Директор УНДІАСД
Олександр Гаранін
Достроковий звіт про діяльність Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства за період 2020-2022 рр.,
підготовлений
до колегії Державної архівної служби України 15.09.2022 р.

Український

науково-дослідний

інститут

архівної

справи

та

документознавства (УНДІАСД) є державною науково-дослідною бюджетною
установою в системі державних архівних установ України, що належать до
сфери управління Державної архівної служби України (Укрдержархів), та
здійснює свою діяльність відповідно до нової редакції Статуту УНДІАСД,
затвердженого наказом Укрдержархіву від 24.09.2021 № 113.
За період 2020–2022 рр. УНДІАСД має наступні здобутки:
1. Відповідно до Тематичних планів замовлень на виконання прикладних
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок
здійснювалася робота над 20 науково-дослідними роботами (далі – НДР), 13 з
яких завершено у 2020–2021 рр., 7 – виконується у 2022 р. Продовження
виконання НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану
архівосховищ

та

документів

державних

архівів

з

метою

проведення

моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду»
наразі є неможливим, про що Укрдержархіву було надано відповідні пояснення
та пропозиції.
Усі завершені НДР було успішно виконано відповідно до Положення про
організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби
України у сфері архівної справи та страхового фонду документації, що
затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14 червня 2019 року
№ 1770/5 та відповідно до актів приймання НДР, прийнято у повному обсязі, у
прийнятих роботах недоліків не виявлено.
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Двадцять сім НДР впроваджено у практичну роботу архівних установ
України. Серед них, зокрема, потрібно відзначити нормативні документи у
сфері архівної справи та діловодства: ДСТУ 8889:2019 «Документи з
паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду.
Технічні вимоги», ДСТУ 9031:2020 Правила публікування інформації архівних
документів, ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації.
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до
оформлення

документів,

НК 010:2021

Класифікатор

управлінської

документації.
Окрім планових НДР, зважаючи на виклики сьогодення, УНДІАСД було
підготовлено ряд важливих та актуальних розробок. Зокрема: «Рекомендації
щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та
профілактику біоуражень архівосховищ та документів державних архівних
установ» (2020 р.); спільно з Центральним державним електронним архівом
України та Спілкою архівістів України – «Методичні рекомендації з охорони
праці для працівників архівних установ під час карантину та після його
скасування» (2020 р.); спільно з Державним архівом Київської області –
«Примірну пам’ятку користувача щодо відвідування архівної установи в
умовах послаблення карантину» (2020 р.); спільно із Спілкою архівістів
України

–

«Методичні

рекомендації

щодо

самостійного

відбору

мікробіологічних та ентомологічних проб працівниками архівних установ в
умовах дії дистанційно-карантинних заходів» (2021 р.).
Методичні рекомендації з охорони праці для працівників архівних установ
під час карантину та після його скасування, що підготував УНДІАСД, були
відмічені грузинською неурядовою організацією «Інститут розвитку свободи
інформації» (The Institute for Development of Freedom of Information), що
наприкінці 2020 р. опублікувала результати свого дослідження «Відкритість
державних архівів у пострадянських республіках та країнах Східного блоку під
час пандемії коронавірусу» (Openness of State Archives in Post-Soviet Republics
and Eastern Bloc States During the Coronavirus Pandemic), в якому високо оцінила
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діяльність українських архівістів щодо відкритості архівів та адекватної і
своєчасної реакції на пандемію.
2. Основним критерієм ефективності УНДІАСД як наукової установи за
звітний період стало проходження державної атестації відповідно до Порядку
проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540. За результатами
державної атестації, проведеної 13 жовтня 2021 р., УНДІАСД було визнано
такою установою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою
2.18/3.46 строком на 3 роки, та яку включено до ІІ атестаційної групи
(свідоцтво МОН України від 23.10.2021 № 00451). Цим самим УНДІАСД
покращив показники своєї попередньої державної атестації УНДІАСД,
проведеної у 2019 році, відповідно до якої інституцію було включено до ІІІ
атестаційної групи.
3. За результатами державної атестації було отримано свідоцтво про
внесення УНДІАСД до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави (ДР № 03125 від 26.07.2022).
4. За звітний період укладено 5 договорів про співробітництво з
наступними освітньо-науковими установами: Національним транспортним
університетом,

Національним

університетом

«Львівська

політехніка»,

Навчально-науковим інститутом менеджменту та підприємництва Державного
університету

телекомунікацій,

Національним

авіаційним

університетом,

Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.
Відповідно до угод про співробітництво між Українським науководослідним інститутом архівної справи та документознавства і Державним
університетом телекомунікацій на базі УНДІАСД проходили практику
студенти ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей «Документознавство
та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з
громадськістю» Державного університету телекомунікацій (10–21 лютого
2020 р.).
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Відповідно до угод про співробітництво між Українським науководослідним інститутом архівної справи та документознавства і Навчальнонауковим

інститутом

менеджменту

та

підприємництва

Державного

університету телекомунікацій, кафедрою архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка у межах практик студентів бакалаврату та магістратури проведено
онлайн-методичні

семінари:

«Сучасні

тенденції

нормативно-правового

регулювання архівної справи та документаційного забезпечення управління»
(22 жовтня 2021 р.), «Актуальні питання у сфері архівної справи та
документаційного забезпечення управління» (29 жовтня 2021 р.).
Відповідно до угоди про співробітництво між Українським науководослідним інститутом архівної справи та документознавства і Національним
транспортним університетом проходили стажування 12 викладачів кафедри
інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного
транспортного університету за навчальною програмою «Сучасні проблеми
документування управлінської інформації та його нормативно-правове і
науково-методичне забезпечення» (01 лютого–17 березня 2021 р.).
Відповідно до угоди про співробітництво між Українським науководослідним інститутом архівної справи та документознавства і Національним
авіаційним університетом проходила стажування 1 викладачка кафедри історії
та документознавства факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету (01 листопада–24 грудня 2021 р.), а з
12 вересня 2022 р. розпочато стажування ще одного співробітника
Національного авіаційного університету – завідувача кафедри історії та
документознавства. Стажування проходитиме в період 12 вересня – 07
листопад 2022 р.
5. Науковими співробітниками УНДІАСД надано відповіді на понад
20 публічні запити та консультації по телефону з відповідними рекомендаціями
з питань оформлення управлінських документів та організації роботи зі
службовими

документами

відповідно

до

нормативно-правових

актів і
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нормативних документів у сфері архівної справи й діловодства, зокрема
ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення
документів та НК 010:2021 Класифікатор управлінської документації.
6. Зважаючи на недостатній рівень фінансування УНДІАСД, влітку 2022 р.
було підготовлено і надіслано заявку та відповідну проєктну документацію для
участі у грантовій програмі «Європейський фонд для переміщених учених»,
організованій у межах партнерства між Європейською федерацією академій
природничих і гуманітарних наук (ALLEA) та Фондом премії «Прорив».
7. На виконання статутної діяльності УНДІАСД, що полягає в науковометодичному

забезпеченні

діяльності

архівних

установ

України

(Укрдержархіву та центральних державних архівних установ України), керівні
співробітники УНДІАСД були активно задіяні у роботі таких дорадчих органів
як: Нормативно-методична комісія та Науково-видавнича рада Державної
архівної служби України; Науково-методична рада Центрального державного
науко-технічного архіву України; Науково-методична рада та Експертноперевірна комісія Центрального державного електронного архіву України;
колегія та Науково-методична рада Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України; Науково-методична рада та Експертноперевірна комісія Центрального державного архіву зарубіжної україніки,
Науково-методична

рада

Центрального

державного

кінофотофоноархіву

України імені Г. С. Пшеничного.
8. УНДІАСД зареєстровано як розпорядника інформації в реєстрі Єдиного
державного

веб-порталу

відкритих

даних.

Розпочато

роботу

щодо

оприлюднення визначених наборів даних УНДІАСД відповідно до наказу
директора УНДІАСД від 02.08.2022 № 19, який оприлюднено на офіційному
веб-сайті інституту.
9. Адміністрація УНДІАСД зацікавлена в постійному підвищенні наукової
кваліфікації співробітників УНДІАСД та осіб, що працюють на користь галузі
або дотичних до системи архівних установ організацій, в тому числі і закладів
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вищої освіти, здійснює відповідні умови для професійного зростання таких
осіб.
Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.02.2021 № 157 старший науковий співробітник відділу документознавства
УНДІАСД, кандидат історичних наук Зоряна Свердлик отримала вчена звання
доцента; а завідувач відділу архівознавства, кандидат історичних наук Наталія
Залєток відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
09.08.2022 № 724 отримала вчене звання старшого дослідника зі спеціальності
032 – «Історія та археологія».
Кандидатська дисертація випускниці аспірантури УНДІАСД Оксани Лаби
за темою: «Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991–2020 роки»
(спеціальність 27.00.02 – документознавство, архівознавство) прийнята до
захисту у спецраді Д 26.165.01 Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського НАН України. Захист заплановано на 2022 рік. На вебпорталі Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2022 р. вийшло
відповідне оголошення. Науковий керівник аспірантки УНДІАСД – завідувач
відділу документознавства, кандидат історичних наук УНДІАСД Юрій
Ковтатюк.
10. За звітний період УНДІАСД отримано 5 авторських свідоцтв:
Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне
зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян (17 серпня
2020 р.), Методичні рекомендації «Забезпечення збереженості електронних
документів Національного архівного фонду» (17 серпня 2020 р.), Аналітичний
огляд емпіричних даних, отриманих за результатами моніторингу збереженості
документів Національного архівного фонду у 2015–2018 рр., з рекомендаціями
щодо покращення фізичного стану документів (27 листопада 2020 р.), Типові
норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних
установах (1 грудня 2020 р.), Методичні рекомендації з охорони праці для
працівників архівних установ під час карантину та після його скасування
(15 грудня 2020 р.)
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11.

