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Сергій Георгійович Кулешов
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Від упорядників

Біобібліографічний покажчик присвячено 60-річчю від дня народження відомого українського ученого-документознавця Сергія
Георгійовича Кулешова, доктора історичних наук, професора, автора багатьох наукових праць, навчальних видань.
До покажчика вміщено редакційну статтю про життєвий та
творчий шлях С. Г. Кулешова, «Основні дати життя та діяльності»
С. Г. Кулешова, статтю з аналізом його документознавчих дослід
жень та розділ «Колеги про ювіляра».
Основна частина покажчика складається з чотирьох розділів.
У розділі «Наукові праці С. Г. Кулешова» у хронологічній по
слідовності подано перелік усіх наукових праць ученого (моно
графії, навчальні посібники, нормативні документи, методичні
розробки, дисертації та автореферати дисертацій, статті у фахо
вих періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових
праць, матеріалах конференцій; всього 170 бібліографічних за
писів).
Розділ «С. Г. Кулешов у складі редакційних колегій наукових
видань» містить відомості про видання (за алфавітом назв), у ро
боті редакційних колегій яких бере участь С. Г. Кулешов.
У розділі «Дисертаційні дослідження, захищені під науковим
керівництвом С. Г. Кулешова» подано за хронологією інформацію
про наукові роботи, керівництво якими він здійснював з 1996 по
2009 роки.
Розділ «Публікації про С. Г. Кулешова» включає подані за хро
нологією публікації, присвячені С. Г. Кулешову та його науковій
діяльності.
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Допоміжний апарат включає «Алфавітний покажчик назв
праць» та «Іменний покажчик».
Джерелами при укладанні біобібліографічного покажчика
стали фонди Національної парламентської бібліотеки України,
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Дер
жавної наукової архівної бібліотеки; довідково-інформаційний
фонд Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної
справи та документознавства; особистий архів С. Г. Кулешова.
Бібліографічний опис видань здійснено відповідно до правил бібліографічного опису документів, встановлених ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання», а скорочення слів –
згідно з ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові
у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила».
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Сергій Георгійович Кулешов:
життєвий та творчий шлях

Сергій Георгійович Кулешов – відомий український документознавець, автор численних наукових праць і член редакційних
колегій провідних українських видань з питань документознавства, бібліотекознавства, книгознавства. В Україні та за її межами
він добре знаний як фахівець з питань документознавства.
Народився Сергій Георгійович Кулешов у місті Києві 27 серпня 1950 року. Батько – Георгій Веніамінович Кулешов, учасник
Великої Вітчизняної війни, працював робітником на Київському
керамічному заводі. Мати – Вікторія Олексіївна Кулешова (дівоче
прізвище – Перепелиця), працювала друкаркою у редакціях про
відних українських журналів.
У 1967 р. закінчив 38 середню школу у м. Києві, а з вересня
почав працювати старшим лаборантом сектора держави і права
АН УРСР. У вересні 1968 р. звільнився у зв’язку зі вступом на ста
ціонарне навчання бібліотечного факультету Київського державного інституту культури, який закінчив у 1972 р. за спеціальністю
«бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації технічних бібліотек».
За розподілом працював старшим лаборантом на кафедрі науковотехнічної інформації цього навчального закладу. З листопада
1972 р. по лютий 1974 р. проходив службу у Прикордонних вій
ськах СРСР. Після служби в армії повертається на роботу на кафедру науково-технічної інформації Київського державного інс
титуту культури, де працює завідувачем лабораторією. З 1978 р.
навчався у стаціонарній аспірантурі на цій кафедрі, а після її закін
чення у 1980 р. працював викладачем цієї кафедри. Викладав кур-

9

Сергій Кулешов: учений-документознавець

си «Історія природничо-наукової книги», «Документальні джерела
наукової інформації». У січні 1984 р. у Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської захистив кандидатську
дисертацію «Навчальні внутрішньовузівські видання як джерела
інформації і робота з ними вузівських бібліотек», здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «книгознавство». З 1987 р. його переводять на посаду старшого викладача,
а з 1989 р. – доцента кафедри науково-технічної інформації. З середини 1980-х рр. почав опрацьовувати проблематику, пов’язану
з дослідженням документальних джерел наукової інформації. Результати досліджень публікує у всесоюзному журналі «Научнотехническая информация» та республіканському збірнику «Науковедение и информатика». У 1990 р. відділ наукової інформації
з суспільних наук при Інституті філософії АН УРСР опублікував
його роботу «Развитие документальных источников научной информации (историко-типологический анализ)» у вигляді препринта (у 3-х частинах). У 1991 р. отримав наукове звання доцента.
З 1993 р. по 1995 р. навчався у докторантурі на кафедрі науковотехнічної інформації Київського державного інституту культури.
У 1995 р. видав монографію «Документальні джерела наукової
інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми».
З 1 вересня 1996 р. по цей час працює завідувачем відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту ар
хівної справи та документознавства. Цей період життя був най
більш плідним в його науковій роботі. У 1997 р. він захистив
дисертацію «Типологія наукових документів: історія та сучасний
стан» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.
У 2000 р. він публікує монографію «Документознавство: Історія.
Теоретичні основи», за яку в 2001 р. Науковою радою Державного
комітету архівів України йому було присуджено премію імені Василя Веретеннікова. У 2000 р. отримує наукове звання професора.
За час роботи в інституті бере участь у розробленні низки фундаментальних тем з документознавства та архівознавства, зокрема,
«Основних положень організації науково-дослідної та методичної
роботи в державних архівних установах України» (2001 р.), «Методичних рекомендацій щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Дер-
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жавна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (2004 р.), «Методики грошової оцінки документів
Національного архівного фонду» (2005 р.), концепції проекту
Закону України «Про справочинство» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 426-р),
«Збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих доку
ментів» (2006 р.), Переліку науково-технічних документів пос
тійного строку зберігання (2007 р.), «Методики віднесення доку
ментів Національного архівного фонду до унікальних» (2008 р.),
нової редакції «Переліку типових документів, що утворюються
в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств і організацій із зазначенням
строків зберігання документів» (2010 р.), навчального посібника
«Документознавство» для вузівської підготовки фахівців зі спе
ціальностей «Архівознавство» та «Документознавство та інфор
маційна діяльність» тощо (2010 р.).
Сергій Георгійович – керівник розроблення низки націо
нальних стандартів України, зокрема, ДСТУ 4163-2003 «Дер
жавна уніфікована система документації. Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформ
лювання документів» (2003 р.), ДСТУ 2732:2004 «Діловодст
во й архівна справа. Терміни та визначення понять» (2004),
ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування доку
ментаційними процесами» (Ч. 1–2) (2007 р.), а також Стандарту
Держкомархіву України СОУ 92.5-22892594-00102004 «Галузева
система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування»
(2005 р.).
Нині у його доробку 170 публікацій.
С. Г. Кулешов працює в низці колегіальних органів, зокрема, він –
член Наукової ради Держкомархіву України, Нормативно-методич
ної комісії цього державного комітету, вченої ради УНДІАСД,
експертної ради ВАК України з історичних наук, Технічного ко
мітету зі стандартизації ТК 144 «Інформація і документація»,
заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту канди-
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датських дисертацій при УНДІАСД. Він є членом редакційних
колегій щорічника «Студії з архівної справи та документознавства», міжвідомчого збірника наукових праць «Архівознавство.
Археографія. Джерелознавство», археографічного щорічника «Па
м’ятки», збірника наукових праць «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань», журналів «Бібліотекознавство.
Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати»,
«Бібліотечна планета» тощо.
С. Г. Кулешов бере активну участь в підготовці висококва
ліфікованих кадрів з документознавства. Під його керівництвом
захистили кандидатські дисертації такі документознавці та архі
вознавці, як Н. М. Христова, С. В. Сельченкова, О. М. Загорецька,
І. Є. Антоненко, Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш, а також книгознавці
Л. О. Ткачова (нині доктор політичних наук, професор), В. Ю. Соколов. Він – професор кафедри документальних комунікацій Наці
ональної академії керівних кадрів культури і мистецтв, був розробником першого навчального плану підготовки документознавців у
цьому ВНЗ (1999 р.). С. Г. Кулешов – автор низки навчальних видань для студентів, зокрема, навчального посібника «Управлінське
документознавство» (2003 р.).
Працю вченого на науковій ниві та підготовку ним кадрів від
значено нагородами, зокрема, Почесною грамотою Кабінету Мі
ністрів України, Знаком «Відмінник освіти України», почесними
грамотами Державного комітету архівів України, Міністерства ос
віти та науки України, Міністерства культури і туризму України,
відзнакою міського Голови м. Києва; за заслуги перед помісною
Українською православною церквою Київського Патріархату
С. Г. Кулешова нагороджено орденом Святого Рівноапостольного
князя Володимира Великого ІІІ ступеня.
Редакційна колегія
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Основні дати життя та діяльності

27 серпня 1950 р.,
м. Київ

Народився Кулешов Сергій Георгійович.

1967 р.

Закінчив середню школу № 38 у м. Києві.

Вересень 1967–
1968 рр.

Працював старшим лаборантом Сектора
держави і права АН УРСР.

Вересень 1968 –
1972 рр.

Навчався на бібліотечному факультеті Ки
ївського державного інституту культури.
Отримав диплом за спеціальністю «біб
ліотекар-бібліограф вищої кваліфікації
технічних бібліотек». Працював старшим
лаборантом на кафедрі науково-технічної
інформації цього навчального закладу.

Листопад 1972 –
лютий 1974 рр.

Проходив службу у Прикордонних військах
СРСР.

1974–1978 рр.

Працював завідувачем лабораторії на ка
федрі науково-технічної інформації Київ
ського державного інституту культури.

1978–1980 рр.

Навчався в стаціонарній аспірантурі на ка
федрі науково-технічної інформації Київ
ського державного інституту культури.

З 1980 р.

Працював викладачем кафедри науковотехнічної інформації Київського держав
ного інституту культури. Викладав кур
си «Історія природничо-наукової книги»,
«Документальні джерела наукової інфор
мації».
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Січень 1984 р.

Захистив кандидатську дисертацію «Нав
чальні внутрішньовузівські видання як джерела інформації і робота з ними вузівських
бібліотек» у Ленінградському державному
інституті культури, здобувши науковий
ступінь кандидата філологічних наук за
спеціальністю «книгознавство».

1987–1989 рр.

Обіймав посаду старшого викладача кафед
ри науково-технічної інформації Київського
державного інституту культури.

З 1989 р.

Обіймав посаду доцента кафедри науковотехнічної інформації Київського держав
ного інституту культури.

З середини
1980-х рр.

Почав опрацьовувати проблематику, пов’я
зану з дослідженням документальних дже
рел наукової інформації. Результати дос
ліджень публікує у всесоюзному журналі
«Научно-техническая информация» та рес
публіканському збірнику «Науковедение
и информатика».

1990 р.

Відділ наукової інформації з суспільних
наук при Інституті філософії АН УРСР
опублікував його роботу «Развитие документальных источников научной информации (историко-типологический анализ)»
у вигляді препринта (у 3-х частинах).

1991 р.

Отримав наукове звання доцента.

1993–1995 рр.

Навчався у докторантурі на кафедрі науко
во-технічної інформації Київського державного інституту культури.

1995 р.

Видав монографію «Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія,
історія типологічної схеми».
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З 1 вересня
1996 р.

Працює завідувачем відділу документо
знавства Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документо
знавства.

1997 р.

Захистив дисертацію «Типологія наукових документів: історія та сучасний стан»
на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук.

2000 р.

Отримав наукове звання професора. Опуб
лікував монографію «Документознавство:
Історія. Теоретичні основи».

2001 р.

Науковою радою Державного комітету
архівів України присуджено премію іме
ні Василя Веретеннікова за монографію
«Документознавство: Історія. Теоретичні
основи» (2000).

З грудня 2001 р.

Член Технічного комітету стандартизації
«Інформація і документація» ТК 144 при
УкрІНТЕІ.

2003 р.

Призначений заступником голови спеціа
лізованої вченої ради К 26.864.01 з правом
прийняття до розгляду та захисту канди
датських дисертацій в Українському науко
во-дослідному інституті архівної справи та
документознавства.

З жовтня 2004 р.

Член експертної ради Вищої атестаційної
комісії України з історичних наук.
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Валентина Бездрабко
Документознавчі погляди С. Г. Кулешова
Оцінюючи розвиток документознавства 1990 – початку
2000-х рр., варто відзначити притаманні йому корінні зрушення
у структурі та їх осмислення, продукування інновацій, викликаних міждисциплінарними методологічними запозиченнями, пожвавлення термінологічних студій, новітні організаційні форми
співпраці наукової спільноти, комунікації. Це пояснюється глибинними причинами (об’єктивні закономірності), а також рефлексіями
її представників (суб’єктивні закономірності), творчість яких вплинула на зміст науки й однойменної дисципліни, а також навчальної
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
(1995) і документознавчої наукової спеціальності (2003).
Показовою ілюстрацією еволюції документознавства вказаного відтинку часу є термінологія. Аналізуючи її розвиток, варто
відзначити появу першого у вітчизняній галузевій історіографії тлумачного термінологічного словника – «Архівістика» (1998), укладеного завдяки спільним зусиллям архівістів, документознавців
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України
(нині – Державний комітет архівів України) й Українського дер
жавного науково-дослідного інституту архівної справи та доку
ментознавства (нині – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства, далі – УНДІАСД). «Ар
хівістика» зафіксувала таке дефінітивне пояснення докумен
тознавства: «Наукова дисципліна, що вивчає закономірності
утворення документів і займається розробленням методів їх ство-
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рення, принципів організації документообігу та побудови систем
документації»1. Майже через десять років після того на сторінках
іншого видавничого проекту УНДІАСД (за участю тих самих
авторів-розробників) – «Українська архівна енциклопедія» (далі –
«УАЕ») знаходимо уточнене визначення документознавства як
науки, що «комплексно вивчає характеристики документів, процеси їх створення, зберігання та функціонування»2. Окрім дефініції,
енциклопедична стаття містить лаконічне пояснення змісту класичних частин теорії документознавства (основні напрями, завдання, об’єкт, предмет і т. д.), що розширює й конкретизує значення.
Відтак у найзагальнішому тлумаченні відбивається сприйняття
його як науки про документ (системи документації), процеси їх
створення, зберігання та функціонування.
Яскравим віддзеркаленням розуміння вітчизняною науковою
спільнотою документознавства як науки та навчальної дисципліни
є праці його представників. Вагома роль у розбудові документо
знавства в Україні належить С. Г. Кулешову. Враховуючи особливе
значення його ідей для вітчизняної документознавчої науки, дозволимо собі більш розлогі історіографічні коментарі щодо концепції
документознавства С. Г. Кулешова, а задля цього звернімося до
його творчого доробку.
На наукові погляди вченого вплинула базова фахова підготовка
в Київському державному інституті культури. Перші розвідки
свідчать про захоплення вченого науковою інформатикою, інфор
маційною діяльністю установ (передусім, бібліотек), навчальними виданнями як особливим видом книги, документа3. Хоча
надзвичайно популярні, затребувані часом ідеї інформатики, кни
гознавства, бібліотекознавства та інших суміжних дисциплін міц
но заякорилися у творчості С. Г. Кулешова, утім не стали єдиним
науковим уподобанням дослідника. Їх переосмислення, уточнення,
трансформації, викликані суб’єктивними рецепцією, історични
ми й культурними навантаженнями сприяли розробленню мало
досліджених міждисциплінарних тем, акцентованих на документах
як засобах інформації та комунікації. Пізніше, змістивши увагу
на документальні джерела наукової інформації, їх класифікацію4,
С. Г. Кулешов порушив питання історії, теорії документа зага-
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лом, а згодом ця тематика стала для науковця домінантною5. Чимало його загальних документознавчих ідей 1990-х рр. виявилися
не просто актуальними, але й породили цілісну концепцію, яка
пройшла суперечливий шлях становлення, неодноразово уточнювалася самим автором, продукуючи знакові, надзвичайно важливі,
конструктивні дискусії щодо його змісту, місця, ролі і значення
у системі документально-комунікаційних наук.
Із-поміж інших праць на особливе поцінування заслуговує
фундаментальна монографія С. Г. Кулешова з історії та теоретичних засад документознавства, що побачила світ у 2000 р. – «Документознавство: Історія. Теоретичні основи»6. Незважаючи на
те, що минуло майже десять років від часу її появи, монографія
залишається дуже популярною для апелювань багатьох
вітчизняних і зарубіжних дослідників історії, теорії загального та
спеціального документознавства, наділяючи їх праці упевненістю
у власних міркуваннях, символічним рефреном погоджень і заперечень. Пізніше з’являться інші наукові публікації, що розвинуть, деталізують і водночас узагальнять висловлені на сторінках
монографії положення. Проте їх об’єднує наскрізно оприсутнене авторське розуміння змісту документознавства, а «вірність»
концепції постійно підтверджується новітніми розвідками. Завдяки їй С. Г. Кулешов спробував розв’язати дилему природи цілісного
і конкретного: документознавства як науки з двома відгалуженнями,
що має два полярні джерела формування й розвитку – за рахунок
спеціальних і узагальнювальних знань.
Переконання С. Г. Кулешова у тому, що «поняття загального7
й спеціального документознавства повинно виходити з аналізу
структури документознавства»8 робить вартим аналіз поглядів
дослідника щодо внутрішньої організації змісту науки. Тому пі
знання концепції документознавства науковця має розпочинатися з аналізу бачення ним його внутрішньої будови, взаємозв’язку
складових. Розмірковуючи стосовно структури документознавства,
дослідник пропонує класичну схему аналізу науки у цьому випадку, вказуючи на загальну і спеціальну частини. Це стало підставою
незгоди відомого вченого з Н. М. Кушнаренко, яка розрізняє загальне й особливе (спеціальне й часткове) документознавства9. І суть
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заперечень криється зовсім не у виборі лексем, а у тому авторському змісті, що вони несуть. Цілком погоджуємось із С. Г. Кулешовим, що «документознавство у всіх своїх відгалуженнях повинно
мати спільний зміст об’єкта і предмета, які розрізняються лише
спеціалізацією об’єкта і предмета загального документознавства»10.
Тому дійсно, проголошуване Н. М. Кушнаренко зарахування ар
хіво-, бібліографо-, бібліотеко-, музеє-, інформацієзнавства до
спеціального документознавства виглядає, певною мірою, недоречним, оскільки «розмивається» об’єкт дослідження, котрий
у випадку спеціалізації має бути «заземленим» до конкретного
виду документа, а не сфери функціонування, до того ж, визначення предмета відбувається за умов оперування категоріями різних
масштабності чи рівня. За цих же причин порушуються, на наш
погляд, засади формальної логіки при визначенні складу часткового документознавства. Звідси маємо висновок про неузгодженість
і нерівнозначність складових частин особливого документознавства, що створює додаткові труднощі у розумінні наукової структури однієї з найбільш запитуваних наукових дисциплін доку
ментально-комунікаційного циклу.
Розкриття змісту загального документознавства дослідник
розвинув до конкретизації переліку тем, котрі покликана вивча
ти дисципліна – теорія документа, закономірності його генези,
еволюції, «загальні для всіх наук проблеми функціонування до
кументів, практики їх створення і роботи з ними»11. Таке тлумачення загального документознавства зблизило позицію С. Г. Кулешова і Н. М. Кушнаренко у визначенні предмета студіювань. Відтак,
«формування наукового знання про документ в єдності його
інформаційної та матеріальної складових, закономірностей
створення та функціонування документів у суспільстві» (виокремлено С. Г. Кулешовим – В. Б.)12 проголошується пріоритетним
аспектом пізнавального процесу, тобто предметом документознавства (у розумінні загальної його частини чи документології). Не
утримаємося від того, щоби вказати на коментарі Г. М. ШвецовоїВодки стосовно розуміння відомим ученим змісту загального документознавства. Принципове твердження дослідника про те,
що документологію не можна розглядати як наукову дисципліну,
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а найбільш припустимим є ставлення до неї як сукупності знань
наштовхується на заувагу Г. М. Швецової-Водки. Очевидна науко
знавча аксіома про три невід’ємні частини будь-якої науки – історію,
теорію і практику, створюють, на думку опонента С. Г. Кулешова, опосередковані умови для визнання дисциплінарного статусу
документології13.
Цікавими є міркування С. Г. Кулешова про об’єкт документознавства. Ставлячись до об’єкта науки як складного утворення, дослідник вказує на існування головної або центральної його
частини, а також на наявність другорядних компонентів. Головним об’єктом загального документознавства С. Г. Кулешов
називає документ, а другорядними – сфери його створення та
функціонування, користувача14. Спеціальне документознавство,
маючи вихідними об’єкт, предмет загального, у вивченні окремих
видів документів, типів документації і виявляє власний статус15.
До критеріїв спеціалізації досліджень документа С. Г. Кулешов
зараховує зміст, зовнішню форму, номінали, жанри тощо. Спрямувавши зусилля на те, щоб виокремити види спеціального документознавства, дослідник пропонує за ознакою змісту – тематика чи
галузь знань – назвати науково-технічне, управлінське, юридичне,
медичне; знаковою характеристикою інформації – картографічне,
нотне; характеристиками зовнішньої форми, матеріального но
сія інформації – кодикологію, папірологію, берестологію, елект
ронне й кінофотофонодокументознавство, жанровою ознакою –
епістолологію, літописознавство, дипломатику тощо16. З огляду на
це, С. Г. Кулешов ставить під сумнів можливість об’єднання згаданих дисциплін у межах однієї науки, проте декларує загальне
документознавство як певну сукупність спільних для них знань
про зовнішню форму, зміст, функції документа, класифікації та
типології, закономірностей еволюції, функціонування, універсальні
технології роботи з документами17. За С. Г. Кулешовим, загальне
документознавство є «метанауковою надбудовою», «метанаукою»
«для всіх наук документально-комунікаційного циклу»18. Уведення до обігу подібного тлумачення загального документознавства
вимагає конкретизації термінів-словосполучень: «метанаукова
надбудова» і «науки документально-комунікаційного циклу».

