


ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Центральний державний науково-технічний архів України 

Центральний державний електронний архів України 
Центральний державний архів зарубіжної україніки 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії 

 
СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна 
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету 

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ: 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
(ДО 50-РІЧЧЯ ЦДНТА УКРАЇНИ) 

КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 
 
Цифровізація усіх процесів діловодства та архівної справи як засіб забезпечення 
інформаційних потреб громадян, суспільства і держави шляхом впровадження 
інформаційних технологій. 
 
Визначення шляхів цифровізації усіх процесів архівної справи для забезпечення 
їх оптимізації та автоматизації. 
 
Запрошення до дискусії щодо застосування цифрових технологій для 
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду як 
складової всесвітньої культурної спадщини. 
 
Залучення потенціалу медіатизації для популяризації архівних документів як 
складової процесів забезпечення доступу будь-якого індивіда до всіх джерел 
інформації та інтеграції їх в єдиний світовий інформаційний простір. 
 

запрошують на Міжнародний круглий стіл 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 
Привітання             
Доповідь                        
Виступ                          
Запитання / відповіді  
 

 

 

— до   3 хвилин 
— до 10 хвилин 
— до   7 хвилин 
— до   5 хвилин 
 



ПРОГРАМА 
10.00 ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
Меленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації 
Державної архівної служби України (м. Харків) 
 
Литовченко Сергій Дмитрович, к.і.н., доц., декан історичного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
 
Посохов Сергій Іванович, д.і.н., проф., завідувач кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (м. Харків) 
 
Запартика Олександр Михайлович, директор Білоруського державного архіву науково-
технічної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь) 
 
Бабічева Олена Григорівна, заступниця директорки Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
 
 
 
 

 

 

10.20 ДОПОВІДІ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

Горак Артур,  доктор габіл., проф. Інституту історії Університету Марії Кюрі-
Склодовської (м. Люблін, Польща) 
Цифровизация как важнейшее направление деятельности современных архивов 
Польши 
 
Колтович Анна Олександрівна, завідувачка відділу інформаційно-пошукових систем і 
автоматизованих архівних технологій Білоруського державного архіву науково-технічної 

документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь) 
Пути информатизации архивов и делопроизводства в Республике Беларусь на примере 
Белорусского государственного архива научно-технической документации 
 
Гаранін Олександр Якович, к.і.н., с.н.с., директор Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства (м. Київ) 
Роль Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства у цифровізації архівної справи в Україні 
 
Балишев Марат Артурович, к.і.н., директор Центрального державного науково-
технічного архіву України (м. Харків) 
Алєксєєнко Анна Олександрівна, начальниця відділу використання інформації 
документів Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків) 
Система електронної ідентифікації архівного зберігання у Центральному державному 
науково-технічному архіві України 
 
11.30 КАВА-БРЕЙК 



12.00 ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
Левченко Лариса Леонідівна, д.і.н., директорка Державного архіву Миколаївської області 
(м. Миколаїв) 
Роздуми про цифровізацію фото- та кіно- колекцій державних архівів як спосіб 
зберігання візуальних документів Національного архівного фонду  
 
Ковтанюк Юрій Славович, к.і.н., директор Центрального державного електронного 
архіву України (м. Київ) 
До питання підготовки проєкту Порядку створення та організації роботи 
Централізованого фонду користування 
 
Мага Ірина Миколаївна, к.і.н., с.н.с., директорка Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки (м. Київ) 
Створення системи централізованого обліку архівної україніки в умовах сучасності та в 
контексті доцільності 
 
Посохов Сергій Іванович, д.і.н., проф., завідувач кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
Рачков Євген Сергійович, к.і.н., доц. кафедри історіографії, джерелознавства та 
археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
Реляційна база даних пам'яток історії та культури Харкова: проблеми створення та 
перспективи використання 
 
Кривулькін Ігор Михайлович, к.ф.-м.н., директор Науково-дослідного, проектно-
конструкторського та технологічного інституту мікрографії (м. Харків) 
Ільїн Сергій Володимирович, завідувач відділу Науково-дослідного, проектно-
конструкторського та технологічного інституту мікрографії (м. Харків) 
Спеціалізоване програмне забезпечення з обліку та підготовки до експонування в 
публічних мережах документів архівних установ 
 
Журавльова Ірина Казимирівна, директорка Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
Бабічева Олена Григорівна, заступниця директорки Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків) 
Створення та збереження цифрового бібліотечного простору: eKhNUIR, eScriptorium, 
Karazin.Back2News 
 
 
13.30 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЦИФРУВАННЯ ФОНДІВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 
 
14.00 ПЕРЕРВА 



14.30 ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
Колісник Олег Вікторович, головний спеціаліст відділу формування державної політики 
у сфері галузевих страхових фондів документації департаменту страхового фонду 
документації Державної архівної служби України (м. Харків) 
До питання створення страхового фонду документації України 
 
Чиркова Марина Юріївна, методистка кафедри філософії і економіки освіти 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського (м. Полтава) 
Медіатизація як нагальна потреба українських архівів 
 
Поліщук Володимир Петрович, начальник відділу реклами і взаємодії з громадськістю та 
ЗМІ Державного підприємства “Документ”, Заслужений журналіст України (м. Київ) 
Про впровадження державним підприємством “Документ” проєкту “Електронна 
картотека” 
 
Котляр Оксана Юріївна, начальниця сектору інформаційних технологій Державного 
архіву Миколаївської області (м. Миколаїв) 
Про реалізацію проєкту “Історія Миколаївської області 60-70-х рр. ХХ ст.: у кіно- та 
фотодокументах. Цифровізація візуальних документів у Державному архіві 
Миколаївської області” 
 
Кірчев Вадим Георгійович, інженер-оператор з цифровізації кінодокументів на 
плівкових носіях Державного архіву Миколаївської області (м. Миколаїв) 
Оцифровка кіноплівки у Державному архіві Миколаївської області 
 
Дідух Людмила Валентинівна, к.і.н., завідувачка відділу технологічного забезпечення 
архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства (м. Київ) 
Залєток Наталія Валеріївна, к.і.н., с.н.с. відділу архівознаства Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ) 
Методичні рекомендації “Цифровий фонд користування документами Національного 
архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього” та їхнє практичне 
значення для архівної галузі 
 
15.30 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Модератори: 
Балишев Марат Артурович 

Посохов Сергій Іванович 