Науковими

співробітниками

УНДІАСД

було

підготовлено

88 публікацій, у тому числі: 17 статей у наукових періодичних виданнях, які
включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core
Collection (10 статей у зарубіжних виданнях, 7 статей у вітчизняних виданнях);
24 статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових
видань України; 9 статей у виданнях, що не входять до Переліку наукових
фахових видань; 44 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних заходах.
Підготовлено та опубліковано другу і третю книгу десятого тому
міжархівного довідника «Зведеного каталогу метричних книг, що зберігаються
в державних архівах України» (Зведений каталог метричних книг, що
зберігаються в державних архівах України : міжархів. довідн. Т. 10, кн. 2 :
Метричні

книги

у

фондах

Державного

архіву

Чернігівської

області:

Малоросійська (1797–1801), Київська (1793–1922), Полтавська (1802–1922),
Чернігівська (1802–1922) губернії / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ;
упоряд.: М. Горбатюк, С. Зворський, А. Титаренко. Київ, 2021. 1171 с. (Архівні
зібрання

України.

Спеціальні

довідники).

URL:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/metric-books/mbv10-b2.pdf; Зведений каталог
метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархів.
довідн. Т. 10, кн. 3: Метричні книги у фондах Державного архіву Чернігівської
області / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: М. Горбатюк,
С. Зворський, А. Титаренко. Київ, 2021. 99 с. (Архівні зібрання України.
Спеціальні

довідники).

URL:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/metric-

books/mbv10-b3.pdf). Означений видавничий проєкт успішно завершено.
Спільно із Громадською спілкою «Українська культурна спадщина» та
Центром вивчення сімейної історії «Метрика» опубліковано посібник «Записна
книга генеалога: практичні поради та формуляри для роботи з архівними
документами. Вінниця, 2022. 449 с.»
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12. Наукових

співробітників

УНДІАСД

неодноразово

відзначено

дипломами переможців галузевого конкурсу науково-методичних розробок і
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії:
2020 р. – дипломом І ступеня за підготовку «Методичних рекомендацій з
проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів,
пов’язаних із соціальним захистом громадян» (В. Бойко, О. Загорецька);
2021 р. – дипломом І ступеня за підготовку «Методичних рекомендацій з
охорони праці для працівників архівних установ під час карантину та після його
скасування» (О. Гаранін, Н. Залєток),
2021 р. – дипломом ІІ ступеня за підготовку методичних рекомендацій
«Облік і зберігання електронних документів» (Т. Ковтанюк, В. Бойко,
О. Гаранін, З. Свердлик),
2021 р. – дипломом ІІІ ступеня за підготовку методичних рекомендацій
«Підготовка

архівними

установами

довідкових

видань»

(С. Зворський,

Р. Романовський);
2022 р. – дипломом ІІ ступеня за підготовку методичних рекомендацій
«Оцифрування аудіовізуальних документів Національного архівного фонду»
(Л. Дідух, Т. Ковтанюк),
2022 р. – дипломом ІІІ ступеня за підготовку «Методичних рекомендацій
щодо

самостійного

відбору

мікробіологічних

та

ентомологічних

проб

працівниками архівних установ в умовах дії дистанційно-карантинних заходів
(О. Гаранін, Т. Кондратюк),
2022 р. – дипломом ІІІ ступеня за підготовку «Словника термінів щодо
аудіовізуальних

документів

у

сфері

архівної

справи»

(В. Бездрабко,

В. Ф. Бойко, О. Гаранін, Р. Романовський, З. Свердлик).
13. За звітний період силами УНДІАСД проведено 6 заходів із підвищення
кваліфікації фахівців архівних та наукових установ, закладів вищої освіти,
бібліотек України:
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- Культура діловодства (на прикладі організації служби діловодства
Українського

науково-дослідного

інституту

архівної

справи

та

документознавства) (05 лютого 2020 р. та 20 лютого 2020 р.);
- Сучасні проблеми документування управлінської інформації та його
нормативно-правове і науково-методичне забезпечення (01 лютого 2022 р.–
17 березня 2022 р.).
- Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання
(11 січня 2021 р.).
- Організація діловодства в архівних установах України (21 квітня 2021 р.).
- Нормативно-правове та нормативне забезпечення у сфері архівної справи
і діловодства (27 вересня 2021 р.).
- Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів (19 травня
2022 р. та 24 травня 2022 р.).
14. Відповідно до Положення Технічного комітету стандартизації ТК-144
«Інформація і документація» у його структурі під головуванням директора
УНДІАСД Олександра Гараніна створено підкомітет ПК 3 «Архівна справа» та
закріплено за УНДІАСД здійснення функцій секретаріату ПК 3 з об’єктом
стандартизації 01.140.30 – організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича
документація. За звітний період директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяв
участь у 14 засіданнях ТК-144 та, в тому числі, дистанційному голосуванні в
установлені строки стосовно всіх питань, що були зазначені у бюлетенях.
15. За звітний період директор УНДІАСД Олександр Гаранін залучався
Міністерством освіти і науки України та закладами вищої освіти України в
якості професійного експерта. Так, наказом Міністерством освіти і науки
України № 296 від 05.03.2021 «Про утворення експертної групи з визначення
пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності» директора УНДІАСД О. Гараніна було введено до складу
експертної групи Міністерства з напрямку експертизи соціо-гуманітарного
розвитку.
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Крім того, за звітний період директором УНДІАСД О. Гараніним особисто
взято участь у:
– засіданні експертної групи Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) під час проведення експертною групою
НАЗЯВО

у

Національному

транспортному

університеті

акредиційної

експертизи за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
освітньої програми «Консолідована інформація» за другим (магістерським )
рівнем вищої освіти (08 жовтня 2020 р.);
– робочому засіданні експертної групи НАЗЯВО під час проведення
експертною групою НАЗЯВО акредитаційної експертизи освітньо-наукової
програми «Професійна освіта (Документознавство)" другого (магістерського)
рівня вищої освіти, розробленої співробітниками кафедри документознавства та
методики навчання ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет (15 вересня 2021 р.)»;
– роботі Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) Державного університету
телекомунікацій (Державний Університет Телекомунікацій) в якості Голови
ДЕК зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
(протягом червня 2022 р.);
– під керівництвом О. Гараніна УНДІАСД виступив як сторонароботодавець під час обговорення результатів перегляду освітньої програми
«Документознавство, менеджмент органів державної влади та місцевого
самоврядування»
документознавства

на
та

2022–2023 н.р.,

що

відбулося

інформаційно-аналітичної

діяльності

на

кафедрі
Київського

національного університету культури і мистецтв.
16. За звітний період наукові співробітники УНДІАСД брали активну
участь у роботі конференцій, круглих столів, семінарів тощо, у тому числі
міжнародних, серед яких: П’ята міжнародна конференція «Архівні та
джерелознавчі дослідження – тенденції і виклики» ( International Conference
«Archival Studies, Source Studies – Trends and Challenges») (м. Тбілісі, 24–
25 вересня 2020 р.), XXIII Всеукраїнська (з міжнародною участю) дистанційна
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науково-практична конференція «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід
та актуальні тенденції розвитку» (м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.), Міжнародна
наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечноінформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (м. Київ, 07 жовтня 2020 р.),
Друга міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія,
методика,

практика»

(м. Кам’янець-Подільський,

22–23 квітня

2021 р.),

Четверта міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та
управління знаннями в глобалізованому світі» (м. Київ, 20–22 травня 2021 р.),
10 Міжнародна наукова конференція ICS-2021 «Інформація, комунікація,
суспільство 2021» (м. Львів, 20–22 травня 2021 р.), Міжнародний семінар
«Лики пам’яті. Новітні технології збереження та відновлення рукописного і
друкованого спадку» (м. Єреван, 14–19 червня 2021 р.), Шоста міжнародна
конференція «Archival Studies, Source Studies – Trends and Challenges»
(м. Тбілісі,

