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Біобібліографічний покажчик присвячено 60-річчю від дня на-
родження відомого українського ученого-документознавця сергія 
Георгійовича кулешова, доктора історичних наук, професора, ав-
тора 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 дос лід-
жень та розділ «колеги про ювіляра». 

основна частина покажчика складається з чотирьох розділів.
У розділі «наукові праці с. Г. кулешова» у хронологічній по-

слі довності подано перелік усіх наукових праць ученого (мо но-
гра фії, навчальні посібники, нормативні документи, ме то дичні 
роз робки, дисертації та автореферати дисертацій, статті у фа хо-
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.

Від упорядниКіВ
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Сергій Кулешов: учений-документознавець

Допоміжний апарат включає «алфавітний покажчик назв 
праць» та «іменний покажчик».

Джерелами при укладанні біобібліографічного покажчика 
ста ли 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 пра-
вил 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 – відомий український докумен-
тознавець, автор численних наукових праць і член редакційних 
колегій провідних українських видань з питань документознав-
ства, бібліотекознавства, книгознавства. в Україні та за її межами 
він добре знаний як фахівець з питань документознавства. 

народився сергій Георгійович кулешов у місті києві 27 серп-
ня 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 державно-
го інституту культури, який закінчив у 1972 р. за спеціальністю 
«бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації технічних бібліотек». 
за розподілом працював старшим лаборантом на кафедрі науково-
технічної 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 ка-
федру науково-технічної інформації київського державного інс-
ти туту культури, де працює завідувачем лабораторією. з 1978 р. 
нав чався у стаціонарній аспірантурі на цій кафедрі, а після її за кін-
чення у 1980 р. працював викладачем цієї кафедри. викладав кур-

Сергій георгійоВич КулешоВ: 
життєвий та творчий шлях
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Сергій Кулешов: учений-документознавець

си «історія природничо-наукової книги», «Документальні джерела 
наукової ін формації». У січні 1984 р. у ленінградському державно-
му інститу ті культури ім. н. к. крупської захистив кандидатську 
дисертацію «навчальні внутрішньовузів ські видання як джерела 
інформації і робота з ними вузівських бібліотек», здобувши науко-
вий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «книго-
знавство». з 1987 р. його переводять на посаду старшого викладача, 
а з 1989 р. – доцента кафедри науково-технічної інформації. з се-
редини 1980-х рр. почав опрацьовувати проблематику, пов’язану 
з дослідженням документальних джерел наукової інформації. ре-
зультати досліджень публікує у всесоюзному журналі «научно-
техническая информация» та республіканському збірнику «нау-
коведение и информатика». У 1990 р. відділ наукової інформації 
з суспільних наук при інституті філософії ан Урср опублікував 
його роботу «развитие документальных источников научной ин-
формации (историко-типологический анализ)» у вигляді преприн-
та (у 3-х частинах). У 1991 р. отримав наукове звання доцента. 
з 1993 р. по 1995 р. навчався у докторантурі на кафедрі науково-
технічної ін формації київського державного інституту культури. 
У 1995 р. ви дав монографію «Документальні джерела наукової 
інформації: по няття, типологія, історія типологічної схеми».

з 1 вересня 1996 р. по цей час працює завідувачем відділу до-
кументознавства Українського науково-дослідного інституту ар-
хів ної 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 ва-
силя веретеннікова. У 2000 р. отримує наукове звання професора. 

за час роботи в інституті бере участь у розробленні низки фун-
даментальних тем з документознавства та архівознавства, зокрема, 
«основних положень організації науково-дослідної та методичної 
роботи в державних архівних установах України» (2001 р.), «ме-
тодичних рекомендацій щодо застосування ДстУ 4163-2003 «Дер-
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жавна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. вимоги до оформлюван-
ня документів» (2004 р.), «методики грошової оцінки до ку ментів 
національного архівного фонду» (2005 р.), концепції про екту 
за кону України «про справочинство» (схвалена розпоряджен-
ням кабінету міністрів України від 26 липня 2006 р. № 426-р), 
«збірника уніфікованих форм організаційно-розпорядчих доку-
мен тів» (2006 р.), переліку науково-технічних документів пос-
тій ного строку зберігання (2007 р.), «методики віднесення до ку-
ментів національного архівного фонду до унікальних» (2008 р.), 
нової редакції «переліку типових документів, що утворюються 
в дія льності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, інших установ, підприємств і організацій із зазначенням 
строків зберігання документів» (2010 р.), навчального посібника 
«До кументознавство» для вузівської підготовки фахівців зі спе-
ціальностей «архівознавство» та «Документознавство та ін фор-
ма ційна діяльність» тощо (2010 р.).

сергій Георгійович – керівник розроблення низки на ціо-
наль них стандартів України, зокрема, ДстУ 4163-2003 «Дер-
жав на уніфікована система документації. Уніфікована сис тема 
ор га нізаційно-розпорядчої документації. вимоги до оформ-
лю ван ня документів» (2003 р.), ДстУ 2732:2004 «Ді ло вод ст-
во й архівна справа. терміни та визначення понять» (2004), 
ДстУ 4423:2005 «інформація та документація. керування до ку-
мен таційними процесами» (Ч. 1–2) (2007 р.), а також стандар ту 
Держкомархіву України соУ 92.5-22892594-00102004 «Га лузе ва 
система науково-технічної інформації з архівної спра ви та доку-
ментознавства. структура та основні напрями функ ціонуван ня» 
(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-
мі тету зі стандартизації тк 144 «інформація і документація», 
заступник голови спеціалізованої вченої ради із за хисту канди-
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датських дисертацій при УнДіасД. він є членом редакційних 
ко легій щорічника «студії з архівної справи та документознав-
ства», міжвідомчого збірника наукових праць «архівознавство. 
археографія. Джерелознавство», археографічного щорічника «па-
м’ятки», збірника наукових праць «термінологія документознав-
ства та суміжних галузей знань», журналів «Бібліотекознавство. 
Документознавство. інформологія», «вісник книжкової палати», 
«Біб ліотечна планета» тощо.

с. Г. кулешов бере активну участь в підготовці високо ква-
лі фікованих кадрів з документознавства. під його керівництвом 
за хистили кандидатські дисертації такі документознавці та ар хі-
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. со-
колов. він – професор кафедри документальних комунікацій на ці-
о нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв, був розроб-
ником першого навчального плану підготовки документознавців у 
цьому внз (1999 р.). с. Г. кулешов – автор низки навчальних ви-
дань 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 
гра мотами Державного комітету архівів України, міністерства ос-
віти та науки України, міністерства культури і туризму України, 
від знакою міського Голови м. києва; за заслуги перед помісною 
Ук раїнською православною церквою київського патріархату 
с. Г. ку лешова нагороджено орденом святого рівноапостольного 
кня зя во лодимира великого ііі ступеня.

Редакційна колегія
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27 серпня 1950 р., 
м. Київ

оСноВні дати життя та діяльноСті

народився кулешов сергій Ге ор гійович. 

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-
їв ського державного інституту культу ри. 
от римав диплом за спеціальністю «біб-
лі о текар-бібліограф вищої кваліфікації 
тех ніч них бібліотек». працював старшим 
ла  бо рантом на кафедрі науково-технічної 
ін фор мації 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 ка федри науково-
тех нічної інформації київ ського держав-
но го інституту культури. викладав кур-
си «історія природничо-наукової книги», 
«Документальні джерела наукової ін фор-
мації».
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Січень 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «нав-
чальні внутрішньовузівські видання як дже-
рела інформації і робота з ними вузівських 
бібліотек» у ленінградському державному 
інституті культури, здобувши науковий 
ступінь кандидата філологічних наук за 
спе ціальністю «книгознавство».

1987–1989 рр. обіймав посаду старшого викладача ка фед-
ри науково-технічної інформації київ ського 
державного інституту культури.

З 1989 р. обіймав посаду доцента кафедри науково-
технічної інформації київ ського держав-
ного інституту культури.

З середини 
1980-х рр.

почав опрацьовувати проблема ти ку, по в’я-
зану з дослідженням до кументальних дже-
рел наукової ін фор мації. результати дос-
лід жень пуб лікує у всесоюзному журналі 
«на учно-техническая информация» та рес-
пуб ліканському збірнику «науковедение 
и ин форматика».

відділ наукової інформації з суспільних 
наук при інституті філософії ан Урср 
опублікував його роботу «развитие доку-
ментальных источников научной инфор-
мации (историко-типологический анализ)» 
у вигляді препринта (у 3-х частинах).

1990 р.

отримав наукове звання доцента.1991 р.

1993–1995 рр. навчався у докторантурі на ка федрі науко-
во-технічної інформації київ ського держав-
ного інституту культури.

1995 р. видав монографію «Документальні джере-
ла наукової інформації: поняття, типологія, 
історія типологічної схеми».
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Основні дати життя та діяльності

2000 р.

З 1 вересня 
1996 р.

працює завідувачем відділу документо-
знавства Українського науково-дослідного 
інс титуту архівної справи та документо-
знавства.

захистив дисертацію «типологія науко-
вих документів: історія та сучасний стан» 
на здобуття наукового ступеня доктора 
історичних наук.

1997 р.

2001 р.

отримав наукове звання профе со ра. опуб-
лікував монографію «До ку мен то знав ство: 
історія. теоретичні ос нови».

науковою радою Державного комі те ту 
ар хі вів України присуджено пре мію іме-
ні васи ля веретеннікова за мо но графію 
«Документо знавство: іс то рія. теоретичні 
основи» (2000).

призначений заступником голови спе ці а-
лізованої вченої ради к 26.864.01 з правом 
прийняття до розгляду та захисту кан ди-
датських дисертацій в Українсько му нау ко-
во-дослідному інституті архівної спра ви та 
до кументо знавства.

2003 р.

Член технічного комітету стандартизації 
«інформація і документація» тк 144 при 
Укрінтеі.

З грудня 2001 р.

Член експертної ради вищої атестаційної 
комісії України з історичних наук.

З жовтня 2004 р.



16

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, виклика-
них міждисциплінарними методологічними запозиченнями, по-
жвавлення термінологічних студій, новітні організаційні форми 
співпраці наукової спільноти, комунікації. Це пояснюється глибин-
ними причинами (об’єктивні закономірності), а також рефлексіями 
її представників (суб’єктивні закономірності), творчість яких впли-
нула на зміст науки й однойменної дисципліни, а також навчальної 
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 
(1995) і документознавчої наукової спеціальності (2003).

