Звіт
про наукову діяльність інституту
за 2011 рік

Структура та науковий потенціал інституту
На 01.01.2012 р. у складі інституту функціонує 4 наукові підрозділи:
відділ архівознавства з сектором науково-довідкового апарату та обліку
документів, відділ фізико-хімічних та біологічних досліджень, відділ
документознавства, науково-інформаційний відділ із сектором науковотехнічної інформації. Сектор науково-технічної інформації виконує функції
Галузевої служби науково-технічної інформації (ГС НТІ) з архівної справи та
документознавства. Станом на 1 січня 2012 р ДІФ ГСНТІ налічує 1974
примірників книг та брошур, 101 річний комплект журналів, 20 річних
підшивок газет.
До структури інституту також входять сектор бухгалтерського обліку
та звітності і канцелярія .
Станом на 01.01.2012 р. в інституті працюють 33 співробітники (30
наукових працівників). В числі співробітників інституту – 5 докторів
історичних наук та 15 кандидатів наук.
Протягом 2011 р. двом співробітникам інституту було присвоєно
науковий ступінь кандидата історичних наук.
Почесними грамотами і подяками УНДІАСД, Державної архівної
служби України, Солом’янської районної державної адміністрації відзначено
6 співробітників інституту.
Найважливіші досягнення в галузі архівознавства та документознавства
Протягом звітного року дослідницька діяльність інституту
здійснювалась відповідно до найважливіших напрямів наукових досліджень
та розробок, на підставі замовлення Державної архівної служби та річних
планів науково-дослідної та методичної роботи і науково-видавничої роботи
державних архівних установ України. У галузі «Соціальні та гуманітарні
чинники формування в Україні суспільства і економіки знань. Історична
пам’ять та європейські цінності» підготовлено навчальний посібник
«Документознавство» для вузівської підготовки фахівців зі спеціальностей
«Архівознавство» та «Документознавство та інформаційна діяльність» (автор
д. і. н. С. Г. Кулешов), що є єдиним в країні сучасним теоретичним
навчальним виданням з документознавства для майбутніх фахівців у галузі
архівної справи та діловодства, у якому викладені теоретичні засади
класичного документознавства та основні закономірності функціонування
службового документа як основи сучасного діловодства. Розпочата робота
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над монографією «Національний архівний фонд: сутність, історія, структура»
(автор к. і. н. Л. Ф. Приходько), у якій планується здійснити аналіз та
узагальнення ключових історико-культурних, теоретико-методологічних,
правових аспектів організації, формування, обліку та зберігання НАФ в
Україні та на цій основі розробити цілісну концепцію НАФ. Підготовлена
друга редакція «Правил роботи з науково-технічною документацією в
державних архівах України» (відповідальний виконавець к. і. н.
Г. К. Волкотруб), що регламентують усі процеси роботи з науково-технічною
документацією, яка складає значну частину Національного архівного фонду
України, та має певні особливості щодо організації, комплектування,
експертизи цінності, обліку відносно традиційної управлінської
документації. В галузі «Інформаційні технології та ресурси. Розвиток
національних інформаційних ресурсів та освоєння світових джерел наукової
інформації» завершено підготовку міжархівного довідника «Реєстр
розсекречених архівних фондів України (фонди, розсекречені у
2004-2010 рр.)» (відповідальний виконавець к. і. н. С. Л. Зворський), який
готувався за рішенням колегії Держкомархіву України у відповідності до
Указу Президента України від 23 січня 2009 р. №37/2009 «Про
розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в
Україні» і містить зведені відомості про фонди держархівів України,
розсекречені за останні роки з метою сприяння у залученні цих документів
до наукового обігу; продовжувались дослідження в рамках підготовки
українсько-англійського та англійсько-українського термінологічного
словника «Архівна термінологія» (відповідальний виконавець к. пед. н.