20

Бездрабко В. Документознавчі погляди С. Г. Кулешова

З’ясування їх змісту потребує додаткових досліджень, оскільки
зближення позицій науковців щодо сприйняття, розуміння й оперування ними поки що не відбулося.
Якщо погодитись зі статусом документології як метанаукової
надбудови для всіх наук документально-комунікаційного напряму,
то яким чином варто тлумачити зміст документознавства, складовою
якого є загальне документознавство, і чи є воно надбудовою, а чи
базисом для документознавчої науки? Відкритість цих та інших питань вказує на непростий період в еволюції модерного документознавства, коли накопичення знань потребує наукової систематизації,
що опосередковано позначається на виборі напрямів майбутнього
розвитку науки, ідеалах і нормах наукового пошуку. Важливо зауважити, К. Г. Мітяєв спочатку ототожнював документознавство із
загальним або управлінським документознавством19. Пізніше було
відзначено перспективність метанаукового змісту документознавства, покликаного «розробляти загальні питання теорії документонакопичення і практику документування в усіх сферах діяльності
людини, узагальнювати результати студіювань документів у всіх
сферах гуманітарних і технічних наук»20, створивши прецедент обговорення перспектив метанауки про документ. У цьому контексті
слушною видається думка, що розширення об’єкта і зміна ракурсу предмета вивчення документознавства у 1970–1980-х рр.
відбувається через зміщення значеннєвих акцентів у розумінні документа, розпорошеність і хаотичність ідей наукової інформатики,
інших дисциплін і галузей знань, які переживали становлення
у зазначений час, взаємно впливаючи і породжуючи один одного,
творячи те, що знаходилося «перед усім», інакше кажучи, передувало тому, чим стало документознавство у 1990–2000-х рр. І суть
проблеми не в апріорності тих чи інших ідей, які детермінували
розвиток дисципліни, а у внутрішній природі, що завдяки між
дисциплінарним взаємодіям, глибшій динаміці галузевих запо
зичень, адаптації досягнень зарубіжного досвіду й модулює муль
тисемантичність змісту документознавства.
У 2000-х рр. за авторством С. Г. Кулешова з’явилися контр
аверсійні для вітчизняної науки студії із загального документознавства, в яких воно продовжує інтерпретуватися як сукупність наукових
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знань про документ. Окреслення значеннєвих меж документології,
визначення її змісту, співвідношення зі спеціальними документознавчими галузями знань – такими є основні теми міркувань
дослідника. Незважаючи на нетривале перебування розвідок
у науковому обігу, вони вже встигли помітно «розсіятися» у засобах формальної наукової комунікації, ставши хрестоматійним
джерелом посилань і цитувань для фахівців21. Розвиваючи діалог
з архівістами, документо-, бібліографо- і бібліотекознавцями
дослідник невідступно слідує проголошеним раніше постулатам,
вивіряючи їх з ідеями, концепціями Б. І. Ілізарова, Н. М. Кушнаренко, М. С. Слободяника, А. М. Сокової, Ю. М. Столярова,
Г. М. Швецової-Водки та ін. В останній за часом появи праці
С. Г. Кулешова моделюються два основних шляхи організації дискурсу – «документологія як узагальнена історія і теорія документа
має право на життя» і «саме … високий рівень узагальнення і неоднаковий характер низки закономірностей у функціонуванні різних
«форм» документа не гарантує їй право бути окремою науковою
дисципліною»22. На цій підставі триває ствердження можливості
існування документології як сукупності наукових знань з історії та
теорії документа, розділу «загального документознавства у межах
самого документознавства», «теоретико-методологічна частина документознавства», а у стосунку навчального курсу «загальне документознавство (документологія) є пропедевтичною дисципліною»,
опанування якої покликано передувати спеціальним чи галузевим
напрямам документознавства23. Чи не вперше у вітчизняній науці
було висловлено думку про відносність спеціального для окремих
видів документознавства. Ідеться про те, що кожен вид документознавства може бути загальним для тих, що зростуть на його ґрунті24.
Наприклад, управлінське документознавство ідентифікують як
спеціальне, втім для кадрового, банківського чи іншого документознавства воно буде загальним.
Відгукуючись про окремі модерні бажання колег утвердити
документологію як наукову і навчальну дисципліни, а також наукову спеціальність, відшукати практичну сферу апробації її ідей
чи терени їх продукування, С. Г. Кулешов виступив рішуче проти того, щоб уважати такими, наприклад, «Документографію» чи