показовою ілюстрацією еволюції документознавства вказа-
ного відтинку часу є термінологія. аналізуючи її розвиток, варто 
відзначити появу першого у вітчизняній галузевій історіографії тлу-
мачного термінологічного словника – «Архівістика» (1998), укла-
деного 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 інс титут 
архівної справи та документознавства, далі – УнДіасД). «Ар-
хівістика» зафіксувала таке дефінітивне пояснення докумен-
то знавства: «наукова дисципліна, що вивчає закономірності 
утворен ня документів і займається розробленням методів їх ство-

аналіз доКументознаВчих доСліджень  
С. г. КулешоВа
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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, проце-
си їх створення, зберігання та функціонування»2. окрім дефініції, 
енциклопедична стаття містить лаконічне пояснення змісту кла-
сичних частин теорії документознавства (основні напрями, завдан-
ня, 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, дозво-
лимо 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 
свід чать про захоплення вченого науковою інформатикою, ін фор-
маційною діяльністю установ (передусім, бібліотек), навчаль-
ними виданнями  як особливим видом книги, документа3. хоча 
надзвичайно популярні, затребувані часом ідеї інформатики, кни-
гознавства, бібліотекознавства та інших су міжних дисциплін міц-
но заякорилися у творчості с. Г. кулешова, утім не стали єди ним 
науковим уподобанням дослідника. їх переосмислення, уточ нення, 
трансформації, викликані суб’єктивними рецепцією, істо рич ни-
ми й культурними навантаженнями сприяли розроб лен ню ма ло-
досліджених міждисциплінарних тем, акцентованих на документах 
як засобах інформації та комунікації. пізніше, зміс тивши увагу 
на документальні джерела наукової ін формації, їх класифікацію4, 
с. Г. кулешов порушив питання іс торії, теорії документа зага-
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лом, а згодом ця тематика стала для науковця до мі нантною5. Чи-
мало його загальних документознавчих ідей 1990-х рр. виявилися 
не просто актуальними, але й породили ці ліс ну концепцію, яка 
пройшла суперечливий шлях становлення, не одноразово уточню-
валася самим автором, продукуючи знакові, над звичайно важливі, 
конструктивні дискусії щодо його змісту, міс ця, ролі і значення 
у системі документально-комунікаційних наук.

із-поміж інших праць на особливе поцінування заслуговує 
фундаментальна монографія с. Г. кулешова з історії та теоретич-
них засад документознавства, що побачила світ у 2000 р. – «До-
кументознавство: 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 за-
перечень. пізніше з’являться інші наукові публікації, що розви-
нуть, деталізують і водночас узагальнять висловлені на сторінках 
монографії положення. проте їх об’єднує наскрізно оприсутне-
не авторське розуміння змісту документознавства, а «вірність» 
концепції постійно підтверджується новітніми розвідками. завдя-
ки 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 розпочинати-
ся з аналізу бачення ним його внутрішньої будови, взаємозв’язку 
складових. розмірковуючи стосовно структури документознавства, 
дослідник пропонує класичну схему аналізу науки у цьому випад-
ку, вказуючи на загальну і спеціальну частини. Це стало підставою 
незгоди відомого вченого з н. м. кушнаренко, яка розрізняє загаль-
не й особливе (спеціальне й часткове) документознавства9. і суть 
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заперечень криється зовсім не у виборі лексем, а у тому авторсько-
му змісті, що вони несуть. Цілком погоджуємось із с. Г. кулешо-
вим, 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, не-
доречним, оскільки «розмивається» об’єкт дослідження, котрий 
у випадку спеціалізації має бути «заземленим» до конкретного 
виду документа, а не сфери функціонування, до того ж, визначен-
ня предмета відбувається за умов оперування категоріями різних 
масштабності чи рівня. за цих же причин порушуються, на наш 
погляд, засади формальної логіки при визначенні складу частково-
го документознавства. звідси маємо висновок про неузгодженість 
і нерівнозначність складових частин особливого документознав-
ства, що створює додаткові труднощі у розумінні наукової струк-
тури однієї з найбільш запитуваних наукових дисциплін до ку-
ментально-комунікаційного циклу.

розкриття змісту загального документознавства дослідник 
роз винув 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 тлумачен-
ня загального документознавства зблизило позицію с. Г. кулешо-
ва 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» (вио-
кремлено с. Г. кулешовим – В. Б.)12 проголошується пріоритетним 
аспектом пізнавального процесу, тобто предметом документознав-
ства (у розумінні загальної його частини чи документології). не 
утримаємося від того, щоби вказати на коментарі Г. м. Швецової-
водки стосовно розуміння відомим ученим змісту загального до-
кументознавства. принципове твердження дослідника про те, 
що до кументологію 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. кулешо-
ва, опосередковані умови для визнання дисциплінарного статусу 
документології13.

Цікавими є міркування с. Г. кулешова про об’єкт докумен-
тознавства. ставлячись до об’єкта науки як складного утворен-
ня, дослідник вказує на існування головної або центральної його 
частини, а також на наявність другорядних компонентів. Го-
ловним 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. спряму-
вавши зусилля на те, щоб виокремити види спеціального докумен-
тознавства, 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-
рон не й кінофотофонодокументознавство, жанровою ознакою – 
епістолологію, літописознавство, дипломатику тощо16. з огляду на 
це, с. Г. кулешов ставить під сумнів можливість об’єднання зга-
даних 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. Уведен-
ня до обігу подібного тлумачення загального документознавства 
вимагає конкретизації термінів-словосполучень: «метанаукова 
надбудова» і «науки документально-комунікаційного циклу». 
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з’ясування їх змісту потребує додаткових досліджень, оскільки 
зближення позицій науковців щодо сприйняття, розуміння й опе-
рування 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 пи-
тань вказує на непростий період в еволюції модерного документоз-
навства, коли накопичення знань потребує наукової систематизації, 
що опосередковано позначається на виборі напрямів майбутнього 
розвитку науки, ідеалах і нормах наукового пошуку. важливо зау-
важити, к. Г. мітяєв спочатку ототожнював документознавство із 
загальним або управлінським документознавством19. пізніше було 
відзначено перспективність метанаукового змісту документознав-
ства, покликаного «розробляти загальні питання теорії документо-
накопичення і практику документування в усіх сферах діяльності 
людини, узагальнювати результати студіювань документів у всіх 
сферах гуманітарних і технічних наук»20, створивши прецедент об-
говорення перспектив метанауки про документ. У цьому контексті 
слушною видається думка, що розширення об’єкта і зміна ра-
курсу предмета вивчення документознавства у 1970–1980-х рр. 
відбувається через зміщення значеннєвих акцентів у розумінні до-
кумента, 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, переду-
вало 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-
дис циплінарним 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 документознав-
ства, в яких воно продовжує інтерпретуватися як сукупність науко вих 
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знань про документ. окреслення значеннєвих меж документології, 
визначення її змісту, співвідношення зі спеціальними докумен-
тознавчими галузями знань – такими є основні теми міркувань 
дослідника. незважаючи на нетривале перебування розвідок 
у науковому обігу, вони вже встигли помітно «розсіятися» у за-
собах 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. куш-
наренко, 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 дис-
курсу – «документологія як узагальнена історія і теорія документа 
має право на життя» і «саме … високий рівень узагальнення і неод-
наковий 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 до-
кументознавства», а у стосунку навчального курсу «загальне доку-
ментознавство (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 документоз-
навства може бути загальним для тих, що зростуть на його ґрунті24. 
наприклад, управлінське документознавство ідентифікують як 
спеціальне, втім для кадрового, банківського чи іншого докумен-
тознавства воно буде загальним. 

відгукуючись про окремі модерні бажання колег утвердити 
документологію як наукову і навчальну дисципліни, а також на-
укову спеціальність, відшукати практичну сферу апробації її ідей 
чи терени їх продукування, с. Г. кулешов виступив рішуче про-
ти того, щоб уважати такими, наприклад, «Документографію» чи 
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«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 загаль-
них 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 фор-
му 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 фор-
ма, функції, властивості)27. розмаїття теоретичних і практичних, 
ретроспективних і актуальних, методологічних і технологічних 
аспектів студіювання документа зумовлює характер, зміст і зна-
чення 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 (вивчен-
ня 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 га-
лузями знань не тільки відкривають обрії для безмежної кількості 
варіацій досліджень об’єкта, предмета пізнання, але й провоку-
ють 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 доку-
мента 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, прак-
тики 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, ко-
трих «ріднить» об’єкт вивчення – документ, середовище його ство-
рення та функціонування.

таким чином, яскравим історіографічним фактом наприкінці 
хх – на початку ххі ст. стала дискусія між прихильниками кла-
сичного й альтернативного документознавства. аналізуючи її 
значення для розвитку документознавства, с. Г. кулешов вважає, 
що якби ситуація довкола цього мала діалогічний характер, то дове-
лося 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 роз-
витку. 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 кла-
сичного 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 влас-
них 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 екскур-
су ґрунтовно представлено його об’єкт, предмет і завдання. мо-
но графія дослідника стала чи не першим випадком узагальнення 
історичного і теоретичного (теоретико-фундаментального та тео-
ретико-прикладного) аспектів спеціального відгалуження до ку-
мен тознавчої науки у вітчизняній історіографії. 

Єдиним конституйованим видом спеціального документо-
знавства с. Г. кулешов називає управлінське документознав-
ство30, 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 до-
кументами31. окреслення змісту кожного компонента відбуваєть ся 
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 
уп равлінських 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 докумен-
тознавства (історія, теорія, методика), а специфіка об’єкта і пред-
мета галузевих досліджень зумовили їх сутнісне наповнення. 

із-поміж роздумів про перспективність окремих видів спе-
ціального документознавства науковець особливо поціновує елек-
тронне 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 віт чиз-
ня ною36 різноплановою історіографією документознавства, роз-
виваючи 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 до-
вкола 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 по нят-
тєвого апарату документознавства з метою уточнення його складу 
і змісту; аналіз співвідношення, перспективи розвитку традиційної 
й електронної документації (їх систем, потоків, комунікацій); вив-
чення функцій службового документа; визначення «життєвих цик-
лів» різних видів службових документів, їх ролі як джерела опе-
ративної і ретроспективної інформації у керуванні установою, 
за безпечення її діяльності; дослідження ціннісних ознак інформації 
службових документів різних типів, видів. аналізуючи репрезен-
тований дослідником зміст позицій, необхідно зауважити на його 
тяжінні до вартих уваги новітніх технологій документування, їх ме-
тодики впровадження і застосування у сфері документаційного за-
безпечення управління, а також адаптації зарубіжного досвіду кДп, 
чіткішому означенню фахової термінології, функційності окремих 
видів документів, студіювання їх як явищ культури, суспільного 
розвитку. їх розроб лення, 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, 
по будову уніфікованих моделей службових документів, систем, 
еко номічних і правових аспектів документаційного забезпечення 
уп равління38. 