23–24 вересня

2021 р.),

Міжнародна

наукова

конференція

«Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління
знаннями» (м. Київ, 5–7 жовтня 2021 р.), ХХІV Всеукраїнська дистанційна
науково-практична конференція «Короленківські читання 2021» за темою
«Бібліотеки, архіви, музеї у структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової
модернізації» (м. Харків, 21–22 жовтня 2021 р.), 11 Міжнародна наукова
конференція

ICS-2022

«Інформація,

комунікація,

суспільство

2022»

(м. Чинадієво, 19–21 травня 2022 р.), П’ята міжнародна наукова конференція
«Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі»
(м. Київ, 23–24 червня 2022 р.) тощо.
17. УНДІАСД
2 всеукраїнських

виступив
наукових

співорганізатором

конференцій,

2 круглих

5 міжнародних
столів,

та

2 науково-

практичних семінарів із міжнародною участю. Зокрема:
- Третя міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та
управління знаннями в глобалізованому світі» (14–16 травня 2020 р., м. Київ);
- XXIII Всеукраїнська (з міжнародною участю) дистанційна науковопрактична конференція, присвячена 190-річчю від часу заснування Харківської
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державної наукової бібліотеки «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та
актуальні тенденції розвитку» (22–23 жовтня 2020 р., м. Харків);
- ІV Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Передові
технології реалізації освітніх ініціатив» (05 лютого 2021 р., м. Переяслав);
- ІІI науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація
електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади»
(02 квітня 2021 р., м. Київ);
- Друга міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія,
методика, практика» (22–23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський);
- 4-ий щорічний круглий стіл архівістів з міжнародною участю «Архівна
наука й освіта у довгостроковій перспективі» (12 травня 2021 р., м. Київ);
- IV Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та
управління знаннями в глобалізованому світі» (20 травня 2021 р., м. Київ);
- ІІІ Міжнародний круглий стіл «Інформатизація архівної справи: архівні
інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та
задоволенні потреб користувачів» (14 червня 2021 р., м. Харків);
- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція ХХІ Джерелознавчі читання
«Актуальні

проблеми

розвитку

архівознавства,

джерелознавства

та

документознавства: виклики цифрового суспільства» (07 грудня 2021 р.,
м. Київ);
- ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація
електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади»
(26 травня 2022 р., м. Київ);
- П’ята міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та
управління знаннями в глобалізованому світі» (23–24 червня 2022 р., м. Київ).
18. Протягом другої половини 2021 р. УНДІАСД отримав на баланс по вул.
Лук’янівській, 77 власне 5-ти поверхове приміщення з гуртожитком та
мешканцями на 4-5-му поверхах, в тому числі особами, постраждалими від
збройної агресії проти України після 2014 року та орендованими Українським
фондом соціальних інвестицій приміщеннями на 1-3-му поверхах. Фактично
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УНДІАСД отримав площі для розміщення інституту лише на 2-му поверсі
будівлі, що за фактом було менше ніж площі які займав УНДІАСД
перебуваючи на території архівного містечка м. Києва по вул. Солом’янській,
24. До кадрового складу УНДІАСД, за рахунок Науково-дослідного, проектноконструкторського та технологічного інституту мікрографії було передано 10
штатних одиниць технічних працівників для здійснення обслуговування нової
будівлі УНДІАСД.
Здійснивши з 15 вересня 2022 року безпрецедентну акцію щодо успішного
переміщення установи до іншої будівлі в іншому районі м. Києва без залучення
жодних додаткових бюджетних асигнувань, силами УНДІАСД, також без
додаткових бюджетних асигнувань була посилена електромережа на другому
поверсі отриманої на баланс будівлі, придбано відповідні матеріали та
обладнання з метою проведення та налагодження комп’ютерної та телефонної
мереж, відбулася часткова заміна електричних автоматів, що забезпечують
безаварійне використання електричної мережі співробітниками УНДІАСД та
мешканцями гуртожитку УНДІАСД. Завдячуючи спонсорській допомозі було
отримано два нових бойлери та нову пральну машину.
У звітному періоді було підписано договори на обслуговування будинку по
воді, теплу, електропостачанню, пожежної безпеки, вивозу сміття, постачанню
телекомунікаційних послуг. Станом на 12.09.2022 заборгованості відсутні.
На 4-5 поверхах будівлі УНДІАСД функціонує гуртожиток. Із 40
можливих до довгострокової сдачі в оренду койко-місць заповнено 18.
Протягом вересня 2022 року очікується ще заповнення 8-ми койко-місць.
Проблемними питаннями залишається необхідність проведення ремонтних
робіт в житлових приміщеннях, придбання нових меблів та заміна побутової
техніки, що вже вичерпала свій ресурс.
Відбуваються заходи щодо підготовки приміщення УНДІАСД до осінньозимового періоду 2022-2023: відбулася планова перевірка теплопункту
(оформлено відповідний акт), на другу декаду вересня заплановано перезарядку
вогнегасників, проведено обстеження дерев’яних конструкцій щодо обробки їх
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протипожежною сумішшю (повторна обробка має відбутися у 2023 році),
відбулася часткова заміна лівньової каналізації, здійснено підготовчі заходи
щодо демонтажу великої металевої труби яка височить над приміщенням
УНДІАСД. Зважаючи, що кронштейни які тримають трубу закріплено по всій
зовнішній стіні будівлі УНДІАСД, а фундамент труби майже зруйновано, існує небезпека, що при обрушенні зазначеної труби може бути вирвана
зовнішня стіна будівлі УНДІАСД.
19. Фінансові показники за звітний період:
Утримання УНДІАСД проводиться за рахунок коштів загального та
спеціального фондів Державного бюджету. На забезпечення повноважень було
передбачені асигнування за бюджетною програмою 3609020 «Прикладні
розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації» у
відповідності до вимог закону України «Про Державний бюджет України на
2020-22р.р.».
На підставі кошторисних призначень довідок на 2020-2022рр УНДІАСД
виділено асигнування в сумі:
На 2020 рік
КЕКВ

Найменування

Кошторис з потреба відхилення Відсоток(%)
урахуванням
фінансування
змін
від потреби.
2830,4
7262,6
4432,2
39,0

211

Заробітну плату

212

Нарахування на за ЗП

615,9

1572,7

956,8

39,0

2210

Предмети,мат.,обладн.та
інвентар
Оплата послуг

10,6

51,5

40,9

20,6

66,8

242,9

176,1

27,5

3,4

25,0

21,6

13,6

977,5

977,5

Фінансування
не
надавалось

10132,2

6605,1

224
225

Відрядження

311

Капітальні видатки

Всього за рік

3527,1

По спеціальному фонду в 2020 році надходжень не було.
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Кількість штатних одиниць – 37, фактично – 24.
Кількість виконуваних прикладних розробок – 8.
На 2021 рік
КЕКВ
Найменування

Кошторис з потреба відхилення Відсоток(%)
урахуванням
фінансування
змін
від потреби.
2896,4
6960,0
4190,3
41,6

211

Заробітну плату

212

Нарахування на за ЗП

648,2

1531,2

883,0

42,3

2210

Предмети,мат.,обладн.та
інвентар
Оплата послуг

6,0

51,5

42,5

11,7

53,6

261,7

208,3

20,5

3,4

25,0

20

13,6

992,3

992,3

Фінансування
не
надавалось

9821,7

6214,1

224
225

Відрядження

311

Капітальні видатки

Всього за рік

3607,6

По спеціальному фонду в 2021 році надійшло коштів на протязі року – 200,9
та отримано залишок ( 28.12.2021) – 100,6 на комунальні послуги.
Кількість штатних одиниць на початку року 37,
на кінець – 47, фактично – 25.
Кількість виконуваних прикладних розробок – 6
На 2022 рік
Кошторис – 4864,6; знято згідно довідки МФУ– (- 481,1); з урахуванням
змін – 4383,5 грн.
КЕК
Найменування
Кошторис з
потреба відхилен Відсоток(%
В
урахування
ня
)
м змін
фінансуван
ня від
потреби.
211
Заробітну плату
3214,8
6962,7
3715,2
46,2
212

Нарахування на за ЗП

707,4

1531,8

824,4

46,2

2210

Предмети,мат.,обладн.та

-

51,5

51,54

Фінансуван

16

224

інвентар
Оплата послуг

46,0

261,7

215,7

225

Відрядження

-

25,0

25,0

Фінансуван
ня не
надавалось

992,3

992,3

Фінансуван
ня не
надавалось

227
Оплата
теплопостачання
227
Оплата водовідвед та
водопостач
227
Оплата електроенергії
227