22

Бездрабко В. Документознавчі погляди С. Г. Кулешова

«Загальне фондознавство», зміст яких зводиться до описування
документів (бібліографічних, археографічних, архівних, музейних)
і організації одиниць зберігання в архівах, службах діловодства,
бібліотеках, органах інформації, музеях тощо. Аргументація
позиції полягає в тому, що «кількість відмінних рис у цих процесах
значно превалює над об’єднавчими тенденціями і зазначені курси
навряд чи можуть ілюструвати практичні засади документології»,
а підтвердженням справедливості суджень став досвід 1920-х рр.,
коли лише спробували адаптувати способи класифікування
й індексування УДК у діловодстві й архівній справі25.
Поширення електронних документів і створення загальних електронних інформаційних ресурсів «безвідносно від видів
джерел інформації», на думку С. Г. Кулешова, має вплинути на
дискусію стосовно перспектив документології26. Дійсно, існування
управлінського, картографічного, музичного чи науково-технічного
документа в електронному вигляді, порушує питання узагальнень
знань про всі види документів, екстраполюючи на новітню форму їх існування. Проте зауважмо на некоректності рівнозначного
оперування різними категоріями понять (види документів і носій
інформації) при намаганні продемонструвати перспективність
документології у руслі розвитку електронних документів.
Ще один аспект для розуміння концепції документознавства
С. Г. Кулешова має важливе значення – це трактування ним завдань
науки і міжгалузевих зв’язків. Із-поміж магістральних дослідних
завдань документології (загального документознавства) учений
називає розроблення поняттєво-категоріального апарату науки,
вивчення комплексу характеристик документа (зміст, зовнішня форма, функції, властивості)27. Розмаїття теоретичних і практичних,
ретроспективних і актуальних, методологічних і технологічних
аспектів студіювання документа зумовлює характер, зміст і значення зв’язків документознавства з іншими науками. Серед таких
значаться семіотика, інформологія, мовознавство (студіювання
характеристик змісту); інформатика (вивчення характеристики
зовнішньої форми документа); філософія, культурологія, загальна
теорія комунікації, соціологія, історичне джерелознавство (вивчення документа як засобу соціальної пам’яті чи свідчення, комунікації)
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тощо. Така ситуація породжує численні міжгалузеві інтеграційні
процеси, які водночас посилюють тенденції дисциплінарної
ідентифікації. Зв’язки загального документознавства з іншими галузями знань не тільки відкривають обрії для безмежної кількості
варіацій досліджень об’єкта, предмета пізнання, але й провокують наукову спільноту стратегічно підтримувати сталий статус,
здійснюючи фундаментальні теоретичні узагальнення результатів
міждисциплінарного спілкування.
Глибоке володіння теоретичними засадами документознавства
та суміжних із ним наук переконало науковця у тому, що цінність
і значущість документології полягає в можливостях порівняння
шляхів вирішення певних концепційних питань із теорії документа в різних дисциплінах, для яких документ чи окремі його
характеристики є об’єктом вивчення. Освоєння досвіду різних
наук документально-комунікаційного циклу з позиції формування
спільних історії, теорії документа, методології його вивчення, практики роботи з документацією, на думку С. Г. Кулешова, є міцним
підмурком значущості документології28. Відтак це переконує у не
обхідності продовження пошуків відповідей на питання щодо
змісту, значення і ролі загального документознавства для наук, котрих «ріднить» об’єкт вивчення – документ, середовище його створення та функціонування.
Таким чином, яскравим історіографічним фактом наприкінці
ХХ – на початку ХХІ ст. стала дискусія між прихильниками класичного й альтернативного документознавства. Аналізуючи її
значення для розвитку документознавства, С. Г. Кулешов вважає,
що якби ситуація довкола цього мала діалогічний характер, то довелося б уникнути однобічної інтерпретації змісту документознавчої
термінології, зокрема, у визначенні поняття «документ», а також
оперуванні такими методологічними підходами, що зорієнтовані
винятково на аналітико-синтетичне опрацювання документів із
позицій бібліотечно-бібліографічної та науково-інформаційної
діяльності29. Коментуючи продуктивне протистояння прихильників
класичного документознавства і документології, висловимо сміливе
твердження про співучасть одних і інших в їх конституюванні і розвитку. Заручившись підтримкою Г.-Ґ. Ґадамера, дозволимо при-
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пустити, що роздуми будь-якого критика ніколи не є «вільними»
від думки його опонентів. Тому їх незгода є моментом єднання
щонайменше на рівні обговорення спільних проблем. Висловимо
ще одну думку стосовно цієї дискусії. Якщо представники класичного документознавства поки що сприймають документологію
як академічне явище, то самі провідники його нової версії зде
більшого мислять категорією практики роботи з документами,
що й засвідчує їх орієнтація на знаходження підтверджень власних ідей серед практичної сфери функціонування інформаційних,
бібліотечно-бібліографічних наук, діловодства тощо. Безперечно,
дискусія має плідний характер і є необхідною умовою всебічного
розвитку наук документально-комунікаційного циклу.
Розгляду теоретичних основ спеціального документознавства
С. Г. Кулешов присвятив окремий розділ монографії з аналогічною
назвою, в якому завдяки глибокому історіографічному екскурсу ґрунтовно представлено його об’єкт, предмет і завдання. Мо
нографія дослідника стала чи не першим випадком узагальнення
історичного і теоретичного (теоретико-фундаментального та тео
ретико-прикладного) аспектів спеціального відгалуження доку
ментознавчої науки у вітчизняній історіографії.
Єдиним конституйованим видом спеціального документо
знавства С. Г. Кулешов називає управлінське документознавство30, незмінно при цьому постулюючи три основні напрями його
досліджень, що відповідають структурі об’єкта і змісту предмета.
Це – теорія документа; історія документа; практична робота з документами31. Окреслення змісту кожного компонента відбувається
завдяки переліку їх завдань. Для теорії документа такими є сту
діювання сутності, функційності, властивостей управлінського
документа, документної інформації, уніфікованих моделей доку
ментів та їх систем, а також класифікаційних, типологічних, тер
мінологічних проблем; історії документа – вивчення генези уп
равлінського документа, еволюції характеристик змісту і форми
управлінських документів, формування і розвитку їхніх видів
і типів, виявлення закономірностей цих процесів, дослідження
історичних умов створення та функціонування управлінської
документації, а технологічних – вироблення раціональних науко-
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вих методик створення документів і керування документаційними
процесами (КДП) загалом32. Власне, класичний підхід до розуміння
змісту науки, який знайшов місце у відомій монографії, чітко
відбився у трьох найважливіших складових спеціального документознавства (історія, теорія, методика), а специфіка об’єкта і предмета галузевих досліджень зумовили їх сутнісне наповнення.
Із-поміж роздумів про перспективність окремих видів спе
ціального документознавства науковець особливо поціновує електронне документознавство. Справді, обговорення, передусім, нау
ково-технологічних проблем щодо функціонування електронної
документації стало темою номер один різних наукових зібрань
міжнародного і національного масштабів33. Окрім суто практичних
питань, узалежнених від швидкості розроблення комп’ютерних
технологій і відставання в їх реалізації, нагальними для успішного
розвитку електронного документознавства С. Г. Кулешов називає
такі: 1) виявлення закономірностей, пов’язаних з електронним
документостворенням та обігом електронних документів (ЕД);
2) дослідження потоків, життєвого циклу ЕД різних видів та в різних
сферах (адміністративне управління, наука, виробництво і т. д.);
3) уніфікація, стандартизація, нормативно-правова регламентація
процесів створення, реєстрації, обігу, зберігання ЕД; 4) розв’язання
проблеми організації автоматизованих інформаційно-пошукових
систем, збереженості ЕД, пошуку, захисту інформації та доступу
до неї; 5) розроблення правових питань стосовно юридичної сили
ЕД; 6) вирішення поняттєво-категоріальних питань ЕД34.
Усталеною є думка про функції галузевої історіографії – уп
равління, планування та контроль за пізнавальною діяльністю
конкретної дисципліни. Уміло оперуючи зарубіжною35 і вітчиз
няною36 різноплановою історіографією документознавства, розвиваючи окремі теми з історії науки, С. Г. Кулешов конструює
перспективні напрями подальших досліджень. В авторській кон
цепції розвитку документознавства (2007) їх аналіз одержав більш
деталізоване представлення. Актуалізуючи старання колег довкола пріоритетних документознавчих завдань, дослідник цілком
справедливо зауважує на поетапній наступності їх розв’язання,
котра забезпечує логічно вмотивоване, раціонально обґрунтоване,
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усебічне студіювання теоретичного (фундаментальні, прикладні),
науково-технологічного, історичного наукових напрямів.
Ідея, на якій ґрунтується визначення пріоритетних завдань спе
ціального документознавства, полягає у виокремленні тих із них,
що детермінують успішний розвиток галузі37. Найважливішими
теоретико-фундаментальними завданнями С. Г. Кулешов уважає
дослідження документації як інформаційного ресурсу суспільства,
явища культури, елемента соціальної пам’яті; з’ясування понят
тєвого апарату документознавства з метою уточнення його складу
і змісту; аналіз співвідношення, перспективи розвитку традиційної
й електронної документації (їх систем, потоків, комунікацій); вивчення функцій службового документа; визначення «життєвих цик
лів» різних видів службових документів, їх ролі як джерела опе
ративної і ретроспективної інформації у керуванні установою,
забезпечення її діяльності; дослідження ціннісних ознак інформації
службових документів різних типів, видів. Аналізуючи репрезентований дослідником зміст позицій, необхідно зауважити на його
тяжінні до вартих уваги новітніх технологій документування, їх методики впровадження і застосування у сфері документаційного забезпечення управління, а також адаптації зарубіжного досвіду КДП,
чіткішому означенню фахової термінології, функційності окремих
видів документів, студіювання їх як явищ культури, суспільного
розвитку. Їх розроблення, на думку С. Г. Кулешова, є гарантією
успішного провадження теоретико-прикладних досліджень, спря
мованих на вивчення структури документальних потоків і їх
динаміки, розв’язання класифікаційних проблем документації,
побудову уніфікованих моделей службових документів, систем,
економічних і правових аспектів документаційного забезпечення
управління38.
Специфіка теоретико-прикладних завдань спеціального документознавства активізує низку науково-технологічних проблем.
Анонсуючи розвиток усіх можливих видів традиційного документознавства, дослідник фактично зосереджується здебільшого на
його управлінському виді. Тому представлення галузевих науковотехнологічних завдань в авторській концепції С. Г. Кулешова
відбувається адаптовано до потреб управлінського документознавст
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ва. Відтак маємо такі домінуючі позиції: 1) підготовка проектів
нормативно-правових актів із метою встановлення єдиних засад до
кументування, організації функціонування і зберігання документа
ції; 2) гармонізація міжнародних стандартів із КДП і розроблення
їх національних версій з урахуванням вітчизняних традицій практики роботи з документами; 3) вироблення раціональних наукових
методик створення документів, упровадження уніфікованих форм
документів і уніфікованих систем документації; 4) функціонування
електронних документів у динамічному стані (поточному, оперативному) і під час зберігання в архіві; 5) розв’язання лінгвістичних
проблем організації текстів службових документів; 6) вивчення
методів інформаційно-документаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень, використання документальних фондів як
ресурсу39.
Окрім цього, ще одне вирішальне зрушення, на думку відо
мого вченого, має статись у сфері історичних документознавчих
тем40. Передусім, відзначається необхідність досліджень генези
документа; еволюції характеристик форми і змісту документів,
історичних умов створення і функціонування, сутності процесів
їх формування та розвитку. Констатуючи становлення концепції
історичного документознавства, її підтримку серед істориків
і реалізацію в дослідженнях, у т. ч. дисертаційних, автор зауважує
на недостатності подібних студій і важливості їх актуалізації з ме
тою вивчення практичного досвіду роботи з документами, за
кономірностей розвитку систем документації, документообігу
і прогнозування перспективності їх трансформацій, проявлення
в новітніх умовах побутування суспільства.
Ретельне зіставлення сучасних досягнень у вивченні аудіові
зуальних, музичних документів, кінофотофонодокументів і т. д.
стало підставою для твердження про відсутність (за винятком
студій із теорії документа Є. О. Плешкевича41) теорії певних видів
документів чи класів документації, що й продукує нагальну проблематику документознавства42. Серед спільних, що потребують
розв’язання, завдань С. Г. Кулешов привертає увагу дослідників
до з’ясування ролі документації у житті держави, суспільства,
особи; формування державної політики у сфері КДП; розв’язання
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проблем обігу і зберігання електронних службових документів
в установі; уніфікації документознавчої термінології; досконалих типологічних схем документації; загальносвітових здобутків
у дослідженні документації; гармонізації з міжнародними стандартами КДП вітчизняних методик роботи з документами; історії
документації, виявлення закономірностей її розвитку43. Простий
перелік в авторській концепції С. Г. Кулешова невідкладних завдань документознавства досить чітко окреслив завдання розбудови КДП на рівні функціонування держави й установи.
До порушеної у монографії проблеми співвідношення загаль
ного і спеціального, тлумачення їх змісту С. Г. Кулешов повер
татиметься неодноразово, що відіб’ється у відомій дискусії
з М. С. Слободяником стосовно структури документознавства44,
а також резонансних публікаціях у фаховій періодиці, виступах на
наукових форумах, котрі конкретизували і деталізували висловлені
раніше міркування. Багаторічні творчі пошуки переконали вченого
у тому, що кожен із видів традиційного (спеціального) документознавства складається з таких розділів: «Основні етапи розвитку документа», «Функції документа», «Концепції документа»,
«Типологія документа», «Проблеми створення, функціонування
і зберігання документа». Це пояснюється спільністю теоретичних
проблем, пов’язаних з осягненням документа як суспільного феномену, документуванням, функціонуванням і організацією роботи зі спеціальними видами документів45.
Вивіряючи поступальний рух роздумів С. Г. Кулешова з формальною логікою, маємо, що з усіх можливих варіантів спеціального
документознавства існує лише управлінське, а щодо загального
документознавства, котре ототожнюється з документологією, то
йому так само ще належить утвердитися. Отже, за таких умов документознавство, що побутує у вітчизняному науковому просторі,
можна назвати управлінським, відмовляючи при цьому іншим
«документознавствам» як конституйованим у статусі загального
чи спеціального. Тому, з огляду на відсутність сформованих видів
спеціального документознавства і документології, оскільки їм належить не теперішнє, а майбутнє, резонно не відкидати класичне
ставлення до структури і змісту науки у традиційному розумінні.
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Можна закидати автору те, що верифікація його тверджень
відбувається упереджено, згідно з наперед визначеними цілями,
завданнями, однак балансування між загальним і спеціальним
його видами, виявлення з’єднувальної ланки продемонстрували
діалектичну присутність конкретного у загальному і, навпаки,
можливість з’ясовувати через зв’язки дисциплінарних частин (іс
торія, теорія документа, науково-технологічна, виробнича практи
ка роботи з документами) їх взаємозалежність. Трансформації
форми і змісту кожної з них впливають на стан і розвиток
документознавства. Усвідомлюючи це, С. Г. Кулешов пропонує
не віддавати перевагу тому чи іншому його виду, а проводити їх
дослідження збалансовано, постачаючи документології конкретні
факти, що живитимуть загальні схеми теорії, історії документа,
відтак, спеціальному документознавству – узагальнювальні зразки знань.
Таким чином, якщо оцінювати творчий доробок С. Г. Кулешо
ва останнього десятиліття, маємо визнати його непересічне зна
чення для розвитку вітчизняного документознавства. Моно
графічні концепційні студії з історії, теорії документа і науки,
яка його вивчає, активна участь у розробленні нормативно-пра
вової бази документаційного забезпечення управління (у т. ч.
і в архівній справі), стандартизації діловодних процесів, висту
пи з найактуальніших питань у фаховій періодиці46, власна на
укова школа (О. М. Загорецька, С. В. Сельченкова, І. Є. Анто
ненко, Н. О. Леміш та ін.), багаторічна педагогічна діяльність
у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
(з 1999), участь у розробленні державних стандартів вищої
освіти зі спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність», паспорту наукової спеціальності 07.00.10 «Документознавство, архівознавство» (2003), редакційних колегіях фахових
часописів – далеко неповний перелік творчих діянь відомого вченого. Глибоке теоретичне осмислення закономірностей розвитку
науки, ґрунтовний аналіз сучасного стану, окреслення її перспектив стали можливими завдяки системному баченню наукових
проблем, високій обізнаності з новітніми тенденціями еволюції
вітчизняних і зарубіжних галузевих знань.
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Окрім того, С. Г. Кулешов став одним із перших серед
вітчизняних дослідників, хто порушив у постановочному й ос
вітньому плані питання теорії та історії історичного документознав
ства47, управлінського документознавства48, співвідношення його
за змістом із теорією діловодства й КДП. Авторські концепції за
гального й спеціального документознавства, їх побутування у між
дисциплінарному просторі стали не лише «академічним явищем»,
але й суттєво вплинули на прикладну сферу застосування знань
про документ, перш за все, діловодство.
Необхідність ретельного вивчення й освоєння доробку С. Г. Кулешова – це не просто задоволення історіографічного інтересу,
а потреба успішного розвитку документознавства завтрашнього
дня. Праці науковця є фактом, котрий вартий уваги задля демонстрування еволюції суб’єктивних поглядів ученого й об’єктивної
картини розвитку науки.
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колеги про ювіляра

Ірина Антоненко
Слово на пошану
Сергія Георгійовича Кулешова
Становлення документознавства в Україні як самостійної
наукової дисципліни багато в чому пов’язано з науковою і викладацькою діяльністю С. Г. Кулешова. Різноаспектними доку
ментознавчими дослідженнями він увійшов в історію сучасної
української науки. Це зумовлено, насамперед, його неординарною
особистістю істинного вченого. Напрямок розвитку наукової дис
ципліни визначає тільки вчений-особистість, генератор гіпотез
та ідей, здатний критично аналізувати й синтезувати результати
дослідження. Сергій Георгійович – людина з власним особливим
способом мислення, бажанням проникнути в сутність предмета
й піти далі. Дослідник, котрий має ідеї і легко їх віддає іншим,
вміє підказати, якими шляхами рухатися. Його наукові праці стали
хрестоматійним джерелом посилань і цитувань для фахівців.
Вагомим є внесок ученого у підготовку і виховання нового по
коління науковців. Є всі підстави вважати, що уже сформувалася
наукова школа документознавців С. Г. Кулешова.
Переконана, що мені в житті поталанило: я писала наукову роботу під його керівництвом. Цей час для мене – не тільки науковий
вишкіл, а й школа життя, школа вдумливого ставлення до своєї
справи, приклад людських взаємовідносин. Сергій Георгійович
став для мене Вчителем з великої літери. Нині ми спілкуємося як
колеги, як однодумці, як добрі друзі. Кожна зустріч з ним відкриває
нові грані цієї надзвичайно обдарованої, доброзичливої, цікавої
особистості.
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Нинішній ювілей – це звичайна календарна дата, що лише
побічно стосується цієї по-молодому завзятої, сповненої ідей,
планів, задумів людини. Хай збувається задумане і народжується
нове!
Многії літа Вам, Сергію Георгійовичу!!!

Любов Дубровіна
Сергій Кулешов – учений,
завжди відкритий до вдосконалення
27 серпня 2010 р. виповнюється 60 років відомому вченому,
історику, бібліографу та документознавцю Сергію Георгійовичу
Кулешову. Його трудова діяльність наближається до сорокарічного
служіння бібліотечно-бібліографічнiй та архівній справі і присвячена розвитку фундаментальних засад галузі знань, пов’язаних
із системою створення, функціонування та зберігання документів
різного походження.
Осмислюючи науковий шлях С. Г. Кулешова, важливо під
креслити, що, хоча у системі хронологічного виміру наукового становлення та зрілості вченого відчутно виокремлюються два періо
ди, пов’язані з об’єктом наукових досліджень та сферою діяльності,
можна простежити взаємопов’язаність цих періодів у системі фор
мування нових наукових напрямів, внутрішню єдність та послі
довність еволюції його наукових поглядів та здобутків, наполегливу
працю у розробці теоретичних засад та практичних питань загального та спеціального документознавства. Як учений він – людина твердої основи та осмислених переконань, що ґрунтуються на
фундаменті широкої системи знань та набутого у процесі розробки
складних питань бібліографознавства, архівознавства та документознавства досвіду. Однак Сергій Георгійович завжди відкритий до
вдосконалення, сприйняття нового та нетрадиційного: він постійно
прагне до оволодіння новими обріями науки.
Перший період – бібліотечно-бібліографічний, пов’язаний
із його становленням як бібліографа, який обрав об’єктом своїх
досліджень документальні джерела наукової інформації, доклав
ши чимало зусиль до теоретичного обґрунтування поняття, ти
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пологізації та класифікації цих джерел у бібліографічно-кни
гознавчому контексті. Саме тоді розпочинається й педагогічна
діяльність Сергія Георгійовича як викладача в системі вищої школи, зокрема у Київському державному інституті культури. Його
увага, окрім розвитку суто наукових питань, фокусується й на
навчально-інформаційних матеріалах як перспективному напрямі
інформаційного забезпечення студентів ВНЗ та їх бібліотек. Цей
період має велике значення для становлення вченого як бібліографа
та наукознавця.
Другий період – архівно-документознавчий, пов’язаний з нау
ковою роботою в Українському науково-дослідному інституті ар
хівної справи та документознавства. Власне, на цей час припадає
його наукова зрілість, відзначена фундаментальними досягнення
ми у галузі документознавства, коли з С. Г. Кулешова сформував
ся блискучий історик та теоретик документознавства, здатний
вирішувати складні методологічні та методичні проблеми доку
ментознавства і споріднених дисциплін, якого характеризує сис
темність мислення та глибина наукових розробок, наукова прин
циповість та чесність.
Учений докладає значних зусиль для формування архівознав
ства та архівної справи в умовах набуття Україною незалежності
та в період бурхливого і нестабільного розвитку інформатизації.
У 2000 р. виходить у світ його монографія «Документознавство:
Історія. Теоретичні основи», яка стала помітним явищем на тере
нах теоретичних засад документознавства і отримала у 2001 р.
премію імені Василя Веретеннікова. Сергій Георгійович розвиває
концепцію загального документознавства як певну сукупність
спільних для нього знань про зовнішню форму, зміст, функції документа, класифікацію та типологію, закономірності еволюції,
функціонування, універсальні технології роботи з документами.
Під його керівництвом та за його безпосередньою участю
здійснюються ґрунтовні розробки у галузі науково-методичної
сфери документознавства та архівознавства, організації науководослідної та методичної роботи в державних архівних установах
України, ретельно опрацьовується питання уніфікації системи
організаційно-розпорядчої документації, діловодства та архівної
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справи, результатом якого стала розробка низки державних стан
дартів та нормативних документів, пов’язаних з питаннями орга
нізації та функціонуванням документів в архівній сфері, керуван
ням документаційними процесами, структурою та основними
напрямами функціонування Галузевої системи науково-технічної
інформації з архівної справи та документознавства.
С. Г. Кулешов приділяє увагу не лише уніфікації типових
документів постійного зберігання, що створюються протягом дія
льності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств і організацій, а й унікальним документам Національного архівного фонду, бере участь у створенні
методики віднесення документів Національного архівного фонду
до унікальних, грошової оцінки документів Національного ар
хівного фонду тощо. Отож Сергій Георгійович демонструє нам
унікальне поєднання теоретика і практика документознавства та
архівознавства, який працює в дуже складному науковому світі,
що постійно змінюється.
Не залишає він й педагогічної роботи, працюючи на кафедрі документальних комунікацій Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, де бере участь у розробці навчального плану
підготовки документознавців у системі вищої освіти, видає низку
навчальних видань для студентів, серед яких найзначнішим є навчальний посібник «Управлінське документознавство» (2003 р.).
Сергій Георгійович зміг впевнено влитися у бурхливий по
тік інформаційних перетворень суспільства, що знаходиться
в постійних та стрімких технологічних видозмінах, пов’язаних,
насамперед, з організацією електронного документообігу, створенням та функціонуванням електронних ресурсів у бібліотеках,
архівах, музеях. Глибоке проникнення у суть загального та конкретного поняття документа, розуміння його поліфункціонального
соціального значення не лише за формою, але й за джерельною
суттю надали вченому наснаги відшліфовувати свою наукову май
стерність все життя. Незважаючи на певні коригування деяких
концептуальних положень та концентрацію уваги на проблемах
управлінського документознавства, С. Г. Кулешов продовжує розвивати фундаментальні засади загального документознавства.
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Сьогодні особливо важливим є внесок Сергія Георгійовича
у розвиток системи наукових знань у книгознавстві, бібліогра
фознавстві, архівознавстві, документознавстві, інформаційній
діяльності, що історично пов’язані між собою функціонуванням
понять «документ» та «комунікація», які використовуються в цих
науках як базові. У центрі постійної уваги вченого знаходяться також питання історії, теорії та практики документів у різних формах, видах, інтеграційні процеси та різні взаємовпливи.
Сучасний період діяльності С. Г. Кулешова пов’язаний з об
ґрунтуванням та розвитком теоретичних (насамперед, – це вирі
шення понятійно-категоріальних питань) та практичних засад
управлінського і електронного документознавства в аспектах
електронного документостворення, обігу електронних документів
та документних потоків, різних видів документів та специфіки
функціонування у різних сферах суспільства, уніфікації, стан
дартизації, нормативно-правової регламентації процесів створення,
реєстрації, обігу, зберігання електронних документів, організації
автоматизованих інформаційно-пошукових систем, збереженості,
пошуку та захисту інформації та доступу до неї, правових питань
стосовно юридичної сили електронного документа. Це має особ
ливе значення у зв’язку із відкриттям нового наукового напряму
ВАК України – «соціальні комунікації», куди віднесено й документознавство, архівознавство, книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство, за якими присуджуються наукові ступені –
«історичні науки» та «соціальні комунікації», а також формуванням
комплексу наукових дисциплін документально-комунікаційного
напряму. С. Г. Кулешов брав активну участь у розробці паспорта спеціальності «Документознавство, архівознавство», визнаної
ВАК України, що відкрилася у незалежній Україні та функціонує
понад десять років.
У 2010 р. уточнено та доповнено паспорт спеціальності
«27.00.02 – документознавство, архівознавство», за якою присуджуються наукові ступені «історичні науки» та «соціальні ко
мунікації». У цьому паспорті знайшли відображення історія
діловодної діяльності, керування документацією, організація до
кументостворення та документообігу, експертиза цінності до
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кументів, формування документальних комплексів і електрон
них ресурсів та їхній інформаційний аналіз, методи та засоби
документно-інформаційного забезпечення різних категорій ко
ристувачів в архівах та документально-комунікаційних структурах,
типологія, класифікація та систематизація архівних документів,
теоретичні та практичні засади управління документальною
інформацією, організація використання документальних фон
дів та інформаційних ресурсів архівів та бібліотек й інших доку
ментально-комунікаційних структур. Документ розглядається як
засіб комунікації, що утворює документальні потоки в системі сучасних комунікацій, канали документальних комунікацій тощо.
Вчений не залишається осторонь питань книгознавства, біб
ліотекознавства, бібліографознавства, бере активну участь у ро
боті Інституту рукопису та кількох каденціях спеціалізованої вче
ної ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
де за період його роботи як члена ради захистилося понад 100 ди
сертантів, кандидатів та докторів наук, абсолютна більшість яких
пройшла через наукову експертизу дисертаційних праць, здійснену
Сергієм Георгійовичем. Його вміння не лише критично постави
тися, а й оцінити науковий внесок молодих учених у розвиток
науки, зокрема, історії книги, бібліотек, бібліотечних колекцій та
зібрань, бібліотечних технологій, питань національної та галузевої
бібліографії, забезпечує розвиток цього напряму наукових знань
в Україні.
Отже, Сергій Георгійович безпосередньо сприяє розвитку
сучасного комплексу наук в галузі соціальних комунікацій, до
водить необхідність врахування тенденцій, що характеризують
сучасний стан та подальше оформлення цього напряму в доку
ментознавстві, архівознавстві, книгознавстві, бібліотекознавстві,
бібліографознавстві, у період глобальної інформатизації та форму
вання суспільства знань, трансформації діяльності бібліотек та
архівів як наукових центрів у галузі соціально-комунікаційної
діяльності та формування нових складових документально-ко
мунікаційної діяльності.
Неможливо не відзначити й високих людських якостей Сер
гія Георгійовича, його високу наукову етику, відповідальність,
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порядність, доброзичливість й толерантність до опонентів та молодих учених. Професійне спілкування з ним завжди збагачує не
лише молодих, а й визнаних у науці фахівців.
60 років – цікавий для вченого час, коли відбуваються процеси вивільнення думок від прагматичної енергії часу. Бажаємо
Сергію Георгійовичу визначних наукових досягнень, початку нового інтеграційного етапу розвитку думки, який він вже розпочав,
документознавчих відкриттів, нових учнів, збереження натхнення
та міцного кола однодумців.

