Звіт
про наукову діяльність інституту
за 2012 рік

Структура та науковий потенціал інституту
На 01.01.2013 р. у складі інституту функціонує 4 наукові підрозділи:
відділ архівознавства з сектором довідкового апарату та обліку документів,
відділ фізико-хімічних та біологічних досліджень, відділ документознавства,
науково-інформаційний відділ із сектором науково-технічної інформації.
Сектор науково-технічної інформації виконує функції Галузевої служби
науково-технічної
інформації
(ГЦ НТІ)
з
архівної
справи
та
документознавства. Станом на 1 січня 2013 р ДІФ ГЦ НТІ налічує 2276
примірників книг та брошур, 109 річних комплектів журналів, 21 річна
підшивка газет.
До структури інституту також входять сектор бухгалтерського обліку
та звітності і канцелярія .
Станом на 01.01.2013 р. в інституті працюють 34 співробітники (30
наукових працівників). В числі співробітників інституту – 4 доктори
історичних наук та 16 кандидатів наук (історичних, педагогічних, технічних,
біологічних, філологічних).
Протягом 2012 р. один співробітник інституту захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
УНДІАСД внесено до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави (свідоцтво № 01743 від 28 листопада 2012 р.).
Почесними грамотами і подяками Державної архівної служби України
та Солом’янської районної державної адміністрації було відзначено 5
співробітників інституту.
Найважливіші
документознавства

досягнення

в

галузі

архівознавства

та

Впродовж 2012 року дослідницька діяльність інституту здійснювалась
у відповідності до найважливіших напрямів наукових досліджень та
розробок, на підставі замовлення Державної архівної служби та річних планів
науково-дослідної та методичної роботи і науково-видавничої роботи
державних архівних установ України. З 9 науково-дослідних робіт,
завершення яких заплановане у 2012 р., виконано 8 НДР. Доопрацювання
другої редакції «Правил роботи з науково-технічною документацією в
державних архівах України» відкладене до затвердження Міністерством
юстиції України «Правил роботи архівних установ України».
У галузі «Соціальні та гуманітарні чинники формування в Україні
суспільства і економіки знань. Історична пам’ять та європейські цінності»
наукові дослідження були спрямовані на підготовку монографії
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«Національний архівний фонд: сутність, історія, структура» (автор к. і. н.
Л. Ф. Приходько), у якій проаналізовано та узагальнено ключові історикокультурні, теоретико-методологічні, правові аспекти організації, формування,
обліку та зберігання документів НАФ в Україні і на цій основі розроблено
цілісну концепцію Національного архівного фонду. Розпочато роботу з
підготовки галузевого стандарту «Страховий фонд документів національного
архівного фонду. Порядок створення та внесення змін» (керівник роботи
М. В. Ковтун), яким буде встановлено єдині технічні вимоги до створення
страхового фонду документів НАФ. В галузі «Інформаційні технології та
ресурси. Розвиток національних інформаційних ресурсів та освоєння світових
джерел наукової інформації» закінчено роботу з підготовки українськоанглійського та англійсько-українського словника «Архівна термінологія»
(керівник роботи к. пед. н. К. Т. Селіверстова), до якого включено понад 1000
українських архівознавчих та документознавчих термінів з їх англійськими
відповідниками, що сприятиме адаптації вітчизняної архівознавчої
термінології до міжнародних стандартів. У рамках виконання галузевої
програми «Архівна україніка» здійснюється підготовка «Переліку фондів, що
містять документи архівної україніки в США» (керівник роботи
Р. В. Романовський), до якого планується включити відомості про більш ніж
1,5 тис. архівних фондів державних установ, громадських організацій,
приватних архівів США, що зберігають архівні документи з історії
української діаспори. В галузі «Політико-правові, економічні та управлінські
механізми зміцнення конкурентоспроможності України. Історичні, політикоправові аспекти стратегії державного будівництва, підвищення якості
управління» здійснювалися наукові розробки, спрямовані на створення
нормативної та методологічної бази для запровадження електронного
документообігу та архівного зберігання електронних документів. Завершено
підготовку науково-аналітичного огляду «Обґрунтування віднесення
електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду»
(керівник роботи к. і. н. Ю. С. Ковтанюк), автори якого проаналізували
вітчизняний та зарубіжний досвід виокремлення серед електронних
інформаційних ресурсів таких, що за своєю інформаційною складовою
можуть бути віднесені до Національного архівного фонду та відібрані для
постійного архівного зберігання, що сприятиме подальшому удосконаленню
фондового складу вітчизняних електронних архівних зібрань. Розпочато
роботу над розробленням вимог до «Уніфікованого інформаційного об’єкту
для обміну та зберігання електронних документів» (відповідальний
виконавець к. т. н. П. М. Марченко), які сприятимуть оптимізації системи
електронного діловодства в органах державної влади і управління та
відбиранню електронних документів на архівне зберігання.
За підсумками конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних
робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2011 рік,
оголошеними влітку 2012 р., методичному посібнику «Фондування
документів НАФ» (керівник роботи – к. і. н. Л. Ф. Приходько) було
присуджене перше місце.
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Понад планові завдання співробітниками інституту було проведено
обстеження умов зберігання документів у архівосховищах ЦДАЗУ,
ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, Державного
архіву Закарпатської області та державного архіву Київської області з метою
збирання матеріалу для підготовки науково-методичної розробки
«Дослідження впливу біологічних факторів на збереженість архівних
документів», запланованої на 2013 рік.
Протягом звітного року колективом інституту виконано низку
додаткових до плану доручень Державної архівної служби України:
підготовлено матеріали до доповіді Голови ДАСУ на щорічній 13 Загальній
конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) та на
тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб Білорусії, Росії,
України. Підготовлено відгуки на 3 проекти ДСТУ, розроблені Науководослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом
макрографії. Надано рецензії на рукопис першого тому анотованого реєстру
описів Держархіву Івано-Франківської області та проект «Інструкції з обліку
електронних документів НАФ», розроблений ЦДЕА України. Сформовано
пропозиції до тематичного плану випуску журналу «Архіви України» на 2013
рік.
Надавались відповіді на запити на інформацію з питань оформлення
управлінських документів та організації роботи зі службовими документами

Впровадження результатів досліджень у галузі архівознавства та
документознавства
2012 року у практику роботи державних архівних установ
продовжувалось впровадження наукових розробок інституту. З цією метою
було оприлюднено тексти розробок інституту, завершених у попередньому
році, на веб-сторінці УНДІАСД, зокрема методичних рекомендацій
«Страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними
юридичними чи фізичними особами», «Порядок приймання-передавання
електронних документів до держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання»,
«Порядок організації електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади», «Порядок
роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання», «Перелік форматів даних електронних
документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання», «Перелік
соціально значущих видів документів, що мають надходити до архівних
установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до
джерел формування Національного архівного фонду», «Служби науковотехнічної інформації державних архівних установ України: інформаційна,
організаційна та науково-методична діяльність».
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Практичне застосування нових розробок сприятиме унормуванню
процесу страхування документів НАФ у разі надання їх у користування поза
архівними установами, оптимізації процесу запровадження системи
електронного документообігу та архівного зберігання електронних
документів, забезпеченню збереження соціально значущих документів, що
зачіпають права громадян та інтереси держави, удосконаленню діяльності
служб НТІ у державних архівних установах.
Під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
вийшов друком навчальний посібник «Загальне документознавство» (автор
д. і. н. С. Г. Кулешов), рекомендований для студентів вищих навчальних
закладів.
Відповідно до позиції 217.2.1-2011 Плану державної стандартизації на
2011 рік «Державний класифікатор управлінської документації. Перегляд
класу 02 «Організаційно-розпорядча документація» Розроблення зміни № 1
до ДК 010-98» відділ розробив остаточну редакцію зазначених змін і надав їх
на погодження у відповідні установи (С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко). Зміна № 1
до ДКУД внесена до проекту наказу відділу стандартизації департаменту
технічного регулювання Мінекономрозвитку України (грудень 2012 р.).
На базі підготовлених інститутом розробок департаментом
діловодства, формування, обліку та зберігання документів НАФ ДАСУ було
підготовлено проект «Змін до типового порядку здійснення електронного
документообігу в органах виконавчої влади», який направлено на
затвердження до Міністерства юстиції України.
В рамках впровадження здійснювалась публікація матеріалів
досліджень у фахових виданнях, надавались консультації державним
архівним установам з роз’ясненнями щодо окремих положень
впроваджуваних документів, зокрема з питань роботи з новою редакцією
«Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств і організацій із зазначенням строків зберігання документів»,
проводились спільні наради з питань впровадження розробок. В червні 2012
року спільно з ЦДАЗУ був проведений семінар «Специфіка і особливості
фондування документів», на якому обговорювалися важливі питання
формування та організації архівних фондів.
Видавнича діяльність
Протягом 2012 року інститутом було здійснено 28 видань (з них 17 на
цифрових носіях), серед яких довідники, навчальні посібники, періодичні та
продовжувані видання, автореферати кандидатських дисертацій.
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За звітний період видано:
Довідники, словники, бібліографічні покажчики:
1. Archives of Ukraine : Guidebook / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД ; уклад. :, О. Гаранін, M. Горбатюк, Л. Шнуровська. – K., 2012. 232 c.
2. Збірник Archival legislation of Ukraine: 1991–2011 / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД. - К., 2012. - 132 с.
3. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 2 : Метричні книги у фондах державних
архівів Київської, Миколаївської, Рівненської, Сумської областей / Держ.
архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд. : С. Л. Зворський, М. В. Ковтун. – К., 2012. –
876 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
4. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 4 : Метричні книги у фондах державних
архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської
областей
/ Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К.,
2011. – 736 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
5. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 1 : Метричні книги у фондах
Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. інт архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб,
С. Зворський. – К., 2011. – 570 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
6. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 5, кн. 2 : Метричні книги у фондах
Державного архіву Харківської області / Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. інт архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб,
С. Зворський. – К., 2011. – 618 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
7. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 6 : Метричні книги у фондах державних
архівів в Автономній Республіці Крим, Запорізької та Херсонської областей /
Укрдержархів, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ;
упоряд. : В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський. – К., 2011. – 680 с.
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
8. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах : міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних
архівів Вінницької та Кіровоградської областей / Укрдержархів, Укр. наук.дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. : В. Бондарчук, Г.
Волкотруб, С. Зворський. – К., 2011. – 580 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
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Навчальні посібники:
1. С. Г. Кулешов. Загальне документознавство. Навчальний посібник. К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 122 с.
Нормативні документи та методичні посібники:
1. Служби науково-технічної інформації державних архівних установ
України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність.
Методичні рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.:
С .С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. –
К., 2012. – 34 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
2. Методичні рекомендації зі страхування документів НАФ їх
власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами /
Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. С. Г. Кулешов. – К., 2011. –
37 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov
3. Перелік соціально значущих видів документів, що мають надходити
до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не
належать до джерел формування Національного архівного фонду : проект /
Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. Ю. Слизький (відп.
виконавець), О. В. Денисенко. – К., 2011. – 11 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
4. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД ; авт.: П. М. Марченко, Ю. С. Ковтанюк. –
К., 2011. – 10 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
5. Порядок приймання-передавання електронних документів до
держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання : метод. рекомендації / Держ.
архів. служба України, УНДІАСД ; авт.: Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко. –
К., 2011. – 31 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
6. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання / Держ. архів. служба
України,
УНДІАСД;
уклад.:
Ю. С. Ковтанюк,
Ю. І. Забенько,
П. М. Марченко –
К., 2011. –
96 с.
Режим
доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
7. Підготовка путівника по фондах архіву. Методичні рекомендації /
Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. –
56 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
8. Підготовка архівних покажчиків. Методичні рекомендації / Держ.
архів. служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 14 с.
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
9. Підготовка архівних оглядів. Методичні рекомендації / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – К., 2011. – 9 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
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Періодичні та продовжувані видання:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник.
Т. 19 кн. 2 / Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011.– 126 с.
2. Пам’ятки: Археогр. щорічник. Т. 12 / Укрдержархів, УНДІАСД. – К.,
2011. – 184 с.
Бюлетені ГЦ НТІ
1. Бюлетень ГЦНТІ «Українська дипломатія, 1917–1924 рр. : матеріали
до бібліографії». Вип. 17 / Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. інт архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з
архів. справи та документознавства, Нац. іст. б-ка України ; уклад.:
С. С. Артамонова,
А. А. Майстренко,
З. М. Мусіна,
Л. П. Одинока,
Р. В. Романовський. –
К.,
2012.
–
99 с.–
Режим
доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
2. Бюлетень ГСНТІ «Служби науково-технічної інформації архівних
установ України: інформаційна, організаційна, та науково-методична
діяльність : метод. рекомендації. Вип. 18. / Держ. архів. служба України, Укр.
наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.техн. інформації з архів. справи та документознавства ; уклад:
С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. –
К., 2012. – 33 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
Під грифом інституту вийшло 6 авторефератів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, захист яких проходив у
спеціалізованій вченій раді інституту:
1. Гаращук Т. С. Організація діловодства в дворянських депутатських
зібраннях на території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) : автореф.
дис. … канд. іст. наук : 27.00.02 / Гаращук Тетяна Степанівна ; Укрдержархів,
УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
2. Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науководослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в
м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих
досліджень : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.02 / Горєва Вікторія
Володимирівна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
3. Зозуля С. М. Сучасна архівна термінологія в Україні : автореф.
дис. … канд. іст. наук: 27.00.02 / Зозуля Світлана Миколаївна ;
Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
4. Капарулін Ю. В. О. О. Рябінін-Скляревський (1878-1942 рр.):
інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 /
Капарулін Юрій Валерійович ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
5. Ковтанюк Ю. C. Електронне документознавство в Україні: сутність
наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф.
дис. … канд. іст. наук: 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Укрдержархів,
УНДІАСД. – К., 2012. - 20 c.
6. Сальнікова Н. В. Нормативне та науково-методичне забезпечення
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діловодства в Україні у 1920-1930-х рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук:
27.00.02 / Сальнікова Наталія Валеріївна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К.,
2012. - 20 c.
За участю співробітників відділу документознавства інституту було
підготовлено видання :
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. /
Держ. архів. служба України ; уклад. : С. В. Сельченкова, Н. О. Кузьміна,
С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька, А. Ю. Слизький. - К.: Інкунабула, 2012. –
286 с.
Підготовлено до друку:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник.
Т. 20.
2. Пам’ятки. Археогр. щорічник. Т. 13.
3. Матеріали
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження
(Життєвий цикл електронного документа)».
4. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в архівах
України. Міжархівний довідник. Т. 8, кн. 1 : Чернігівська обл.
Співробітниками УНДІАСД опубліковано 25 статей у вітчизняних
наукових фахових виданнях.
У грудні 2012 року науковий щорічник «Студії з архівної справи та
документознавства» та археографічний щорічник «Пам’ятки» були внесені
до міжнародної бази даних та отримали міжнародний стандартний номер
періодичного видання ISSN (International Standard Serial Number), який
ідентифікує періодичне видання незалежно від країни походження.
Науково-інформаційна діяльність
Протягом року інформація про роботу інституту постійно
висвітлювалась на власному веб-сайті УНДІАСД та в засобах масової
інформації. Були оновлені рубрики «Дорадчі органи», «Спеціалізована вчена
рада», «Аспірантура», «Публікації на порталі», «Інформуємо громадськість»,
«Матеріали у ЗМІ». Основні події з життя колективу та наукової діяльності
інституту оперативно висвітлювались в рубриці «Новини» (89 повідомлень).
Постійно доповнювалась рубрика «Публікації на порталі», що нараховує
станом на 01.01.2013 р. 289 найменувань. Повністю завершено створення
російськомовної версії, розпочато створення англомовної версії веб-сайту.
Значна увага у звітному році приділялась питанням співпраці з
засобами масової інформації: було розроблено план співпраці зі ЗМІ,
постійно здійснювалося інформування засобів масової інформації про
заходи, що проходили в інституті, підготовка та розсилання прес-релізів.
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Періодично на сторінках преси публікувалися повідомлення про
документознавчі та архівознавчі розробки інституту, консультації з питань
загального та спеціального діловодства, діяльності архівних підрозділів
установ підприємств, організацій, зокрема в журналах «Кадровик України»,
«Довідник кадровика», «Секретар-референт», «Кадрова практика» (32
публікації). Всього протягом року інститутом було здійснено 37 публікацій у
засобах масової інформації, серед них інтерв’ю газеті «Україна молода» («В
огні не згорить і пилом не припаде»), інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр»
(«Архівісти України відзначили своє професійне свято») та стаття в
альманасі «Наука і суспільство» («Поступ архівістів на шляху до створення
інформаційного суспільства») директора інституту О. Я. Гараніна.
Науково-інформаційний відділ інституту продовжував забезпечувати
бібліографічний та науковий супровід розділів веб-порталу Укрдержархіву:
«Публікації на порталі», «Нормативна база», «Архівна освіта», рубрик
«Архівні установи Національної академії наук України», «Архівні установи
Міністерства культури», «Архівні установи Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України», «Музеї» розділу «Архівні установи». Проведено
бібліографічне редагування списку друкованих та електронних видань
державних архівних установ України за минулий рік.
ГЦ НТІ, що функціонує на базі науково-інформаційного відділу,
протягом року здійснював інформаційне забезпечення виконання науководослідної та науково-методичної роботи УНДІАСД та архівних установ,
інформаційне забезпечення основних груп користувачів: Укрдержархіву,
архівних установ, аспірантів, здобувачів, що працюють поза аспірантурою,
науковців-дослідників, зокрема виконано 21 тематичний інформаційний
запит. Продовжувалося комплектування, облік, упорядкування книжкового
фонду ДІФ, який протягом року збільшився на 302 примірники. Тривало
наповнення електронного каталогу ГЦ НТІ АСД УНДІАСД, який налічує
понад 3 тис. бібліографічних записів. Проводилося розповсюдження видань
УНДІАСД, зокрема, видання були передані учасникам розширеного
засідання колегії Укрдержархіву, Державній науковій архівний бібліотеці,
Держархіву Житомирської обл., Національній бібліотеці України ім.
В. І. Вернадського,
Національній
історичній
бібліотеці,
Одеській
національній науковій бібліотеці ім. М. Горького, Книжковій палаті України,
бібліотекам НАУ, Одеського краєзнавчого музею, Центру пам’яткознавства
НАН України, Київському національному університету імені Тараса
Шевченка, Історико-меморіальному музею М. Грушевського, Агенції
«Книжкова біржа», Міжнародному фонду «Сейбр-Світло», іншим установам.
Здійснювалась офіційна розсилка видань УНДІАСД за визначеним
переліком.
Надавались систематичні консультації з питань класифікації видань за
системами ББК та УДК, бібліографічного опису видань за новим
національним стандартом, визначення індексів УДК наукових тем інституту,
публікацій у виданнях УНДІАСД, державних архівних установ,
Укрдержархіву. Визначено індекси УДК до 47 різних видань та 85 статей.
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Відповідно до вимог Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського для
розміщення на веб-сторінці «Наукова періодика України» підготовлено
електронну версію наукового щорічника «Студії з архівної справи та
документознавства» (т. 19, кн. 1, 2).
Робота вченої ради, дирекції, методичної комісії інституту
Протягом 2012 р. відбулось 7 засідань вченої ради, на яких
розглядалися питання поточного планування, звітності та оцінки діяльності
інституту протягом року, результати виконання наукових розробок,
діяльності аспірантури, спеціалізованої вченої ради, галузевого центру
науково-технічної інформації, друкованих органів УНДІАСД, затвердження
тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук аспірантів та здобувачів, що працюють поза аспірантурою,
тощо. В листопаді 2012 р. на засіданні вченої ради було обговорено підсумки
міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ:
актуальні завдання та практичне впровадження», в грудні - було розглянуто
та схвалено концепцію розвитку інституту у 2013-2018 рр.
Відновила роботу дирекція інституту, яка протягом року провела 4
засідання та розглянула низку важливих питань організаційної і
господарської діяльності інституту: роботи служби охорони праці,
протипожежної безпеки, співпраці зі ЗМІ, зміцнення трудової дисципліни,
організації діловодства та передавання документів на архівне зберігання,
підготовки нової редакції колективного договору тощо.
Впродовж звітного року було проведено 7 засідань методичної комісії,
на яких розглянуто проекти завершених протягом року науково-методичних
досліджень та заслухано річні звіти про виконання планових науководослідних робіт, розпочатих у 2012 р
Співробітники інституту:
були затверджені науковими керівниками здобувачів наукового
ступеня кандидата історичних наук:
Кулешов С. Г.
Малиновського В. М. «Історія та сучасні підходи до побудови систем
керування безпекою процесів електронного документотворення та
документообігу: документознавчий аналіз», за спеціальністю 27.00.02 –
документознавство, архівознавство;
брали участь у офіційному опонуванні кандидатських дисертацій:
Горбатюк М. В.
Хоменко О. О. «Формування та основні напрямки діяльності уряду
Української Держави 1918 року»
за спеціальністю 07.00.01 – історія України;

11

Загорецька О. М.
Сальнікова Н. В. «Нормативне та науково-методичне забезпечення
діловодства в Україні у 1920-1930-х роках»
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство
Сокур Л. А. «Державна політика України у сфері діловодства
(1917-2010): основні риси й напрями»
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство;
Кулешов С. Г.
Кудлай В. О. «Документаційне забезпечення системи управління якістю
на промисловому підприємстві»
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство;
Мельниченко О. В.
Тихоненко Ю. М. «Шевченківський національний заповідник у Каневі
(1925-2005 рр.)»
за спеціальністю 07.00.01 – історія України;
підготували відгуки на автореферати кандидатських та
докторських дисертацій:
Артамонова С. С.
Савинова Т. М. (Російська Федерація) «Бібліотеки в контексті
соціокультурного простору транскордонного регіону (на прикладі
оренбурзької губернії 1865-1919 рр.)»
за спеціальністю 05.25.03 – бібліотекознавство, бібліографознавство та
книгознавство;
Гаранін О. Я.
Горова С. В. «Періодичні електронні видання в системі бібліотечних
інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця ХХ – початку
ХХІ ст.)»
за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство;
Горбатюк М. В.
Матвієнко А. Т.
«Документально-інформаційне
забезпечення
туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект»
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство;
Зворський С. Л.
Добровольська В. В. «Керування документацією в органах управління
культурою України: соціально-комунікаційний аспект.»
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство;
Катренко А. М.
Купріянчук О. В. «Новітня історіографія українського національного
руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст.»
за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни;
Ковтун М. В.
Кузюк О. М. «Державна політика в галузі кінематографа в радянській
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Україні (кінець 1920-х – 1930-ті роки)»
за спеціальністю 07.00.01 – історія України;
Кулешов С. Г.
Глушан О. В. «Наукова, педагогічна та громадська діяльність
С. В. Бородаєвського (1870–1942 рр.)»
за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни;
Плешкевич Є. О. (Республіка Білорусь) «Документальний підхід у
бібліотекознавстві та бібліографознавстві: етапи формування і напрями
розвитку»
за спеціальністю 07.24.03 – бібліотекознавство, бібліографознавство та
книгознавство;
Приходько Л. Ф.
Якобчук Н. О. «Документальна спадщина І. М. Каманіна (1850-1921):
джерелознавчий аспект»
за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни.
Були підготовлені також відгуки на кваліфікаційні магістерські та
дипломні роботи випускників Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв та Національного університету культури і мистецтв.
Надано наукові рецензії на рукописи навчальних посібників та
монографій Г. М. Швецової-Водки (Рівненський державний гуманітарний
університет) «Загальна теорія документа і книги», Н. О. Леміш
(Конотопський інститут Сумського державного університету) «Організація
діловодства в адміністративних установах Лівобережної України в першій
половині ХІХ ст.», А. І. Шаповала (НБУВ) «Дмитро Антонович: життя та
діяльність», на збірник «Наукові праці Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського.
Випуск 33» та рукопис робочої програми
«Документознавство» для студентів спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» (НАКККІМ).
На прохання національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
розглянуто та прорецензовано рукопис науково-дослідної роботи «Новітні
інформаційні технології та їх вплив на національний суверенітет» (рецензент
д. і. н. С. Г. Кулешов).
Робота спеціалізованої вченої ради
За звітний період відбулось 7 засідань спеціалізованої вченої ради, на
яких розглядалися питання експертизи дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук, прийняття їх до захисту та захисти
дисертацій.
Протягом року у спеціалізованій вченій раді К 2686401 в УНДІАСД з
правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
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відбулись 6 захистів кандидатських дисертацій (з них 3 працівники архівної
галузі):
за спеціальністю 070006 – історіографія джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни:
Капарулін Ю. В.
«О. О. Рябінін-Скляревський
(1878-1942 рр.):
інтелектуальна біографія історика»;
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство
Гаращук Т. С. «Організація діловодства в дворянських депутатських
зібраннях на території України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)»
Горєва В. В. Дослідницька діяльність Української філії науководослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в
м. Києві: економічні та інформологічні напрями документознавчих
досліджень;
Зозуля С. М. «Сучасна архівна термінологія в Україні»;
Ковтанюк Ю. C. «Електронне документознавство в Україні: сутність
наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку»;
Сальнікова Н. В. «Нормативне та науково-методичне забезпечення
діловодства в Україні у 1920-1930-х рр.»
Наукові конференції, семінари, наради
Організація наукових конференцій, семінарів
17 червня на базі ЦДАЗУ проведено семінар «Специфіка і особливості
фондування документів» за участю директора інституту к. і. н.
О. Я. Гараніна, завідувача відділу архівознавства к. і. н. Л. Ф. Приходько,
завідувача відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень к. і. н.
Н. М. Христової.
11-12 жовтня УНДІАСД спільно з ДАСУ, ЦДЕА України, Академією
державного управління при президентові Україні було проведено
міжнародну
науково-практичну
конференцію
«Електронний
документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл
електронного документа)», відповідно до Плану спільних заходів Державної
архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська
Федерація). Учасниками конференції стали 150 науковців, представників
архівних служб та установ, навчальних закладів з Естонії, Литви, Білорусі,
Казахстану, Російської Федерації, США. Матеріали конференції видані
окремим випуском, окремі доповіді опубліковані у науковому щорічнику
«Студії з архівної справи та документознавства» (т. ХХ).
Співробітники інституту взяли участь у 23 наукових конференціях.
Організація виставок, презентацій
У березні 2012 року для студентів гуманітарного факультету
Національного авіаційного університету, що проходили виробничу практику
на базі інституту, було підготовлено виставку навчальних посібників та
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довідкових видань УНДІАСД, на якій було представлено понад 20
найменувань книг.
До початку роботи міжнародної науково-практичної конференції
«Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження»
було приурочено виставку видань інституту 2010-2012 рр., підготовлену
науково-інформаційним відділом. На виставці, розгорнутій у фойє
конференц-залу Академії державного управління при президентові України,
де проходило пленарне засідання конференції, було репрезентовано 38
видань.
Міжнародні зв'язки інституту
Міжнародна діяльність інституту в 2012 р. здійснювалась на підставі
угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках співпраці
державних архівних служб. В складі офіційної української делегації директор
УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у щорічній тристоронній зустрічі
керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі, що
проходила в м. Ужгороді 29 травня - 1 червня 2012 р.
У рамках договору про співпрацю між БілНДІДАС, ВНДІДАС та
УНДІАСД, директор інституту О. Я. Гаранін та завідувач відділу фізикохімічних та біологічних досліджень. М. Христова взяли участь у XIX
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Документація
в
інформаційному суспільстві: «хмарні» технології і електронний
документообіг», яка проходила на базі Всеросійського науково-дослідного
інституту документознавства та архівної справи (м. Москва, Російська
Федерація) 24-25 жовтня. О. Я. Гаранін виступив на конференції з доповіддю
«Забезпечення збереженості документів НАФ України в умовах
впровадження електронного документообігу: до еволюції питання».
Н. М. Христова ознайомилася з досвідом роботи з організації надання
консалтингових послуг у ВНДІДАС.
На запрошення БілНДІДАС директор інституту О. Я. Гаранін та
завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень. М. Христова
взяли участь у науковій конференції «Історична спадщина Білорусі:
виявлення, збереження та вивчення», що проходила в Мінську 17-18 травня.
О. Я. Гаранін виступив з доповіддю «Підготовка кадрів вищої кваліфікації в
галузі документознавства та архівознавства періоду незалежної України
1991–2011 рр.» на пленарному засіданні конференції та провів засідання
секції «Архівіст і документознавець в сучасному суспільстві: до питання про
освітню модель фахівця», де з доповіддю «Підготовка документознавців і
архівістів в Україні» виступила Н. М. Христова.
Під час візитів в Мінськ та Москву представники УНДІАСД
обмінялися з білоруськими та російськими колегами примірниками власних
наукових видань. Налагоджено також обмін електронними версіями видань
УНДІАСД з БілНДІДАС.
Видання інституту були також надіслані до Історико-архівного
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інституту РГУ (м. Москва).
Продовжувалася співпраця у галузі видавничої діяльності:
представники ВНДІДАС (М. В. Ларін), Московського історико-архівного
інституту РГУ (О. В. Алексєєва), БілНДІДАС (А. Є. Рибаков, В. Ф. Жумарь),
Білоруського державного університету (М. Ф. Шумейко) входять до складу
редколегій періодичних та продовжуваних видань УНДІАСД.
Науковцями УНДІАСД було підготовлено відгуки на автореферати
дисертацій, виконаних білоруськими та російськими дослідниками
(Є. О. Плешкевичем (Республіка Білорусь) «Документальний підхід у
бібліотекознавстві та бібліографознавстві: етапи формування і напрями
розвитку» та Т. М. Савиновою (Російська Федерація) «Бібліотеки в контексті
соціокультурного простору транскордонного регіону»).
Зміцненню міжнародних зв’язків УНДІАСД сприяло проведення
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Електронний
документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл
електронного документа», в ході якої були встановлені особисті наукові
контакти з фахівцями з питань електронного документообігу з Естонії,
Казахстану, Литви та інших республік пострадянського простору.
Підготовка наукових кадрів
На кінець звітного року в аспірантурі УНДІАСД навчається 6
аспірантів (2 за держзамовленням), в їх числі 2 працівники архівної галузі, за
спеціальностями 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни, 27.00.02 – документознавство, архівознавство. 2
аспіранти – працівники архівної галузі. У 2011/2012 навчальному році 1
аспірант достроково закінчив аспірантуру у зв’язку із захистом дисертації. На
навчання (2012/2013 навчальний рік) прийнято 1 аспіранта.
2012 року наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України у аспірантурі УНДІАСД відкрито нову спеціальність 27.00.02 документознавство, архівознавство.
На базі інституту проводились практичні заняття та здійснювалась
виробнича практика студентів Національної академії керівних кадрів
працівників культури і мистецтв, Національного авіаційного університету,
Національного університету культури і мистецтв.