специфіка теоретико-прикладних завдань спеціального до-
кументознавства активізує низку науково-технологічних проблем. 
анонсуючи розвиток усіх можливих видів традиційного докумен-
тознавства, дослідник фактично зосереджується здебільшого на 
його управлінському виді. тому представлення галузевих науково-
технологічних 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 розроблен ня 
їх національних версій з урахуванням вітчизняних традицій прак-
тики роботи з документами; 3) вироблення раціональних наукових 
методик створення документів, упровадження уніфікованих форм 
документів і уніфікованих систем документації; 4) функціонуван ня 
електронних документів у динамічному стані (поточному, опера-
тивному) 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 ві до-
мо го 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-
ко номірностей розвитку систем документації, документообігу 
і про гнозування перспективності їх трансформацій, проявлення 
в но вітніх умовах побутування суспільства. 

ретельне зіставлення сучасних досягнень у вивченні аудіо ві-
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 про-
блематику 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; доскона-
лих типологічних схем документації; загальносвітових здобутків 
у дослідженні документації; гармонізації з міжнародними стан-
дартами кДп вітчизняних методик роботи з документами; історії 
документації, виявлення закономірностей її розвитку43. простий 
перелік в авторській концепції с. Г. кулешова невідкладних за-
вдань документознавства досить чітко окреслив завдання розбудо-
ви 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) докумен-
тознавства складається з таких розділів: «основні етапи розвит-
ку документа», «Функції документа», «концепції документа», 
«ти пологія документа», «проблеми створення, функціонування 
і збе рігання документа». Це пояснюється спільністю теоретичних 
проб лем, пов’язаних з осягненням документа як суспільного фе-
номену, документуванням, функціонуванням і організацією робо-
ти зі спеціальними видами документів45. 

вивіряючи поступальний рух роздумів с. Г. кулешова з фор-
мальною логікою, маємо, що з усіх можливих варіантів спеціального 
документознавства існує лише уп равлінське, а щодо загального 
документознавства, котре ото тож нюється з документологією, то 
йо му так само ще належить ут вердитися. отже, за таких умов до-
кументознавство, що побутує у вітчизняному науко вому просторі, 
можна назвати управлінським, від мовляючи при цьому іншим 
«до кументознавствам» як конститу йо ваним у статусі загального 
чи спеціального. тому, з огляду на від сутність сформованих видів 
спе ціального документознавства і документології, оскільки їм на-
лежить не теперішнє, а майбутнє, резонно не відкидати класичне 
став лення 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 
документо знавства. Усвідомлюючи це, с. Г. кулешов пропонує 
не віддавати перевагу тому чи іншому його виду, а проводити їх 
дослідження збалансовано, постачаючи документології конкретні 
факти, що жи витимуть загальні схеми теорії, історії документа, 
відтак, спе ціальному документознавству – узагальнювальні зраз-
ки знань.

таким чином, якщо оцінювати творчий доробок с. Г. кулешо-
ва останнього десятиліття, маємо визнати його непересічне зна-
чення для розвитку вітчизняного документознавства. мо но-
гра фічні концепційні студії з історії, теорії документа і науки, 
яка його вивчає, активна участь у розробленні нормативно-пра-
во вої бази документаційного забезпечення управління (у т. ч. 
і в архівній справі), стандартизації діловодних процесів, вис ту-
пи з найактуальніших питань у фаховій періодиці46, власна на-
у кова 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 «Докумен-
тознавство, архівознавство» (2003), редакційних колегіях фахових 
часописів – далеко неповний перелік творчих діянь відомого вче-
ного. Глибоке теоретичне осмислення закономірностей розвитку 
науки, ґрунтовний аналіз сучасного стану, окреслення її перспек-
тив 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. ку-
лешова – це не просто задоволення історіографічного інтересу, 
а потреба успішного розвитку документознавства завтрашнього 
дня. праці науковця є фактом, котрий вартий уваги задля демон-
стрування еволюції суб’єктивних поглядів ученого й об’єктивної 
картини розвитку науки.
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/ розробники: с. кулешов (кер. розробки), л. кузнєцова, н. Гончаро-
ва, а. маньковський, с. лозова, о. загорецька, т. ситник. – Чин. від 
01.09.2003. – к. : Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с.; Куле-
шов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. – к. : Дакккім, 
2003. – 57 с.; Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією : 
підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // архіви України. – 
2003. – № 1/3. – с. 53–64; Кулешов С. Г. Документознавчі аспекти трак-
тування понять сфери електронного документування та документообігу 



38

Сергій Кулешов: учений-документознавець

// архівознавство. археографія. Джерелознавство. – 2002. – вип. 5 : 
архіви – складова інформаційний ресурсів суспільства. – с. 37–41; Він же. 
Ще раз про «доджерело» // студії з архів. справи та документо знавства. – 
2002. – т. 8. – с. 135–139; примірні норми часу (виробітку) на основі 
види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого 
самовряду вання, підприємств, установ і організацій / Держкомархів 
України, УнДіасД ; уклад.: с. Г. кулешов (кер.), л. в. кузнєцова, 
о. м. загорецька, а. л. маньков ський. – к., 2001. – 66 с.; основні поло-
ження організації науково-дослідної та методичної роботи в державних 
архівних установах України / Держкомархів України, УнДіасД ; уклад.: 
і. Б. матяш (кер.), в. м. Гика, с. Г. кулешов, л. п. одинока, т. п. прись, 
к. т. селіверстова, н. м. христова. – к., 2001. – 51 с.; Кулешов С. Г. До-
кументознавство : історія. теоретичні основи / Держкомрахів України, 
УнДіасД ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – к., 2000. – 
161 с.; Він же. про деякі ключові поняття справочинства (матеріал до 
обговорення) // архівознавство. археографія. Джерелознавство. – 2001. – 
вип. 3 : Джерелознавчі дисципліни. – с. 356–361; Він же. Чи входить 
книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучас-
ного документознавства) // Бібл. вісн. – 1999. – № 5. – с. 10–16; Він же. 
Українське документознавство : сучасний стан та перспективи розвитку 
// студії з архів. справи та документознавства. – 1999. – т. 4. – с. 95–99; Він 
же. концепції документа як засобу соціальних комунікацій // вісн. харк. 
держ. акад. культури. – 1999. – вип. 1. – с. 81–88; Він же. організація 
функціонування документаційних інформаційно-пошукових систем / Го-
лов. архів. упр. при кабінеті міністрів України, УДнДіасД. – к., 1998. – 
26 с. – (препринт / УДнДіасД); Він же. історичне документознавство: 
зміст та основні завдання наукового напряму (до постановки проблеми) 
// архіви України. – 1998. – № 1/6. – с. 9–18; Він же. 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; 
Он же. Документ как исторический источник : границы понятия с точки 
зрения информационного подхода // историки и архивисты : сотрудни-
чество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и бу-
дущего : докл. и тез. науч. сообщ. междунар. науч. конф. (27–28 нояб. 
1998 г.) / росархив, рос. об-во историков-архивистов, отд. истории ран 
мса. – м., 1997. – с. 142–145; Він же. Документознавство в системі наук 
документально-комунікативного циклу // Українське архівознавство : 
іс торія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. всеукр. конф. (19–
20 лис топ. 1996 р.). – к., 1997. – Ч. 2. – с. 37–40; Він же. Документальні 
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джерела наукової інформації як об’єкт дослідження інформатики // студії 
з архів. справи та документознавства. – 1996. – т. 1. – с. 72–76; Він же. 
машинопрочитуванні носії інформації як об’єкт комплектування наукової 
бібліотеки // стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези 
доп. міжнар. наук. конф. – к., 1996. – с. 64–65 та ін.

47 історичне документознавство : робоча програма для студентів спе-
ціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / 
м-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і ми-
стецтв. – к., 2009. – 14 с.

48 Управлінське документознавство : робоча програма для студентів 
спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 
/ м-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури 
і мистецтв. – к., 2009. – 15 с.
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ірина антоненко
СлоВо на пошану  

Сергія георгійоВича КулешоВа
становлення документознавства в Україні як самостійної 

нау кової дисципліни багато в чому пов’язано з науковою і ви-
кладацькою діяльністю с. Г. кулешова. різноаспектними доку-
мен тознавчими 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-
ко ління науковців. Є всі підстави вважати, що уже сформувалася 
наукова школа документознавців с. Г. кулешова.

переконана, що мені в житті поталанило: я писала наукову ро-
боту 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.

Колеги про юВіляра



41

Дубровіна Л. Сергій Кулешов – yчений, завжди відкритий до вдосконалення

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 присвя-
чена 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 ста-
новлення 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 по слі-
довність еволюції його наукових поглядів та здобутків, наполег ливу 
працю у розробці теоретичних засад та практичних питань загаль-
ного та спеціального документознавства. Як учений він – люди-
на твердої основи та осмислених переконань, що ґрунтуються на 
фундаменті широкої системи знань та набутого у процесі розробки 
складних питань бібліографознавства, архівознавства та докумен-
тознавства 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 
до сліджень документальні джерела наукової інформації, доклав-
ши чимало зусиль до теоретичного обґрунтування поняття, ти-
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по логізації та класифікації цих джерел у бібліографічно-кни-
го знавчому контексті. саме тоді розпочинається й педагогічна 
дія льність сергія Георгійовича як викладача в системі вищої шко-
ли, зокрема у київському державному інституті культури. його 
ува га, окрім розвитку суто наукових питань, фокусується й на 
нав чально-інформаційних матеріалах як перспективному напрямі 
ін формаційного забезпечення студентів внз та їх біб ліотек. 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-
хів ної 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 
ви рішувати складні методологічні та методичні проблеми доку-
мен тознавства і споріднених дисциплін, якого характеризує сис-
темність мислення та глибина наукових розробок, наукова прин-
циповість та чесність. 

Учений докладає значних зусиль для формування архівознав-
ст ва 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 
спіль них для нього знань про зовнішню форму, зміст, функції до-
кумента, класифікацію та типологію, закономірності еволюції, 
функціонування, універсальні технології роботи з документами.

під його керівництвом та за його безпосередньою участю 
здійс нюються ґрунтовні розробки у галузі науково-методичної 
сфе ри документознавства та архівознавства, організації науково-
до с лідної 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-
дар тів та нормативних документів, пов’язаних з питаннями ор га-
нізації та функціонуванням документів в архівній сфері, керуван-
ням документаційними процесами, структурою та основними 
на прямами функціонування Галузевої системи науково-технічної 
ін формації з архівної справи та документознавства. 

с. Г. кулешов приділяє увагу не лише уніфікації типових 
документів постійного зберігання, що створюються протя гом дія-
льності органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, інших установ, підприємств і організацій, а й унікальним до-
кументам 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 тео ретика і практика документознавства та 
архівознавства, який працює в дуже складному науковому світі, 
що постійно змі нюється.

не залишає він й педагогічної роботи, працюючи на кафедрі до-
кументальних 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 на-
вчальний посібник «Управлінське документознавство» (2003 р.).