Сергій Зворський
Визнаний лідер українських
документознавців:
до ювілею С. Г. Кулешова
27 серпня 2010 р. виповнюється 60 років від дня народження
Сергія Георгійовича Кулешова – доктора історичних наук,
кандидата філологічних наук, професора, знаного далеко за межами
України вченого у галузі документознавства, одного з провідних
працівників Українського науково-дослідного інституту архівної
справи та документознавства (УНДІАСД).
Сергій Георгійович народився у м. Києві в сім’ї робітника
і друкарки. Відзначався потягом до книжок і знань, допитливістю,
старанністю. Особливо подобалися йому історичні дисципліни.
Прихильність до історії Сергій Георгійович зберігає й донині. Піс
ля закінчення середньої школи декілька місяців пропрацював стар
шим лаборантом в одній з установ системи АН УРСР, а в 1968 р.
став студентом стаціонарного відділення бібліотечного факультету
Київського державного інституту культури (з лютого 1999 р. –
Київський національний університет культури і мистецтв), де через
4 роки здобув спеціальність «бібліотекар-бібліограф технічних
бібліотек вищої кваліфікації»1. Зазначимо, що це був перший ви
пуск наймолодшого на той час ВНЗ Києва, а Сергій Георгійович
здобув, мабуть, найбільшу відомість серед цього випуску.
Провідним підрозділом КДІК з підготовки фахівців для тех
нічних бібліотек була на той час кафедра НТІ. Як одного з най
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обдарованіших і працьовитих випускників, Сергія Георгійовича
запросили на роботу на цю кафедру. Щоправда, через кілька міся
ців його було призвано на строкову військову службу. З листопада
1972 р. по лютий 1974 р. С. Г. Кулешов служив у прикордонних
військах, які, будучи складовою Збройних Сил СРСР, у той час
перебували у підпорядкуванні Комітету держбезпеки СРСР. Спер
шу служив у Білорусі, потім на прикордонній заставі на тери
торії Молдови. Демобілізувавшись, повернувся до alma mater, на
рідну кафедру НТІ. Саме там поступово, крок за кроком (ст. лабо
рант, зав. лабораторією, аспірант, викладач), через всі щаблі по
слідовного оволодіння навичками наукової і викладацької майс
терності відбувалося його становлення як особистості, вченого,
педагога. У другій половині 1970-х років, коли я був студентом
КДІК, С. Г. Кулешов запам’ятався мені завжди максимально зо
середженим і заклопотаним. Слід зазначити, що на тлі інших,
гуманітарних за своїм профілем і доволі таки фемінізованих
структурних підрозділів бібліотечного факультету КДІК, кафедра
НТІ вирізнялася не тільки тією обставиною, що переважну біль
шість тут становили чоловіки, а й тим, що тут у шані були студенти
й викладачі з чітко вираженим логічним, системним, конструк
тивним, асоціативним складом мислення, тобто ті, кого зазвичай
відносять до категорії «технарів». Водночас «технарі» на кафед
рі вирізнялися й ґрунтовною гуманітарною освіченістю, різно
бічністю інтересів.
Не можна не оминути увагою й непересічну постать багато
літнього керівника кафедри – доктора педагогічних наук (з 1988 р.)
Лева Захаровича (Зеліковича) Амлінського – відомого вченого,
автора низки наукових праць з питань інформатизації, організації
діяльності служб науково-технічної інформації у різних галузях
народного господарства, оптимізації функціональної і техноло
гічної організації споруд наукових бібліотек, автоматизованих
бібліотечних технологій тощо. Вимогливий і жорсткий у спіл
куванні зі студентами та колегами, технократ за своєю натурою, він
зумів згуртувати в дружний колектив однодумців – талановитих
викладачів і аспірантів кафедри О. Д. Балабанова, Н. В. Бойко,
Т. В. Девтерову, Е. М. Жлудька (у свій час – видатного спортсмена,
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одного з найсильніших фехтувальників світу), А. Л. Маньковсько
го, М. Ф. Савенка, В. В. Терна, В. О. Яковлєва та ін. І хоча кафедра,
на жаль, припинила своє існування, як і, власне, бібліотечний
факультет, Сергій Георгійович продовжує підтримувати колегіальні
й товариські стосунки з її колишніми працівниками та їх сім’ями.
Саме Лев Захарович став поступово залучати до самостійної
наукової роботи ще зовсім молодого тоді С. Г. Кулешова, став науко
вим керівником його кандидатської дисертації. Її тема – «Навчаль
ні внутрівузівські видання як джерело інформації і робота з ними
вузівських бібліотек» [19]2. Як бачимо, ця дисертаційна робота
виконана на стику інформатики, книгознавства та бібліотекознав
ства (а нові наукові знання, отримані в результаті «перетинання»
двох і більше наук, як свідчить світова практика, є найбільш про
дуктивними й інноваційними) і пов’язана як з джерелознавчими
аспектами використання інформації, що міститься у навчальних
виданнях для вищої школи, так і оптимізацією функціонування
бібліотек ВНЗ, тобто, має виразну практичну спрямованість. Ди
сертацію успішно захищено у 1984 р. у Ленінградському дер
жавному інституті культури ім. Н. К. Крупської (з 1999 р. це
Санкт-Петербурзький державний університет культури і мис
тецтв) за спеціалізацією «філологічні науки» (спеціальність –
«книгознавство»). На той час у творчому доробку С. Г. Кулешова
було вже близько 20 опублікованих наукових праць, тобто перед
очима вимогливих членів спецради у Ленінграді дисертацію за
хищав фахівець з вагомими науковими здобутками. Враховуючи
те, що чимало з цих робіт публікувалися за межами України, ім’я
Сергія Георгійовича вже було відоме не лише серед українських
фахівців з інформаційної діяльності. Зазначимо, що у той час, який
припав на пік так званого «брежнєвського застою» і максимальної
концентрації управління всіма сферами економіки й суспільного
життя у союзному центрі, спецради з наук гуманітарного циклу
діяли здебільшого у Москві та Ленінграді і дисертантам з перифе
рії пробитися через бюрократичні перепони, часто штучного,
суб’єктивного і сумнозвісного «квотного» характеру, які чинила
наукова еліта метрополії, інколи було досить непросто. Потрібно
було довго чекати своєї черги на допуск до захисту. Навіть опуб
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лікувати свої праці у центральній науковій пресі було складно.
І тому, хоча у КДІК діяла аспірантура, в яку щороку набирали
понад 10 осіб, успішно доводили до захисту свої дисертації лише
лічені, найбільш талановиті і цілеспрямовані науковці, решта ж,
розчарувавшись у власних силах, розпочату дисертацію просто
кидали. Ще важче доводилося тим, хто писав дисертації поза
аспірантурою, у режимі пошукувачів. Однак, попри всі перепони,
С. Г. Кулешов з честю справився зі складнощами, а КДІК отримав
молодого і перспективного викладача, спроможного самостійно
читати студентам лекційні курси й приймати у них заліки й іспи
ти, готувати навчально-методичні розробки і програми, вести се
мінари, практичні заняття тощо. Втім, і до захисту дисертації
Сергій Георгійович успішно виконував усі покладені на нього обо
в’язки. Саме С. Г. Кулешов першим у КДІК став викладати курс
з нової навчальної дисципліни – документознавства.
Не слід забувати й про те, що, крім власне буденної праці
у стінах інституту, більшості викладачів і аспірантів ВНЗ, переду
сім представникам сильної статі, аж до розпаду СРСР доводилося
щороку восени нести «вахту» нарівні зі студентами у «битві за
врожай» на колгоспних і радгоспних полях, часто за дуже поганої
погоди і жахливих побутових умов. І якщо для студентів робочий
час зазвичай тривав 6–8 годин, то викладачі відпочивали лише
під час нічного сну, без жодного вихідного дня протягом місяця.
Пригадується вересень 1977 р., коли Сергія Георгійовича було
відряджено зі студентами бібліотечного факультету у с. Карпівці
Чуднівського району Житомирської області, де ми працювали на
збиранні («щипці») хмелю. Лише перші 3–4 дні були погожими,
а далі непередбачувана поліська погода «радувала» нас майже що
денними дощами, різким похолоданням і навіть мокрим снігом.
Норми виробітку для студентів (а серед нас понад 90% становили
дівчата), непризвичаєних до важкої фізичної праці, були досить
непростими: зріла жовтувата шишка хмелю важить лише кілька
грамів, тому повний мішок можна без зусиль підняти однією рукою;
однак за день потрібно було зібрати кілька десятків кілограмів
відокремлених одна від одної шишок. Не вся молодь змогла
витримати такі важкі умови праці. Якщо у Карпівці ми приїхали на
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8 автобусах, то через місяць, щоб вивезти нас до Києва, вистачило
трьох автобусів; решта студентів вибули достроково – хто через
хворобу, а кого приїжджали забирати додому під тим чи іншим
приводом батьки (було й таке!). Водночас, завдяки викладачам, було
забезпечено чітку організацію перебування студентів у незвичних
польових умовах: своєчасне й калорійне харчування як у їдальні,
так і на полі, змістовний короткочасний вечірній відпочинок,
жорстку дисципліну. Часто зрозуміти, якою насправді є людина,
можна лише під час її поведінки у незвичних умовах. Саме
у Карпівцях я мав можливість спостерігати, як уважно ставився
Сергій Георгійович до своїх підопічних. Постійно підбадьорював
занепалих духом студентів дотепними жартами, цікавими і пов
чальними історіями й бувальщинами, слідкував, щоб до них не
чіплялися люмпенізовані мешканці села, допомагав стомленим
дівчатам зривати пліті хмелю з тичин, нести наповнені мішки до
вагаря, не цурався й іншої важкої роботи. Тому й не дивно, що
авторитет Сергія Георгійовича серед студентів і викладачів КДІК
незмінно був високим.
Логічним наслідком плідної викладацької і наукової діяльності
С. Г. Кулешова стало отримання ним у 1991 р. наукового звання
доцента. Наступним важливим кроком у науковій діяльності
С. Г. Кулешова стало його навчання в докторантурі на кафедрі
НТІ КДІК (1993–1995 рр.). За підсумками напруженої роботи
з написання докторської дисертації, присвяченої історії та су
часному стану типології наукових документів [72], яку успішно
захистив у спецраді в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вер
надського у 1997 р., він видає монографію з питань типології
і класифікації документальних джерел наукової інформації [61],
яка стала важливою віхою у розвитку українського класичного
документознавства.
С. Г. Кулешов став першим в Україні фахівцем, хто захистив
докторську дисертацію з документознавства і першим, хто от
римав наукове звання професора за цією спеціальністю. Вже
згодом, спираючись на фундаментальні засади загального до
кументознавства, сформульовані й обґрунтовані Сергієм Георгі
йовичем, здійснили вагомий внесок у розвиток цієї науки доктори
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наук, професори Н. М. Кушнаренко і Л. Я. Філіпова у Харкові,
Г. М. Швецова-Водка у Рівному, М. С. Слободяник у Києві, серед
молодої генерації документознавців – В. В. Бездрабко з КНУКіМ.
Якщо наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. документознавство
як навчальна дисципліна і наука започатковувалося й розвивалося
зусиллями російських вчених, зокрема, відомого бібліотекознав
ця Ю. М. Столярова, М. В. Ларіна, В. Д. Банасюкевича та інших,
то, починаючи з другої половини 1990-х рр., дедалі впевненіше
заявляють про себе українські документознавці, з багатьох на
прямів досліджень випереджаючи маститих російських. І в цьому
вбачається велика заслуга Сергія Георгійовича. У 2000 р. він ви
дав ще одну монографію з питань історії і теоретичних основ до
кументознавства [82], яка була високо поцінована колегами і досі
залишається взірцем всебічного аналізу генезису й теоретичного
підґрунтя науки про документи.
Я не зупинятимуся окремо на аналізі наукових здобутків
С. Г. Кулешова в царині документознавства. Це вже успішно зроб
лено іншими фахівцями, зокрема, В. В. Бездрабко3, у тому числі
й на сторінках цього видання. Зазначу лише, що у доробку Сергія
Георгійовича – 170 наукових праць, більшість з яких є певною віхою
у розвитку документознавства – як загального, так і спеціального –
історичного, управлінського, електронного тощо.
З приходом навесні 1993 р. до керівництва у КДІК шляхом
судового рішення нового ректора з іншим баченням місця і зна
чущості дисциплін соціально-комунікативного циклу у фун
даментальній підготовці майбутніх культпрацівників, курсом на
запровадження комерційно привабливих спеціалізацій розпочав
ся процес поступового згортання структурних підрозділів біб
ліотечного факультету (нині, на жаль, попри публічні протести
і критичні виступи у пресі представників бібліотечної спільноти,
він припинив своє існування), витіснення з цього ВНЗ високо
кваліфікованих викладачів, які чверть століття визначали обличчя
кузні бібліотечних кадрів України.
З 1996 р. по сьогоднішній час Сергій Георгійович працює
в УНДІАСД на посаді завідувача одного з ключових його під
розділів – відділу документознавства. Інститут було створено
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у 1994 р. і зазначений відділ як ключовий передбачався в його
структурі від самого початку, що, власне, було зрозумілим з наз
ви нової установи. Проте внаслідок складнощів у непростий
організаційний період формування інституту, який співпав з гост
рою соціально-економічною і фінансовою кризою в Україні, понад
два роки відділ документознавства залишався лише проектом.
І тільки з приходом Сергія Георгійовича відділ розпочав повноцін
ну діяльність. Прийнявши відділ практично з нуля, за короткий час
С. Г. Кулешов зумів створити згуртований колектив однодумців,
у якому гармонійно поєднувався як його власний життєвий,
науковий і практичний досвід, а також А. Л. Маньковського,
Л. В. Кузнєцової, так і молодечий запал недавніх випускників ВНЗ
О. М. Загорецької, М. І. Кузнєцової.
Зрозуміло, що на перших порах відбувався зондаж найбільш
проблемних, десятиліттями невирішуваних питань наукового об
ґрунтування організації діловодства в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях, стандартизації й уніфікації діловодних процесів,
понятійного апарату тощо. У період становлення відділу велику
консультаційну й практичну допомогу надавали досвідчені провідні
фахівці Головархіву України (нині – Держкомархів України). Коло
завдань, яке нині виконує відділ, є дуже широким. Невипадково,
оцінюючи здобутки УНДІАСД за перші 10 років його діяльності,
директор інституту у 2001–2009 рр. І. Б. Матяш підкреслила, що
відділ документознавства посідає особливе місце4.
Назвемо тільки деякі з напрямів діяльності відділу: історія та
теорія документознавства; історія діловодства; проблеми уніфікації
та стандартизації діловодних процесів (створення організаційнорозпорядчих документів); організація роботи зі службовими
документами в установах; понятійний т документознавства та
діловодства; типологія управлінської документації; організація уп
равління документацією у країнах світу; розроблення навчальних
планів підвищення кваліфікації працівників діловодних служб.
Науковий доробок відділу за весь час його існування є настільки
значним, що один лише перелік наукових тем, що велися і ведуться
у ньому, підготовлених його співробітниками праць, нормативних
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та методичних документів може зайняти кілька сторінок. Але
все ж назву кілька важливих для вітчизняної архівної практики,
документознавства, діловодства наукових тем, у розробці яких
брав участь Сергій Георгійович: «Методика грошової оцінки
документів НАФ» (спільно з Н. М. Христовою); стандарти –
ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.
Вимоги до оформлювання документів»; ДСТУ 2732:2004 «Діло
водство й архівна справа. Терміни та визначення понять». Майже
всі теми розробляються на замовлення Держкомархіву України,
тобто максимально наближені до потреб як архівної галузі, так
і діловодних служб різних установ. Тому характерною особ
ливістю діяльності відділу є те, що він постійно працює у тісному
контакті з іншими установами різної відомчої підпорядкованості.
Це дозволяє своєчасно уникати паралелізму в науковій роботі, усу
вати міжвідомчу неузгодженість в організації окремих діловодних
процесів. Невеличкий колектив відділу, що складається з 5–6 пра
цівників, під керівництвом С. Г. Кулешова демонструє продук
тивність наукової праці, якій можуть позаздрити окремі НДІ з на
багато більшим штатом. Сергій Георгійович зарекомендував себе
як прекрасний, чуйний і водночас вимогливий педагог і науковий
керівник. Завдяки своїм чудовим людським і професійним якостям
він зумів згуртувати навколо себе широке коло однодумців і по
слідовників. Тому не дивно, що у відділі документознавства
УНДІАСД завжди панує атмосфера зосередженої, творчої праці.
Нині можна стверджувати, що сформувалася продуктивна
наукова школа С. Г. Кулешова у сфері документознавства, для якої
притаманні дослідження у найбільш витребуваних суспільством
напрямах наукового обґрунтування практичних питань справо
чинства в установах, оптимізації різних видів документації, уні
фікації та стандартизації документів різних класів управлінської,
організаційно-розпорядчої документації, електронного документо
знавства, інформаційної діяльності тощо. Завдяки постійним кон
тактам Сергія Георгійовича з практиками – працівниками архівів,
бібліотек, служб діловодства установ він завжди добре обізнаний
у проблемах, які вимагають невідкладного наукового вирішення.
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Серед учнів Сергія Георгійовича, які під його керівництвом
протягом останніх 10 років захистили дисертації на здобуття нау
кового ступеня кандидата історичних наук (майже всі ці роботи –
з актуальних питань історії, теорії і практики документознавства) –
нині добре відомі як в Україні, так і за її межами фахівці: Віктор
Соколов – відомий фахівець з історії книжкової і бібліотечної
справи України, працював у Національній бібліотеці України ім.
В. І. Вернадського, нині – заступник директора з наукової робо
ти Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Націо
нальної академії аграрних наук України, доцент; Наталія Хрис
това – професор кафедри документальних комунікацій НАКККіМ
(у 2001–2004 рр. – заступник директора УНДІАСД з наукової
роботи); Світлана Сельченкова – начальник Управління діло
водства, формування та зберігання Національного архівного
фонду Держкомархіву України; Юрій Палеха – доктор філософії
з ділового адміністрування, професор, завідувач кафедри доку
ментознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Євро
пейського університету, автор понад 70 наукових і навчальнометодичних праць, у тому числі посібників та підручників
з документознавства, менеджменту та підприємництва, соціології
і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ді
лової комунікації, іміджології, управлінського документування;
Олена Загорецька – провідний науковий співробітник відділу
документознавства УНДІАСД, с. н. с., фактично – заступник Сергія
Георгійовича у відділі; Наталія Леміш – викладач Конотопської
філії Європейського університету; Ірина Антоненко – начальник
відділу ведення і зберігання документів Національного банку
України (у 2006 р.– заступник директора УНДІАСД з наукової
роботи). Ще під час роботи С. Г. Кулешова у КДІК під його
керівництвом захистила дисертацію Лариса Ткачова (1996), нині
доктор політичних наук, професор. Н. Христова і С. Сельченкова
за багаторічну плідну роботу в архівній сфері отримали почесне
звання Заслуженого працівника культури України. Нині під ке
рівництвом Сергія Георгійовича проводять дисертаційні дослід
ження з актуальних проблем документознавства ще троє молодих
і перспективних співробітників УНДІАСД, на яких покладаються
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великі сподівання – Віта Бойко, Юрій Ковтанюк, Антон Слизький.
С. Г. Кулешов також керує дисертаційними роботами групи ас
пірантів УНДІАСД та пошукачів, які працюють в інших установах,
зокрема, у Держкомархіві України.
С. Г. Кулешов є визнаним вченим у галузі загального доку
ментознавства. Водночас він уміє своєчасно реагувати на виклики
часу, нові потреби сучасного діловодства й архівної справи. Так,
у зв’язку зі стрімким розвитком в останні роки електронного
документообігу, створенням і поширенням електронних документів
постала потреба в теоретичному й практичному обґрунтуванні
нової науки, що зароджується на наших очах – електронного
документознавства. І в цій царині Сергій Георгійович яскраво
виявляє свої лідерські якості. Одним з перших на теренах СНД він
піддав всебічному аналізу нове явище та його складові [84, 108].
Окремо слід наголосити на великому внеску С. Г. Кулешова у появі унікального видання – універсального архівознавчого