Оплата інших послуг

311

Капітальні видатки

Всього за рік

ня відсутне
17,6

312,5
36,9
57,4
6,1

4383,5

9825,0

По спеціальному фонду в 2022 році надійшло коштів станом
на 06.09.22р – 183,3 тис. грн , використано – 37,4 тис. грн.
Кількість штатних одиниць – 47, фактично –26.
Кількість прикладних розробок – 7.
З аналізу 2020-2022 рр. стає зрозуміло, що заробітна плата фінансується
на 39 -46 % від потреби, що унеможливлює заповнення усіх наявних штатних
одиниць та значно зменшує можливість додаткової стимуляції кращих
працівників шляхом преміювання;
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

фінансуються на 11,7-

20,6% від потреби, а у 2022 - взагалі відсутне; УНДІАСД не має змоги на
забезпечення

необхідними

предметами,

матеріалами,

обладнанням

та

інвентарем співробітників установи.
Оплата послуг фінансуються на 17,6-20,6% від потреби
Оплата на відрядження на 13,6% від потреби , а в 2022 - взагалі відсутне;
Капітальні видатки взагалі не мали місця у фінансуванні на протязі 2020 2022 років.
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Кількість укладених договорів про надання місць для тимчасового
проживання у адміністративно-житловому фонді Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства:
- в 2021 році складала 11 договорів з обсягом надходжень 50,33 тис.грн ;
-

в 2022 році вже укладено 18 договорів для тимчасового проживання із

запланованим обсягом надходжень станом на 08.09.22 -143,3 тис.грн.
20. Зважаючи на збройну агресію проти України 24 лютого 2022 року,
адміністрацією інституту з метою піклування про життя і здоров’я працівників
УНДІАСД, збереження майна УНДІАСД та виконання статутних завдань
УНДІАСД було вжито ряд організаційних заходів. Зокрема видано наступні
накази: № 8 від 25.02.2022 «Про організацію роботи УНДІАСД в умовах
воєнного стану», № 9 від 30.03.2022 «Про оголошення простою окремим
працівникам УНДІАСД в умовах воєнного стану», № 10 від 01.04.2022 «Про
продовження простою окремим працівникам УНДІАСД в умовах воєнного
стану», № 14 від 26.04.2022 «Про припинення простою окремим працівникам
УНДІАСД», № 17 від 14.06.2022 «Про продовження в УНДІАСД особливого
режиму праці в умовах воєнного стану». Директор УНДІАСД О. Гаранін, з
метою збереження майна УНДІАСД, брав особисту участь у нічних
чергуваннях в приміщенні по вул. Лук’янівській 77.
21. Діяльність аспірантури. У 2016 році було завершено дію акредитації на
підготовку аспірантів в УНДІАСД. Згідно зі змінами, прийнятими у 2015
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII,
Інститут вже не мав прав на підготовку докторів філософії («Наукові установи
можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньонауковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню
діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої
забезпечуються іншими науковими установами та/або вищими навчальними
закладами» – абзац четвертий частини шостої статті 5 Закону України «Про
вищу освіту» в редакції Закону № 848-VIII від 26.11.2015).
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Розглядалася можливість на паритетних засадах готувати докторів
філософії разом із відповідним закладом вищої освіти («Наукові установи
можуть також здійснювати підготовку магістрів за освітньо-науковою
програмою, узгодженою з закладом вищої освіти. У такому разі наукова
складова такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня складова –
у закладі вищої освіти» –абзац четвертий частина п’ята статті 5 Закону України
«Про вищу освіту» згідно із Законом № 848-VIII від 26.11.2015). Але така
практика фактично відсутня, оскільки закладам вищої освіти не доцільно
готувати своїх здобувачів разом із науковими установами.
Також відповідно до п. 4 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності,

затверджених

постановою

Кабінету

Міністрів

України

від

30.12.2015 № 1187, до здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження
освітньої діяльності належать: на рівні вищої освіти: заклади вищої освіти;
наукові установи (на другому (магістерському) та третьому (освітньонауковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти). УНДІАСД не належить до
такого типу наукових установ та не може бути ліцензіатом із підготовки
доктора філософії, який за Законом України «Про вищу освіту» – «це освітній і
водночас науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на
основі ступеня магістра» (абзац перший частини шостої статті 5 Закону
України «Про вищу освіту» в редакції Закону № 1369-IX від 30.03.2021).
Додаток: Запитальник до дострокового звіту на 22 арк.

Директор

Олександр ГАРАНІН

Запитальник до дострокового звіту про діяльність УНДІАСД за 2020-2022 рр.
№
з/п
1

Назва показника

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2

3

4

5

1. Міжнародне співробітництво з профільними установами та організаціями
1.1 Кількість відвіданих
3
3
2
працівниками УНДІАСД
міжнародних
конференцій, семінарів,
круглих столів за
кордоном з обов’язковою
фіксацією участі
Зазначити назву, місце та 1. П’ята міжнародна конференця «Архівні 1. ХVІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя 1. 2022 Annual WWII Emerging
Національна
бібліотека Scholars Symposium «Here Is Your
дату проведеного заходу, та джерелознавчі дослідження – тенденції чытанні,
прізвище та ім’я учасника і виклики» (International Conference Білорусі, м. Мінськ, Республіка Білорусь,War: Military, Press, and Homefront
від УНДІАСД
«Archival Studies, Source Studies – Trends 22–23 квітня 2021 р., В. Ф. Бойко
Visions of War», організований
бібліотеками
and Challenges»), що була присвячена 100- https://www.nlb.by/content/novosti/2021/pr Президентськими
річчю від Дня створення Національногоogram-2021.pdf
Рузвельта, Трумена та Ейзенхауера
архіву Грузії та 300-річчю від Дня
(м. Абілін, штат Канзас, Сполучені
народження короля Іраклія II, м. Тбілісі, 2. Міжнародний семінар «Лики пам’яті. Штати
Америки,
03.06.2022,
Грузія, 25 вересня 2020 р., онлайн, Новітні технології збереження та онлайн)
О. Я. Гаранін, О. Г. Гула, Л. В. Дідух, відновлення рукописного і друкованого Залєток Н. В. як ключова спікерка
Н. В. Залєток
спадку» (Лики памяти – Faces of симпозіуму з доповіддю на тему
https://undiasd.archives.gov.ua/img/2020/20 Memory),
м. Єреван,
Республіка «Periodicals As a Source For the
20_09_25/2020_09_25_pr.pdf
Вірменія,
14–19
червня
2021 р., Research on the Women's Service in
О. Г. Гула
the Soviet Armed Forces (1941–
2. XIV Машеровские чтения, 21 октября https://www.facebook.com/undiasd/posts/pf 1945)»
2020, ВГУ имени П. М. Машерова (г. bid02Pf8rgnUHUWGgr5PExswJhDygusxz https://www.archives.gov/calendar/ev
Витебск, Беларусь)
rgbxURmZPAguqNhpMb5UCZd9c5PAw1 ent/2022-annual-wwii-emergingZalietok N. British and Soviet women in the x6xHhvl
scholars-symposium-ryan-poff
army and auxiliary organizations during
WWII // XIV Машеровские чтения: 3. Шоста міжнародна конференція 2. Workshop Discussion of Nataliia
материалы
международной
научно- «Архівні та джерелознавчі дослідження – Zalietok’s paper, “The Second World
практической конференции студентов,тенденції і виклики» (6th International War in the Personal Reminiscences of
аспирантов и молодых ученых, Витебск, Scientific Conference «Archival Studies, British and Soviet Servicewomen: A
21 октября 2020 г. Витебск: ВГУ имени П. Source Studies – Trends and Challenges»), Comparative Perspective”
М. Машерова, 2020. С. 160–161.
м. Тбілісі, Грузія, 23–24 вересня 2021 р., Залєток Н.В. як авторка рукопису

2

1.2 Кількість публікацій
працівників УНДІАСД у
закордонних наукових
виданнях
з них, у наукових
виданнях, які
індексуються у базах
даних Scopus та/ або Web
of Science
Зазначити назви
публікацій та видань, у
яких їх здійснено,
прізвище та ім’я автора
(авторів), посилання за
наявності

онлайн, Л. В. Дідух, Н. В. Залєток
статті “The Second World War in the
3. International Conference for Students, https://archive.gov.ge/storage/files/doc/conf Personal Reminiscences of British and
Postgraduates and Young Scientists «The erence_2021_eng.pdf
Soviet Servicewomen: A Comparative
Youth of the 21st Century: Education,
Perspective”
(Північно-Західний
Science, Innovations», 11 декабря 2020,
університет, Інститут Баффетта,
ВГУ имени П. М. Машерова (г. Витебск,
м. Еванстон,
штат
Ілінойс,
Беларусь).
07.06.2022, онлайн)
Zaletok N. Primary sources for studying
https://planitpurple.northwestern.ed
soviet women’s service in the army and
u/event/588869
partisan detachments during World War II:
potential of Ukrainian archives // The Youth
of the 21st Century: Education, Science,
Innovations: Proceedings of VII International
Conference for Students, Postgraduates and
Young Scientists, Vitebsk, December 11,
2020. Vitebsk: Vitebsk State University
named after P.M. Masherov, 2020. Р. 73–76.
3
5
5

