
 Державна архівна служба України 
 
 

 

 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
(УНДІАСД) 

 
  

Н А К А З 
 

05.01.2015 Київ № 05 
 
 

Про підготовку і проведення 
наукового семінару «Організація 
науково-дослідної роботи», 02 лютого 
2015 р., м. Київ 

 
 

З метою забезпечення належної підготовки та проведення наукового 
семінару «Організація науково-дослідної роботи», який проводиться  у межах 
виконання НДР УНДІАСД на 2015 р. «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»,  
розрахованого на молодих науковців та аспірантів 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план організаційних заходів з підготовки та проведення 
науково-практичного семінару, що додається. 

2. Співробітникам УНДІАСД, задіяним у проведенні наукового 
семінару, забезпечити своєчасне та якісне виконання плану організаційних 
заходів з підготовки та проведення семінару. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
 

Директор інституту       О. Я. Гаранін 
 
 



Додаток 
до наказу від 05 січня 2015 р. № 05 

 
ПЛАН 

організаційних заходів з підготовки та проведення наукового 
семінару «Організація науково-дослідної роботи» 

 
Дата проведення: 02 лютого 2015 р., 11.00 

Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24 
Читальний зал Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ 

 
№ 
з/п Зміст заходу Термін 

виконання 
Відповідальні 

виконавці 
1. Розміщення оголошення про 

проведення семінару на веб-
порталі УНДІАСД 
 

до 16 січня 
2015 р. 

Л. В. Андрієвська  

2. Підготовка та розсилка 
запрошень учасникам семінару, 
укладення списку учасників 
 

до 20 січня 
2015 р. 

Л. В. Андрієвська 

3. Підготовка програми та 
затвердження регламенту 
семінару 

до 28 січня 
2015 р. 

Л. В. Дідух 

4. Підготовка вітального слова 
директора УНДІАСД  
 

до 29 січня 
2015 р. 

Л. В. Андрієвська 

5. Підготовка виступів, доповідей 
на семінарі  

до 29 січня 
2015 р. 

Н. М. Христова 
Л. В. Дідух 
Л. В. Андрієвська 

6. Збір та облік презентацій 
виступів, доповідей учасників 
семінару 

до 30 січня 
2015 р. 

Л. В. Андрієвська  

7. Підготовка прес-релізу про про-
ведення семінару 

до 30 січня 
2015 р. 

Л. В. Дідух 

8. Організація фотозйомки 
семінару 

 02 лютого 
2015 р. 

Л. В. Дідух 

9. Укладання списку доповідачів, 
які братимуть участь у семінарі  

30 січня  
2015 р. 

Л. В. Андрієвська  

10. Координація співпраці щодо 
підготовки та проведення 
семінару з Укрдержархівом  
 

до 02 лютого 
2015 р. 

О. Я. Гаранін 

11. Підготовка та розміщення на 
веб-порталі УНДІАСД 
повідомлення про проведений 
семінар  

до 05 лютого 
2015 р. 

Л. В. Дідух 

 