К. Т. Селіверстова), що здійснюється з метою адаптації вітчизняної
архівознавчої термінології до міжнародних стандартів. В галузі «Політикоправові,
економічні
та
управлінські
механізми
зміцнення
конкурентоспроможності України. Історичні, політико-правові аспекти
стратегії державного будівництва, підвищення якості управління»
розроблено «Перелік форматів даних електронних документів постійного і
тривалого (понад 10 років) зберігання» (відповідальний виконавець к. т. н.
П. М. Марченко), «Порядок організації електронного документообігу із
застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади»
(відповідальний виконавець к. т. н. П. М. Марченко), «Порядок роботи з
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на
архівне зберігання» (відповідальний виконавець Ю. С. Ковтанюк), які
сприятимуть удосконаленню системи роботи з електронними документами та
запровадженню електронного діловодства в органах державної влади і
управління.
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Характеристика тематики й обсягу виконуваних НДМР
Упродовж 2011 року колектив інституту виконував 19 наукових тем:
8 – науково-дослідних,
11 – науково-методичних.
Результати
всіх
виконуваних досліджень можуть бути використані у роботі органів
виконавчої влади. Наукові розробки інституту стосувалися теоретичних та
методичних проблем архівної справи, документознавства та діяльності
архівної галузі. Серед виконаних НДР: «Підготовка нової редакції змісту
класу 02 “Організаційно-розпорядча документація” ДКУД», завдяки якій
Державний класифікатор управлінської документації доповнено новітніми
різновидами сучасних документів, з присвоєнням їм відповідного коду, без
чого неможливе запровадження електронного документообігу; методичні
рекомендації «Страхування документів НАФ їх власниками або
уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами», які
передбачають низку заходів, спрямованих на забезпечення збереження
документів, що передаються у користування поза архівними установами,
шляхом їх страхування; НДР «Обстеження документів Держархіву Київської
області. Акти обстежень», сприятиме поліпшенню умов зберігання архівних
документів у фондосховищах держархіву. З метою оптимізації експертизи
цінності та комплектування архівних установ документами, що стосуються
забезпечення соціально-правових інтересів громадян та удосконалення
роботи архівних установ з обслуговування запитів громадян інститутом
розроблено «Перелік соціально-значущих документів, що мають надходити
до архівних установ уразі ліквідації, підприємства, установи, організації».
Понад планові завдання співробітниками інституту було підготовлено
«Методичний кодекс щодо укладання архівних довідників», низку
довідкових видань про наукову та видавничу діяльність інституту, видання
серії «Архівні та бібліографічні джерела української бібліографічної думки»
(випуск 14), підготовлено систематичний покажчик змісту часопису
«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» за 1999 – 2009 роки.
Протягом звітного року колективом інституту виконано низку
додаткових до плану доручень Державної архівної служби України:
підготовлено матеріали до доповіді Голови ДАСУ на щорічній 12-тій
Загальній
конференції
Євро-Азійського
регіонального
відділення
(ЄВРАЗІКА), на тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб
Білорусії, Росії, України, підготовлено 4 рецензії на довідкові видання
державних архівів областей, здійснено аналіз анотованих реєстрів унікальних
документів, надісланих держархівами областей, підготовлено джерелознавчі
огляди «Джерелознавчий та історіографічний аналіз українських та
зарубіжних видань, присвячених історії українського державотворення,
становлення та розвиток утвердження державних символів України» до
відзначення 20-ї річниці незалежності України та «Джерелознавчий та
історіографічний огляд видань, присвячених історії розвитку українського
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конституціоналізму» до відзначення 15-річчя прийняття Конституції
України. За дорученням департаменту діловодства, формування, обліку та
зберігання документів НАФ ДАСУ здійснено вивчення та аналіз пропозицій
міністерств України до проекту Типової інструкції з діловодства в
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів автономної Республіки
Крим, місцевих органах влади. На запит ЦДНТА України підготовлено
інформацію щодо нормативних документів з архівного описування.