довідника (ймовірно, першого у світі) – «Української архівної
енциклопедії» (К., 2008), ініційованої і реалізованої УНДІАСД5.
Саме він під час підготовки видання до друку курирував один
з вузлових тематичних блоків енциклопедії – документознавчий:
готував слóвник гасел з теми, домовлявся з авторами про написання статей, редагував матеріали й сам є автором багатьох ключових статей, зокрема: «документ», «документація», «документознавець», «документознавство», «класифікатори техніко-економічної
та соціальної інформації», «класифікації (класифікаційні системи)
документів» тощо [137, 139, 142, 145–147, 150, 152–165] (частина
невеличких за обсягом статей залишилася без зазначення його авторства).
Ще одна грань непересічної особистості С. Г. Кулешова –
це постійний, ще з дитячих років, інтерес до історичної науки,
про який вже згадувалося вище. Окрім постійного знайомства
з історичною літературою, частково цей інтерес знаходить ві
дображення у багаторічному (ще зі шкільних часів) захопленні
Сергія Георгійовича нумізматикою і, певною мірою, боністикою.
Гадаю, що С. Г. Кулешов цілком згоден з висловлюванням академі
ка Івана Павлова, що «колекціонування – високоінтелектуальна по-
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треба людини», але все ж пріоритетом для Сергія Георгійовича є не
стільки розшук цікавих йому монет і наповнення ними особистої
нумізматичної колекції (від себе зазначу, що «синдром Плюшкіна»,
властивий абсолютній більшості колекціонерів, ніяким чином не
стосується С. Г. Кулешова, радше навпаки), скільки прискіпливе
наукове вивчення (атрибуція) окремих, досі не досліджуваних монет, здебільшого доби античності й Середньовіччя, й написання
за їх підсумками ґрунтовних наукових розвідок у формі статей. Ці
розвідки вирізняються не лише тим, що в них з’ясовано обставини
виникнення і побутування в обігу тієї чи іншої монети у тісному
контексті з історичними реаліями тогочасного суспільного розвитку, а й ставленням автора до монети як до своєрідного документа, матеріальної пам’ятки своєї епохи, що містить у собі певну,
важливу для наукового пізнання, інформацію, часто у прихованій,
«зашифрованій» формі. Хоча Сергій Георгійович, зрозуміло, не
є професійним нумізматом ні за освітою, ні за родом постійної
діяльності, однак за ступенем своєї обізнаності в цій спеціальній
історичній науці, вмілим використанням дослідницького інст
рументарію, зрештою, за науковим рівнем і глибиною своїх
публікацій, чіткою громадською позицією щодо трактування
різних аспектів грошового обігу на теренах України, він може дати
фору багатьом маститим нумізматам, а його нумізматичні студії
незмінно привертають увагу як професіоналів, так і аматорів
в царині нумізматики.
Щодо громадської позиції Сергія Георгійовича, то це сказано
мною не заради «красного слівця». Так, ще на зорі відновлення
незалежності України, тобто на рубежі 1990-х років, він виступив у дуже популярній у той час демократичній газеті «Вечірній
Київ», очолюваній Віталієм Карпенком, з циклом публікацій про
особливості грошового обігу в Україні у різні історичні періоди, тим
самим сприяючи відродженню історичної пам’яті про наше минуле, пробудженню інтересу до збереження історичних пам’яток [41,
44, 47, 48]. Своїми знаннями в цій царині, а інколи й цінними монетами зі власної колекції Сергій Георгійович завжди охоче ділиться
з колегами по захопленню (у тому числі з автором цих рядків, за
що йому вельми вдячний). Пригадується, що у січні 2006 р. з на-
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годи виходу у світ монографії І. Матяш та Ю. Мушки «Діяльність
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: Історія. Спогади. Архівні документи» (К., 2005) УНДІАСД у співпраці з низкою інших установ і організацій улаштував у Міжнародному
виставкому центрі на Броварському проспекті, 15 цікаву докумен
тальну виставку з історії української дипломатичної служби
у 1918–1921 рр.6 Зазвичай на виставках такого роду експонується
досить обмежена кількість видів історичних джерел: копії (зрідка –
оригінали) архівних документів, включаючи й фотографії, рідкісні
друковані видання, інколи – особисті речі відомих діячів, надані на
час заходу членами їхніх родин чи музеями.
За ініціативою Сергія Георгійовича на згаданій виставці з його
особистої колекції експонувалися паперові гроші – шаги, карбо
ванці, гривні, що циркулювали в Україні у зазначеній період, та монети тієї ж доби, що були в обігу в європейських державах, в яких
діяли дипломатичні місії і посольства УНР, Української Держави,
Директорії УНР. Безперечно, така оригінальна і пізнавальна частка
експозиції стала тією «родзинкою», завдяки якій виставка заграла
новими барвами, емоційно впливаючи на її відвідувачів та наповнюючи їх новими враженнями від ознайомлення з архівними документами. Як тут не згадати афористичний вислів з поеми Шота
Руставелі «Витязь у тигровій шкурі»: «що сховав ти – те пропало,
що віддав ти – те твоє».
У житті Сергія Георгійовича був і епізод, коли нумізматична ко
лекція певною мірою дозволила вижити його родині. У важкі, кри
зові 1990-ті роки, коли сім’я С. Г. Кулешова гостро потерпала від
безгрошів’я, він пішов на рішучий крок – продав вартісну частину
своєї нумізматичної збірки, аби прогодувати рідних і придбати для
них життєво необхідні ліки (хто був чи є збирачем, той зрозуміє,
які важкі емоції відчуває людина, коли розстається з колекційними
речами, на пошук яких інколи витрачаються десятки років). Зазначу, що Сергій Георгійович є взірцем турботливого сім’янина, знаю,
як дбайливо, не шкодуючи ні часу, ні сил, ні коштів, доглядав він
за своїми важкохворими старенькими батьками, а згаданий епізод
красномовно свідчить, що сімейні і моральні цінності, родинне
оточення для нього є надзвичайно важливими.
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Сергій Георгійович – надзвичайно порядна, з м’яким гумором й приязна у спілкуванні особистість. Попри свої наукові ре
галії і незаперечні заслуги у його поводженні немає й натяку на
зарозумілість, чванство, грубість, що, на жаль, інколи трапляються серед деяких представників наукової еліти. Він незмінно
доброзичливий і уважний у ставленні до своїх колег, ніколи не
відмовляє їм у консультаціях, порадах, завжди готовий прийти на
допомогу. Не раз був свідком, коли під час засідань Вченої ради
УНДІАСД чи методичної комісії інституту виникали запальні
дискусії і суперечки з різних наукових питань і часто саме аргументована, виважена думка Сергія Георгійовича ставала в них
вирішальною. Коли виступає Сергій Георгійович (а промовець
він чудовий), серед присутніх немає байдужих. Природжений
інтелігент, Сергій Георгійович вирізняється широкою загальною
ерудицією, умінням чітко й лаконічно висловлювати свою точку
зору, вловлювати раціональне зерно в інколи сумбурних судженнях колег. Але ніколи в його діях і висловлюваннях не помічав
того, що називають «тиснути своїм авторитетом». Навпаки, він
уважно вислуховує опонентів і спокійно, не підвищуючи голосу, проводить розбір ситуації: в чому колега правий, а в чому ні,
і яким має бути розв’язання проблеми. Але водночас С. Г. Кулешов
виявляє принциповість і рішучість, коли мова йде про порушення
норм наукової і корпоративної етики, прояви непрофесіоналізму,
недбалості, застосування некоректних методів і прийомів у наукових дослідженнях.
У зв’язку з цим можна лише жалкувати, що зараз на шпальтах
наукової преси практично зникли полеміки і дискусії, які завжди
були рушієм наукового поступу. Це не означає, що в науці нині від
сутні гострі проблеми і спірні питання, просто вирішуються вони
тепер зазвичай кулуарними методами. Бракує лицарів науки, здат
них сміливо кинути рукавичку недобросовісним особам. Тому не
можу не оминути згадкою блискучу за своїм стилем, чудово (я б на
віть застосував епітет – елегантно) аргументовану й викривальну
статтю С. Г. Кулешова у журналі «Вісник Книжкової палати», спрямовану проти ненаукових підходів до питань документознавства
з боку однієї особи (не вважаю за потрібне називати її прізвище).
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Можу висловити власне припущення, що Сергій Георгійович,
можливо, не завжди поділяє наукові погляди і концепції в царині
документознавства, які обґрунтовують у своїх працях інші відомі
вчені (і це цілком природно, однодумство в науках гуманітарного
циклу – прямий шлях до їх деградації), але він незмінно високо
цінує їх професіоналізм і наукові здобутки.
Переконливим свідченням великого авторитету С. Г. Кулешова
серед наукової спільноти є те, що він входить до складу редакційних
колегій наукових журналів: «Бібліотекознавство. Документознав
ство. Інформологія», «Бібліотечна планета», «Вісник Книжкової
палати», та низки продовжуваних видань, як-от: «Студії з архівної
справи та документознавства», «Пам’ятки: археографічний що
річник», міжвідомчий збірник наукових праць «Архівознавство.
Археографія. Джерелознавство», «Вісник Харківської державної
академії культури». Кілька років поспіль Сергій Георгійович є членом експертної ради з історичних наук Вищої атестаційної комісії
України, входить до складу наукової ради Державного комітету
архівів України.
С. Г. Кулешов – незмінний заступник голови спеціалізованої
вченої ради К 26.864 в УНДІАСД з правом прийняття до захисту
кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – істо
ріографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та
27.00.02 – документознавство, архівознавство, від часу її заснування у 2003 р. Він також понад 10 років входить до складу спецради Д 26.165.01 в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернад
ського. Кілька років був членом спецради в КНУКіМ. Неодноразово
виступав як офіційний опонент на захистах дисертацій. Сергій
Георгійович за сумісництвом викладає на кафедрі документальних
комунікацій НАКККіМ, де готує фахівців у сфері документознавства
та інформаційної діяльності державних і комерційних структур.
Плідна праця Сергія Георгійовича на науковій і викладацькій
ниві гідно оцінена суспільством. Він неодноразово нагороджував
ся різними відзнаками, зокрема, Почесною грамотою Кабінету Мі
ністрів України з врученням пам’ятного знака, Почесною грамотою Київського міського голови, Почесною грамотою Державного
комітету архівів України тощо. Прізвище С. Г. Кулешова є у пе
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реліку лауреатів відомчої премії імені Василя Веретенникова, що
присуджується Науковою радою Держкомархіву України за ви
значні праці. За заслуги перед помісною Українською Православною Церквою Київського патріархату вірянина С. Г. Кулешова нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира
Великого ІІІ ступеня.
Безперечно, найвищий рівень кваліфікації С. Г. Кулешова,
його вміння керувати колективом, бездоганна репутація і цілком
заслужений авторитет і шана серед колег по інституту, прекрасні
моральні якості вже давно могли б стати потужним чинником у подальшому просуванні Сергія Георгійовича щаблями професійної
кар’єри. Упевнений, що такі пропозиції С. Г. Кулешову робилися
неодноразово як в УНДІАСД, так і поза його межами. Однак для
Сергія Георгійовича кар’єрні міркування, як і мотиви матеріальної
вигоди, ніколи не були визначальними, тому всі такі пропозиції
ним ввічливо відхилялися. На мою думку, С. Г. Кулешов позиціонує
себе, насамперед, як вченого, а не адміністратора від науки чи вищої
освіти. Обтяженість щоденними адміністративними справами не
змінно негативно впливає на продуктивність суто наукової праці,
і тому, мабуть, Сергій Георгійович вважає, що у своєму нинішньо
му статусі він здатний принести більше користі суспільству як вчений, ніж на якійсь вищій адміністративній посаді. Більш ніж 40річна трудова діяльність С. Г. Кулешова фактично пов’язана лише
з двома установами – КДІК та УНДІАСД.
Десять років тому у невеличкій замітці з нагоди 50-річчя від
дня народження С. Г. Кулешова його колеги по УНДІАСД охарактеризували Сергія Георгійовича як «гордість інституту»7. Можливо декому таке твердження видається перебільшенням чи занадто
компліментарним. Проте, не один рік працюючи поряд з Сергієм
Георгійовичем у стінах УНДІАСД (а загалом знайомий з ним
з 1976 р.), постійно спілкуючись з ним з різних питань, пов’язаними
з діяльністю інституту (і таке спілкування, обмін думками завжди
є корисним для мене), спостерігаючи, з якою повагою ставляться
до Сергія Георгійовича співробітники УНДАСД, працівники апа
рату Держкомархіву України і архівних установ, професори і вик
ладачі багатьох ВНЗ, його колишні студенти і аспіранти, колеги
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з Росії і Білорусі, що приїжджають до Києва на міжнародні наукові
форуми, можу зараз, через 10 років щиро підтвердити, що Сергій
Георгійович дійсно є гордістю УНДІАСД, його символом.
Ювілейні дати є вагомою підставою для підведення підсумків
прожитого і напрацьованого. Але, знаючи працьовитість, творчий
неспокій Сергія Георгійовича, гадаю, підводити підсумки йому
ще зарано. Щиро сподіваємося, що ювіляр і надалі залишатиме
ться визнаним лідером українських документознаців, а з-під йо
го пера виходитимуть нові фундаментальні наукові праці, яких
з нетерпінням чекають студенти і аспіранти, науковці і практики.
Бажаємо Сергію Георгійовичу міцного здоров’я, наснаги, нових
звершень на документознавчій ниві на благо рідної України, вдалих нумізматичних знахідок, родинного щастя. З роси і води Вам,
шановний Сергію Георгійовичу!
Про обставини вступу С. Г. Кулешова до КДІК та про навчання
в цьому навчальному закладі див. статтю його товариша ще зі студент
ських часів Валерія Терна у цьому збірнику.
2
Тут і далі – посилання на порядкові номери позицій бібліографії
праць С. Г. Кулешова у цьому збірнику.
3
Бездрабко В. В. С. Г. Кулешов і вітчизняне документознавство: до
історіографії науки на рубежі століть // Бібліотекознавство. Документо
знавство. Інформологія. – 2008. – № 3. – С. 31–44; Вона ж. Концепція
документознавства С. Г. Кулешова // Історіографічні ескізи з документо
знавства, або Персональний текст про персональні тексти. – К., 2010. –
С. 106–126; Вона ж. Документознавство в Україні: інституціоналізація та
сучасний розвиток. – К., 2009. – 716 с.
4
Матяш І. Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної на
уки в Україні // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. –
Т. 12. – С. 16.
5
Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України,
УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 881 с.
6
Українська дипломатія : перші кроки на міжнародній арені : каталог виставки архівних документів та раритетних видань / Держкомархів
України. УНДІАСД, ЦДАВО України, М-во закорд. справ України, Ген.
дирекція Київ. міської ради з обслуговування іноз. представництв; кер.
проекту І. Б. Матяш; упоряд.: Л. В. Андрієвська, Ю. Я. Кулінич, І. М. Мага,
Н. В. Маковська, І. Б. Матяш, Л. Ф. Приходько. – К., 2006. – 36 с.
7
Вісн. Держ. комітету архівів України. – 2000. – Вип. 3. – С. 184–185.
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Лініна Одинока
Слово про ювіляра
1968 рік, 1 вересня. Розпочав свою діяльність Київський дер
жавний інститут культури – другий в Україні інститут такого
профілю, молодший колега Харківського. Серед перших студентів
бібліотечного факультету був і Сергій Георгійович Кулешов.
І з цього часу вже більше 40 років знаю, шаную колегу-ювіляра.
Книга, історія, філософія – це ті уподобання, притаманні Сергію
Георгійовичу, які визначили вибір професії, стали справою його
життя. Студенти відділення «Технічні бібліотеки», на якому навчався Сергій Георгійович, крім широкого циклу гуманітарних і
бібліотечно-бібліографічних дисциплін, вивчали і низку дисциплін
науково-інформаційного, технічного профілю.
Кафедра науково-технічної інформації, яка була куратором
студентів цього відділення, суттєво вплинула на формування
Сергія Георгійовича як майбутнього вченого, педагога. Атмосфера кафедри, на якій працювали Д. М. Скрипниченко, Л. З. Амлин
ський, О. Д. Балабанов – творчі особистості, загальною рисою яких
був широкий діапазон наукових інтересів, вагомі наукові здобутки,
сприяла формуванню Сергія Георгійовича як творчої особистості.
Після закінчення інституту він, один із найкращих студентів, залишився на викладацькій роботі, якій віддав понад 20 років. Як
молодий педагог, Сергій Георгійович надавав великого значення
науковому рівню викладання спеціальних дисциплін та науковим
дослідженням у цій галузі. Уже в ці роки він проявив високу культуру, компетентність і ерудицію, неординарність мислення, вміння
чітко викладати складні теоретичні положення та відстоювати
свою позицію. Ґрунтовними, блискучими лекціями він знаходив
шлях до студентської аудиторії, навчав студентів самостійному
мисленню, залучав їх до наукової роботи, керував курсовими та
дипломними роботами.
Новий етап творчої діяльності Сергія Георгійовича розпочався з роботи в Українському науково-дослідному інституті архівної
справи та документознавства на посаді завідувача відділу документознавства. І  в новій науковій інституції він зарекомендував
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себе як вдумливий, широко мислячий професіонал. Перед відділом
документознавства УНДІАСД була поставлена низка теоретичних
і практичних завдань, розв’язання яких є пріоритетним і має важливе
значення для розвитку архівної справи. За короткий час роботи
в інституті Сергій Георгійович зробив вагомий внесок в розробку
історичних, теоретичних і практичних питань документознавства,
доклав чимало творчих і організаційних зусиль для розроблення
власної концепції структуризації документознавства в системі наук
документально-комунікаційного циклу.
Значним є його особистий доробок, представлений моногра
фією, навчальними посібниками, статтями з актуальних для сьогодення проблем архівної справи, діловодства та документознавства,
в розробленні стратегії розвитку архівної справи та документо
знавства в умовах освоєння інформаційних технологій, проблем
уніфікації та стандартизації діловодних процесів, понятійного
апарату документознавства та діловодства, підготовці стандартів
та закону про діловодство.
Важливе значення має діяльність Сергія Георгійовича у підго
товці майбутніх фахівців – спеціалістів-документознавців, продиктована соціальним запитом суспільства. Це – розроблення навчальних програм і посібників, керівництво курсовими та дипломними
роботами студентів Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв зі спеціальності «Документознавство та інформаційна
діяльність». Окремо слід відзначити керівництво дисертаційними
працями аспірантів та пошукачів, роботу в спеціалізованих радах
із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Широта наукових інтересів, ерудиція Сергія Георгійовича
проявилася і в його захопленні нумізматикою, давньою історією
України. Глибокими знаннями, цікавими відомостями він завжди
ділиться з колегами. Безперечно, що успіх того чи іншого підрозділу
інституту (відділу чи сектора) залежить не тільки від професійності
і відповідальності його співробітників, а й від особистості його
керівника, його внутрішньої культури, фахового рівня. Високий
науковий і фаховий рівень, толерантність, працьовитість і від
повідальність – усі ці притаманні Сергію Георгійовичу риси створюють у колективі атмосферу творчої праці на результат. Попи усі
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наукові ранги Сергія Георгійовича – доктор історичних наук, професор, заступник Голови спеціалізованої вченої ради УНДІАСД,
член експертної ради з історичних наук ВАК України – він людина
виважена, лагідна, спокійна. Вражає його готовність допомогти,
вміння вислухати кожного, поважне та чемне ставлення до колег,
наукової молоді та студентів. Такий стиль спілкування створює
сприятливі умови для роботи не тільки у відділі документозновства, який очолює Сергій Георгійович, а й в інституті в цілому.
Філософи Стародавнього світу говорили: «Учитель, виховай
учня, щоб було у кого навчатися». Вчителі С. Г. Кулешова з Київ
ського державного інституту культури безмежно щасливі, що виховали такого учня – талановитого вченого, педагога, організатора,
у якого сьогодні вчаться всі, хто з ним працює і спілкується – його
колеги, друзі, молоді дослідники, аспіранти, студенти.
Усі ми щиро зичимо С. Г. Кулешову міцного здоров’я, сімейно
го щастя та благополуччя, творчої наснаги і успішного вирішення
нагальних питань розвитку архівної справи та документознавства.