1

4

5

1. Гула О. Г. Діяльність українських1. Бойко В. Ф. Актуальные научно- 1. Бездрабко В. В., Дегтярев С. И.
проблемы Чиновник низшего и среднего звена
культурно-просвітницьких організацій у исследовательские
Королівстві СХС/Югославія як чинник современного
документоведения
в Российской империи в конце XIX
збереження національної ідентичності Украине
//
Матэрыялы
ХVІІ века: научное и литературное
(1918–1941 рр.) // Українці Хорватії : Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў / сопоставление // Былые годы.
матеріали та документи. – Загреб : Укр.Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; Вашингтон, 2022. Т. 17 (3). С. 1283–
громада Республіки Хорватія, Укр. [складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша, 1300.
URL:
культурно-просвітнє т-во «Кобзар». – К. В. Суша]. Мінск, 2021. С. 290–294.
https://bg.cherkasgu.press/journals_n/
2020. – Кн. 2. – С. 106–113.
2. Melnyk Ya, Drapak H., Sverdlyk Z., 1662033395.pdf.
(видання
2. Гула О. Г. Система освіти Республіки Tsilyna M.,
Varenko V.,
Boichuk N. індексується в Scopus, перший

3

Хорватія: українознавчий аспект // Experience of Theory and Practice of the квартиль та Web of Science).
Українці
Хорватії :
матеріали
та Process of Implementing Information 2.
Andrukhiv A.,
Syerov Y.,
документи. – Загреб : Укр. громада Technologies
in
the
Educational Kravets R., Sverdlyk Z., Kunch Z.,
Республіки Хорватія, Укр. культурно-Environment // International Journal of Kryvenchuk Y. Modern Approaches to
просвітнє т-во «Кобзар». – 2020. – Кн. 2. – Computer Science and Network Security. Library Fund Management
//
С. 249–255.
URL: 2021. Vol. 21. No. 4. Р. 75–79. URL: Kryvinska N.,
Greguš M.
(eds)
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamhttp://paper.ijcsns.org/07_book/202104/202 Developments in Information &
download/123456789/80845/1/Vlasenko_dia 10411.pdf. (видання індексується в Web Knowledge Management for Business
spora_paper.pdf.
of Science).
Applications. Studies in Systems,
2. Sverdlyk Z. Information Activities of the 3. Romanova V., Nikitin Yu., Vozniuk N., Decision and Control. 2022. Vol 421,
Ukrainian Diaspora in the Czechoslovak Sverdlyk Z., Boichuk N., Kunderevych O. 533–551.
URL:
Republic (1930–1931) / Z. Sverdlyk, Responsibility for Dissemination of https://link.springer.com/chapter/10.1
T. Klynina // Tarih Kültür ve Sanat Inaccurate Information on the Internet // 007/978-3-030-97008-6_24.
Araştırmaları Dergisi = Journal of History International Journal of Computer Science (видання індексується в Scopus).
Culture and Art Research. – 2020. – Vol. 9,and Network Security. 2021. Vol. 21. No. 8. 3.
Bezdrabko V.,
Garanin O.,
№ 1. –
Р. 386–395. –
URL: P. 137–140.
URL: Hryhoriev V.,
Matviienko O.,
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/ http://paper.ijcsns.org/07_book/202108/202 Kovalska L.,
Klymova К.
Brand
article/view/2416. – (видання індексується 10818.pdf. (видання індексується в Web Management of Archives in Ukraine:
в Web of Science).
of Science).
Raising the Issue // Hu Z.,
4. Zaitseva V., Bratus I., Sverdlyk Z., Petoukhov S., Yanovsky F., He, M.
Gunka A., Liezhniev O. Design of a modern (eds) Advances in Computer Science
computer brand as the main communication for Engineering and Manufacturing.
factor in the world cultural space // ISEM 2021. Springer, Cham, 2022.
International Journal of Computer Science P. 302–315. (Lecture Notes in
and Network Security. 2021. Vol. 21. No. 9. Networks and Systems, vol 463).
Р. 292–296.
URL: URL:
http://paper.ijcsns.org/07_book/202109/202 https://link.springer.com/chapter/10.1
10938.pdf. (видання індексується в Web 007/978-3-031-03877-8_27.
(видання індексується в Scopus).
of Science).
Sverdlyk Z.,
Klynina T.,
5. Zalietok N. Women’s service in the armed 4.
forces during World War II in British and Fedushko S., Bratus I. Youtube WebSoviet publications of the 1940s // Projects: Path from Entertainment
Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Web Content to Online Educational
Journal. 2021. Vol. 177/178, No. 3/4.Tools // Kryvinska N., Greguš M.
Р. 221–251.
URL: (eds) Developments in Information &
https://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/article/vi Knowledge Management for Business
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ew/AA.2021.3-4.04 (видання індексується Applications. Studies in Systems,
в Scopus та Web of Science).
Decision and Control. 2022. Vol 421.
P. 491–512.
URL:
https://link.springer.com/chapter/10.1
007/978-3-030-97008-6_22.
(видання індексується в Scopus).
5.
Tverdokhlib O.,
Opushko N.,
Viktorova L., Topolnyk Y., Koval M.,
Boiko V. The Digital Competences of
a Specialist: Contemporary Realities
of the Information and Technological
Paradigm in the Age of Globalization
// Postmodern Openings. – 2022. –
№ 13 (1 Sup1). – Р. 412–446. – URL:
https://lumenpublishing.com/journals/
index.php/po/article/view/4705.
(видання індексується в Web of
Science).
1.3 Кількість відгуків,
рецензій написаних
працівниками УНДІАСД
на публікації
закордонних авторів
Зазначити прізвище та
ім’я автора рецензії
(відгуку), назву
публікації, до якої її
надано, посилання за
наявності
2. Проведення експертиз наукових праць, рецензування посібників та підручників, опонування під час захистів дисертаційних робіт
2.1 Кількість проведених
4
2
1
експертиз наукових праць
Зазначити назву праці, 1. Залєток Н. В. підготовлено рецензію на1. Бездрабко В. В. підготовлено рецензію 1.
Залєток Н. В.
підготовлено
прізвище та ім’я
наукову
статтю
«Запровадження на
монографію
О. А. Вакульчука рецензію
на
статтю
працівників УНДІАСД, ініціативного
проєкту
«ТОПАЗ» «Багатотиражна преса України 1917– «Документальне зібрання науковоякі здійснювали
(топологія архівного зберігання) у ЦДНТА 1941 років: становлення, розвиток,дослідного інституту астрономії як
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експертизу

2.2 Кількість рецензій на
посібники та підручники
Зазначити прізвище та
ім’я автора рецензії,
назву посібника чи
підручника, до яких її
надано, посилання за
наявності
2.3 Кількість виступів
офіційним опонентом на
захисті кандидатської або
докторської
дисертації
Зазначити прізвище та
ім’я працівника
УНДІАСД, який виступав
офіційним опонентом на