Підготовлено пропозиції до тематичного плану випуску журналу «Архіви
України» на 2012 рік.
Відповідно до листа ВНДІДАС підготовлено довідку «Інформація про
науково-дослідну та видавничу діяльність УНДІАСД у 2010-2011 рр.» та
відповіді на анкету «Стан та розвиток архівної справи в країнах СНД у
1999-2010 роках».
Впровадження результатів досліджень у галузі архівознавства та
документознавства
2011 року у практику роботи державних архівних установ
продовжувалось впровадження наукових розробок інституту, зокрема
методичних рекомендацій «Критерії відбору веб-ресурсів як джерела
комплектування Центрального державного електронного архіву України», які
покликані сприяти оптимізації процесу виявлення та застосування на практиці
критеріїв для визначення цінності веб-ресурсів, розміщених у мережі Інтернет,
як джерела комплектування ЦДЕА України, та посібника «Робота з фондами
особового походження», спрямованого на удосконалення всіх видів архівних
робіт з документами особового походження в державних архівних установах та
процесу поповнення НАФ України архівними документами особового
походження. Розпочалась робота з впровадження основних засад методичних
рекомендацій «Контроль наявності, стану і руху архівних документів та
уточнення облікових документів у державних архівах України», що сприяють
формуванню сучасної моделі контролю наявності, стану і руху архівних
документів, уточнення облікових документів у державних архівах,
запровадження єдиних технологічних вимог щодо їх здійснення та
методичних рекомендацій «Вимоги до підготовки довідкових архівноархеографічних видань», покликаних уніфікувати оформлення, структурну
побудову, довідковий апарат, інформаційне наповнення довідкових архівноархеографічних видань державних архівних установ. Спільно з ЦДКФФА
України
ім.
Г. С. Пшеничного
здійснюється
впровадження
методрекомендацій «Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних
документів», що передбачають запровадження сучасних методів проведення
експертизи
цінності
та
відбирання
на
постійне
зберігання
кінофотофонодокументів.
В рамках впровадження здійснювалась публікація розробок, в тому
числі і їх електронного варіанту, на магнітному диску та на веб-сторінці
УНДІАСД, надавались консультації державним архівним установам з
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роз’ясненнями щодо окремих положень впроваджуваних документів,
проводились спільні наради з питань впровадження відповідних розробок. В
травні 2011 року відбулася презентація науково-методичного посібника
«Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика»,
проведена у вигляді семінару для працівників архівних підрозділів та служб
діловодства установ, та організацій.

Видавнича діяльність
Наукова друкована продукція інституту склала 18 видань, серед них
довідники, бібліографічні покажчики, методичні посібники, періодичні та
продовжувані видання, автореферати кандидатських дисертацій.
За звітний період видано:
Довідники, словники, бібліографічні покажчики:
1. Архівні установи України: довідник. Т. 2: Наукові установи, музеї,
бібліотеки: Кн. 1. / Укрдержархів, УНДІАСД ; упоряд. :С. Артамонова, А.
Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський . – К., 2011. – 604 с. (електронна
версія на компакт-диску).
2. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в архівах
України. Міжархівний довідник. Т. 3. / Укрдержархів, УНДІАСД; упоряд.
С. Зворський, [та ін.] – К., 2011. – 806 с.
3. Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи
та документознавства : [буклет] / Укрдержархів, УНДІАСД.– укладачі
С. Артамонова, А. Майстренко, Р. Романовський. – К., 2011. – 27 с.
4. Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства : [буклет] / Укрдержархів, УНДІАСД.– К., 2011, 6 с.
5. «Архіви України» : бібліографічний покажчик змісту (1947-2007) /
Укрдержархів, УНДІАСД.– укладач М. Ковтун. – К., 2011. – 408 с.
(електронна версія на компакт-диску).
Нормативні документи та методичні посібники:
1. Експертиза цінності управлінських документів : історія, теорія,
методика : наук.-метод. посібник / С. Сельченкова, К. Селіверстова ; Держ.