Світлана Cельченкова
На пошану ювіляру
Кулешову Сергію Георгійовичу – шістдесят. Літа творчого
розквіту для вченого – кажу це не ради ювілейного звичаю. Сергій
Георгійович активно і плідно працює як науковець, викладач і педагог, розвиваючи вітчизняне документознавство. Продовжують
виходити його наукові праці, нині в його доробку 170 публікацій.
Він читає лекції студентам, готує нових аспірантів, докладає багато зусиль для нормативно-методичного забезпечення діловодства
та архівної справи, робить ще багато важливих шляхетних справ.
Я знаю теперішнього ювіляра з 1996 року, на той час він очолив відділ документознавства Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства. За час роботи в УНДІАСД під його керівництвом було написано методичні
посібники, підручники, словники, статті, національні стандарти.
Ми спільно брали участь у розробленні низки фундаментальних
тем з документознавства та архівознавства, а також нормативно-
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правових актів, зокрема у підготовці законопроекту «Про діло
водство», «Переліку науково-технічних документів постійного
строку зберігання», «Переліку типових документів, що створюю
ться в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств і організацій із зазначенням строків зберігання документів», «Методики віднесення
документів Національного архівного фонду до унікальних», «Методики грошової оцінки документів Національного архівного фонду» тощо.
Мені дуже приємно працювати і спілкуватися з ним з будьяких питань. Надзвичайно приваблюють його науковий вишкіл,
професіоналізм, ерудиція, велика відповідальність, інтелігентність
і толерантність, надзвичайна сумлінність, душевна щедрість,
доброзичливість.
Важливе значення має діяльність Сергія Георгійовича у під
готовці майбутніх фахівців – спеціалістів-документознавців, аспі
рантів. Я також писала наукову роботу під його керівництвом, за
що я дуже вдячна Вчителю.
Хочеться вірити в те, що наукові, інтелектуальні та духовні
зусилля вченого принесуть якнайшвидше бажані результати на
благо розвитку вітчизняного документознавства та архівознавства,
а ювіляру вiд щирого серця побажаю козацького здоров’я – для
високих творчих злетів – на многiї лiта.
Хай доля щедро обдаровує всiлякими земними благами, а друзi
та співробітники нiколи не розчаровують. Успіхів Вам, шановний
Сергію Георгійовичу, щастя, благополуччя і добробуту, наснаги
й нових звершень у науці!