сергій Георгійович зміг впевнено влитися у бурхливий по-
тік інформаційних перетворень суспільства, що знаходиться 
в по стійних та стрімких технологічних видозмінах, пов’язаних, 
насамперед, з організацією електронного документообігу, ство-
ренням та функціонуванням електронних ресурсів у бібліотеках, 
архівах, музеях. Глибоке проникнення у суть загального та кон-
кретного поняття документа, розуміння його поліфункціонального 
соціального значення не лише за формою, але й за джерельною 
суттю надали вченому наснаги відшліфовувати свою наукову май-
с терність все життя. незважаючи на певні коригування деяких 
концептуальних положень та концентрацію уваги на проблемах 
управлінського документознавства, с. Г. кулешов продовжує роз-
вивати фундаментальні засади загального документознавства. 
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сьогодні особливо важливим є внесок сергія Георгійовича 
у розвиток системи наукових знань у книгознавстві, бібліо гра-
фо знавстві, архівознавстві, документознавстві, інформаційній 
дія льності, що історично пов’язані між собою функціонуванням 
по нять «до кумент» та «комунікація», які використовуються в цих 
нау ках як базові. У центрі постійної уваги вченого знаходяться та-
кож питання історії, теорії та практики документів у різних фор-
мах, видах, інтеграційні процеси та різні взаємовпливи. 

сучасний період діяльності с. Г. кулешова пов’язаний з об-
ґрунтуванням та розвитком теоретичних (насамперед, – це ви рі-
шен ня понятійно-категоріальних питань) та практичних засад 
управлінського і електронного документознавства в аспектах 
елект ронного 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 доку-
ментознавство, 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 паспор-
та 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 при-
суджуються наукові ступені «історичні науки» та «соціальні ко-
мунікації». У цьому паспорті знайшли відображення історія 
ді ло водної діяльності, керування документацією, організація до-
ку ментостворення та документообігу, експертиза цінності до-
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кументів, формування документальних комплексів і елект рон-
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 до кументів, 
теоретичні та практичні засади управління документаль ною 
інформацією, організація використання документальних фон-
дів та інформаційних ресурсів архівів та бібліотек й інших до ку-
ментально-комунікаційних структур. Документ розглядається як 
засіб комунікації, що утворює документальні потоки в системі су-
часних комунікацій, канали документальних комунікацій тощо.

вчений не залишається осторонь питань книгознавства, біб-
ліо текознавства, 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-
сер тантів, кандидатів та докторів наук, абсолютна більшість яких 
про йшла через наукову експертизу дисертаційних праць, здійснену 
сер гієм Георгійовичем. його вміння не лише критично постави-
тися, а й оцінити науковий внесок молодих учених у розвиток 
нау ки, зокрема, історії книги, бібліотек, бібліотечних колекцій та 
зі брань, бібліотечних технологій, питань національної та галузевої 
біб ліографії, забезпечує розвиток цього напряму наукових знань 
в Україні. 

отже, сергій Георгійович безпосередньо сприяє розвитку 
су час ного комплексу наук в галузі соціальних комунікацій, до-
во дить не обхідність врахування тенденцій, що характери зу ють 
су часний стан та подальше оформлення цього напря му в до ку-
мен тознавстві, архівознавстві, книгознавстві, біб ліо текознавстві, 
біб ліографознавст ві, у період глобальної ін фор матизації та форму-
ван ня суспільства знань, трансформації дія льності бібліотек та 
ар хівів як наукових центрів у галузі со ці аль но-комунікаційної 
діяльності та формування нових складових до кументально-ко-
мунікаційної діяльності. 

неможливо не відзначити й високих людських якостей сер-
гія Георгійовича, його високу наукову етику, відповідальність, 
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по рядність, доброзичливість й толерантність до опонентів та мо-
лодих учених. професійне спілкування з ним завжди збагачує не 
лише молодих, а й визнаних у науці фахівців.

60 років – цікавий для вченого час, коли відбуваються про-
цеси вивільнення думок від прагматичної енергії часу. Бажаємо 
сергію Георгійовичу визначних наукових досягнень, початку но-
вого 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 дру карки. відзначався потягом до книжок і знань, до пит ливіс тю, 
ста ранністю. особливо подобалися йому історичні дис ципліни. 
при хильність до історії сергій Георгійович зберігає й до нині. піс-
ля закінчення середньої школи декілька місяців про пра цю вав стар-
шим лаборантом в одній з установ системи ан Урср, а в 1968 р. 
став студентом стаціонарного відділення бібліотечного фа культету 
ки їв ського державного інституту культури (з лю того 1999 р. – 
київський національний університет культури і мис тецтв), де через 
4 роки здобув спеціальність «бібліотекар-біб ліограф технічних 
бібліотек вищої кваліфікації»1. зазначимо, що це був перший ви-
пуск наймолодшого на той час внз києва, а сер гій Георгійович 
здо був, 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 те ри-
торії молдови. Демобілізувавшись, повернувся до alma mater, на 
рідну кафедру нті. саме там поступово, крок за кроком (ст. ла бо-
рант, зав. лабораторією, аспірант, викладач), через всі щаблі по-
слі довного оволодіння навичками наукової і викладацької майс-
тер ності 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-
се редженим і заклопотаним. слід зазначити, що на тлі інших, 
гу манітарних 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 сту денти 
й викладачі з чітко вираженим логічним, системним, кон струк-
тивним, асоціативним складом мислення, тобто ті, кого за зви чай 
відносять до категорії «технарів». водночас «технарі» на ка фед-
рі вирізнялися й ґрунтовною гуманітарною освіченістю, різ но-
бічністю інтересів. 

не можна не оминути увагою й непе ре січну постать бага то-
літнього керівника кафедри – доктора пе да гогічних наук (з 1988 р.) 
лева захаровича (зеліковича) ам лін ського – відомого вченого, 
автора низки наукових праць з пи тань інформатизації, організації 
діяльності служб науково-тех нічної інформації у різних галузях 
народного господарства, оп тимізації функціональної і тех но ло-
гіч ної організації споруд наукових бібліотек, авто ма ти зо ва них 
бібліотечних технологій то що. вимогливий і жорсткий у спіл-
куванні зі студентами та колегами, технократ за своєю на ту рою, він 
зумів згуртувати в друж ний колектив однодумців – та лановитих 
вик ладачів і аспірантів кафедри о. Д. Балабанова, н. в. Бойко, 
т. в. Девтерову, е. м. жлудька (у свій час – видатного спорт смена, 
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одного з найсильніших фех ту валь ників світу), а. л. мань ковсько-
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-
ст ва (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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лі кувати 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 
сер гій 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 
від ряджено зі студентами бібліотечного факультету у с. карпівці 
Чуд нівського району житомирської області, де ми працювали на 
зби ранні («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-
час ному 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-
ри мав наукове звання професора за цією спеціальністю. вже 
зго дом, спираючись на фундаментальні засади загального до-
ку ментознавства, сформульовані й обґрунтовані сергієм Геор гі-
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 розвивало ся 
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-
ку ментознавства [82], яка була високо поцінована колегами і досі 
за лишається взірцем всебічного аналізу генезису й теоретичного 
під ґрунтя 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 чис лі 
й на сторінках цього видання. зазначу лише, що у доробку сергія 
Георгійовича – 170 наукових праць, більшість з яких є певною ві хою 
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 роз по чав-
ся процес поступового згортання структурних підрозділів біб-
ліо течного факультету (нині, на жаль, попри публічні про тести 
і критичні виступи у пресі представників бібліотечної спіль но ти, 
він припинив своє існування), витіснення з цього внз ви со ко-
кваліфікованих викладачів, які чверть століття визначали об личчя 
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 Ук ра їні, понад 
два роки відділ документознавства залишався ли ше проектом. 
і тільки з приходом сергія Георгійовича відділ роз почав повноцін-
ну діяльність. прийнявши відділ практично з ну ля, за короткий час 
с. Г. кулешов зумів створити згуртований ко лектив однодумців, 
у якому гармонійно поєднувався як його влас ний життєвий, 
на уковий і практичний досвід, а також а. л. мань ков ського, 
л. в. кузнєцової, так і молодечий запал не давніх випускників внз 
о. м. загорецької, м. і. кузнєцової. 

зро зуміло, що на перших порах відбувався зондаж найбільш 
проб лемних, 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 провід ні 
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 тіль ки деякі з напрямів діяльності відділу: історія та 
теорія до ку ментознавства; історія діловодства; проблеми уніфікації 
та стан дартизації діловодних процесів (створення організаційно-
роз порядчих документів); організація роботи зі службовими 
до ку ментами в установах; понятійний т документознавства та 
ді ловодства; типологія управлінської документації; організація уп-
рав ління документацією у країнах світу; розроблення навчальних 
пла нів підвищення кваліфікації працівників діловодних служб. 
нау ковий доробок відділу за весь час його існування є настільки 
знач ним, що один лише перелік наукових тем, що велися і ведуться 
у ньо му, підготовлених його співробітниками праць, нормативних 
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та ме тодичних документів може зайняти кілька сторінок. але 
все ж назву кілька важливих для вітчизняної архівної практики, 
доку мен тознавства, 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. 
Уні фікована система організаційно-розпорядчої документації. 
ви мо ги до оформлювання документів»; ДстУ 2732:2004 «Ді ло-
водство й архівна справа. тер міни та визначення понять». майже 
всі теми розробляються на замовлення Держкомархіву України, 
тобто максимально наближені до потреб як архівної га лу зі, так 
і діловодних служб різних установ. тому характерною особ-
ливістю діяльності відділу є те, що він постійно працює у тісному 
кон такті з іншими установами різної відомчої підпорядкованості. 
Це дозволяє своєчасно уникати паралелізму в науковій роботі, усу-
вати міжвідомчу неузгодженість в організації окремих діловодних 
про цесів. невеличкий колектив відділу, що складається з 5–6 пра-
цівників, під керівництвом с. Г. кулешова демонструє про дук-
тивність наукової праці, якій можуть позаздрити окремі нДі з на-
багато більшим штатом. сергій Георгійович зарекомендував себе 
як прекрасний, чуй ний і водночас вимогливий педагог і науковий 
керівник. завдяки своїм чудовим людським і професійним якостям 
він зумів згур тувати 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 доку мен то знавства, для якої 
притаманні дослідження у най більш ви тре бу ваних суспільством 
напрямах нау кового об ґрун тування прак тич них питань спра во-
чинства в ус тановах, оп тимізації різних ви дів до кументації, уні-
фі кації та стандартизації документів різних кла сів управлінської, 
ор га нізаційно-розпорядчої документації, елект рон ного до ку мен то-
знав ства, інформаційної дія ль ності тощо. зав дяки постійним кон-
так там сергія Георгійовича з прак тиками – пра цівниками архівів, 
біб ліотек, служб діловодства ус танов він завж ди добре обізнаний 
у проблемах, які вимагають не відкладного нау кового вирішення. 
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серед учнів сергія Георгійовича, які під його керівницт вом 
протягом останніх 10 років захистили дисертації на здо буття нау-
ко вого 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 ро бо-
ти Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки на ціо-
нальної академії аграрних наук України, доцент; наталія хрис-
това – професор кафедри документальних ко мунікацій накккім 
(у 2001–2004 рр. – заступник директора УнДіасД з наукової 
роботи); світлана сельченкова – начальник Уп рав ління ді ло-
водства, формування та зберігання національного ар хівного 
фон ду Держкомархіву України; Юрій палеха – доктор фі лософії 
з ді лового адміністрування, професор, завідувач кафедри до ку-
мен тознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Єв ро-
пей ського університету, автор понад 70 наукових і навчально-
ме тодичних праць, у тому числі посібників та підручників 
з до ку ментознавства, менеджменту та підприємництва, соціології 
і пси хології, етики ділових стосунків, організації сучасної ді-
ло вої комунікації, іміджології, управлінського документування; 
оле на 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 по лі тичних наук, професор. н. христова і с. сельченкова 
за ба гаторічну плідну роботу в архівній сфері отримали почесне 
зван ня заслуженого працівника культури України. нині під ке-
рівництвом сергія Георгійовича проводять дисертаційні дос лід-
жен ня з актуальних проблем документознавства ще троє молодих 
і перс пективних 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 до ку-
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 потре ба 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. кулешо-
ва у появі унікального видання – універсального архівознавчого 
довідника (ймовірно, першого у світі) – «Української архівної 
ен циклопедії» (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 написан-
ня статей, редагував матеріали й сам є автором багатьох ключо-
вих статей, зокрема: «документ», «документація», «документозна-
вець», «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 ав-
торства). 