України (процеси цифровізації у напрямі контент». Київ, 2021. 600 с.
джерельна база з історії розвитку
забезпечення збереженості документів
астрономічної науки», подану на
НАФ)», подану на розгляд редакції 2. Залєток Н. В. підготовлено рецензію нарозгляд редакції журналу «Архіви
журналу «Архіви України».
статтю «Значення документів ЦДНТА України»
2. Залєток Н.В. підготовлено рецензію наУкраїни для вивчення діяльності
наукову статтю «Проблеми введення у українських науково-дослідних установ
науковий обіг іншомовних документів з будівельного профілю у 1945–1960
фондів ЦДНТА України», подану на роках», подану на розгляд редакції
розгляд редакції журналу «Архіви журналу «Архіви України»
України».
3. Гулою О. Г. підготовлено рецензію
таємного рецензента на статтю, подану на
розгляд редакції журналу «Сторінки
історії».
4. Гулою О. Г. підготовлено рецензію на
збірник «Українці Хорватії. Книга друга».
Загреб: Українська громада Республіки
Хорватія, Українське культурно-просвітнє
товариство «Кобзар», 2020.
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захисті кандидатської або
докторської дисертації,
вказавши її назву та
автора
3. Проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів та участь у наукових зібраннях, організованих в Україні іншими
установами
3.1. Кількість організованих
2
4
1
УНДІАСД конференцій
Зазначити назву, місце та УНДІАСД виступив співорганізаторомУНДІАСД виступив співорганізатором УНДІАСД
виступив
дату проведеного заходу наукових конференцій:
наукових конференцій:
співорганізатором
наукової
1. Третя міжнародна наукова конференція 1. ІV Міжнародна дистанційна науково- конференції:
«Інформація, комунікація та управління методична
конференція
«Передові 1. П’ята міжнародна наукова
знаннями в глобалізованому світі»,технології реалізації освітніх ініціатив»,конференція
«Інформація,
м. Переяслав, 05 лютого 2021 р.;
комунікація
та
управління
м. Київ, 14–16 травня 2020 р.;
2. XXIII Всеукраїнська (з міжнародною 2. Друга міжнародна науково-практична знаннями в глобалізованому світі»,
участю) дистанційна науково-практичнаконференція
«Архівістика:
теорія, м. Київ, 23–24 червня 2022 р.
конференція, присвячена 190-річчю від методика, практика», м. Кам’янецьчасу заснування Харківської державної Подільський, 22–23 квітня 2021 р.;
наукової бібліотеки «Бібліотеки, архіви,3. IV Міжнародна наукова конференція
музеї: історичний досвід та актуальні «Інформація, комунікація та управління
тенденції розвитку», м. Харків, 22–23 знаннями в глобалізованому світі»,
жовтня 2020 р.
м. Київ, 20 травня 2021 р.;
4. Всеукраїнська наукова онлайнконференція ХХІ Джерелознавчі читання
«Актуальні
проблеми
розвитку
архівознавства, джерелознавства та
документознавства: виклики цифрового
суспільства», м. Київ, 07 грудня 2021 р.
3.2. Кількість проведених
3
1
семінарів, круглих столів
для працівників архівної
галузі
Зазначити назву, місце та
1. ІІI науково-практичний семінар із 1. ІV Науково-практичний семінар
дату проведеного заходу
міжнародною
участю
«Організація із
міжнародною
участю
електронного документообігу в закладах «Організація
електронного
освіти та органах державної влади», документообігу в закладах освіти та
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м. Київ, 02 квітня 2021 р.;
органах державної
2. 4-ий щорічний круглий стіл архівістів травня 2022 р.
з міжнародною участю «Архівна наука й
освіта у довгостроковій перспективі»,
м. Київ, 12 травня 2021 р.;
3. ІІІ Міжнародний круглий стіл
«Інформатизація архівної справи: архівні
інформаційні ресурси у динамічному
розвитку цифрового середовища та
задоволенні
потреб
користувачів»,
м. Харків, 14 червня 2021 р.
16
4

влади»,

26

3.3. Кількість конференцій,
10
симпозіумів, семінарів,
круглих столів,
організованих іншими
установами, у яких брали
участь працівники
УНДІАСД
Зазначити організатора,
1. Всеукраїнська науково-методична
1. Семінар-практикум
1. Онлайн-семінар-практикум
назву, місце та дату
Інтернет-конференція
«Взаємозв’язок «Стандартизація у бібліотечній і «Нові
нормативно-технічні
проведеного заходу
освіти, науки та виробництва – основа суміжних областях: результати тадокументи із стандартизації у сфері
ефективного
навчального
процесу», перспективи»,
Державна
науково- діяльності ТК 144 «Інформація і
Харківський національний автомобільно-технічна бібліотека України, м. Київ, 19документація», Державна науководорожній університет, м. Харків, 17 квітня лютого 2021 р.
технічна
бібліотека
України,
2020 р.
2. ІІІ
Міжнародна
наукова м. Київ, 18 лютого 2022 р.
2. ІХ
Міжнародна
наукова конференція «Освіта і наука у мінливому
2. VIІ Міжнародна науковоконференція «Інформація, комунікація,світі:
проблеми
та
перспективи практична
конференція
суспільство
2020»,
Національний розвитку», Дніпровський національний «Інформаційні
технології
в
університет «Львівська політехніка»,університет імені Олеся Гончара, культурі, мистецтві, освіті, науці,
Львів, 20–21 травня 2020 р.
м. Дніпро, 26–27 березня 2021 р.
економіці та бізнесі», Київський
3. The 2nd International Workshop on
3. VI
Міжнародна
науково- національний університет культури
Control, Optimisation and Analytical практична конференція «Інформаційні і мистецтв, м. Київ, 20–21 квітня
Processing of Social Networks, Lviv технології в культурі, мистецтві, освіті, 2022 р.
3. ХІ Міжнародна наукова
Polytechnic National University, Lviv, May науці, економіці та бізнесі», Київський
21, 2020.
національний університет культури і конференція
«Інформація,
4. П’ята
міжнародна
науково- мистецтв, м. Київ, 22–23 квітня 2021 р. комунікація, суспільство 2022»,
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практична конференція «Інформація та
4. Наукова Інтернет-конференція з Національний
університет
соціум»,
Донецький
національний проблем вищої освіти і науки «Науково- «Львівська політехніка», 19–20
університет імені Василя Стуса, Вінниця,методологічні основи вдосконалення травня 2021 р., Львів, Чинадієво.
3–6 червня 2020 р.
системи
підготовки
фахівців
і
4. Сьома міжнародна науково5. Міжнародна конференція молодих перспективи модернізації вищої освіти», практична
конференція
вчених «Актуальні проблеми історії,Харківський національний автомобільно- «Інформація та соціум», Донецький
філософії та права у дослідженняхдорожній університет, м. Харків, 23 національний університет імені
молодих учених», Інститут всесвітньої квітня 2021 р.
Василя Стуса, Вінниця, 3–6 червня
історії НАН України, м. Київ, 16 червня
5. Х
Міжнародна
наукова 2020 р.
2020 р.
конференція «Інформація, комунікація,
6. ІІ Міжнародна наукова конференція суспільство
2021»,
Національний
«Соціально-гуманітарні дослідження та університет «Львівська політехніка»,
інноваційна
освітня
діяльність»,м. Львів, 20–21 травня 2021 р.
Дніпровський національний університет
6. IІ
Всеукраїнська
науковоім. Олеся Гончара, м. Дніпро, 26–27 червня практична
інтернет-конференція
2020 р.
молодих вчених та здобувачів вищої
7. Всеукраїнська
дистанційна освіти «Сучасна молодь в світі
науково-практична конференція «Вища інформаційних
технологій»,
освіта України в контексті цивілізаційнихХерсонський
державний
аграрнозмін та викликів: стан, проблеми,економічний університет, м. Херсон, 14
перспективи
розвитку»,
ЗВОтравня 2021 р.
«Міжнародний
науково-технічний
7. V Міжнародна науково-практична
університет імені академіка Юрія Бугая», конференція «Реформування правової
м. Київ, 1 жовтня 2020 р.
системи в контексті євроінтеграційних
8. Міжнародна наукова конференція процесів»,
Сумський
державний
«Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток університет, м. Суми, 20–21 травня
бібліотечно-інформаційного потенціалу в2021 р.
умовах
цифровізації»,
Національна
8. ІІ
Всеукраїнська
науковобібліотека України ім. В. І. Вернадського, практична
конференція
«Історія,
м. Київ, 6–8 жовт. 2020 р.
культура, пам’ять у науковому вимірі:
перспективи»,
Національний
9. VІ Всеукраїнська студентська стан,
науково-практична
конференція технічний
університет
України
«Бібліотека і книга у цифровому«Київський політехнічний інститут імені
медіасвіті:
європейський
вектор»,І. Сікорського», м. Київ, 21 травня
Київський університет імені Бориса 2021 р.
Грінченка, м. Київ, 30 жовтня 2020 р.
9. I Всеукраїнський форум молодих
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10.
ІІІ Всеукраїнська науково- вчених «Наукова весна 2021. Культура і
практична
інтернет-конференція мистецтво в сучасному світі», Рада
студентів, аспірантів та молодих вчених молодих учених при МОН України та ін.,
«Сучасні комп’ютерні системи та мережі в м. Київ, 28 травня 2021 р.
управлінні», Херсонський національний
10.
ХІХ
Всеукраїнська
технічний університет, м. Херсон, 30 науково-практична конференція «Реалії
листопада 2020 р.
та перспективи розвитку науки та освіти
в сучасних умовах», Міністерство освіти
і науки України Карпатський університет
імені Августина Волошина Ужгородська
українська
богословська
академія,
м. Ужгород, 31 травня – 01 червня 2021 р.
11.
ІІ Всеукраїнська науковопрактична
конференція
«Феномен
бібліотек
в
сучасному
світі»,
Маріупольський державний університет,
м. Маріуполь, 30 вересня 2021 р.
12.
Міжнародна
наукова
конференція
«Бібліотека.
Наука.
Комунікація. Від управління ресурсами –
до управління знаннями», Національна
бібліотека
України
імені
В. І. Вернадського, м. Київ, 05–07 жовтня
2021 р.
13.
Міжнародна
наукова
конференція «Міжрелігійний діалог та
його вплив на суспільство, політику,
бізнес, культуру», Західноукраїнський
національний університет, м. Тернопіль,
13 жовтня 2021 р.
Всеукраїнська
14.
ХХІV
дистанційна
науково-практична
конференція «Короленківські читання
2021» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї
у структурі сучасного соціуму: стратегії
цифрової модернізації», Харківська
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державна
наукова
бібліотека
ім.
В. Г. Короленка, м. Харків, 21–22 жовтня
2021 р.
15.
ІХ Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих вчених
«Наукова молодь-2021», Рада молодих
вчених НАН України, м. Київ, 30
листопада 2021 р.
16.
International Symposium on
Engineering and Manufacturing (ISEM
2021),
24–26
December,
2021,
Національний університет «Київський
політехнічний інститут».
4. Участь у формуванні та проведенні експертизи змісту навчання і підвищення кваліфікації фахівців з документознавства та
архівознавства, діловодства й архівної справи
4.1 Кількість спеціалізованих
1
1
1
вчених рад, учать у
роботі яких беруть
працівники УНДІАСД
Зазначити назви
Спеціалізована вчена рада К 26.807.04,
Спеціалізована вчена рада К 26.807.04, Спеціалізована вчена рада
спеціалізованих вчених заступник голови В. Бездрабко
заступник голови В. Бездрабко
Д 26.807.04, профіль ради
рад, вказавши прізвище
27.00.03 – книгознавство,
та ім’я працівників
бібліотекознавство,
УНДІАСД, які беруть у
бібліографознавство;
них участь
27.00.06 – прикладні соціальнокомунікаційні технології