Валентина Ставицька
Лицар науки і людина-лицар
Ця історія почалась навесні далекого 1997 року. Спочатку було
рішення кафедри історіографії, джерелознавства та археології
історичного факультету Харківського національного університету
ім. В. Н. Каразіна доручити мені, тодішньому аспіранту кафедри, викладати дисципліну під назвою «Документознавство».
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Пам’ятаються дуже добре коментарі завідувача кафедри – доктора історичних наук, професора Володимира Кузьмича Міхеєва,
відомого в Україні та за її межами археолога, який чесно зізнався
в тому, що курс [документознавство] ніким і ніколи на факультеті
не викладався, апробацій його структури і змісту не було,
тому й зарадити в науково-методичному плані навряд чи зможуть. Це означало, що освоїти документознавство як навчальну
дисципліну належало мені першій. Отож, повна свобода дій і така
ж відповідальність за справу. Так одна сюжетна лінія майбутнього
літа для мене була окреслена дуже чітко: доведеться наполегливо попрацювати в ім’я розроблення маловідомого для «класичних
істориків» курсу. Як історику, що від третього року студентського навчання в університеті, успішно продовженого в аспірантурі,
спеціалізувався в царині історіографії, документознавство було не
достатньо знаним науковим полем. Тоді ж уповні відчула силу риторичних за змістом чернішевськового питання «що робити?» та
гамлетівського «бути? чи не бути?».
Проте всі «класичні історики» тому і є класичними, що точно мають архівну асоціатику зі словом «Солом’янка». І кожен
історик, який переступав бодай одного разу поріг архівної споруди
за завітною адресою, від 1995 року «чіплявся» поглядом за вивіску
«Український державний науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства». Одного «архівного дня» і мені вона
трапилась на очі, вкарбувавшись у пам’ять кольором, розміром
і змістом. Тому, коли «вимальовані лінії літа» 1997 р. перспективно визначили документознавчий обрій, згадалась описана вивіска
і подумалося, ось де точно знають, що таке документознавство.
Рішення було ухвалено миттєво і без попередніх домовленостей,
взявши квиток до Києва, я відправилася до Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства шукати відповіді на багато насущних науково-педагогічних питань
початківця вищої школи.
Серпневий день видався сонячним і неймовірно теплим. Неодноразово працюючи в архівах ще зі студентської лави, швидко
дісталася до добре знайомої Солом’янки й архівного інституту.
Першим, із ким довелося зазнайомитись в інституті, був його
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учений секретар – Анатолій Костянтинович Шурубура, людина неординарного розуму, веселої вдачі і щирих емоцій, а ще,
як з’ясувалося, мій земляк. Уважно вислухавши мету мандрівки
харківського аспіранта до столиці, Анатолію Костянтиновичу
дуже легко вдалося мене втішити повідомленням про те, що знає,
чим зарадити, а саме: знайомством із одним «великим фахівцем
справи» – Сергієм Георгійовичем Кулешовим.
Соромно зізнаватися, але для мене тоді це ім’я було відкриттям,
оскільки коло наукових інтересів історіографа складало інші «галактики», ніж наукові справи Сергія Георгійовича. Прочитавши
в моїх очах збентеженість незнанням, А. К. Шурубура активно почав проводити просвітницьку роботу і під час нашої внутрішньої
інститутської міграції встиг переказати основні віхи сurriculum
vitae Сергія Георгійовича. Тому за п’ять хвилин після відкриття
мною імені вченого та завдяки старанням ученого секретаря інсти
туту я вже знала про С. Г. Кулешова набагато більше, аніж про багатьох тих, із ким знайома десятиліттями. Уява вималювала певний
образ – дуже поважний літній чоловік (адже ж треба було встигнути стільки всього зробити і багато чого досягти), який знався
особисто щонайменше з К. Г. Мітяєвим та П. Отле, із живими й розумними очима, схованими за товстими скельцями в грубій оправі,
зігнутий вдвічі під ношею знань, а в руках – перо і власні книги та
твори інших наукових мужів.
Подолавши лабіринти центральної архівної споруди й перетнувши внутрішній двір Солом’янки, ми дібралися до «резиденції
№ 2» інституту – скромних кімнаток на одному поверсі з Центральним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. С. Пшеничного. Ось довгий коридор закінчився і ми досягли його завершення
вікном, а далі Анатолій Костянтинович рішуче відчинив двері 310
кімнати. У малесенькому кабінеті під назвою «Відділ документознавства» було тісно, гамірно і людно. Переступивши поріг, я
відразу почала шукати очима вимальований уявою образ, та він не
відшукувався…
Анатолій Костянтинович, як тонкий знавець дипломатичнопротокольних речей, коротко і лаконічно представив присутнім
гостю, а потім гості усіх присутніх – Анатолія Леонідовича Мань-
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ковського, Ларису Василівну Кузнєцову, Олену Михайлівну Загорецьку і, на завершення, Сергія Георгійовича Кулешова.
Яким же було моє здивування, коли я ще раз відкрила для себе
Сергія Георгійовича! Зовсім протилежні зовнішні дані, окрім живих і розумних очей, які привітно звернулися до нової знайомої.
Уважно вислухавши мої пояснення та збагнувши головний чинник,
який до Києва привів початківця, Сергій Георгійович відразу порадив літературу з нагальних проблем галузі, а ще наступного дня
погодився на ексклюзивне бліц-інтерв’ю на паритетних засадах,
що й відбулося у призначений час на лаві під ошатними кронами
дерев неподалік Національної парламентської бібліотеки України,
під час якого дуже зрозуміло й лаконічно, з максимально щирою
повагою до візаві і з мінімальною кількістю логічно виважених,
але найпереконливіших аргументів, Сергій Георгійович окреслив
власне бачення змісту документознавства, його об’єкта та предмета,
головні завдання й основні напрями досліджень науки. Саме тоді,
слухаючи С. Г. Кулешова, я по-справжньому збагнула і поцінувала
істинність думки Л. Воверанга про те, що наділені здоровим глуздом завжди на все дивляться просто, або ж геніальність криється
у простому. Так було започатковано моє тривале спілкування з класиком документознавства, з котрим ще неодноразово Долі забагнеться звести мене на науковій ниві. І скільки б я відтоді не зверталася до нього за порадою чи доброю справою, жодного разу не
відмовив у допомозі.
Літо 1997 р. видалося «гарячим», бо довелося добре попрацювати над розробленням нового для себе курсу. Озброївшись
настановами Сергія Георгійовича й практично реалізувавши їх
на навчально-методичному рівні, з вересня цього ж року я за
йшла в аудиторії Харківського університету з метою повідати про
історію, теорію документа, його види, еволюцію документознавства та перспективи розвитку науки.
Пройшло чотири роки і нам судилося зустрітися знову в стінах
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У вересні 2001 р. мене було прийнято на посаду старшого наукового співробітника інституту. Багато приємного
пережито за два роки інститутської праці, але найбільша з них –
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це людське спілкування. Найсвітліші спогади залишилися від
спільних творчих справ із багатьма одержимими ділом, згаданими
тут і ні – Софією Федорівною Лозовою, Людмилою Миколаївною
Федоровою, Тетяною Олександрівною Ситник, Катериною Іванів
ною Климовою, Лініною Павлівною Одинокою, Ростиславом Во
лодимировичем Романовським, Ларисою Василівною Кузнєцовою,
Оленою Михайлівною Загорецькою, Наталією Миколаївною
Христовою, Миколою Олександровичем Василевським, Аллою
Іванівною Титаренко і, безперечно, Сергієм Георгійовичем Кулешовим. Виняткові інтелігентність і тактовність, мудрість і гострий
розум, глибокі знання, вміння тримати слово й постійна готовність
прийти на допомогу, демократичність у спілкуванні і недосяжність
у науці, сприйняття кожного як особистість і непідробне доброзичливе ставлення, гарне почуття гумору й красива благородна
іронія – такі основні риси, які хотілося б особливо підкреслити
в портреті С. Г. Кулешова. Його праці додатково через писане слово засвідчують те, у чому переконуєшся в принагідному живому
спілкуванні всякого разу.
А ще виокремлює Сергія Георгійовича з-поміж інших – вміння
співчувати. Через певні об’єктивні (та переважно суб’єктивні)
чинники так сталося, що згодом я мусила полишити інститут. Це
було непросте рішення. С. Г. Кулешов був серед тих, хто не просто підтримав мене, але й з розумінням поставився до ситуації. Не
знаю й донині, за яких обставин він дізнався про тодішню мою пристрасть до історії доби козацької України, і на добру згадку й для
гарного настрою подарував справжню-справжнісіньку козацьку
люльку другої половини XVII століття, виготовлену майстром,
клеймо якого й донині залишається нерозпізнаним, побажавши
при цьому різних гараздів у житті та не знати ніколи смутку.
Із того часу люлька зайняла почесне місце серед пам’ятокзнаків про знайомство і спілкування з красивими душею людьми.
Завжди споглядаючи її, попри різний настрій, гарний і не зовсім, на
обличчі з’являється усмішка, а на душі стає приємніше і тепліше
від того, що є на світі такі Лицарі науки і справжні Люди. І тоді
хочеться лише одного, аби Вони були й були завжди і зустрічалися
кожному. Хай так і буде!
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Валерій Терно
Замітки про початок шляху в науку
Після закінчення у 1968 р. середньої школи Сергій Кулешов вирішив здобувати вищу освіту у Київському державному
університеті імені Т. Шевченка. Він успішно склав вступні екзамени на історичному факультеті, але не був зарахований до лав
студентів. У той рік був великий конкурс абітурієнтів. І, незважаючи на одержані високі бали, багато з них не змогли стати студентами цього вищого навчального закладу.
Саме тоді на базі Київської філії Харківського державного
інституту культури, згідно з постановою Ради Міністрів УРСР, у
серпні 1968 р. було створено Київський державний інститут куль
тури у складі двох факультетів – бібліотечного і культурно-ос
вітнього. До навчання на них із провідних київських вищих нав
чальних закладів було запрошено абітурієнтів, які набрали майже
максимальну кількість балів, але не були прийняті на навчання,
оскільки існувала кількісна квота прийому. Якраз абітурієнти державного університету імені Т. Шевченка, педагогічного інституту
імені Горького, інституту іноземних мов, консерваторії, театрального інституту стали першими студентами цього закладу – КДІК.
На бібліотечному факультеті, куди передали документи тих,
хто хотів бути істориком, юристом, педагогом, переважали юнаки.
У подальшому розвитку цього факультету більше не було їх так
багато. Найбільша кількість їх виявилася на відділені технічних
бібліотек, куди й був зарахований студентом Сергій Кулешов.
У студентів цього відділення виявився високий базовий рівень
загальноосвітньої підготовки, що давало їм змогу здобувати нову
професію. Майже 80% із них після завершення інституту отримали дипломи з відзнакою. Серед них був і Сергій Георгійович.
Під час навчання він вирізнявся серед інших студентів не тільки
своєю дисциплінованістю, акуратністю, а й наполегливістю й бажанням навчатися. На сесіях показував високі знання, брав участь
у суспільно-корисній діяльності і громадському житті студент
ського колективу. Його цікавили не тільки профільні дисципліни
майбутньої професії, особливо історичного напряму, а й новітні
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наукові досягнення в гуманітарній галузі. Він брав участь у роботі
студентських наукових гуртків. Мав і своє хобі – нумізматика, фалеристика, геральдика.