архів. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів України, Рівнен.
осередок Спілки архівістів України. – К. ; Рівне, 2011. – 170 с.
2. Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів.
Методичні рекомендації / К. Селіверстова та ін. ; Держ. архів. служба
України, УНДІАСД, ЦДКФФА України. – К., 2011. - 80 с. (електронна версія
на компакт-диску)
3. Конвертування електронних документів для постійного зберігання в
архіві: методичні рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад. :
П. Марченко, Ю. Ковтанюк, Р. Романовський. - К., 2010. – 13 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
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4. Порядок відбору та передавання секретних документів на архівне
зберігання: інструкція / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: В. Ворожко. - К.,
2011. – 19 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
5. Описування та організація зберігання електронних інформаційних
ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації / Укрдержархів,
УНДІАСД; уклад. : Ю. Ковтанюк, П. Марченко. - К., 2011. – 30 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
6. Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань:
методичні
рекомендації
/
Укрдержархів,
УНДІАСД;
уклад.
:
Р. Романовський, Л. Одинока, С. Зворський. - К., 2011. – 28 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
7. Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення
облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації /
Укрдержархів, УНДІАСД; уклад. : Н. Христова, М. Ковтун. - К., 2011. – 26 с.
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
Періодичні та продовжувані видання:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник.
Т. 19; Кн. 1. / Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011.– 234 с.
2. Студії з архівної справи та документознавства. науковий щорічник.
Т. 19; Кн. 2. / Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011.– 212 с.
3. Віталій Ковалинський : бібліографічний покажчик. / Архівні та
бібліографічні джерела української історичної думки. / Укрдержархів,
УНДІАСД; уклад.: С. Артамонова, Г. Волкотруб. – К., 2011.– 136 с. – (серія
Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки, вип. 14).
Бюлетені ГЦ НТІ
1. Бюлетень ГСНТІ «Джерелознавчий та історіографічний огляд
видань, присвячених історії розвитку українського конституціоналізму (до
15-ліття прийняття Конституції України)». Вип. 15 / Укрдержархів,
УНДІАСД, Галуз. центр наук.-тех. інформації з архів. справи та
документознавства; уклад.: А. Майстренко, С. Артамонова, Л. Одинока,
Р. Романовський. – К., 2011. – 68 с. Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
2. Бюлетень ГСНТІ «Джерелознавчий та історіографічний огляд
українських та зарубіжних видань, присвячених історії українського
державотворення, становлення та утвердження державних символів України»
(30 с.), вип. № 16 / Укрдержархів, УНДІАСД, Галуз. центр наук.-тех.
інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: А. Майстренко,
С. Артамонова, Л. Одинока, Р. Романовський. – К., 2011. – 30 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#Druk
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Під грифом інституту вийшло 2 автореферати дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, захист яких проходив у
спеціалізованій вченій раді інституту:
1. Гриневич Т. Б. Дослідження історії України в польській історіографії
міжвоєнного періоду : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Гриневич
Тарас Богданович ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011. - 20 c.
2. Ковтун М. В. Українська архівна періодика як джерело вивчення
історії архівної справи (1947-2007 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:
27.00.02 / Ковтун Марина Вікторівна ; Укрдержархів, УНДІАСД. – К., 2011. 20 c.
Співробітниками УНДІАСД опубліковано 42 статті у вітчизняних
наукових фахових виданнях.
Науково-інформаційна діяльність
Протягом року інформація про роботу інституту регулярно
висвітлювалась на власному веб-сайті УНДІАСД, на порталі Укрдержархіву
та в засобах масової інформації.
В 2011 р. значно розширено структуру та оновлено дизайн веб-сайту
інституту, продовжувалось його змістовне наповнення. Започаткована робота
російськомовної версії веб-сайту та розпочато підготовку до створення його
англомовної версії. Постійно оновлювалась інформація головної сторінки,
рубрик «Дорадчі органи», «Спеціалізована вчена рада», «Аспірантура»,
«Публікації на порталі», «Інформуємо громадськість», «Матеріали у ЗМІ».