4.2 Кількість навчань і
підвищень кваліфікації
фахівців у сфері
діловодства та архівної
справи, які представлені
у вигляді курсів,
організованих іншими

1

заступник голови спеціалізованої
вченої ради В. Бездрабко
1
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установами, до
організації яких були
долучені працівники
УНДІАСД
Зазначити організатора,
назву, місце заходу із
підвищення кваліфікації
(навчання), участь в
організації яких брали
працівники УНДІАСД,
вказавщи їх прізвище та
ім’я

4.3 Кількість проведених
1
виробничих практик на
базі УНДІАСД для
студентів закладів вищої
освіти та підвищення
кваліфікації викладачів
кафедр
документознавства та
архівознавства
Зазначити назви закладів 12 студентів Державного
вищої освіти та
телекомунікацій
підвищення кваліфікації,
студенти яких проходили
виробничу практику на
базі УНДІАСД із
зазначенням кількості
студентів
4.4 Кількість організованих
1
та проведених УНДІАСД
навчальних семінарів
(курсів), інших занять

Документно-інформаційні ресурси для Вимоги
до
оформлення
продукування наукового знання:
організаційно-розпорядчих
ДВНЗ Державний вищий навчальний документів:
заклад
«Переяслав-Хмельницький Центральний
державний
державний педагогічний університет електронний
архів
України,
імені Григорія Сковороди, УНДІАСД
УНДІАСД
Гаранін Олександр Якович,
Гаранін Олександр Якович,
Дідух Людмила Валентинівна,
Бойко Віта Федорівна,
Загорецька Олена Михайлівна,
Свердлик Зоряна Михайлівна
Залєток Наталія Валеріївна,
Майстренко Анжела Андріївна
2

університету 12 викладачів
Національного
транспортного університету
1 викладач Національного авіаційного
університету

