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УДК 930.25(092)(477)Волкотруб

Золота осінь
ГаннИ ВолКотрУб

окреслено трудовий шлях та оха-
рактеризовано науковий доробок Ганни 
Кирилівни Волкотруб, кандидата істо-
ричних наук, старшого наукового співро-
бітника, колишнього вченого секретаря 
та заступника директора УНдіАСд, яка 
понад тридцять років пропрацювала в 
державних архівних установах України.
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1 вересня відзначила свій 60-річ-
ний ювілей Ганна Кирилівна Волко-

труб, колишній вчений секретар Українського науково-дослідного ін-
ституту архівної справи та документознавства (2003–2006), заступник 
директора інституту з наукової роботи (2009–2010), нині старший на-
уковий співробітник відділу архівознавства, кандидат історичних наук. 
Життя і трудова діяльність ювілярки тісно пов’язані з архівною галуз-
зю – понад три десятиліття присвятила вона роботі в архівних установах.

Народилась Ганна Кирилівна на благодатній Черкаській землі в 
с. Сатанівка Монастирищенського району у родині сільського лікаря. 
Закінчивши середню школу, 1970 року вступила на українське відді-
лення філологічного факультету Київського державного (нині наці-
онального) університету імені Тараса Шевченка, де протягом 5 років 
наполегливо опановувала тонкощі мовознавства; у 1975 р. отримала 
диплом філолога, викладача української мови та літератури. 

Трудовий шлях розпочала того ж року в Коржівській середній шко-
лі Баришівського району на Київщині. У вересні 1978 р. прийшла на 
роботу до Київського міського державного архіву (нині державний ар-
хів міста Києва) і назавжди нерозривно пов’язала свою долю з архів-
ною справою. В міському архіві Ганна Кирилівна пройшла шлях від 
молодшого наукового співробітника до начальника відділу інформації, 
оволоділа майже всіма видами архівних робіт, брала участь у підготов-
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ці низки публікацій архіву: збірників, буклетів, довідників, путівників 
по фондах архіву, зокрема – “Государственный архив города Киева: 
Путеводитель” (1989); підготувала та опублікувала огляди фондів Ки-
ївського магістрату (1999) та Києво-Васильківського деканату (2001). 
Не один дослідник-києвознавець, що користувався документами дер-
жархіву м. Києва, вдячний їй за допомогу в пошуках необхідної до-
кументної інформації.

2003 р. Г. К. Волкотруб переходить до професійної наукової діяль-
ності на посаді вченого секретаря УНдіАСд. Займається організацією 
наукової роботи інституту, діяльності дорадчих органів та спеціалізо-
ваної вченої ради, бере активну участь у підготовці та випуску періо-
дичних  та продовжуваних друкованих видань “Студії з архівної справи 
та документознавства” (член редакційної колегії), “Пам’ятки”, “Архі-
вознавство. Археографія. джерелознавство”, серійних видань “Архівні 
та бібліографічні джерела української історичної думки” (головний ре-
дактор), “історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела” (член 
редколегії). За її активної участі підготовлено випуск трьох робочих 
зошитів “Української архівної енциклопедії” та інших фундаменталь-
них видань інституту. одночасно ювілярка працює над дослідженням 
біографії та творчої спадщини відомого українського архівіста Пили-
па Клименка та захищає 2005 року дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за темою “Пилип Васильович Кли-
менко (1887–1955) – історик, джерелознавець, архівознавець”, у якій 
вперше в українській історіографії комплексно вивчає життєвий шлях, 
наукову діяльність та творчий доробок вченого, залучає до наукового 
обігу вичерпну архівну інформацію щодо біографії та наукової діяль-
ності П. В. Клименка, укладає повну бібліографію його наукових праць.

Вийшовши на заслужений відпочинок 2007-го р., Ганна Кирилів-
на не довго залишалась без улюбленої роботи, та й інститут відчував 
постійну потребу у її порадах, фаховому досвіді, щирих настановах. 
У вересні 2009 р. вона повернулась до роботи в інституті уже на по-
саду заступника директора з наукової роботи і з головою поринула в 
організацію роботи оновлених редакцій друкованих органів, діяльність 
вченої та спеціалізованої рад, підготовку документальних збірників, 
довідників, створення рубрики “Архівна освіта” на веб-порталі держ-
комархіву України.

Нині ювілярка працює старшим науковим співробітником у відді-
лі архівознавства УНдіАСд, як відповідальний керівник займається 
підготовкою оновленої редакції “Правил роботи з науково-технічною 
документацією в державних архівах України”, потреба у яких давно 
назріла у вітчизняній архівній галузі. Ганна Кирилівна – член вченої 
ради, методичної комісії інституту, а донедавна і спеціалізованої вченої 
ради; вона працює в редакційних колегіях “Студії з архівної справи та 
документознавства”, “Архівні та бібліографічні джерела української іс-
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торичної думки”, “історія архівної справи: спогади, дослідження, дже-
рела”, незмінний дописувач “Архівів України”.

Вітаючи Ганну Кирилівну з ювілеєм, щиро зичимо її родинного  
благополуччя, доброго здоров’я, творчої наснаги на многії і добрії літа.

Колектив Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства

очерчен трудовой путь и охарактеризован научный потенциал Анны 
Кирилловны Волкотруб, кандидата исторических наук, старшего научного со-
трудника, бывшего ученого секретаря и заместителя директора УНИИАдд, 
которая более тридцати лет проработала в государственных архивных учреж-
дениях Украины. 
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There is highlighted the life and characterized the scientific works of Hanna 
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Affairs and Record Keeping, who more than 30 years had been working in Ukrainian 
state archival institutions.
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