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 мо-
нет, 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 роз-
витку, а й ставленням автора до монети як до своєрідного доку-
мента, 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-
ру мен та рію, зрештою, за науковим рівнем і глибиною своїх 
публікацій, чіт кою 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 висту-
пив 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 мину-
ле, пробудженню інтересу до збереження історичних пам’яток [41, 
44, 47, 48]. своїми знаннями в цій царині, а інколи й цінними моне-
тами 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. спо-
гади. архівні документи» (к., 2005) УнДіасД у співпраці з низ-
кою інших установ і організацій улаштував у міжнародному 
вис тавкому 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 йо го 
особистої колекції екс понувалися паперові гроші – шаги, кар бо-
ван ці, гривні, що циркулю вали в Україні у зазначеній період, та мо-
нети тієї ж доби, що були в обігу в європейських державах, в яких 
діяли дипломатичні місії і посольства Унр, Української Держави, 
Директорії Унр. Безпе речно, така оригінальна і пізнавальна частка 
експозиції стала тією «родзинкою», завдяки якій виставка заграла 
новими барвами, емо ційно впливаючи на її відвідувачів та напо-
внюючи їх новими вра женнями від ознайомлення з архівними до-
кументами. Як тут не зга дати афористичний вислів з поеми Шота 
руставелі «витязь у тиг ровій 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). зазна-
чу, 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 гумо-
ром й приязна у спілкуванні особистість. попри свої наукові ре-
га лії і незаперечні заслуги у його поводженні немає й натяку на 
зарозумілість, чванство, грубість, що, на жаль, інколи трапля-
ються серед деяких представників наукової еліти. він незмінно 
доброзичливий і уважний у ставленні до своїх колег, ніколи не 
від мовляє 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 аргу-
ментована, 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 суджен-
нях 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 голо-
су, 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 науко-
вих 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 во ни 
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 викриваль ну 
статтю с. Г. кулешова у журналі «вісник книжкової палати», спря-
мовану проти ненаукових підходів до питань документознавства 
з боку однієї особи (не вважаю за потрібне називати її прізвище). 



59

Зворський С. Визнаний лідер українських документознавців

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. кулешо ва 
серед наукової спільноти є те, що він входить до складу редакцій них 
колегій наукових журналів: «Бібліотекознавство. Документо знав-
ство. інформологія», «Бібліотечна планета», «вісник книжкової 
палати», та низки продовжуваних видань, як-от: «студії з архівної 
справи та документознавства», «пам’ятки: археографічний що-
річ ник», міжвідомчий збірник наукових праць «архівознавство. 
ар хе ографія. Джерелознавство», «вісник харківської державної 
ака демії культури». кілька років поспіль сергій Георгійович є чле-
ном експертної ради з історичних наук вищої атестаційної комісії 
Ук раїни, 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 – іс то-
рі ографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та 
27.00.02 – документознавство, архівознавство, від часу її заснуван-
ня у 2003 р. він також понад 10 років входить до складу спецра-
ди 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 ка фед рі документальних 
комунікацій накккім, де готує фахівців у сфері документознавства 
та інформаційної діяльності державних і ко мерційних структур. 

плідна праця сергія Георгійовича на науковій і викладацькій 
ниві гідно оцінена суспільством. він неодноразово нагороджу вав-
ся різними відзнаками, зокрема, почесною грамотою кабінету мі-
ністрів України з врученням пам’ятного знака, почесною грамо-
тою 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 православ-
ною Церквою київського патріархату ві ря ни на с. Г. кулешова на-
городжено орденом святого рів но апос толь ного князя володимира 
великого ііі ступеня.

Безперечно, найвищий рівень кваліфікації с. Г. кулешова, 
йо го вміння керувати колективом, бездоганна репутація і цілком 
зас лужений авторитет і шана серед колег по інституту, прекрасні 
мо ральні якості вже давно могли б стати потужним чинником у по-
дальшому 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 вче-
ний, ніж на якійсь вищій адміністративній посаді. Більш ніж 40-
річна 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 охарак-
теризували сергія Георгійовича як «гордість інституту»7. можли-
во 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’язани ми 
з діяльністю інституту (і таке спілкування, обмін думками зав жди 
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 під сум ків 
прожитого і напрацьованого. але, знаючи пра цьо ви тість, творчий 
неспокій сергія Ге ор гійовича, га даю, під во дити підсумки йому 
ще зарано. Щи ро спо ді ва є мося, що ювіляр і надалі залишатиме-
ться визнаним лі дером ук ра їн ських документознаців, а з-під йо-
го пера виходити муть нові фун даментальні наукові праці, яких 
з не терпінням че кають сту ден ти і аспіранти, науковці і практики. 
Ба жаємо сер гію Ге ор гійовичу міцного здоров’я, наснаги, нових 
звер шень на до ку ментознавчій ниві на благо рідної України, вда-
лих ну міз ма тич них зна хідок, родинного щастя. з роси і води вам, 
шановний сер гію Георгійовичу! 

1 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 документознавст во: до 
історіографії науки на рубежі століть // Біб ліо те ко знавство. Документо-
знавство. інформологія. – 2008. – № 3. – с. 31–44; Вона ж. концепція 
документознавства с. Г. кулешова // іс торіографічні ескізи з документо-
знавства, або персональний текст про пер сональні тексти. – к., 2010. – 
с. 106–126; Вона ж. Документознавство в Ук раїні: 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 : ката-
лог 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 на-
вчався 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. атмосфе-
ра 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, за-
лишився 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 куль-
туру, 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 розпочав-
ся з роботи в Українському науково-дослідному інституті архівної 
справи та документознавства на посаді завідувача відділу доку-
ментознавства. 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 прак тичних завдань, розв’язання яких є пріоритетним і має важливе 
зна чення для розвитку архівної справи. за короткий час роботи 
в інс титуті сергій Георгійович зробив вагомий внесок в розробку 
іс то ричних, теоретичних і практичних питань документознавства, 
до клав чимало творчих і організаційних зусиль для розроблення 
влас ної концепції структуризації документознавства в системі наук 
до кументально-комунікаційного циклу. 

значним є його особистий доробок, представлений моно гра-
фією, навчальними посібниками, статтями з актуальних для сього-
дення 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 
апа рату документознавства та діловодства, підготовці стандартів 
та закону про діловодство. 

важливе значення має діяльність сергія Георгійовича у під го-
товці майбутніх фахівців – спеціалістів-документознавців, продик-
тована соціальним запитом суспільства. Це – розроблення навчаль-
них 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 
про явилася і в його захопленні нумізматикою, давньою історією 
Ук раїни. Глибокими знаннями, цікавими відомостями він завжди 
ділиться з колегами. Безперечно, що успіх того чи іншого під розділу 
інституту (відділу чи сектора) залежить не тільки від про фесійності 
і відповідальності його співробітників, а й від осо бистості його 
керівника, його внутрішньої культури, фахового рівня. ви сокий 
науковий і фаховий рівень, толерантність, працьовитість і від-
повідальність – усі ці притаманні сергію Георгійовичу риси ство-
рюють у колективі атмосферу творчої праці на результат. попи усі 
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наукові ранги сергія Георгійовича – доктор історичних наук, про-
фесор, 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 документознов-
ства, 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-
сько го державного інституту культури безмежно щасливі, що ви-
ховали 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 пе-
дагог, розвиваючи вітчизняне документознавство. продовжують 
виходити його наукові праці, нині в його доробку 170 публікацій. 
він читає лекції студентам, готує нових аспірантів, докладає бага-
то 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 очо-
лив відділ документознавства Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства. за час робо-
ти 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 ді ло-
вод ство», «переліку науково-технічних документів постійного 
стро ку зберігання», «переліку типових документів, що створюю-
ться в діяльності органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, інших установ, підприємств і організацій із зазна-
ченням строків зберігання документів», «методики віднесення 
документів національного архівного фонду до унікальних», «ме-
тодики грошової оцінки документів національного архівного фон-
ду» тощо.

мені дуже приємно працювати і спілкуватися з ним з будь-
яких 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-
го товці майбутніх фахівців – спеціалістів-документознавців, ас пі-
ран тів. 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 кафе-
дри, викладати дисципліну під назвою «Документознавство». 
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пам’ятаються дуже добре коментарі завідувача кафедри – док-
тора 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 змо-
жуть. 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 наполегли-
во попрацювати в ім’я розроблення маловідомого для «класичних 
істориків» курсу. Як історику, що від третього року студентсько-
го навчання в університеті, успішно продовженого в аспірантурі, 
спеціалізувався в царині історіографії, документознавство було не 
достатньо знаним науковим полем. тоді ж уповні відчула силу ри-
торичних за змістом чернішевськового питання «що робити?» та 
гамлетівського «бути? чи не бути?».

проте всі «класичні історики» тому і є класичними, що точ-
но 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. перспектив-
но 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 науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства шу-
кати відповіді на багато насущних науково-педагогічних питань 
початківця вищої школи.

