














Волинської обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки імені Олени 
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Волинського краєзнавчого музею
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Також, начальник відділу інформації та використання 

документів НАФ Л.Коць ознайомила студентів з 

документами представленими на тематичних 

виставках, які експонуються у читальному залі: «Біль 

Афганістану»,



До Дня Гідності та Свободи»

«Голокост у документах Державного архіву Волинської 

області»















Зі вступним словом перед 

учасниками круглого столу 

виступив директор 

Держархіву області

Карасюк С. Проблемні 

питання щодо порядку 

передачі документів 

реорганізованих центрів 

зайнятості слухачам озвучила 

Мов’як Т. – заступник 

директора Волинського 

обласного центру зайнятості.

Начальник відділу організації і 

координації архівної справи

Маковська С. розповіла слухачам про 

затвердження Державною архівною 

службою України нових форм планово-

звітної документації.

Питання зберігання 

документів НАФ у нових 

формах висвітлила 

начальник відділу зберігання 

документів НАФ Гурська А.



Про використання документів НАФ та 

різновиди запитів слухачів 

проінформувала начальник відділу 

інформації та використання документів 

НАФ Коць Л.

Питання експертизи цінності документів

озвучив – заступник начальника відділу

формування НАФ та діловодства

Дудко О.











Зі вступним словом перед слухачами

виступили начальник відділу

зберігання документів НАФ Держархіву

області Гурська А. та директор

Волинського обласного центру

зайнятості Романюк Р.

Начальник відділу зберігання документів НАФ

Держархіву області Гурська А. провела екскурсійне

ознайомлення з вимогами щодо зберігання архівних

документів в сховищах архіву з роботою відділу

інформаційних технологій та розповіла про експонати

музейної кімнати архіву.



Питання складання номенклатури справ, 

формування документів у справи, порядок 

передачі їх на зберігання в архів установи 

висвітлила документознавець І категорії відділу 

формування НАФ та діловодства Зрум Т

Про Порядок проведення експертизи цінності 

документів, формування особових справ безробітних 

проінформував заступник начальника відділу 

формування НАФ та діловодства Дудко О.































З його особливостями, завданнями та очікуваним результатом - начальник відділу формування НАФ і 

діловодства, координатор проєкту, Олена Галамай.

Начальник відділу використання інформації 

документів Людмила Леонова, яка є членом 

команди проєкту, презентувала методику 

проведення генеалогічних досліджень.













Начальник відділу інформації та використання 

документів НАФ Любов Коць розповіла про основні 

джерела інформації Держархіву області, якими 

користуються користувачі у читальному залі архіву, 

працівники архівної установи при проведення 

генеалогічних досліджень.





Про специфіку роботи з документами, що містять службову інформацію розповіла провідний спеціаліст 

сектору охорони державної таємниці Управління СБУ у Волинській області Катерина Левковська.

Із сучасними вимогами щодо складання номенклатури справ проінформувала спеціаліст відділу 

формування НАФ та діловодства Олеся Охрімук.

З порядком заповнення паспорта архіву установи, підприємства, організації, що зберігає управлінську 

документацію на паперовій основі слухачів ознайомила провідний документознавець відділу формування 

НАФ та діловодства Наталія Слободян.



З порядком заповнення паспорта архіву установи, підприємства, 

організації, що зберігає управлінську документацію на паперовій

основі слухачів ознайомила провідний документознавець відділу

формування НАФ та діловодства Наталія Слободян.

Питання щодо роботи ЕК установи висвітлив заступник начальника 

відділу формування НАФ та діловодства Олег Дудко.

По завершенню семінар-навчання, начальник відділу 

інформації та використання документів НАФ Любов 

Коць ознайомила слухачів з історичними аспектами 

діяльності Державного архіву Волинської області та 

розповіла про експозацію музейної кімнати архіву.









На виставці представлені документи про 

створення 04 грудня 1939 року Волинської 

області з центром у місті Луцьку. У склад 

області включили м.Луцьк, Володимир-

Волинський, Горохівський, Камінь-Каширський 

(із включенням населених пунктів Кобринського 

і Дрогичинського повітів БРСР), Ковельський, 

Луцький, Любомльський повіти.


















