства та методики навчання з наукової роботи ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 

Ісайкіна Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, доцент, заступник 

завідувача кафедри документознавства та методики навчання з навчально-методичної 

роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

Іващенко Андрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник завідувача кафедри документознавства та методики навчання з 

організаційно-виховної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Мірошніченко Денис Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Шимченко Людмила Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Тимченко Руслана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Овсієнко Алла Сергіївна, викладач кафедри документознавства та методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 



РОБОЧА ПРОГРАМА   
(Початок об 11:00) 

 

1. Вступне слово модераторів заходу (до 5 хв.) 
Зленко Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, в.о. Голови Спілки архівістів України (САУ), директор Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД); 

Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України. 

 
2. Основні доповіді (до 15 хв.) 

 
Коваленко Наталія Петрівна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії 

аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України. 

“Методи наукознавства у дослідженні документно-інформаційних ресурсів”. 

 

Капралюк Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, завідувачка відділу науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України. 

“Інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу”. 

 
Демуз Інна Олександрівна, доктор історичних наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України. 

“Академічна недоброчесність та шляхи її подолання”. 

 

Бородін Сергій Васильович, кандидат технічних наук, завідувач відділу 

впровадження наукових розробок та технічного забезпечення бібліотечних процесів 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 

аграрних наук України. 

“Інтелектуальна власність, авторські права – актуальність у навчанні та 

дослідницькій справі”. 

 

Московченко Наталія Павлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного 

транспортного університету. 

“Національний архівний фонд як невід'ємна  складова духовної спадщини 

українського народу”. 

 

Гаранін Олександр Якович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, в.о. Голови САУ, директор УНДІАСД. 



“Місце Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства в системі архівних установ України”. 

 

Дідух Людмила Валентинівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД. 

“Науковий супровід архівної діяльності: до питання реалізації Стратегії 

розвитку архівної справи на період до 2025 року”.  

 
Загорецька Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу документознавства УНДІАСД.  

“Нормативно-правове та методичне забезпечення організації діловодства в 

Україні як результат наукових досліджень”. 

 

Ковтанюк Юрій Славович, кандидат історичних наук, директор Центрального 

державного електронного архіву України, член САУ. 

“Віднесення документів в електронній формі до Національного архівного фонду”. 

 

Залєток Наталія Валеріївна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

архівознавства УНДІАСД.    
“Упровадження автоматизованого управління цифровими копіями фонду 

користування документами Національного архівного фонду в державних архівах 

України: проблеми і перспективи”.  

 

Майстренко Анжела Андріївна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 

науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД.    
“Діяльність Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та 

документознавства УНДІАСД”. 

 
Коваленко Світлана Дмитрівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувачка сектору наукової бібліографії та біографістики Національної 

наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 

України. 

“Серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 

як складник вітчизняної галузевої бібліографії”. 

 

Палеха Юрій Іванович, кандидат історичних наук, професор кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного 

транспортного університету. 

“Підготовка інформаційних аналітиків з консолідованої інформації в межах 

спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. 

 

3. Підбиття підсумків семінару (до 20 хв.) 

 