Основні події з життя колективу та наукової діяльності інституту оперативно
висвітлювались в рубриці «Новини». Постійно доповнювалась рубрика
«Публікації на порталі», що нараховує станом на 01.01.2011 р. 245
найменувань.
Значна увага у звітному році приділялась питанням співпраці з
засобами масової інформації: було розроблено план заходів співпраці зі ЗМІ,
призначено співробітника, відповідального за співпрацю, який здійснював
інформування ЗМІ про заходи, що проходили в інституті, підготовку та
розсилання прес-релізів. Періодично на сторінках преси публікувалися
повідомлення про документознавчі та архівознавчі розробки інституту,
консультації з питань загального та спеціального діловодства, діяльності
архівних підрозділів установ.
Науково-інформаційним відділом інституту постійно здійснювався
бібліографічний та науковий супровід веб-порталу Укрдержархіву зокрема,
розділів «Публікації на порталі», «Нормативно-методичні документи»,
«Архівна освіта», рубрик «Архівні установи Національної академії наук
України», «Архівні установи Міністерства культури і мистецтв України»,
«Архівні установи Міністерства освіти України», «Музеї» розділу «Архівні
установи». Проведено бібліографічне редагування та систематизація списку
друкованих та електронних видань державних архівних установ України за
2011 рік.
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Науково-інформаційний відділ, зокрема ГС НТІ, протягом року
здійснював інформаційне забезпечення виконання науково-дослідної та
науково-методичної роботи УНДІАСД та архівних установ, інформаційне
забезпечення основних груп користувачів: Укрдержархіву, архівних установ,
аспірантів, здобувачів, що працюють поза аспірантурою, науковцівдослідників, зокрема виконано 13 тематичних інформаційних запитів.
Проводилися комплектування та облік книжкового фонду ДІФ, який
протягом року збільшився на 17 примірників. Розроблено модель картки для
електронного каталогу ГЦ НТІ АСД УНДІАСД. Розроблено та розпочато
наповнення електронного каталогу ГЦ НТІ АСД УНДІАСД.
Продовжувалась робота з розповсюдження видань УНДІАСД, зокрема,
видання передані Держархіву м. Києва; Челябінській державній академії
культури і мистецтв; Миколаївській філії Київського національного
університету культури і мистецтв; БілНДІДАС, ВНДІДАС, державним
архівним установам, Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського,
бібліотекам Інституту історії НАНУ та іншим установам. Здійснювалась
офіційна розсилка видань УНДІАСД за визначеним переліком.
Надавались систематичні консультації з питань класифікації видань за
системами ББК та УДК, бібліографічного опису видань за новим
національним стандартом, визначення індексів УДК наукових тем інституту,
публікацій у виданнях УНДІАСД, державних архівних установ,
Укрдержархіву.
Робота вченої ради та методичної комісії інституту
Упродовж 2011 р. відбулось 8 засідань вченої ради, на яких
розглядалися питання поточного планування, звітності та оцінки діяльності
інституту протягом року, результати виконання наукових розробок,
діяльності аспірантури, спеціалізованої вченої ради, друкованих органів
УНДІАСД, затвердження тем дисертаційних досліджень на здобуття
наукового ступеня кандидата та доктора історичних наук аспірантів та
здобувачів, що працюють поза аспірантурою, тощо.
Було проведено 9 засідань методичної комісії, на яких було розглянуто
7 програм виконання планових науково-дослідних робіт, розпочатих у
2011 р. та 9 проектів завершених протягом року науково-дослідних та
науково-методичних розробок перед поданням їх на розгляд Нормативнометодичної комісії Державної архівної служби України.
Підготовлено відзиви на автореферати кандидатських дисертацій:
Горбатюк М. В.