2
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для фахівців, практичних
працівників
Зазначити назви заходів, Культура діловодства (на прикладі Організація діловодства в архівних
їх замовників та кількість організації
служби
діловодства установах України:
учасників
Українського
науково-дослідного Центральний державний архів вищих
інституту
архівної
справи
та органів влади та управління України,
документознавства):
Центральний
державний
Центральний державний електронний кінофотофоноархів
України
імені
архів України, Центральний державний Г. С. Пшеничного
архів зарубіжної україніки, Центральний (22 учасники);
державний кінофотофоноархів України Нормативно-правове та нормативне
імені Г. С. Пшеничного
забезпечення у сфері архівної справи і
(більше 30 учасників)
діловодства:
Центральний
державний
архів
громадських
об’єднань
України,
Центральний державний історичний
архів України, м. Київ, Центральний
державний історичний архів України,
м. Львів
(35 учасників)
5. Видавнича діяльність УНДІАСД
5.1 Кількість опублікованих
УНДІАСД фахових
часописів
Зазначити назви,
посилання
Кількість опублікованих
15
13
5.2 УНДІАСД науковометодичних розробок
Зазначити назви,
1.
Бюлетень Галузевого центру
1. Бюлетень Галузевого центру
посилання
науково-технічної інформації з архівної науково-технічної інформації з архівної
справи
та
документознавства справи
та
документознавства
[Електронний ресурс]. Вип. 1 (33) / Держ. [Електронний ресурс]. Вип. 1 (35) / Держ.
арх. служба України, УНДІАСД, Галуз. арх. служба України, УНДІАСД, Галуз.
центр наук.-техн. інформації з арх. справи центр наук.-техн. інформації з арх.
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та
документознавства ;
уклад.: справи та документознавства ; уклад.:
А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. –
Київ,
2020. –
143 с. –
URL: Київ,
2021. –
120 с. –
URL:
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/ https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin
GSNTI_33.pdf.
/GSNTI_35.pdf.
2.
2. Бюлетень Галузевого центру
Бюлетень Галузевого центру
науково-технічної інформації з архівної науково-технічної інформації з архівної
справи
та
документознавства справи та документознавства. Вип. 2 (36)
[Електронний ресурс]. Вип. 2 (34) / Держ. / Держ. арх. служба України, УНДІАСД,
арх. служба України, УНДІАСД, Галуз. Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх.
центр наук.-техн. інформації з арх. справи справи та документознавства ; уклад.
та
документознавства ;
уклад.: Р. В. Романовський. –
Київ,
2021. –
А. А. Майстренко, Р. В. Романовський. – 32 с. –
URL:
Київ,
2020. –
127 с. –
URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/ /GSNTI_36.pdf.
GSNTI_34.pdf.
3. Дослідження мікробіологічного та
ентомологічного стану архівосховищ та
3.
Дослідження
мікробіологічного та ентомологічного документів державних архівів з метою
стану архівосховищ та документів проведення
моніторингу
стану
державних архівів з метою проведення збереженості документів Національного
моніторингу
стану
збереженості архівного фонду [Електронний ресурс] :
документів Національного архівногозвіт про наук.-дослід. роботу з актами
фонду [Електронний ресурс] : звіт про обстежень державних архівних установ
наук.-дослід. роботу з актами обстежень та рекомендаціями щодо проведення
державних
архівних
установ
та заходів, спрямованих на знешкодження
рекомендаціями щодо проведення заходів,біодеструкторів
та
профілактику
спрямованих
на
знешкодження біоуражень архівосховищ і документів
біодеструкторів
та
профілактикудержавних архівів / Держ. архів. служба
біоуражень архівосховищ і документів України, УНДІАСД ; керівник роботи
державних архівів / Держ. архів. служба О. Гаранін, виконавці: Т. Кондратюк,
України, УНДІАСД ; керівник роботи О. М. Гладиренко, С. Алєксєєв – № держ.
О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, реєстрації 0121U000058. – Київ, 2021. –
О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації 141 с. – URL: https://archives.gov.ua/wp0120U002120. – Київ, 2020. – 165 с. – URL: content/uploads/1.https://archives.gov.ua/wpЗвіт_про_НДР_Дослідження_мікробіоло
content/uploads/8.-Звіт-прогічного_та_ентомологічного_стану_архі
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НДР_Дослідження-мікробіологічного-та- восховищ-2-142.pdf
ентомологічного-стану-архівосховищ-та4. Дослідження теоретичних та
практичних засад обліку архівної
документів-державних.pdf.
Дослідження
питань україніки [Електронний ресурс] : звіт про
4.
використання та забезпечення доступу донауково-дослідну роботу (остаточний) /
документів державних архівів, що містять Держ. арх. служба України, УНДІАСД ;
персональні дані [Електронний ресурс] : наук. керівник Н. Залєток ; виконавці:
звіт
про
науково-дослідну
роботу Є. Чорноморець, С. Алєксєєв. Київ, 2021.
(заключний) / Держ. арх. служба України, 187 с. № держ. реєстрації 0121U000063.
УНДІАСД ; наук. кер.: Л. В. Дідух; відп. URL:
https://archives.gov.ua/wpвикон.: Н. В. Залєток. Київ, 2020. 90 с. content/uploads/9.№ держ. реєстрації 0120U002121. URL: Звіт_про_НДР_Дослідження_теоретични
https://archives.gov.ua/wpх_та_практичних_засад_обліку_архівної
content/uploads/9.-Звіт-про_україніки-2-188.pdf.
НДР_Дослідження-питань-використання5. Інформаційний моніторинг та
та-забезпечення-доступу-до-документів- наукове опрацювання літератури з
питань
архівної
справи
та
державних-архівів.pdf
5.
Дослідження
питань документознавства з метою підготовки
документування управлінської інформації на їх основі аналітичної, реферативної,
та організації роботи з документами в оглядової, бібліографічної та іншої
центральних органах виконавчої влади інформації
у
вигляді
бюлетнів
[Електронний ресурс] : звіт про науково- Галузевого центру науково-технічної
дослідну роботу (остаточний) / Держ. арх. інформації [Електронний ресурс] : звіт
служба України, УНДІАСД; наук. про
науково-дослідну
роботу
керівник:
О. Загорецька;
виконавці: (остаточний) / Держ. арх. служба
В. Бойко, М. Горбатюк. Київ, 2020. України, УНДІАСД; наук. керівник:
№ держ. реєстрації 0120U002117. URL: Р. Романовський ; виконавці: А. Стаднік.
https://archives.gov.ua/wpКиїв, 2021. 115 с. № держ. реєстрації
content/uploads/4.-Звіт-про0121U000060.
URL:
НДР_Дослідження-питаньhttps://archives.gov.ua/wpдокументування-управлінськоїcontent/uploads/4.інформації-та-організації-роботи-зЗвіт_про_НДР_Бюлетень_ГЦНТІ-2документами.pdf.
116.pdf.
6.
Дослідження
питань
управлінської
6. Класифікатор
нормування праці науково-досліднихдокументації [Електронний ресурс] : НК
робіт
у
сфері
архівної
справи 010:2021. – На заміну ДК 010-98 ; чинний
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[Електронний ресурс] : звіт про науково- від 19.04.2021. – Київ : Укр. НДІ арх.
дослідну роботу (остаточний) / Держ. арх. справи та документознавства, 2021. –
служба України, УНДІАСД; наук. 26 с. – (Національний класифікатор
керівник:
О. Гаранін ;
виконавці: України). –
URL:
В. Бездрабко, Р. Романовський, О. Носіков https://undiasd.archives.gov.ua/doc/klasifik
[та ін.]. Київ, 2020. 123 с. № держ. ator.pdf.
реєстрації
0119U000358.
URL:
7. Методичні рекомендації щодо
https://archives.gov.ua/wpсамостійного відбору мікробіологічних
content/uploads/10.-Звіт-прота ентомологічних проб працівниками
НДР_Дослідження-питань-нормування- архівних установ в умовах дії
праці-науково-дослідних-робіт-у-сфері- дистанційно-карантинних
заходів
[Електронний ресурс] : [затв. наказом
архівної-справи.pdf.
7.
Дослідження теоретичних таДерж. арх. служби України від 15 лип.
практичних засад обліку та зберігання 2021 р. № 78] / Держ. арх. служба
електронних документів [Електронний України, УНДІАСД, Спілка архівістів
ресурс] : звіт про науково-дослідну роботу України ;
уклад.:
О. Я. Гаранін,
(остаточний) / Держ. арх. служба України, Т. О. Кондратюк. – Київ, 2021. – 22 с. –
УНДІАСД; наук. керівник: В. Бойко ; URL:
виконавці:
О. Гаранін,
З. Свердлик,https://undiasd.archives.gov.ua/doc/2021_0
Т. Ковтанюк. Київ, 2020. 45 с. № держ. 4_07_metod_rek_microbiological&entomol
реєстрації
0120U002118.
URL: ogical_samples.pdf.
https://archives.gov.ua/wp8. Облік
архівних
документів
content/uploads/5.-Звіт-про-НДР_національної культурної спадщини, що
Дослідження-практичних-та-теоретичних- зберігаються за кордоном, та документів
засад-обліку-та-зберігання-електронних- іноземного походження, що стосуються
документів.pdf.
національної
історії
[Електронний
8.
Дотримання
авторськихресурс] : аналіт. огляд зарубіжного
прав у діяльності архівних установ в досвіду
з
рекомендаціями
щодо
умовах
цифровізації
[Електронний вдосконалення вітчизняної практики /
ресурс] : звіт про науково-дослідну роботу Держ. арх. служба України, УНДІАСД ;
(остаточний) / Держ. арх. служба України, уклад.:
Н. В. Залєток,
УНДІАСД; наук. керівник: О. Гаранін; Є. М. Чорноморець. –
Київ,
2021. –
виконавці: Г. Андрощук, Л. Приходько,170 с. –
URL:
М. Бандура, С. Алєксєєв. Київ, 2020. 197 с. https://undiasd.archives.gov.ua/doc/analit_o
№ держ. реєстрації 0119U002118. URL: blik%20arch%20doc%20naf.pdf.
https://archives.gov.ua/wp9. Оцифрування
аудіовізуальних
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content/uploads/3.-Звіт-продокументів Національного архівного
НДР_Дотримання-авторських-прав-уфонду [Електронний ресурс] : метод.
рекомендації : [затв. наказом Держ. арх.
діяльності-архівних-установ-в-умовахслужби України від 25 травн. 2022 р.
цифровізації.pdf.
9.
Інформаційний моніторинг№ 29] / Держ. арх. служба України,
та наукове опрацювання літератури з УНДІАСД ;
уклад.:
Л. В. Дідух,
питань
архівної
справи
та Т. М. Ковтанюк. – Київ, 2021. – 82 с. –
документознавства з метою підготовки наURL:
їх основі аналітичної, реферативної, https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1446_1.pdf
оглядової, бібліографічної та іншої .
інформації у вигляді бюлетнів Галузевого
10.
Оцифрування
центру науково-технічної інформації аудіовізуальних документів. Вимоги та
[Електронний ресурс] : звіт про науково- рекомендації [Електронний ресурс] : звіт
дослідну роботу (остаточний) / Держ. арх. про
науково-дослідну
роботу
служба України, УНДІАСД; наук. (остаточний) / Держ. арх. служба
керівник: А. Майстренко ; виконавці: України, УНДІАСД ; наук. керівник
Р. Романовський,
А. Титаренко, Л. Дідух ; відп. виконавець Т. Ковтанюк.
З. Свердлик. Київ, 2020. 443 с. № держ. Київ, 2021. 114 с. № держ. реєстрації
реєстрації
0120U002119.
URL: 0121U000062.
URL:
https://archives.gov.ua/wphttps://archives.gov.ua/wpcontent/uploads/7.-Звіт-проcontent/uploads/7.НДР_Інформаційний-моніторинг-таЗвіт_про_НДР_Оцифрування_АВД_НА
наукове-опрацювання-літератури-зФ-2-115.pdf.
питань-архівної-справи.pdf.
11.
Проведення
наукового
10.
Методичні рекомендації з аналізу
термінології
стосовно
охорони праці для працівників архівнихаудіовізуальних документів з метою
установ під час карантину та після йогоуточнення складу і змісту базових
скасування [Електронний ресурс] / Держ. термінів, з урахуванням змін, що
арх. служба України, УНДІАСД, Центр. відбулися у нормативно-правовій базі
держ. електрон. архів України, Громад. [Електронний ресурс] : звіт про науковоорг. «Спілка архівістів України» ; уклад.: дослідну роботу (остаточний) / Держ.
О. Я. Гаранін,
Ю. С. Ковтанюк, арх. служба України, УНДІАСД; наук.
Н. В. Передерій, Н. В. Залєток. – Київ,керівник:
В. Бойко ;
виконавці:
2020. –
23 с. –
URL: О. Гаранін,
В. Бездрабко,
https://undiasd.archives.gov.ua/doc/2020_07 Р. Романовський, З. Свердлик. Київ,
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проведення заходів, спрямованих на igit_fund_korist_docNAF.pdf.
знешкодження
біодеструкторів
та
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№ 1. –
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державних архівах України //
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історико-порівняльний аналіз / О. Гуржій, http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_2_29. 93.
URL:
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4. Гаранін О. Я.,
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№ 3. –
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наукового
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формати
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кваліфікації науковців та архівістів // суспільстві у публічному дискурсі
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Залєток Н. В.
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5. Дідух Л., Залєток Н. Досвід http://litopys.volyn.ua/index.php/litop
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URL: українських архівів щодо використання ys/article/view/319.
http://historypages.kpi.ua/article/view/21012 та надання доступу до документів, що
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і України. 2021. № 1. С. 101–114. URL: Concerning Participation of Women in
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анотація:
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Paramilitary Organizations of the
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6. Дідух Л., Залєток Н. Розгляд Interwar Period // Український
З. М. Свердлик // Бібліотекознавство. державними архівами України запитів на історичний журнал. 2022. № 1.
Документознавство.
Інформологія. – доступ до документів, що містять С. 127–136.
URL:
2020. –
№ 2. –
С. 43–51. –
URL: персональні дані: пропозиції для http://resource.history.org.ua/publ/UI
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Scopus).
2021.
№ 6 (9).
С. 55–63.
URL:
7.
Zalietok N. The models of http://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.
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Проблема служби жінок у британській
армії в роки Другої світової війни: аналіз
публічного дискурсу В. Черчилля //
Український історичний журнал. 2021.
№ 1.
C. 73–83.
URL:
http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_202
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