Галина Швецова-Водка
Ювілей Сергія Георгійовича Кулешова
Ювілей Сергія Георгійовича Кулешова, безумовно, заслуговує
на відзначення науковою спільнотою. Це людина, яка зробила і робить дуже багато для розвитку споріднених наукових дисциплін:
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства. Про це свідчить біографія ювіляра і його наукові
праці, що зберігають свою цінність незалежно від часу їхнього
опублікування, тому їх можемо побачити в різноманітних реко
мендаційних списках з різних питань і різних дисциплін. Проте
першість серед них належить монографіям (Кулешов С. Г. До
кументальні джерела наукової інформації : поняття, типологія, іс
торія типологічної схеми / С. Г. Кулешов ; Укр. акад. інформатики. –
К. : УкрІНТЕІ, 1995. – 191 с.; Кулешов С. Г. Документознавство :
Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов ; Укр. держ. наук.дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керів.
кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – 162 с.) та останнім за часом публікаціям, які завжди викликають значний інтерес.
Моє особисте знайомство з Сергієм Георгійовичем відбулося
порівняно недавно. Пов’язано воно було з тим, що, як виявилося,
наші наукові інтереси дещо збігалися: об’єктом і його, і моїх до
сліджень став документ. Не можу точно згадати, коли це відбулося.
Можливо, у 1993–1994 рр. Наша співбесіда була дуже плідною; ми
виявили спільні підходи і розмежування в своїх дослідженнях. Крім
того, для мене ця зустріч мала ще один додатковий позитивний
наслідок: я отримала суттєву інформаційну підтримку. С. Г. Кулешов добровільно взяв на себе обов’язки мого інформатора щодо
наукових публікацій, які були недоступні для мене. Ця підтримка
продовжується й нині, за що я йому дуже вдячна.
Коли я, нарешті, написала докторську дисертацію (2002), Се
гій Георгійович виступив одним з моїх офіційних опонентів. Його
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відгук став вагомим аргументом у присудженні мені наукового
ступеня доктора історичних наук, незважаючи на дискусійні положення, які стали предметом обговорення як на захисті, так і в на
ступних публікаціях.
І в подальшому я відчувала вагому наукову підтримку Сергія
Георгійовича. Він неодноразово був внутрішнім рецензентом моїх
навчальних посібників і висловлював не тільки загальну позитивну оцінку їх, а й конкретні конструктивні зауваження, врахування яких допомагало мені вдосконалювати виклад тексту. Слід
відзначити й таку його особливість: толерантність, терпимість до
іншої точки зору, дискутування тільки за науковими тезами.
Зрештою, спілкування з С. Г. Кулешовим зблизило не тільки
наші наукові позиції. Стосунки між нами стали по-справжньому
дружніми. Мені пощастило ближче познайомитися з чудовою дружиною Сергія Георгійовича – Наталією Павлівною, відчути на собі
їх родинну гостинність.
Ювілей, який нині відзначив Сергій Георгійович, дає підстави
ще раз побажати йому міцного здоров’я, творчого натхнення,
здійснення всіх задумів і щастя!
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1975
1. Эффективность механизации и автоматизации третьего
контура ИПС в условиях территориально разобщенных научнопромышленных объединений // Пути повышения качества и эффективности использования научно-технической информации :
тез. докл. респ. науч. конф. Секция 6 : Механизация и автоматизация информационных процессов. – К., 1975. – С. 37–39. – Співавт.:
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1977
2. Механизация и автоматизация справочно-информационной
работы вузовских библиотек // Автоматизированные системы библиотек. – К. : Знание, 1977. – С. 27–28.
1978
3. Система передачи заказов на литературу с помощью прикладных телевизионных установок (ПТУ) // Автоматизация и механизация информационной и библиотечной работы в вузе. – К. :
Знание, 1978. – С. 21–22.
4. Учебные внутривузовские издания и работа с ними вузовских библиотек // Материалы ІV Всесоюз. науч.-теорет. конф.
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5. Информационное обеспечение студентов в условиях научнопроизводственных комплексов // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1979. –
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6. О повышении роли учебных внутривузовских изданий в ор
ганизации самостоятельной учебной работы // О совершенствовании методики преподавания дисциплин библиотечного факультета : метод. рекомендации. – Ровно, 1979. – С. 46–47.
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9. Методические рекомендации по организации подготовки и
использования учебных внутривузовских изданий в вузах Киевского региона / Минвуз УССР, Совет ректоров Киев. вузов. центра. – К. : КПИ, 1980. – 22 с.
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ганизации самостоятельной работы студентов / Киев. гос. ин-т
культуры. – К., 1984. – С. 92–97.
1985
22. Документальные источники научной информации и их
классификация // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1985. – № 1. –
С. 21–25. – Співавт. Т. В. Девтерова.
23. Характеристика видов информации в учебных изданиях
для студентов // Актуальные проблемы культурного строительства :
тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. – Николаев, 1985. – Вып. 5. –
С. 538–540.
1986
24. О генезисе системы документальных источников научной информации // Информатика и науковедение : краткие тез.
докл. второй обл. науч. конф., 27–29 мая 1986. – Тамбов, 1986. –
С. 73–75.
25. Основные характеристики документальных источников на
учной информации как объектов прогнозирования // Науковедение
и информатика. – 1986. – Вып. 27. – С. 51–56. – Співавт. А. Л. Маньковський.
1987
26. Методические указания к выполнению дипломной работы
(для студентов библиотечного факультета). – К. : КГИК, 1987. –
28 с. – Співавт.: В. С. Бабич, О. П. Довгопола.
27. Методические указания к практическим занятиям по курсу
«Технические средства библиотечной работы» (для студентов библиотечного факультета). – К. : КГИК, 1987. – 22 с.
28. Об эстетической функции научной литературы // Актуа
льные вопросы развития культуры : тез. докл. респ. науч.-теорет.
конф. проф.-преп. состава и аспирантов вузов культуры и искус-
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ства, 24–26 марта / Одес. обком Компартии Украины, Одес. гос.
консерватория им. А. В. Неждановой. – Одесса, 1987. – Ч. 1. –
С. 165–166.
29. Функции документальных источников научной информации // Науч.-техн. информ. Сер. 1. – 1987. – № 4. – С. 18–22. –
Співавт. Т. В. Девтерова.
30. Эволюция документальных источников научной информации как объект прогнозирования // Науковедение и информатика. –
1987. – Вып. 28. – С. 45–50.
1988
31. Методические рекомендации по курсу «Книговедение и ис
тория естественнонаучной литературы» (для студентов библиотечного факультета). – К. : КГИК, 1988. – 23 с.
32. Неопубликованные документы : понятие и классификация
// Науч. и техн. б-ки СССР. – 1988. – № 7. – С. 30–32.
33. Основные этапы эволюции системы документальных источников научной информации // Информатика и науковедение :
крат. тез. докл. и сообщ. к Первой Всесоюз. науч. конф., 1–4 июня
1988 г., Тамбов / Гос. ком. СССР по вычисл. технике и информатике, Правл. Союза науч. и инж. о-в СССР, Ин-т истории естество
знания и техники АН СССР [и др.]. – Тамбов, 1988. – С. 191.
34. Эволюция характеристик документальных источников научной информации // Шестая Всесоюз. науч. конф. по проблемам
книговедения. Секция издательского дела : тез. докл. – М. : Кн.
палата, 1988. – С. 42–44. – Співавт. А. Л. Маньковський.
1989
35. Жанры документальных источников научной информации
// Науковедение и информатика. – 1989. – Вып. 31. – С. 53–56. –
Співавт. Т. В. Девтерова.
36. Тематический план и методические указания по курсу
«Современные проблемы естественных и технических наук» (для
студентов библиотечного факультета вечерней формы обучения). –
К. : КГИК, 1989. – 24 с. – Співавт. Л. І. Титова.
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1990
37. Методичні рекомендації з курсу «Інформатика». Розділи
«Вступ до інформатики», «Організація науково-інформаційної дія
льності в СРСР» для студентів ІІІ курсу бібліотечного факультету
стаціонарної форми навчання. – К. : КДІК, 1990. – 27 с.
38. Развитие документальных источников научной информации
(историко-типологический анализ). Ч. 1 : Документальные источники научной информации как объект историко-типологического
исследования. – К. : АН УССР. Ин-т философии. ОНИОН, 1990. –
22 с. – (Препринт / АН УССР. Ин-т философии. ОНИОН).
39. Развитие документальных источников научной информации (историко-типологический анализ). Ч. 2 : Досистемный этап
развития документальных источников научной информации. – К. :
АН УССР. Ин-т философии. ОНИОН, 1990. – 42 с. – (Препринт /
АН УССР. Ин-т философии. ОНИОН).
40. Развитие документальных источников научной информации (историко-типологический анализ). Ч. 3 : Генезис новой научной литературы и формирование системы ДИНИ. – К. : АН УССР.
Ин-т философии. ОНИОН, 1990. – 45 с. – (Препринт / АН УССР.
Ин-т философии. ОНИОН).
1991
41. Нумізматичні пам’ятки України // Вечір. Київ. – 1991. – 25
жовт.; 1 листоп.
42. О необходимости вузовской подготовки информационных
специалистов // Деятельность органов научно-технической информации республики в период перехода к рыночной экономике : тез.
докл. и сообщ. респ. науч.-техн. конф., 29–30 окт. 1991 г., г. Винница
/ Респ. информ. об-ние УкрИНТЕИ [и др.]. – К., 1991. – С. 90–91.
43. Про вивчення історії української природничо-наукової та
технічної книги на бібліотечних факультетах інститутів культури
// Нова концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів
культури. – К. : КДІК, 1991. – С. 135–137.
44. Українські дукачі // Вечір. Київ. – 1991. – 22 листоп.;
29 листоп.
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1992
45. Відкриття істини (із життєпису Українського наукового товариства, що було засноване 85 років тому) // Вечір. Київ. – 1992. –
20 квіт. – Співавт.: О. Демерлій, Л. Харчук.
46. Еволюція типологічної схеми української природничонау
кової книги // Україна і слов’янський світ : тези доп. наук.-практ.
конф. – Кам’янець-Подільський, 1992. – Ч. 2. – С. 56–58.
47. Змійовики… // Вечір. Київ. – 1992. – 27 берез.
48. Медаль для Богдана Хмельницького // Вечір. Київ. – 1992. –
24 лип.
49. Основні етапи розвитку української природничо-наукової
книги // Культура України : історія і сучасність : тези доп. респ.
наук.-теорет. конф. – Х. : ХДІК, 1992. – С. 262–264.
50. Проблематика сільського господарства та ботаніки на
сторінках видань Українського наукового товариства в Києві //
Сучасні проблеми бібліотечно-бібліографічної справи на Україні :
тез. доп. та інформ. матеріали до обговорення на І Всеукр. конгресі
бібліотекарів / Наук. сільськогоспод. б-ка Укр. акад. аграр. наук. –
К., 1992. – С. 35–38. – Співавт. О. П. Демерлій.
51. Украинская естественнонаучная книга ХVІІІ века // Седьмая
научная конференция по проблемам книговедения. Секция истории
книги (до начала ХХ в.) : тез. докл. – М., 1992. – С. 30–31.
52. Українська книга : межа національної приналежності //
Книжник. – 1992. – № 3. – С. 32–35.
53. Українська природничонаукова книга ХVІІ століття // Тези
до ХІХ та ХХ звітних наук. конф. проф.-виклад. складу КДІК. – К.,
1992. – С. 120–121.
1993
54. Бібліографічна інформація на сторінках «Вістей природ
ничої секції Українського Наукового Товариства» // Наукова біб
ліотека в сучасному соціо-культурному просторі : тез. доп. міжнар.
наук. конф. / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. – К., 1993. –
Ч. 2. – С. 179–181.
55. Вступ до інформатики : навч. посіб. для студ. бібл. ф-ту /
Київ. держ. ін-т культури. – К. : КДІК, 1993. – 70 с.
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56. Научная работа студентов по созданию электронных каталогов изданий // Информационные технологии в славянской культуре и украинском возрождении : тез. докл. междунар. науч. конф.,
16–17 февр. 1993 г. / Харьк. гос. ин-т культуры. – Х., 1993. – С. 81–
82. – Співавт. Н. С. Терпіль.
1994
57. Історична та сучасна класифікація наукових комунікацій //
Наука та наукознавство. – 1994. – Вип. 1/2. – С. 109–116.
58. Книгознавчі аспекти дослідження документальних джерел
наукової інформації // Бібл. вісн. – 1994. – № 5/6. – С. 2–5.
59. Культурологічний аналіз типовості в історії документальних джерел наукової інформації // Питання культурології : міжвід.
зб. – К. : КДІК, 1994. – № 13, ч. 1. – С. 135–148.
60. Періодизація історії української природничонаукової та
технічної книги // Зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ.
держ. ін-т культури. – К., 1994. – Ч. 2. – С. 62–75.
1995
61. Документальні джерела наукової інформації : поняття, ти
пологія, історія типологічної схеми / Укр. акад. інформатики. – К. :
УкрІНТЕІ, 1995. – 190 с.
Рецензія: Швецова-Водка Г. М. Історико-теоретичне дос
лідження документальних джерел наукової інформації /
Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 1996. – № 4. – С. 37–38.
62. Еволюція основної соціальної функції документальних
джерел наукової інформації // Книга в соціокультурному просторі
(досвід книговидання ХІХ–ХХ ст. і сучасні проблеми) : доп. і по
відомл. міжнар. наук. конф., Львів, 3–5 трав. 1995 р. / Укр. акад.
друкарства. – Львів, 1995. – С. 74–76.
63. Про деякі витоки документальної фіксації інформації // Зб.
наук. пр. / Київ. держ. ін-т культури. – К. : КДІК, 1995. – Вип. 3. –
С. 217–228.
64. Про значення поняття «документ» // Бібл. вісн. – 1995. –
№ 1. – С. 1–4.
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65. Тенденції й перспективи розвитку типологічної схеми документальних джерел наукової інформації // Інформація і ринок. –
1995. – № 1. – С. 10–12.
1996
66. Документальні джерела наукової інформації як об’єкт
дослідження інформатики // Студії з архів. справи та документознавства. – 1996. – Т. 1. – С. 72–76.
67. Машинопрочитувані носії як об’єкт комплектування нау
кової бібліотеки // Стратегія комплектування фондів наукової біб
ліотеки : тези доп. міжнар. наук. конф., 8–10 жовт. 1996 р. / НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – К., 1996. –
С. 64–65.
1997
68. Документ как исторический источник : границы понятия с точки зрения информационного подхода // Историки и архивисты : сотрудничество в сохранении и познании прошлого
в интересах настоящего и будущего : докл. и тез. науч. сообщ.
междунар. науч. конф., 27–28 нояб. 1997 г. / Росархив, Рос. о-во
историков-архивистов, Отд-ние истории РАН [и др.]. – М., 1997. –
С. 142–145.
69. Документознавство в системі наук документально-комуні
кативного циклу // Українське архівознавство : історія, сучасний
стан та перспективи : наук. доп. Всеукр. конф., 19–20 листоп. 1996 р.
/ Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів України, УДНДІАСД [та
ін.]. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 37–40.
70. Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту розділу «Загальні поняття» ДСТУ 2732-94 «Діловодство
й архівна справа. Терміни та визначення») // Студії з архів. справи
та документознавства. – 1997. – Т. 2. – С. 72–75.
71. Типологія наукових документів : історія та сучасний стан :
автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, Київ. держ. ін-т культури, Харк.
держ. ін-т культури ; офіц. опоненти: В. М. Даниленко, О. Ф. Коновець, М. С. Слободяник. – К., 1997. – 46 с.
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72. Типологія наукових документів : історія та сучасний стан :
дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 / Київ. держ. ін-т культури. – К.,
1997. – 412 с.
1998
73. Архівістика : термінолог. словник : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закладів / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів
України, УДНДІАСД. – К., 1998. – 106 с. – Співавт.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова, Н. І. Гончарова та ін.
74. Історичне документознавство : зміст та основні завдання
наукового напряму (до постановки проблеми) // Архіви України. –
1998. – № 1/6. – С. 9–18.
75. Організація функціонування документаційних інформацій
но-пошукових систем / Голов. архів. упр. при Кабінеті Міністрів
України, УДНДІАСД. – К., 1998. – 26 с. – (Препринт / УДНДІАСД).
1999
76. Документ как исторический источник : свойство, состояние, статус // Архивоведение и источниковедение отечественной
истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе : докл.
и тез. выступлений на третьей Всерос. конф., 25–26 февр. 1999 г. –
М., 1999. – С. 95–99.
77. Концепції документа як засобу соціальних комунікацій //
Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 1999. – Вип. 1. – С. 81–88.
78. Нові навчальні видання з документознавства // Студії з ар
хів. справи та документознавства. – 1999. – Т. 4. – С. 201–204. – Рец.
на кн.: Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління :
підручник / Ю. І. Палеха ; МАУП. – К., 1997. – 343 с.; ШвецоваВодка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. / Г. М. ШвецоваВодка ; РДІК. – К., 1998. – 80 с.; Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – Х., 1997. – 384 с.
79. [Рецензія] // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 51–52. – Рец. на
кн.: Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : навч. посіб. / Рівнен.
держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 58 с.
80. Українське документознавство : сучасний стан та перспективи розвитку // Студії з архів. справи та документознавства. –
1999. – Т. 4. – С. 95–99.
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81. Чи входить книгознавство у документознавство? (До проблеми структуризації сучасного документознавства) // Бібл. вісн. –
1999. – № 5. – С. 10–16.
2000
82. Документознавство : Історія. Теоретичні основи /
УДНДІАСД, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К.,
2000. – 161 с.
83. Катерина Селіверстова // Бібл. вісн. – 2000. – № 1. – С. 49–
53. – Співавт. Т. В. Гуртовенко.
84. О понятии «электронный документ» // Документация в информационном обществе : электронное делопроизводство и электронный архив : докл. и сообщ. на шестой междунар. науч.-практ.
конф. (24–25 нояб. 1999 г.). – М., 2000. – С. 54–57.
85. Фундаментальна монографія з історії архівної науки і
освіти в Україні 1920–1930-х років // Вісн. Кн. палати. – 2000. –
№ 10. – С. 24–26. – Рец. на кн.: Матяш І. Архівна наука і освіта
в Україні 1920–1930-х років / І. Матяш ; Держкомархів України,
УДНДІАСД. – К., 2000. – 592 с.
86. Цінне бібліографічне джерело з історії краєзнавства Криму // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб.
наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2 : Архівознавчі читання. – С. 262–
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містять лише згадки про С. Г. Кулешова, не включено до покажчика.
*
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ня 2004 р. № 802 // Студії з архів. справи та документознавства. –
2004. – Т. 12. – С. 10.
Про нагородження С. Г. Кулешова Почесною грамотою Ка
бінету Міністрів України.
236. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства : до 10-річчя заснування (1994–2004) :
бібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.:
Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – К., 2004. – 124 с. – (Архівні та
бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 10).
Подано бібліографію праць С. Г. Кулешова за 1996–2004 рр.
237. Бездрабко В. В. С. Г. Кулешов і вітчизняне документо
знавство : до історіографії науки на рубежі століть / В. В. Бездрабко
// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. –
№ 3. – С. 31–44.
238. Бездрабко В. Український науково-дослідний інститут ар
хівної справи та документознавства – провідна наукова установа
документознавчої галузі / Валентина Бездрабко // Архіви України. –
2009. – № 3/4. – С. 66–95.
Про науково-дослідну роботу відділу документознавства
УНДІАСД, який очолює С. Г. Кулешов.
239. Бездрабко В. Концепція документознавства С. Г. Кулешова / Валентина Бездрабко // Бездрабко В. Історіографічні ескізи
з документознавства, або персональний текст про персональні тексти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – К., 2010. – С. 106–126.
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Архивная наука и документоведение Украины на современном
этапе 93
Архів, бібліотека, музей : спроба інтеграції на засадах комуніка
ційного підходу? 166
Архівістика : термінолог. словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закладів 73
Аудіовізуальний документ 137
Бібліографічна інформація на сторінках «Вістей природничої
секції Українського Наукового Товариства» 54
Взгляд на главный объект Закона Украины «О делопроизводстве»
107
Відбір веб-ресурсів для зберігання в Центральному державному
електронному архіві України як наукова проблема 138
Відкриття істини (із життєпису Українського наукового товариства, що було засноване 85 років тому) 45
Вступ до інформатики : навч. посіб. для студ. бібл. ф-ту 55
Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи
та документознавства. Структура та основні напрями функціо
нування : СОУ 92.5–22892594–001–2004. 116
Державна уніфікована система документації; Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163–2003. 101
Державний класифікатор управлінської документації 139
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Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності «документознавство, архівознавство» до галузі науки «соціальні
комунікації» 140
Діловодство 130
Діловодство 141
Діловодство 142
Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять :
ДСТУ 2732:2004. 117
До історії українського герба «Тризуб» 100
До питання щодо вузівської підготовки документознавців-фахівців
з сучасних джерел політичної інформації 123
До проблеми віднесення документів Національного архівного
фонду України до унікальних 143
Документ 144
Документ 145
Документознавство 148
Документознавство 149
Документознавство 150
Документ как исторический источник : границы понятия с точки
зрения информационного подхода 68
Документ как исторический источник : свойство, состояние, статус 76
Документальні джерела наукової інформації як об’єкт досліджен
ня інформатики 66
Документальні джерела наукової інформації : поняття, типологія,
історія типологічної схеми 61
Документальные источники научной информации и их классификация 22
Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади
118
Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень у місцевому органі державної влади 119
Документація 146
Документознавець 147
Документознавство 88
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Документознавство в системі наук документально-комунікатив
ного циклу 69
Документознавство : Історія. Теоретичні основи 82
Документознавчі аспекти трактування понять сфери електронного
документування та документообігу 94
Документология как учебный курс и научная дисциплина 124
Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна 125
Еволюція основної соціальної функції документальних джерел
наукової інформації 62
Еволюція типологічної схеми української природничонаукової
книги 46
Електронний документ у системі сучасного діловодства 108
Жанры документальных источников научной информации 35
З історії документознавства в Україні 151
З історії організації наукових досліджень процесів діловодства
в Україні у 1920–1930-х роках 109
Загадки документа 126
Загальне документознавство : програма курсу для студ. гуманіт.
ф-ту зі спеціальності 7.020105 «Документознавство та інфор
маційна діяльність» 95
Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих докумен
тів 127
Змійовики… 47
Изучение эффективности функционирования учебных изданий
в вузе : метод. рекомендации 20
Информационное обеспечение студентов в условиях научно-про
изводственных комплексов 5
Інформаційне забезпечення управління : програма курсу для сту
дентів гуманітарного факультету зі спеціальності 7.020105
«Документознавство та інформаційна діяльність» 96
Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1 : Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD) :
ДСТУ 4423-1:2005 131
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Інформація та документація. Керування документаційними процесами Ч. 2 : Настанови (ISO / TR 15489-2:2001, MOD) : ДСТУ
4423-2:2005 132
Історична та сучасна класифікація наукових комунікацій 57
Історичне документознавство : зміст та основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) 74
Історичне документознавство : навч. програма для студентів спец.
8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
167
Історичні передумови уніфікації документів 110
Катерина Селіверстова 83
Класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації 152
Класифікації (класифікаційні схеми) документів 153
Книгознавчі аспекти дослідження документальних джерел наукової
інформації 58
Концепції документа як засобу соціальних комунікацій 77
Критика, критика … або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка
133
Культурологічний аналіз типовості в історії документальних джерел наукової інформації 59
Машинопрочитувані носії як об’єкт комплектування наукової біб
ліотеки 67
Медаль для Богдана Хмельницького 48
Методика кодирования адресов хранения документов в ме
ханизированных книгохранилищах 8
Методические рекомендации по курсу «Книговедение и история
естественнонаучной литературы» (для студентов библиотечного факультета) 31
Методические рекомендации по организации подготовки и использования учебных внутривузовских изданий в вузах Киевского
региона 9
Методические рекомендации по применению форм и методов информационного обслуживания (в помощь организаторам информслужб ОНМЦ) 11
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Методические указания к выполнению дипломной работы (для
студентов библиотечного факультета) 26
Методические указания к практическим занятиям по курсу «Технические средства библиотечной работы» (для студентов библиотечного факультета) 27
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
для студентів зі спеціальності 7.020105 «Документознавство
та інформаційна діяльність» 97
Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт
для студентів зі спеціальності 7.020105 «Документознавство
та інформаційна діяльність» кваліфікації «документознавецьреферент органів державної влади та місцевого самоврядуван
ня» 111
Методичні рекомендації з курсу «Інформатика». Розділи «Вступ до
інформатики», «Організація науково-інформаційної діяльності
в СРСР» для студентів ІІІ курсу бібліотечного факультету
стаціонарної форми навчання 37
Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003
«Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до
оформлювання документів» 112
Механизация и автоматизация справочно-информационной работы
вузовских библиотек 2
Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан та перспективи
розвитку документознавства» [2–3 груд. 2004 р.] 121
Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан та перспективи
розвитку документознавства» 120
Научная работа студентов по созданию электронных каталогов изданий 56
Некоторые размышления по поводу статьи Е. А. Плешкевича «Становление и развитие протодокументных коммуникаций» 128
Неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавства?
129
Неопубликованные документы : понятие и классификация 32
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Новий погляд на структуру документознавства 102
Нові навчальні видання з документознавства 78
Нотатки щодо однієї статті з документознавства 122
Нумізматика 154
Нумізматичні пам’ятки України 41
О генезисе системы документальных источников научной информации 24
О необходимости вузовской подготовки информационных специалистов 42
О повышении роли учебных внутривузовских изданий в ор
ганизации самостоятельной учебной работы 6
О понятии «электронный документ» 84
Об идеологической направленности курса «История естест
веннонаучной литературы» 14
Об эстетической функции научной литературы 28
Організація функціонування документаційних інформаційно-по
шукових систем 75
Основні етапи розвитку української природничо-наукової книги 49
Основні положення організації науково-дослідної та методичної
роботи в державних архівних установах України 89
Основні проблеми віднесення документів Національного архівного
фонду України до категорії унікальних 134
Основные направления работы вузовских библиотек по обеспечению подготовки и использования учебных внутривузовских
изданий 12
Основные характеристики документальных источников научной
информации как объектов прогнозирования 25
Основные этапы еволюции системы документальных источников
научной информации 33
Офіційний документ 155
Періодизація історії української природничонаукової та технічної
книги 60
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Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному до
кументознавстві 113
Приз імені Георгія Нарбута вручено : випуск «народний одяг» очолив кращі українські марки 114
Прийняття законопроекту «Про діловодство» не за горами 103
Примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних
підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 90
Про базові поняття документознавства (нотатки з приводу змісту
розділу «Загальні поняття» ДСТУ 2732-94 «Діловодство й ар
хівна справа. Терміни та визначення») 70
Про вивчення історії української природничо-наукової та технічної
книги на бібліотечних факультетах інститутів культури 43
Про деякі витоки документальної фіксації інформації 63
Про деякі ключові поняття справочинства (Матеріал до обговорення) 91
Про значення поняття «документ» 64
Про поняття «типовий документ» у традиційному документознав
стві 168
Проблематика сільського господарства та ботаніки на сторінках
видань Українського наукового товариства в Києві 50
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності «07.00.10 – документознавство, архівознавство» 115
Проект концепції розвитку документознавства в Україні (матеріал
до обговорення) 135
Пути совершенствования организации библиотечного и информационного обслуживания студентов в вузах : метод. реко
мендации 15
Развитие документальных источников научной информации (ис
торико-типологический анализ). Ч. 1 : Документальные источники научной информации как объект историко-типологиче
ского исследования 38
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Развитие документальных источников научной информации (ис
торико-типологический анализ). Ч. 2 : Досистемный этап развития документальных источников научной информации 39
Развитие документальных источников научной информации (ис
торико-типологический анализ). Ч. 3 : Генезис новой научной
литературы и формирование системы ДИНИ 40
Развитие системы учебной и методической литературы в вузах
культуры 10
Рідкісна пам’ятка з тюркським рунічним написом 169
Система документації 156
Система передачи заказов на литературу с помощью прикладных
телевизионных установок (ПТУ) 3
Службовий документ 157
Стандартизація в галузі справочинства в Україні : невирішені проб
леми 92
Тематический план и методические указания по курсу «Современные проблемы естественных и технических наук» (для студентов библиотечного факультета вечерней формы обучения) 36
Тенденції й перспективи розвитку типологічної схеми документальних джерел наукової інформації 65
Типологическая схема учебных зданий 16
Типологія наукових документів : історія та сучасний стан : автореф. дис. ... д-ра іст. наук 71
Типологія наукових документів: історія та сучасний стан : дис. ...
д-ра іст. наук 72
Украинская естественнонаучная книга ХVІІІ века 51
Українська книга : межа національної приналежності 52
Українська природничонаукова книга ХVІІ століття 53
Українське документознавство : сучасний стан та перспективи розвитку 80
Українське документознавство : сучасний стан та перспективи розвитку 104
Українські дукачі 44
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Уніфікація службових документів 158
Уніфікована система документації 159
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації 160
Уніфікована форма документа 161
Управління документацією : підготовка фахівців у вищих школах
за рубежем 105
Управлінська документація 162
Управлінське документознавство : навч. посіб. для вищ. навч. закл.
культури і мистецтв 106
Управлінське документознавство : навч. програма для студен
тів спец. 8.020105 «Документознавство та інформаційна дія
льність» 170
Управлінське документознавство : програма курсу для студентів
гуманітарного факультету зі спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 98
Управлінський документ 163
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КДІК – Київський державний інститут культури
КНУКіМ – Київський національний університет культури
і мистецтв
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РДІК – Рівненський державний інститут культури
УДНДІАСД – Український державний науково-дослідний інс
титут архівної справи та документознавства
УНДІАСД – Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства
УкрІНТЕІ  – Український інститут науково-технічної і еконо
мічної інформації
ХДІК – Харівський державний інститут культури
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