
 Спілка архівістів України 

Міністерство юстиції України 

Міністерство освіти і науки України 

Державна архівна служба України 

Асоціація архівістів польських /  
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 

Білоруська спілка архівістів /  
Беларускае таварыства архівістаў 

Білоруський науково-дослідний інститут 
документознавства та архівної справи / 
Беларускі навукова-даследчы інстытут 
дакументазнаўства і архіўнай справы 

Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства 

Центральний державний електронний  
архів України 

Центральний державний архів-музей літератури 
і мистецтва України 

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки Київського національного 

університету  
імені Тараса Шевченка 

Кафедра джерелознавства Білоруського 
державного університету / 

Кафедра крыніцазнаўства Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та 
інформаційної безпеки Національного 

транспортного університету 

Кафедра історії та документознавства 
Національного авіаційного університету 

 
 

ПРОГРАМА 

круглого столу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посилання для входу: 

https://meet.google.com/xkb-zqpv-hci 



 

 

Питання до обговорення: 

Поняття «Архівна наука», «Наука в архівах», «Архівна наука й освіта»: 

взаємозв’язок дефініцій та кореляція змісту в інформаційних контекстах. 

Система освіти архівістів в Польщі – сучасний стан та проблеми. 

Перспективи розвитку в Україні спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». 

Про самоосвіту як інвестицію в архівну галузь. 

Довишівська архівна освіта: досвід Білорусі. 

Застосування сучасних цифрових технологій в архівній справі та освіті: стан 

та перспективи. 

Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД, 

як аналог корпоративного університету. 

Науковий супровід архівної діяльності: до питання реалізації Стратегії 

розвитку архівної справи на період до 2025 року. 

Практичні аспекти галузевих наукових розробок. 

Про проєкт закону «Про зміни Закону республіки Білорусь від 25 листопада 

2011 р. «Про архівну справу та діловодство в Республіці Білорусь» (основні 

заплановані новації). 

 

 

 

 

Регламент роботи 

Доповіді – до 15 хв. 

Виступи в дискусії – до 5 хв.  
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09:30 – 10:00 – реєстрація учасників 

10:00 – 13:30 – робота круглого столу  

 

Модератор заходу: 

ГАРАНІН Олександр – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, директор Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства, в.о. Голови Спілки архівістів 

України. 

 

Відкриття круглого столу 

ХРОМОВ Анатолій – кандидат історичних наук, Голова Державної архівної 

служби України. 

ЄМЕЛЬЯНОВА Тетяна – кандидат історичних наук, перший заступник 

Голови Державної архівної служби України. 

 

В обговоренні беруть участь 

БАЛИШЕВ Марат – кандидат історичних наук, директор Центрального 

державного науково-технічного архіву України, член правління Спілки 

архівістів України. 

БЕЗДРАБКО Валентина  – доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства. 

БОЖКО Ольга – головний спеціаліст відділу координації менеджменту 

закладів освіти головного управління вищої освіти і освіти дорослих 

директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України. 
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ГЕРНОВИЧ Тетяна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

джерелознавства кафедри джерелознавства Білоруського державного 

університету. 

ЗАВІЛЬСЬКИЙ Пьотр – директор Державого архіву у Лодзі, заступник 

Президента Асоціації архівістів польських. 

КАЛАКУРА Ярослав – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

КОВТАНЮК Юрій – кандидат історичних наук, директор Центрального 

державного електронного архіву, член правління Спілки архівістів України. 

КУРЧЕНКО Тетяна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії та документознавства Національного авіаційного університету. 

МАГА Ірина – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки. 

МАКОВСЬКА Наталія – кандидат історичних наук, доцент, провідний 

архівіст сектору публікації документів відділу використання інформації 

документів Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України. 

МАТУШАК Томаш – кандидат гуманітарних наук, директор Державного 

архіву у Пйотркув-Трибунальськомому, член правління секції архівної 

освіти Асоціації архівістів польських. 

МОСКОВЧЕНКО Наталія – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки 

Національного транспортного університету. 

ПАЛЕХА Юрій – кандидат історичних наук, професор кафедри 

інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки 

Національного транспортного університету, голова підкомісії зі 
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спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Науково-

методичної комісії з культури і мистецтва Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України. 

ПАЛІЄНКО Марина – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

ПЕТРОВСЬКИЙ Андрій – державний експерт експертної групи з питань 

моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки 

України. 

РИБАКОВ Андрій – кандидат історичних наук, доцент, директор 

Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної 

справи. 

РУДЬ Віталій – начальник відділу архівної справи Міністерства юстиції 

України. 

СКАМАРОШЧАНКА Михайло – Голова Білоруської спілки архівістів. 

ТЮРМЕНКО Ірина – професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри 

історії та документознавства Національного авіаційного університету. 

ЧИЖОВА Олена – директор Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України, член правління Спілки архівістів України. 

ШУМЕЙКО Михайло – кандидат історичних наук, професор кафедри 

джерелознавства Білоруського державного університету. 

ЯРОШЕК Казимеж – Президент Асоціації архівістів польських. 

 


