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Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

 
СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ 

 
21-22 травня 2015 р. проводять Всеукраїнську (з міжнародною 

участю) науково-практичну конференцію, присвячену 20-річчю УНДІАСД 
 

«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ» 
 

Напрями роботи конференції: 
 

1. Актуальні проблеми наукових досліджень в архівних установах 
України. 

2. Діалектика розвитку архівної науки в Україні у світлі суспільних 
інновацій. 

3. Архівна наука в контексті розвитку інформаційного суспільства: 
здобутки, проблеми, перспективи.  

 
Питання для обговорення: 

1. Архівні, музейні, бібліотечні установи як осередки наукових 
досліджень та інститути пам’яті.  

2. Архіви як центри соціальної комунікації. 
3. Актуальні проблеми сучасної архівної науки в умовах модернізації 

національного інформаційного простору. 
4. Теоретико-прикладні аспекти роботи з електронними та 

аудіовізуальними документами в архівних установах. 
5. Професійна освіта в галузі документознавства та архівної справи: 

проблеми та напрями оптимізації.  
 

Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24 , УНДІАСД 
Початок роботи: 10-00                         Початок реєстрації: 9-00. 
 
До участі в роботі конференції запрошуються науковці галузевих та 

академічних НДІ, співробітники архівних, музейних, бібліотечних установ, 
викладачі, аспіранти, магістранти.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
Форма участі : очна, заочна. 



Для участі в роботі конференції 
просимо до 20 квітня 2015 року надіслати на електронну адресу 

Оргкомітету: gcnti_undiasd@ukr.net: 
1. Заявку (реєстраційну форму) учасника конференції (зразок подано 

нижче). 
2. Тези доповіді (див. вимоги до оформлення). 
 
Вартість друку тез у збірнику матеріалів конференції – 30 гривень за 

одну сторінку тексту. Видання матеріалів планується до початку 
конференції. Рахунок на оплату публікації тез буде надісланий після 
ухвалення рішення оргкомітету про включення теми виступу до програми 
конференції.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які 
не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення.  

 
Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість друку тез 

(статті, доповіді) не сплачують.  
 
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, 

проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок 
або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд 
придбати завчасно. 
 

Контакти Оргкомітету: 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24 
(044) 275-13-74, (044) 275-23-52.  

 
Координатори конференції: 
Калінічева Галина Іванівна:  095-86-444-86; 
Майстренко Анжела Андріївна:  097-793-80-64; 
Стаднік Анастасія Олександрівна: 093-900-04-31 
 
 
 
 



ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

Обсяг публікації – 2-3 повних сторінки книжкового формату А 4. 
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft 

Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New 
Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал 1,0. Абзац – 1,25 см. Поля: ліве– 
30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.  

Порядок розміщення матеріалу. У першому рядку по центру вказується 
ім’я і прізвище автора, у дужках місто і країна; другий рядок – назва доповіді 
(великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру). Далі 
розміщується основний текст. Вирівнювання тексту – по ширині.  

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел 
складається за стандартом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» 
(ДСТУ 7.1:2006). Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік 
використаних джерел та літератури подається наприкінці тексту в порядку 
посилання.  

Матеріали тез мають обов’язково базуватися на результатах власного 
дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За 
зміст тез, коректність посилань відповідальність несуть їх автори. 
 
 

Зразок оформлення тез:  
 

Ірина Коваленко (м. Київ, Україна) 
 

ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ  
ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
[Текст]........................................................................................................ 

…………………...[2, с. 47]. 
 

Використані джерела та література : 
 

1. Кулешов С. Документознавство : Історія. Теоретичні основи / Сергій 
Кулешов ; Держкомархів України, УДНДІАСД, М-во культури і мистецтв 
України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2000. – 161 с. 

2. Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями 
інформації / Ю. С. Ковтанюк // Архіви України – 2012. – № 2(278). – С. 45–
76. 

3. Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні : сутність 
наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Держ. архів. 
служба України, УНДІАСД. – Київ, 2012. – 20 с. 