Жукова О. О. «Соціальна політика першого уряду Е. Блера
(1997-2001)» за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.
Кулешов С. Г.
Маркова В. А. «Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи
розвитку» за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство,
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бібліографознавство;
Кубрацька Т. В. «Публікація мемуарів у журналі «Киевская старина»
(1882-1906)» за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни.
Підготовлено також відгуки на атестаційні магістерські та дипломні
роботи випускників Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв та Національного університету культури і мистецтв.
На прохання Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
розглянуто та прорецензовано рукописи наукових розробок «Ефективність
нових матеріалів для зміцнення, стабілізації та реставрації матеріальної
основи бібліотечних документів» (рецензент к. пед. н. Л. П. Одинока,
«Історія Національної академії наук України. 1952-1955» (рецензент д. і. н.
С. Г. Кулешов) та надано експертні висновки на проекти виконаних науководослідних робіт «Історія національної академії наук України 1956-1960
(експерт д. і. н. С. Г. Кулешов), «Оптимізація використання традиційних та
новітніх технологій в системі збереження бібліотечних фондів» (експерт
к. пед. н. Л. П. Одинока).
На прохання УкрІНТЕІ надано рецензії на проекти ДСТУ «Система
стандартів
з
інформації,
бібліотечної
та
видавничої
справи.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги
та правила складання» (рецензенти к. пед. н. С. С. Артамонова та ін.) та
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. ЗАГОЛОВОК. Загальні вимоги та правила
складання» (рецензенти к. пед. н. С. С. Артамонова та ін.).

Робота спеціалізованої вченої ради
За звітний період відбулось 5 засідань спеціалізованої вченої ради, на
яких розглядалися питання прийняття до розгляду дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, приймались до захисту
кандидатські дисертації та проходили їх захисти.
Протягом року у спеціалізованій вченій раді К 2686401 в УНДІАСД з
правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
відбулись 3 захисти кандидатських дисертацій:
за спеціальністю 070006 – історіографія джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни:
Гриневич Т. Б. «Дослідження історії України в польській історіографії
міжвоєнного періоду»;
Чернецький Є. А. «Формування і соціальне структурування шляхти
Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII - першій третині
ХІХ ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз»;
Ковтун М. В. «Українська архівна періодика як джерело вивчення
історії архівної справи (1947-2007 рр.)».
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Наукові конференції, семінари, наради
Організація наукових конференцій, семінарів
В межах виконання теми «Архівна термінологія: українськоанглійський та
англійсько-український словник» проведено два
термінологічних семінари за участю фахівців УНДІАСД та Укрдержархіву
(14 березня та 7 липня) та зовнішній семінар, проведений у рамках круглого
столу, із залученням провідних фахівців Державної архівної служби України,
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української
мови НАН України та інших установ (19 травня), на яких було узгоджено
повний реєстр україномовних термінів, які передбачається включити до
словника та обговорено формат і структуру майбутнього видання.
Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД
Ю. С. Ковтанюк провів у Центральному державному електронному архіві
України семінар на тему «Планування життєвого циклу електронного
документа» (17 березня).
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого
2011 р. № 99-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення
у 2011 році 20-ї річниці незалежності України» та розпорядження Голови
Держкомархіву від 17.02.2011 р. № 449/06-1 спільно з керівництвом
Державного архіву Чернігівської області (директор Р. Б. Воробей) було
проведено зовнішній семінар з підвищення кваліфікації співробітників
інституту на базі Держархіву Чернігівської області, в ході якого науковці
ознайомились з особливостями комплектування, обліку, описування,
зберігання та використання архівних документів в умовах обласного архіву, а
також оглянули архітектурні пам’ятки міста (22 серпня).
Директор інституту к і. н. О. Я. Гаранін та завідувач відділу
документознавства д. і. н. С. Г. Кулешов входили до складу Програмного
комітету
VIII
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми
науки, освіти, практики», що проходила 17-19 травня 2011 р. у Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв. С. Г. Кулешов, зокрема очолив
секцію «Теоретичні проблеми документознавства».