серпневий день видався сонячним і неймовірно теплим. не-
одноразово 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 



67

Ставицька В. Лицар науки і людина-лицар

учений секретар – анатолій костянтинович Шурубура, люди-
на 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 «га-
лактики», ніж наукові справи сергія Георгійовича. прочитавши 
в моїх очах збентеженість незнанням, а. к. Шурубура активно по-
чав 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 інс ти-
ту ту я вже знала про с. Г. кулешова набагато більше, аніж про ба-
гатьох тих, із ким знайома десятиліттями. Уява вималювала певний 
образ – дуже поважний літній чоловік (адже ж треба було встиг-
нути стільки всього зробити і багато чого досягти), який знався 
особисто щонайменше з к. Г. мітяєвим та п. отле, із живими й ро-
зумними 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 перет-
нувши внутрішній двір солом’янки, ми дібралися до «резиденції 
№ 2» інституту – скромних кімнаток на одному поверсі з Централь-
ним державним кінофотофоноархівом України ім. Г. с. пшенич-
ного. 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 докумен-
тознавства» було тісно, гамірно і людно. переступивши поріг, я 
відразу почала шукати очима вимальований уявою образ, та він не 
відшукувався… 

анатолій костянтинович, як тонкий знавець дипломатично-
протокольних речей, коротко і лаконічно представив присутнім 
гос тю, а потім гості усіх присутніх – анатолія леонідовича мань-
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ковського, ларису василівну кузнєцову, олену михайлівну заго-
рецьку 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 жи-
вих 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 пора-
див 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 предме та, 
головні завдання й основні напрями досліджень науки. саме тоді, 
слухаючи с. Г. кулешова, я по-справжньому збагнула і поцінува ла 
істинність думки л. воверанга про те, що наділені здоровим глуз-
дом завжди на все дивляться просто, або ж геніальність криється 
у простому. так було започатковано моє тривале спілкування з кла-
сиком документознавства, з котрим ще неодноразово Долі забаг-
неться звести мене на науковій ниві. і скільки б я відтоді не звер-
талася до нього за порадою чи доброю справою, жодного разу не 
відмовив у допомозі.

літо 1997 р. видалося «гарячим», бо довелося добре попра-
цювати 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 документознав-
ства та перспективи розвитку науки. 

пройшло чотири роки і нам судилося зустрітися знову в стінах 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та до-
кументознавства. У вересні 2001 р. мене було прийнято на поса-
ду 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 іва нів-
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 куле-
шовим. 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 добро-
зичливе 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 сло-
во 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 про-
сто підтримав мене, але й з розумінням поставився до ситуації. не 
знаю й донині, за яких обставин він дізнався про тодішню мою при-
страсть 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’яток-
знаків 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 куле-
шов вирішив здобувати вищу освіту у київському державному 
університеті імені т. Шевченка. він успішно склав вступні екза-
мени на історичному факультеті, але не був зарахований до лав 
студентів. У той рік був великий конкурс абітурієнтів. і, незважаю-
чи на одержані високі бали, багато з них не змогли стати студента-
ми 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-
віт нього. 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 дер-
жавного університету імені т. Шевченка, пе да го гічного інституту 
імені Горького, інституту іноземних мов, кон сер ва торії, театраль-
ного інституту стали першими студентами цього зак ладу – 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 отри-
мали 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 ба-
жанням 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, фа-
леристика, геральдика.

галина швецова-Водка
юВілей Сергія георгійоВича КулешоВа

Ювілей сергія Георгійовича кулешова, безумовно, заслуговує 
на відзначення науковою спільнотою. Це людина, яка зробила і ро-
бить дуже багато для розвитку споріднених наукових дисциплін: 
книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, доку-
ментознавства. 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-
мен даційних 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. теоретич ні основи / с. Г. кулешов ; Укр. держ. наук.-
дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керів. 
кадрів культури і мис тецтв. – к., 2000. – 162 с.) та останнім за ча-
сом публікаціям, які завжди викликають значний інтерес. 

моє особисте знайомство з сергієм Георгійовичем відбулося 
по рівняно недавно. пов’язано воно було з тим, що, як виявилося, 
на ші наукові інтереси дещо збігалися: об’єктом і його, і мо їх до-
сліджень став документ. не можу точно згадати, коли це від булося. 
можливо, у 1993–1994 рр. наша співбесіда була дуже плідною; ми 
виявили спільні підходи і розмежування в своїх дос лідженнях. крім 
того, для мене ця зустріч мала ще один додатковий позитивний 
наслідок: я отримала суттєву інформаційну підтримку. с. Г. куле-
шов добровільно взяв на себе обов’язки мого інформатора щодо 
нау кових 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 поло-
ження, 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 пози-
тивну оцінку їх, а й конкретні конструктивні зауваження, враху-
вання 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 дру-
жиною 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 научно-
промышленных объединений // пути повышения качества и эф-
фективности использования научно-технической информации : 
тез. докл. респ. науч. конф. секция 6 : механизация и автоматиза-
ция информационных процессов. – к., 1975. – с. 37–39. – співавт.: 
Є. Ф. стародубов, в. в. терно.

1977
2. механизация и автоматизация справочно-информационной 

работы вузовских библиотек // автоматизированные системы би-
блиотек. – к. : знание, 1977. – с. 27–28.

1978
3. система передачи заказов на литературу с помощью при-

кладных телевизионных установок (птУ) // автоматизация и ме-
ханизация информационной и библиотечной работы в вузе. – к. : 
знание, 1978. – с. 21–22.

4. Учебные внутривузовские издания и работа с ними вузов-
ских библиотек // материалы іV всесоюз. науч.-теорет. конф. 
аспирантов вузов и нии м-ва культуры ссср. – тбилиси : мец-
ниереба, 1978. – с. 672–678.

1979
5. информационное обеспечение студентов в условиях научно-

производственных комплексов // науч. и техн. б-ки ссср. – 1979. – 
№ 10. – с. 32–33.
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6. о повышении роли учебных внутривузовских изданий в ор-
ганизации самостоятельной учебной работы // о совершенствова-
нии методики преподавания дисциплин библиотечного факульте-
та : метод. рекомендации. – ровно, 1979. – с. 46–47.

7. характеристика системы учебных внутривузовских изда-
ний по дисциплине // проблемы и пути оптимизации и технизации 
учебного процесса : тез. докл. респ. конф. / вильнюс. гос. ун-т. – 
вильнюс, 1979. – с. 72–74.

1980

8. методика кодирования адресов хранения документов 
в ме ханизированных книгохранилищах // Библиотека и научно-
тех нический прогресс : [сб. ст.] / киев. гос. ин-т культуры им. 
а. е. кор нейчука. – к. : вища шк., 1980. – с. 155–158. – співавт. 
а. л. мань ковський.

9. методические рекомендации по организации подготовки и 
использования учебных внутривузовских изданий в вузах киев-
ского региона / минвуз Усср, совет ректоров киев. вузов. цен-
тра. – к. : кпи, 1980. – 22 с.

10. развитие системы учебной и методической литерату-
ры в вузах культуры // особенности культурно-просветительной 
работы в условиях нтр : тез. докл. на науч.-практ. конф. / киев. 
гос. ин-т культуры им. а. е. корнейчука, николаев. культурно-
просветительный фак., ин-т искусствознания, фольклора и этно-
графии ан Усср. – николаев, 1980. – с. 161–163.

1981

11. методические рекомендации по применению форм и ме-
тодов информационного обслуживания (в помощь организаторам 
информслужб онмЦ). – к., 1981. – 23 с.

12. основные направления работы вузовских библиотек по 
обеспечению подготовки и использования учебных внутривузов-
ских изданий // актуальные вопросы деятельности учреждений 
культуры и искусства в современных условиях : тез. докл. респ. 
науч.-теорет. конф. – к., 1981. – с. 246–247.
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13. Учебные издания для высшей школы как источники ин-
формации // науч.-техн. информ. сер. 1. – 1981. – № 3. – с. 16–19.

1983
14. об идеологической направленности курса «история ес-

тест веннонаучной литературы» // вопросы формирования марк-
сист ско-ленинского мировоззрения студентов : тез. докл. укр. респ. 
на уч.-теорет. конф. преподователей и аспирантов вузов культуры 
и ис кусства / м-во культуры Усср, львов. гос. консерватория им. 
н. в. лысенко. – львов, 1983. – с. 83–85.

15. пути совершенствования организации библиотечного и ин-
формационного обслуживания студентов в вузах : метод. рекомен-
дации / минвуз Усср, совет ректоров киев. вузов. центра. – к. : 
кпи, 1983. – 28 с. – співавт.: л. в. ворона, т. в. Девтерова.

16. типологическая схема учебных зданий // проблемы вузов-
ского учебника : тез. докл. второй всесоюз. науч.-методол. конф. / 
вильнюс. гос. ун-т. – вильнюс, 1983. – с. 23–26.

17. Учебно-информационные материалы как перспективное 
направление информационного обеспечения студентов в вузе // со-
вершенствование системы научно-технической информации в выс-
шей школе : тез. докл. всесоюз. науч. конф. (москва, 22–24 нояб. 
1983 г.) / минвуз ссср, нии проблем высшей школы [и др.]. – м., 
1983. – с. 63–65.

18. Учебные внутривузовские издания как источники инфор-
ма ции и работа с ними вузовских библиотек : автореф. дис. 
… канд. филол. наук : 05.25.04 / ленингр. гос. ин-т культуры 
им. н. к. крупской ; науч. рук. л. з. амлинский, офиц. оппон.: 
а. и. Дей, н. п. лавров. – ленинград, 1983. – 15 с.

19. Учебные внутривузовские издания как источники инфор-
мации и работа с ними вузовских библиотек : дис. … канд. филол. 
наук : 05.25.04 / ленингр. гос. ин-т культуры им. н. к. крупской. – 
ленинград, 1983. – 182 с.

1984
20. изучение эффективности функционирования учебных из-

даний в вузе : метод. рекомендации / минвуз Усср, совет рек-
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торов киев. вузов. центра. – к. : кпи, 1984. – 20 с. – співавт.: 
л. в. ворона, т. в. Девтерова.

21. Учебно-информационные издания и организация самосто-
я тельной работы студентов // методические рекомендации по ор-
га низации самостоятельной работы студентов / киев. гос. ин-т 
куль туры. – к., 1984. – с. 92–97.

1985
22. Документальные источники научной информации и их 

клас сификация // 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 науч-

ной ин формации // 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 // науковеде ние 
и информатика. – 1986. – вып. 27. – с. 51–56. – співавт. а. л. мань-
ковський.

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 би-
блиотечного факультета). – к. : кГик, 1987. – 22 с.

28. об эстетической функции научной литературы // актуа-
ль ные 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. 
кон серватория им. а. в. неждановой. – одесса, 1987. – Ч. 1. – 
с. 165–166.

29. Функции документальных источников научной инфор-
мации // науч.-техн. информ. сер. 1. – 1987. – № 4. – с. 18–22. – 
співавт. т. в. Девтерова.

