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КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 Залучення цифрових технологій для забезпечення збереженості та обліку документів для

створення інформаційної автоматизованої системи комплексного керування всіма архівними

процесами у віддаленому режимі, оперативного доступу, уніфікації відомостей про кожну

одиницю зберігання;

 забезпечення інформаційних потреб суспільства, надання рівного доступу до інформації,

знань і послуг: створення локальних електронних інформаційних ресурсів та їх інтеграція в

єдину інформаційно-телекомунікаційну систему;

 SMART-архів і впровадження технологій штучного інтелекту в архівну справу для уніфікації

представлення даних, уникнення створення великих масивів даних, що повторюються,

створення пошукових систем з розвинутим функціоналом для забезпечення дослідників якісно

новими SMART-інструментами автоматизованої обробки великих даних, у тому числі для

забезпечення проведення експертизи цінності, та організації машинного навчання архівній

справі та дослідницькій роботі; розробка цифрових засобів популяризації історико-культурної

спадщини міста та регіону з метою зміцнення їх туристичної привабливості: 1) створення

мобільного додатку, що дозволить збільшити поінформованість про історію і культуру міста та

регіону, відкрити доступ до узагальненої систематизованої інформації про заклади гостинності

та дозвілля, об’єкти інфраструктури; 2) побудова єдиної бази даних пам’яток історії та культури

міста та регіону, що включатиме технології інтерактивних мап та візуального сторітелінгу;

3) розробка веб-платформи для налагодження ефективної співпраці між державними

установами, академічними центрами та громадськими ініціативами, спрямованими на

дослідження та захист історико-культурної спадщини міста та регіону;

 використання сучасних цифрових технологій для популяризації бібліотек, архівів, музеїв,

архівних документів: створення онлайн-виставок з використанням мультимедіа та адаптацією

матеріалів до мобільних пристроїв відповідно до вимог щодо сучасного дизайн коду; активна

позиція архівістів в соціальних мережах; створення та надання в доступ на офіційних вебсайтах

архівних установ 3D віртуальних екскурсій; застосування 3D-технологій для онлайн-

представлення унікальних документів, музейних експонатів.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Привітання — до 3 хвилин

Доповідь — до 7 хвилин

Запитання / відповіді — до 5 хвилин



Модератор круглого столу: Балишев Марат Артурович, к. і. н., директор 

Центрального державного науково-технічного архіву України 

10.00 – Урочисте відкриття круглого столу

Хромов Анатолій Володимирович, к. і. н., Голова Державної архівної служби України

(м. Київ)

Бабаєв Володимир Миколайович, д. н. держ. упр., проф., ректор Харківського

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків)

Меленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації

Державної архівної служби України (м. Харків)

Балишев Марат Артурович, к. і. н., директор Центрального державного науково-

технічного архіву України (м. Харків)

Запартика Олександр Михайлович, директор Білоруського державного архіву науково-

технічної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

Журавльова Ірина Казимирівна, директорка Центральної наукової бібліотеки 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)

10.30 – Виступи та обговорення

Ковтанюк Юрій Славович, к. і. н., директор Центрального державного електронного

архіву України (м. Київ)

Ємельянова Тетяна Олександрівна, к. і. н., перша заступниця Голови Державної архівної

служби України (м. Київ)

Стратегічна роль інформаційних ресурсів у розвитку архівної справи

Гаранін Олександр Якович, к. і. н., директор Українського науково-дослідного інституту

архівної справи та документознавства (м. Київ)

Програма розвитку галузевої науки на 2021–2025 рр. як підґрунтя до становлення

архівного цифрового середовища

Фомичова Ксенiя Сергiївна, к. культурології, вчена секретарка Наукової бібліотеки

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м.

Харків)

Створення цифрових активiв бiблiотек та вiртуалiзацiя їх продуктiв i послуг

Куліков Володимир Олександрович, к. і. н., дослідник Програми вивчення культурних

студій Центрально-Європейського університету (м. Будапешт, Угорщина)

Переваги та виклики у залученні публіки до роботи з матеріалами музеїв та архівів через

інтернет

Алєксєєнко Анна Олександрівна, начальниця відділу використання інформації

документів Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків)

Проєкт ЦДНТА України «Архів у смартфоні»: залучення цифрових технологій для

створення інформаційної автоматизованої системи комплексного керування всіма

архівними процесами

Віслобоков Кирил Асенович, к. і. н., директор ПП «Архівні інформаційні системи» (м.

Київ)

Досвід створення та впровадження комплексної системи інформатизації архіву:

проблеми та перспективи



12.00 – Презентація нової моделі сканера для оцифрування архівних

та бібліотечних фондів

(Віслобоков Кирил Асенович, к. і. н., директор ПП «Архівні інформаційні системи»)

12.10 – Відвідування Музейного комплексу Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова

(Єлісеєва Тетяна Павлівна, директорка Музейного комплексу Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова)

12.30 – 13.00 Перерва

ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Тетернік Ольга Констянтинівна, завідувачка відділом інформаційно-пошукових систем та

автоматизованих архівних технологій Білоруського державного архіву науково-технічної

документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

Інформаційні технології у роботі БДАНТД: теорія, практика, перспективи

Баркова Ольга Валентинівна, к. т. н., системний аналітик, розробник ПЗ (сектор спадщини)

(м. Київ)

Цифрова екосистема установ пам'яті регіону

Цолінка Карина Іванівна, старша наукова співробітниця Державного архіву Одеської області

(м. Одеса)

Які методи реалізації штучного інтелекту можливі в архівній справі

Новікова Ганна Юріївна, к. культурології, бібліотекарка ІІ-ї категорії Наукової бібліотеки

Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова

(м. Харків)

Сучасні цифрові засоби популяризації історико-культурного надбання в музеях. Український

досвід

Горак Артур, доктор габіл., проф. Інституту історії Університету Марії Кюрі-Склодовської

(м. Люблін, Польща)

Польська система АДЕ - збирання, зберігання та надання електронних документів в історичних

архівах

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)

Проєкт мобільного додатку «Kharkiv Travel Guide»: проблеми створення та перспективи

використання

Загорулько Ростислав Олександрович, к. і. н., завідувач сектору інформаційних технологій

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ)

Мельничук Оксана Миколаївна, к. і. н., старший зберігач фондів сектору зберігання та обліку

музейних предметів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м. Київ)

«Адольф Ошеров. Онлайн галерея українського митця». З досвіду популяризації фондів та

колекцій Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

Савич Андрій Валентинович, к. т. н., доцент, завідувач відділу досліджень, розробки та

удосконалення технологій формування СФД Науково-дослідного, проєктно-конструкторського та

технологічного інституту мікрографії (м. Харків)

Досвід розробки та використання методів оцифрування в процесі створення страхового фонду

культурної спадщини із застосуванням електронно-мікрографічних технологій СФД України

15.30 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ


