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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
(УНДІАСД) 

 
  

Н А К А З 
 

12. 05. 2014      Київ № 17  
 
 

Про внесення змін до наказу 
УНДІАСД від 10.01.2012 № 06 «Про 
склад вченої ради УНДІАСД на 
2012–2014 рр.» 

 
 

Відповідно до п. 1.7. Положення про вчену раду УНДІАСД, 
затвердженого наказом директора від 05 січня 2012 р. № 03, на часткову 
зміну наказу УНДІАСД від 10.01.2012 № 06 «Про склад вченої ради 
УНДІАСД на 2012-2014 рр.» зі змінами, внесеними наказами УНДІАСД від 
26.06.2012 № 27 «Про внесення змін до складу вченої ради та методичної 
комісії інституту» та від 02. 10. 2013 № 31 «Про внесення змін до наказу 
УНДІАСД від 10.01.2012 № 06 «Про склад вченої ради УНДІАСД на 2012-
2014 рр.»», у зв’язку із штатно-кадровими змінами в УНДІАСД  
НАКАЗУЮ: 

1. Покласти виконання обов’язків заступника голови вченої ради 
УНДІАСД на ХРИСТОВУ Наталію Миколаївну, заступника директора, на 
період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами Мельниченко Олени 
Василівни до дня фактичного виходу Мельниченко О. В. з відпустки. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 
 
Директор інституту                О. Я. Гаранін 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ УНДІАСД від 10.01.2012 
№ 06 «Про склад вченої ради 
УНДІАСД на 2012-2014 рр.»  
 
(зі змінами, внесеними наказами 
УНДІАСД 
від 26.06.2012 № 27 «Про внесення 
змін до складу вченої ради та 
методичної комісії інституту» 
від 02.10.2013 № 31 «Про внесення 
змін до наказу УНДІАСД від 
10.01.2012 № 06 «Про склад вченої 
ради УНДІАСД на 2012-2014 рр.» 
від 12.05.2014 № 17 «Про внесення 
змін до наказу УНДІАСД від 
10.01.2012 № 06 «Про склад вченої 
ради УНДІАСД на 2012-2014 рр.»») 
 
 

СКЛАД 
вченої ради Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства на 2012-2014 рр. 

 
Голова – ГАРАНІН Олександр Якович, директор, кандидат історичних 

наук; 
заступник голови – ХРИСТОВА Наталія Миколаївна, заступник 

директора, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; 
секретар – АНДРІЄВСЬКА Лариса Вікторівна, учений секретар; 
члени вченої ради: 
ВОЛКОТРУБ Ганна Кирилівна, старший науковий співробітник 

відділу архівознавства, кандидат історичних наук; 
ВОРОНІН Віктор Миколайович, Перший заступник Голови Державної 

архівної служби України, кандидат історичних наук; 
ГОРБАТЮК Микола Володимирович, заступник директора, кандидат 

історичних наук; 
ДУБРОВІНА Любов Андріївна, директор Інституту рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, доктор історичних 
наук, професор (за згодою); 

ЗВОРСЬКИЙ Сергій Леонідович, провідний науковий співробітник 
відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; 

КАТРЕНКО Андрій Миколайович, провідний науковий співробітник 
відділу архівознавства, доктор історичних наук, професор; 



КІСІЛЬ Іван Миколайович, директор Центрального державного 
історичного архіву України у м. Києві, кандидат історичних наук; 

КУЛЕШОВ Сергій Георгійович, завідувач відділу документознавства, 
доктор історичних наук, професор; 

МАЙСТРЕНКО Анжела Андріївна, завідувач відділу науково-
інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, кандидат історичних 
наук; 

МЕЛЬНИЧЕНКО Олена Василівна, заступник директора, кандидат 
історичних наук; 

ПРИХОДЬКО Людмила Федорівна, завідувач відділу архівознавства, 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; 

РОМАНОВСЬКИЙ Ростислав Володимирович, завідувач сектора 
науково-технічної інформації відділу науково-інформаційної та редакційно-
видавничої діяльності; 

СЕЛІВЕРСТОВА Катерина Трифонівна, старший науковий 
співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
 
 
Секретар вченої ради       Л. В. Андрієвська 
 

 