30. Эволюция документальных источников научной информа-
ции 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 библиотеч-
ного 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 ис-
точников 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 информати-
ке, 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 на-
учной 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 
«сов ременные проблемы естественных и технических наук» (для 
сту дентов 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-
ль ності в срср» для студентів ііі курсу бібліотечного факультету 
ста ціонарної форми навчання. – к. : кДік, 1990. – 27 с.

38. развитие документальных источников научной информации 
(историко-типологический анализ). Ч. 1 : Документальные источ-
ники 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 информа-
ции (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 информа-
ции (историко-типологический анализ). Ч. 3 : Генезис новой науч-
ной 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 инфор-
мации 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 то-

вариства, що було засноване 85 років тому) // вечір. київ. – 1992. – 
20 квіт. – співавт.: о. Демерлій, л. харчук.

46. еволюція типологічної схеми української природ ни чо на у-
ко вої 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 // седь мая 
научная конференция по проблемам книговедения. секция исто рии 
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 при род-
ничої секції Українського наукового товариства» // наукова біб-
ліо тека в сучасному соціо-культурному просторі : тез. доп. між нар. 
на ук. 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 ката-
логов изданий // информационные технологии в славянской куль-
туре 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 документаль-
них джерел наукової інформації // питання культурології : міжвід. 
зб. – к. : кДік, 1994. – № 13, ч. 1. – с. 135–148.

60. періодизація історії української природничонаукової та 
тех нічної 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-
лід жен ня 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 до-
кументальних 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 документоз-
навства. – 1996. – т. 1. – с. 72–76.

67. машинопрочитувані носії як об’єкт комплектування нау-
кової бібліотеки // стратегія комплектування фондів наукової біб-
лі отеки : 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 поня-
тия с точки зрения информационного подхода // историки и ар-
хивисты : 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-ко му ні-
ка тивного 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 приво-
ду 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. ко-
новець, м. с. слободяник. – к., 1997. – 46 с.
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хатський, к. т. селіверстова, н. і. Гончарова та ін.

74. історичне документознавство : зміст та основні завдання 
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75. організація функціонування документаційних інфор ма цій-
но-пошукових систем / Голов. архів. упр. при кабінеті мі ніст рів 
України, УДнДіасД. – к., 1998. – 26 с. – (препринт / УДнДіасД).
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76. Документ как исторический источник : свойство, состоя-

ние, 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.
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на кн.: палеха Ю. і. Документаційне забезпечення управління : 
підручник / Ю. і. палеха ; маУп. – к., 1997. – 343 с.; Швецова-
водка Г. м. типологія документа : навч. посіб. / Г. м. Швецова-
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ние : 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 перспек-
тиви розвитку // студії з архів. справи та документознавства. – 
1999. – т. 4. – с. 95–99.
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82. Документознавство : історія. теоретичні основи / 
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тодичної роботи в державних архівних установах України / Держ-



84

Сергій Кулешов: учений-документознавець

комархів України, УнДіасД. – к., 2001. – 51 с. – спів уклад.: і. Б. ма-
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ський.
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сту д. гу маніт. ф-ту зі спец. 7.020105 «Документознавство та ін-
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104. Українське документознавство : сучасний стан та перспек-
тиви розвитку // Документознавство та інформаційна діяльність : 
наука. освіта. практика : матеріали наук. конф., 18 груд. 2002 р. / 
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мы ххі века : докл. и сообщ. на десятой междунар. науч.-практ. 
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111. методичні рекомендації до підготовки та захисту курсо-
вих робіт для студентів зі спеціальності 7.020105 «Документознав-
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115. програма кандидатського іспиту зі спеціальності 
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уки України, вища атестаційна комісія України. – к., 2004. – 18 с. – 
співуклад. і. Б. матяш.
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116. Галузева система науково-технічної інформації з архівної 
справи та документознавства. структура та основні напрями 
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лешов; співрозробники: л. одинока, а. Батрак, р. романовський.

117. Діловодство й архівна справа. терміни та визначення по-
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прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної 
влади // наук. пр. нац. б-ки України ім. в. і. вернадського. – к., 
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рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. 
архів. та бібл. фондів / нан України, нац. б-ка України ім. в. і. вер-
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120. міжнародна наукова конференція «сучасний стан та 
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фахівців з сучасних джерел політичної інформації // Документо-
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223. Соколов В. Ю. природничо-наукова і технічна книга в Ук-
раїні у XVIII ст. (історико-книгознавчий аналіз) : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук : 07.00.08 / соколов віктор Юрійович ; київ. держ. 
ун-т культури і мистецтв. – к., 1998. – 16 с.

224. Христова Н. М. науково-довідковий апарат архівів та руко-
писних підрозділів бібліотек в Україні у 1920–1990 рр. : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / христова наталія миколаївна ; 
нан України, нац. б-ка України ім. в. і. вернадського. – к., 1999. – 
19 с.

225. Антоненко І. Є. керування документацією за кордоном : 
іс торія, законодавство, теоретичні основи та технології : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / антоненко ірина Євгенівна ; 
Держкомархів України, УнДіасД. – к., 2005. – 20 с.

226. Загорецька О. М. нормативне та науково-методичне за-
безпечення організації діловодства в Україні у другій половині 
хіх – на початку ххі століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.10 / загорецька олена михайлівна ; Держкомархів України, 
УнДіасД. – к., 2005. – 16 с.

227. Палеха Ю. І. культура діловодства в сучасних установах 
Ук раїни : становлення, технологія, організація, керування : авто-
реф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / палеха Юрій іванович ; 
Держ комархів України, УнДіасД. – к., 2005. – 18 с.

диСертаційні доСлідження,  
захищені під науКоВим КеріВництВом 

С. г. КулешоВа
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228. Сельченкова С. В. переліки документів у діловодстві : іс-
торія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки : 
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / сельченкова світлана 
вік торівна ; Держкомархів України, УнДіасД. – к., 2005. – 20 с.

229. Леміш Н. організація діловодства в органах державної 
влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.) : автореф. дис. канд. 
іст. наук : 27.00.02 / леміш наталія олександрівна ; Держкомархів 
України, УнДіасД. – к., 2009. – 20 с.
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230. нові імена : укр. біогр. вісн. – 1998. – № 5. – с. 21.
231. Ювілеї // вісн. Держ. комітету архівів Украї ни. – 2000. – 

вип. 3. – с. 184–185. 
Публі кація з нагоди 50-річчя С. Г. Кулешова.

232. відзнаки – архівістам // вісн. Держ. комітету архівів Ук-
раїни. – 2001. – вип. 2/3. – с. 226–228.

Про нагородження С. Г. Кулешова ювілейною медаллю «2000-
ліття Різдва Христового».

233. про відзначення премією імені василя веретеннікова : 
наказ Держкомархіву України від 20 грудня 2001 р. № 111 // вісн. 
Держ. комітету архівів України. – 2001. – вип. 4. – с. 102.

Про відзначення премією ім. В. Веретеннікова монографії 
С. Г. Кулешова «Документознавство : Історія. Теоретичні 
основи» (К., 2000).

234. Матяш І. Десятиліття діяльності УнДіасД і розвиток 
ар хів ної науки в Україні / ірина матяш // студії з архів. справи та 
до кументознавства. – 2004. – т. 12. – с. 14–20.

Про науково-дослідну роботу відділу документознавства 
УНДІАСД та його завідувача С. Г. Кулешова. – С. 16–17.

235. про нагородження почесною грамотою кабінету мі ніст-
рів України : постанова кабінету міністрів України від 23 черв-

пуБліКації про С. г. КулешоВа*

* У розділі подано відомості про публікації, присвячені с. Г. кулешо-
ву та його науковій діяльності, нормативно-правові акти. публікації, що 
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 спра-
ви 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-
хів ної справи та документознавства – провідна наукова установа 
до кументознавчої 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. кулешо-
ва / валентина Бездрабко // Бездрабко в. історіографічні ескізи 
з документознавства, або персональний текст про персональні тек-
сти / київ. нац. ун-т ім. тараса Шевченка, київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – к., 2010. – с. 106–126.
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алфаВітний поКажчиК назВ праць

архивная наука и документоведение Украины на современном 
этапе 93

архів, бібліотека, музей : спроба інтеграції на засадах ко му ні ка-
ційного підходу? 166

архівістика : термінолог. словник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закладів 73

аудіовізуальний документ 137

Бібліографічна інформація на сторінках «вістей при родничої 
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 товари-
ства, 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 функ ці о-
ну вання : соУ 92.5–22892594–001–2004. 116  

державна уніфікована система документації; Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. вимоги до оформ-
лювання документів : ДстУ 4163–2003. 101

Державний класифікатор управлінської документації 139
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Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності «до-
кументознавство, 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, ста-

тус 76
Документальні джерела наукової інформації як об’єкт до слід жен-

ня інформатики 66
Документальні джерела наукової інформації : поняття, ти пологія, 

історія типологічної схеми 61
Документальные источники научной информации и их классифи-

кация 22
Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийнят-

тя управлінських рішень у місцевому органі державної вла ди 
118

Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень у місцевому органі державної вла ди 119

Документація 146
Документознавець 147
Документознавство 88
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Документознавство в системі наук документально-комуні ка тив-
ного циклу 69

Документознавство : історія. теоретичні основи 82
Документознавчі аспекти трактування понять сфери електронно го 

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 природ ни чо на у ко вої 
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. гу ма ніт. 

ф-ту зі спеціальності 7.020105 «Документознавство та ін фор-
ма ційна діяльність» 95

збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих доку мен-
тів 127

змійовики… 47

изучение эффективности функционирования учебных изданий 
в ву зе : метод. рекомендации 20

информационное обеспечение студентов в условиях научно-про-
из водственных 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 документаційни ми про-
цесами. Ч. 1 : основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD) : 
ДстУ 4423-1:2005 131
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інформація та документація. керування документаційними проце-
сами 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 науково-

го напряму (до постановки проблеми) 74
історичне документознавство : навч. програма для сту дентів спе ц. 

8.020105 «Документознавство та інформаційна ді я льність» 
167

історичні передумови уніфікації документів 110

Катерина селіверстова 83
класифікатори техніко-економічної та соціальної інформа ції 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. васильчен ка 

133
культурологічний аналіз типовості в історії документальних дже-

рел наукової інформації 59

машинопрочитувані носії як об’єкт комплектування нау кової 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 библиотеч-
ного факультета) 31

методические рекомендации по организации подготовки и исполь-
зования учебных внутривузовских изданий в вузах киевского 
региона 9

методические рекомендации по применению форм и методов ин-
формационного обслуживания (в помощь организаторам ин-
формслужб онмЦ) 11
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методические указания к выполнению дипломной работы (для 
сту дентов библиотечного факультета) 26

методические указания к практическим занятиям по курсу «тех-
нические средства библиотечной работы» (для студентов би-
блиотечного 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 «документознавець-
референт 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 
сис тема організаційно-розпорядчої документації. вимоги до 
офор млювання документів» 112

механизация и автоматизация справочно-информационной ра боты 
вузовских библиотек 2

міжнародна наукова конференція «сучасний стан та пер спективи 
розвитку документознавства» [2–3 груд. 2004 р.] 121

міжнародна наукова конференція «сучасний стан та перс пективи 
розвитку документознавства» 120

научная работа студентов по созданию электронных каталогов из-
даний 56

некоторые размышления по поводу статьи е. а. плешкевича «ста-
новление и развитие протодокументных коммуникаций» 128

неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавст ва? 
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 инфор-
мации 24

о необходимости вузовской подготовки информационных специ-
алистов 42

о повышении роли учебных внутривузовских изданий в ор-
ганизации самостоятельной учебной работы 6

о понятии «электронный документ» 84
об идеологической направленности курса «история ес тест-

веннонаучной литературы» 14
об эстетической функции научной литературы 28
організація функціонування документаційних інфор ма ційно-по-

шу кових систем 75
основні етапи розвитку української природничо-наукової книги 49
основні положення організації науково-дослідної та мето дич ної 

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 обеспече-

нию 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 тех нічної 
книги 60
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Алфавітний покажчик назв праць

перспективні напрямки наукових досліджень у спе ціаль ному до-
ку ментознавстві 113

приз імені Георгія нарбута вручено : випуск «народний одяг» очо-
лив 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 самовряду-
вання, 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 культу ри 43

про деякі витоки документальної фіксації інформації 63
про деякі ключові поняття справочинства (матеріал до обговорен-

ня) 91
про значення поняття «документ» 64
про поняття «типовий документ» у традиційному до ку мен то знав-

стві 168
проблематика сільського господарства та ботаніки на сторінках 

видань Українського наукового товариства в києві 50
програма кандидатського іспиту зі спеціальності «07.00.10 – до-

кументознавство, архівознавство» 115
проект концепції розвитку документознавства в Україні (ма теріал 

до обговорення) 135
пути совершенствования организации библиотечного и инфор-

мационного обслуживания студентов в вузах : метод. ре ко-
менда ции 15

развитие документальных источников научной информации (ис-
торико-типологический анализ). Ч. 1 : Документальные источ-
ники научной информации как объект историко-ти по ло ги че-
ского исследования 38
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развитие документальных источников научной информации (ис-
торико-типологический анализ). Ч. 2 : Досистемный этап раз-
вития документальных источников научной информации 39

развитие документальных источников научной информации (ис-
то рико-типологический анализ). Ч. 3 : Генезис новой научной 
ли тературы и формирование системы Дини 40

развитие системы учебной и методической литературы в вузах 
куль туры 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 «современ-
ные проблемы естественных и технических наук» (для студен-
тов библиотечного факультета вечерней формы обучения) 36

тенденції й перспективи розвитку типологічної схеми докумен-
тальних джерел наукової інформації 65

типологическая схема учебных зданий 16
типологія наукових документів : історія та сучасний стан : авто-

реф. 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 роз-

витку 80
Українське документознавство : сучасний стан та перспективи роз-

витку 104
Українські дукачі 44
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Алфавітний покажчик назв праць

Уніфікація службових документів 158
Уніфікована система документації 159
Уніфікована система організаційно-розпорядчої доку мен тації 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 сту ден-

тів спец. 8.020105 «Документознавство та ін фор ма ційна дія-
льність» 170

Управлінське документознавство : програма курсу для сту ден тів 
гуманітарного факультету зі спеціальності 7.020105 «Доку-
ментознавство та інформаційна діяльність» 98

Управлінський документ 163
Учебно-информационные издания и организация самостоятельной 

работы студентов 21
Учебно-информационные материалы как перспективное направле-

ние информационного обеспечения студентов в вузе 17
Учебные внутривузовские издания и работа с ними вузовских би-

блиотек 4
Учебные внутривузовские издания как источники информации и 

работа с ними вузовских библиотек : автореф. дис. … канд. 
филол. наук 18

Учебные внутривузовские издания как источники информации и ра-
бота с ними вузовских библиотек : дис. … канд. филол. наук 19

Учебные издания для высшей школы как источники инфор ма-
ции 13

фундаментальна монографія з історії архівної науки і освіти 
в Україні 1920–1930-х років 85

Функции документальных источников научной информации 29
Функції документа 164
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характеристика видов информации в учебных изданиях для сту-
дентов 23

характеристика системы учебных внутривузовских изданий по 
дисциплине 7

цінне бібліографічне джерело з історії краєзнавства криму 86

чи входить книгознавство у документознавство? (До проблеми 
структуризації сучасного документознавства) 81

ще раз про «доджерело» 99
Що означає слово «филипки» в українському актовому джерелі 

хVі століття? 87

Эволюция документальных источников научной информации как 
объект прогнозирования 30

Эволюция характеристик документальных источников научной 
ин формации 34

Эффективность механизации и автоматизации третьего контура 
ипс в условиях территориально разобщенных научно-про-
мыш ленных объединений 1

юридична сила документа 165 
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амлинский л. з. 18
антоненко і. Є. 131, 132, 225
антонюк о. в. 184
асєєв Г. Г. 185

Бабич в. с. 26, 181
Басенко с. 181
Батрак а. 116
Бездрабко в. в. 132, 136, 187, 194, 208, 209, 217–220, 237–239
Безклубенко с. Д. 187, 217–220
Бейліс л. 181
Бітаєв в. а. 184, 193
Боряк Г. в. 171–180, 182, 183, 191, 192, 202, 210–216
Бровкін а. 182

Васильченко м. 105, 133
власова Г. в. 188–193
вовк л. п. 183
войцехівська і. н. 176–180, 195–200, 214–216, 221
волковинський в. м. 171–175
волкотруб Г. к. 213
володіна о. п. 205
ворона л. в. 15, 20
воронков в. і. 188–190

галусяк м. 103
Гика в. м. 89
Гончарова н. і. 73, 101

іменний поКажчиК
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Гуртовенко т. в. 83

даниленко в. м. 71
Девтерова т. в. 15, 20, 22, 29, 35
Дей а. и. 18
Демерлій о. п. 45, 50
Дмитренко т. о. 186
Дмитрієнко м. Ф. 174
Довгопола о. п. 26
Драгомірова л. 117
Дубровіна л. а. 184, 195–200, 221

загорецька о. м. 90, 92, 101, 112, 117, 127, 130–132, 141, 142, 
151, 226

ільганаєва в. о. 185, 186

Климова к. і. 194
коновець о. Ф. 71
кузнєцова л. в. 90, 92, 101, 112, 117, 127
кулешов с. Г. 101, 112, 116, 117, 131, 132, 171–221, 231–239
кушнаренко н. м. 78, 186

лавров н. п. 18
лебедєва і. м. 207
леміш н. о. 229
лозова с. Ф. 101, 112, 117
ляхоцький в. п. 201–206

маньковський а. л. 8, 25, 34, 90, 101, 117
марченко н. п. 201
матяш і. Б. 85, 89, 93, 115, 176–180, 194–216, 221, 234

нарбут Г. 114
непомнящий а. а. 86
новохатський к. Є. 73

одинока л. п. 89, 116, 236
онищенко о. 182
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Іменний покажчик

палеха Ю. і. 78, 227
петрова н. 185
пиріг р. Я. 171–173, 175
плешкевич е. а. 128
поплавський м. м. 187, 217–220
прись т. п. 89
прокопенко і. п. 104

романовський р. в. 116, 236

Селіверстова к. т. 73, 83, 89
сельченкова с. в. 228
сенченко м. і. 185
ситник т. о. 101, 112
слободяник м. с. 71, 183, 188–193
соколов в. Ю. 223
стародубов Є. Ф. 1

терно в. в. 1
терпіль н. с. 56
титова л. і. 36
ткачова л. о. 222

федорова л. м. 203, 204, 206

харчук л. 45
хіміч Я. о. 96
хмельницький Б. 48
христова н. м. 89, 117, 207–212, 224

чернець в. Г. 184

швецова-водка Г. м. 61, 78, 79
Шевченко і. о. 96
Шейко в. м. 186
Шурубура а. к. 117
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внз – вищий навчальний заклад
внииДаД – всеросійський науково-дослідний інститут до-

кументознавства та архівної справи (рос. всероссийский научно-
исследовательский институт документоведения и архивного дела)

Дакккім – Державна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв

Держкомархів України – Державний комітет архівів України
кДік – київський державний інститут культури
кнУкім – київський національний університет культури 

і мис тецтв
маУп – міжрегіональна академія управління персоналом
онион – відділ наукової інформації з суспільних наук (рос. 

отдел научной информации по общественным наукам)
накккім – національна академія керівних кадрів культури 

і мистецтв
нан України – національна академія наук України
ран – російська академія наук
рДік – рівненський державний інститут культури
УДнДіасД – Український державний науково-дослідний інс-

ти тут архівної справи та документознавства
УнДіасД – Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства
Укрінтеі – Український інститут науково-технічної і еко но-

міч ної інформації
хДік – харівський державний інститут культури

СпиСоК СКорочень
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Під час засідання спеціалізованої вченої ради УНДІАСД: голова спеціалізованої 
вченої ради УНДІАСД І. Б. Матяш та заступник голови – С. Г. Кулешов. 2009 р.

С. Г. Кулешов з колегами: зліва направо – зав. від. документознавства УНДІАСД 
С. Г. Кулешов, провід. н. с. від. документознавства О. М. Загорецька, с. н. с. від. 
документознавства Л. В. Кузнєцова, с. н. с. від. фізико-хімічних та біологічних 
досліджень УНДІАСД П. М. Марченко. 2008 р.
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Під час засідання вченої ради УНДІАСД: зліва направо – с. н. с. від. архівознавства 
К. Т. Селіверстова, с. н. с. від. фізико-хімічних та біологічних досліджень П. М. Мар-
ченко, провід. н. с. від. архівознавства Н. М. Христова, зав. від. документознавства 
С. Г. Кулешов. 2008 р.

Під час засідання вченої ради УНДІАСД: зліва направо – зав. від. документознав ст ва 
С. Г. Кулешов, зав. сектора довідкового апарату та обліку документів С. Л. Звор ський, 
с. н. с. сектора НТІ Л. П. Одинока, зав. сектора НТІ Р. В. Рома новський. 2008 р.
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С. Г. Кулешов та зав. сектора довідкового апарату та обліку документів УНДІАСД 
С. Л. Зворський під час засідання дирекції УНДІАСД. 2008 р.

Фото колективу співробітників УНДІАСД. С. Г. Кулешов у третьому ряду 3-й 
праворуч. 2008 р.
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