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Про затвердження керівників і  
виконавців НДР 

 
 

Відповідно до наказу Укрдержархіву «Про організацію виконання 
наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2015 році» від 
07.10.2014 № 118, «Тематичного плану науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, що виконуються Українським науково-дослідним 
інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів 
державного бюджету на 2015 рік», затвердженого Головою Укрдержархіву 
Т. І. Барановою 11 грудня 2014 р. 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити керівників і виконавців НДР на 2015 рік: 
1.1. «Дослідження стану нормативно-правової бази України з метою 

створення Національного стандарту «Документи з паперовими носіями. Правила 
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги»» – Н. М. Христова 
(науковий керівник), М. В. Бандура; 

1.2. «Науковий аналіз та розроблення складу реквізитів для побудови 
уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, зафіксованих в новій 
редакції Державного класифікатора управлінської документації» – 
С. Г. Кулешов (науковий керівник), О. М. Загорецька; 

1.3. «Розроблення теоретичних та методичних засад роботи архівних 
установ України з аудіовізуальними документами» – Л. В. Приходько (науковий 
керівник), Г. К. Волкотруб, К. Т. Селіверстова, А. М. Катренко; 

1.4. «Розроблення теоретичних та методичних засад науково-технічного 
опрацювання науково-технічних документів» – Н. М. Христова (науковий 
керівник); 

1.5. «Наукове обґрунтування теоретико-методичних основ організації 
Національного архівного фонду» – Л. В. Приходько (науковий керівник), 
А. С. Чайковський, К. Т. Селіверстова, О. І. Гураль; 

1.6. «Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку системи 
стандартизації у сфері архівної справи та діловодства» – Г. І. Калінічева 
(науковий керівник), Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська; 



1.7. «Дослідження стану організації науково-дослідних та методичних 
робіт, що виконуються на замовлення Державної архівної служби України, з 
метою розроблення теоретико-методологічних засад та нормативних вимог до 
організації та проведення наукових досліджень та методичних робіт архівними 
установами галузі» – Л. В. Дідух (науковий керівник), О. Я. Гаранін, 
Н. М. Христова, Л. В. Андрієвська; 

1.8. «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 
архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу 
стану збереженості документів Національного архівного фонду» – Л. В. Дідух 
(науковий керівник), В. О. Кітам, Н. В. Мурашко, О. М. Гладиренко; 

1.9. «Дослідження стану нормативного та науково-методичного 
забезпечення публікації інформації архівних документів» – М. В. Горбатюк 
(науковий керівник), А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська, 
С. Л. Зворський; 

1.10. «Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з 
питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі 
аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у 
вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково-технічної інформації» – 
А. А. Майстренко (науковий керівник), Р. В. Романовський, Г. І. Калінічева, 
А. І. Титаренко, В. І. Кугай; 

1.11. «Науковий аналіз метаданих обкладинки архівної електронної 
справи, обґрунтування та розроблення вимог до ХМL-схеми (розширюваної 
мови розмітки) метаданих обкладинки архівної електронної справи» – 
П. М. Марченко (науковий керівник), Т. М. Ковтанюк; 

1.12. «Науковий аналіз та визначення складу метаданих для побудови 
ХМL-схеми (розширюваної мови розмітки) метаданих електронного 
примірника» – П. М. Марченко (науковий керівник), Т. М. Ковтанюк; 

1.13. «Проведення наукового аналізу структури і змісту Державного 
класифікатора управлінської документації ДК-010-98 (крім класу 02 
«Організаційно-розпорядча документація») з метою уточнення складу класів 
класифікатора та їхнього вмісту з урахуванням впровадження електронного 
документообігу» – С. Г. Кулешов (науковий керівник), А. Ю. Слизький; 

1.14. «Науковий аналіз та обґрунтування вимог щодо застосування 
основних положень нової редакції ДСТУ4163» – С. Г. Кулешов (науковий 
керівник), В. Ф. Бойко. 
 
 
 
Директор інституту       О. Я. Гаранін 


