
РЕЗОЛЮЦІЯ 
Наукової конференції з міжнародною участю 
«Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань:  

проблеми взаємодії на сучасному етапі» 
 

14 березня 2013 р. відбулася Наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавчі 
та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі». Організаторами 
конференції виступили Державна архівна служба України, Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У роботі конференції взяли участь понад 70 учасників, серед яких представники 14 
вищих навчальних закладів з різних регіонів України, 4 наукових установ, 4 державних архівів, 
гості з Польщі та Республіки Білорусь. За час роботи конференції було проголошено і 
обговорено 51 доповідь, присвячену різним аспектам архівознавства і джерелознавчим галузям 
знань та діяльності архівів на сучасному етапі розвитку. 

Під час конференції відбулося пленарне засідання, організована робота двох секцій, 
документально-книжкової виставки з архівних фондів українських і російських архівних 
установ, присвячена кінорежисеру О. Довженку, та виставки нових довідників, збірників 
документів, продовжуваних видань та науково-практичних журналів. 

Конференція була присвячена обговоренню найактуальніших питань в галузі 
архівознавства, джерелознавства, документознавства, та реалізації їх в практичній діяльності 
архівних установ. 

Конференцією відзначено, що за останні роки спостерігається активна взаємодія 
архівознавців, архівістів, документознавців, наукових працівників та викладачів закладів освіти 
у вирішенні питань, які виникають під час їхньої практичної діяльності. Зазначено, що сучасне 
архівознавство та документознавство існують в інформаційному суспільстві, яке активно 
розвивається під впливом інформаційних технологій. 

Всі учасники конференції, підкреслюючи важливість виявлення, опрацювання та 
публікації документальних джерел вітчизняної історико-культурної спадщини та їх ролі в 
освіті, наукових дослідженнях, засвідчили надзвичайну актуальність питань, розглянутих на 
конференції. 

Заслухавши і обговоривши виступи, учасники конференції за результатами своєї роботи 
прийняли наступні рекомендації: 

науковій спільноті посилити увагу до теоретичних питань архівознавства, 
документознавства та джерелознавства, продовжити практикувати дискусії у форматах круглих 
столів, семінарів, конференцій та на сторінках періодичних видань;  

вважати за доцільне рекомендувати закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку 
архівістів та документознавців продовжити розширення навчально-методичної бази за рахунок 
проведення досліджень та написання підручників, посібників; 

звернути особливу увагу на розвиток і зміцнення міжнародної співпраці між науковими і 
навчальними закладами у сфері реалізації спільних проектів, наукової, дослідницької і 
освітньої діяльності, обміну науковцями, викладачами і студентами; 

вважати за необхідне Українському науково-дослідному інституту архівної справи та 
документознавства продовжити роботу щодо поглиблення співпраці з науковими установами та 
закладами вищої освіти; надавати методичну та консультаційну допомогу викладачам 
навчальних закладів в професійній теоретичній, методологічній та практичній підготовці 
студентів у галузі архівознавства, археографії, джерелознавства; 

взяти до відома інформацію, викладену у доповідях учасників, та рекомендувати тези, 
заслуханих доповідей, до друку в окремому збірнику матеріалів конференції. 

 
Організаційний комітет 
Київ, 14 березня 2013 р. 