Організація виставок, презентацій
13 травня 2011 р. відбулася презентація науково-методичного
посібника «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія,
методика» (С. Сельченкова, К. Селіверстова), організована спільно з ДАСУ
та Рівненським осередком Спілки архівістів України. До участі у презентації
були запрошені працівники діловодних служб та архівних підрозділів
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держадміністрацій Києва і області, викладачі та студенти ВНЗ, де
викладаються документознавство, діловодство, архівна справа.
Для учасників презентації співробітники науково-інформаційного
відділу організували книжкову виставку тематичних видань інституту.

Міжнародні зв'язки інституту
Міжнародна діяльність інституту у 2011 р. здійснювалась на підставі
угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках співпраці
державних архівних служб. В складі офіційної української делегації
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у черговій тристоронній
зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі, що
проходила з 03 по 06 жовтня у Великому Новгороді (Російська Федерація), де
виступив з доповіддю «Діяльність УНДІАСД по організації використання
документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми
«Архівні зібрання України».
У рамках договору про співпрацю між БелНДІДАС, ВНДІДАС та
УНДІАСД, директор інституту О. Я. Гаранін та старший науковий
співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк взяли участь у
XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Документація в
інформаційному суспільстві: проблеми оптимізації документообігу», яка
проходила на базі Всеросійського науково-дослідного інституту
документознавства та архівної справи 26–27 жовтня у Москві. Доповідь
«Проблеми управління електронним документообігом в Україні та можливі
шляхи їх вирішення», з якою виступив Ю. С. Ковтанюк, викликала жвавий
інтерес серед учасників конференції.
23 грудня директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у засіданні
круглого столу, присвяченого актуальним проблемам документознавства,
архівознавства, археографії з нагоди 20-ї річниці утворення Білоруського
науково-дослідного інституту документознавства і архівної справи та в
урочистих заходах з нагоди ювілею БілНДІДАС.
Налагоджено
постійний обмін науковими
виданнями між
українськими, білоруськими та російськими науковцями-архівістами.
Продовжується співпраця у галузі видавничої діяльності: представники
ВНДІДАС (М. В. Ларін), БілНДІДАС (А. Є. Рибаков В. Ф. Жумарь),
Білоруського державного університету (М. Ф. Шумейко) входять до складу
редколегій періодичних та продовжуваних видань УНДІАСД.
Протягом 2011 року налагоджені зв’язки з архівістами Республіки
Казахстан. На їхнє запрошення старший науковий співробітник УНДІАСД
Ю. С. Ковтанюк взяв участь у конференції «Система електронного
документообігу. Вимоги часу», яка проходила у м. Астана 17 листопада 2011
року на базі Міністерства зв'язку та інформації Республіки Казахстан та при
сприянні АТ «Національні інформаційні технології», де виступив з
доповіддю «Концепція планування життєвого циклу електронного документа
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в Україні (робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка
до передачі на архівне зберігання)».
На прохання директора Інституту історії Люблінського університету
ім. М. Складовської-Кюрі (Республіка Польща) співробітниками інституту
було надано консультації аспірантці інституту Ельжбеті Маркувській з
питань методологічного забезпечення описування архівних документів в
архівних установах України (11 липня 2011 р.).

Підготовка наукових кадрів
Робота аспірантури
На кінець звітного року в аспірантурі навчається 6 аспірантів за
спеціальностями 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни. У 2010/2011 навчальному році 2 аспіранти закінчили
аспірантуру, один з них – достроково у зв’язку із захистом дисертації. На
навчання прийнято 2 аспіранти.
На базі інституту проводились практичні заняття та здійснювалась
виробнича практика студентів Національної академії керівних кадрів
працівників культури і мистецтв (березень 2011 р.).

