Звіт
про наукову діяльність інституту
за 2013 рік
Структура та науковий потенціал інституту
Протягом 2013 р. з метою удосконалення діяльності інституту з
виконання основних завдань, визначених Статутом, була запроваджена нова
структура УНДІАСД, затверджена Головою Укрдержархіву 1 липня 2013
року. Відповідно до нової структури на 01.01.2014 у складі інституту
функціонує 4 наукові підрозділи: відділ архівознавства, відділ
технологічного забезпечення архівної справи з сектором розроблення
технологій забезпечення збереженості архівних документів, відділ
документознавства, відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої
діяльності з сектором науково-технічної інформації. Сектор науковотехнічної інформації виконує функції Галузевої служби науково-технічної
інформації (ГС НТІ) з архівної справи та документознавства. Станом на
01.01.2014 ДІФ ГС НТІ налічує 3324 примірників книг та брошур, 116 річних
комплектів журналів, 22 річні підшивки газет.
До структури інституту також входять сектор бухгалтерського обліку
та звітності і канцелярія .
Станом на 1 січня 2014 р. в інституті працюють 38 співробітників (33
наукових працівники). В числі співробітників інституту – 4 доктори
історичних наук та 16 кандидатів наук (історичних, педагогічних, технічних,
філологічних).
Почесними грамотами і подяками Державної архівної служби України
протягом 2013 р. було відзначено 4-х співробітників інституту.
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Впродовж 2013 р. дослідницька діяльність інституту здійснювалась у
відповідності до найважливіших напрямів наукових досліджень та розробок,
на підставі замовлення Державної архівної служби та річних планів науководослідної та методичної роботи і науково-видавничої роботи державних
архівних установ України.
Наукові розробки інституту стосувалися теоретичних, методологічних
проблем архівознавства та документознавства, технологічного забезпечення
архівної справи. З 15 науково-дослідних робіт, завершення яких заплановане
у 2013 р., виконано 12 НДР. Проект доопрацьованої другої редакції «Правил
роботи з науково-технічною документацією в державних архівах України»
розглянутий НМК Укрдержархіву і відправлений на доопрацювання. Проект
методичних рекомендацій «Розроблення рекомендацій щодо створення та
ведення каталогів в державних архівах», та інструкції «Облік електронних
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інформаційних ресурсів, що зберігаються у Центральному державному
електронному архіві України» схвалені методичною комісією УНДІАСД і
будуть передані на розгляд НМК Укрдержархіву у січні 2014 р.
У галузі «Соціальні та гуманітарні чинники формування в Україні
суспільства і економіки знань. Історична пам’ять та європейські цінності»
наукові дослідження були спрямовані на розроблення галузевого стандарту
«Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного
фонду. Загальні положення» (відповідальний виконавець М. В. Бандура),
який визначає єдині технічні вимоги до створення страхового фонду
документів НАФ, закінчення науково-дослідної роботи «Дослідження стану
нормативно-правової бази України з метою удосконалення ДСТУ 4163-2003
«Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до
оформлення документів» (відповідальний виконавець С. Г. Кулешов), яка
передбачає внесення змін до ДСТУ з метою створення уніфікованих форм
ОРД для забезпечення впровадження системи електронного документообігу.
В галузі «Інформаційні технології та ресурси. Розвиток національних
інформаційних ресурсів та освоєння світових джерел наукової інформації»
велася робота над виконанням галузевої програми «Зарубіжна архівна
україніка»: закінчено роботу над «Переліком фондів, що містять документи
архівної україніки в США» (відповідальний виконавець Р. В. Романовський),
до якого включено відомості про більш ніж 1,5 тис. архівних фондів
державних установ, громадських організацій, приватних архівів США, що
зберігають архівні документи з історії української діаспори. В галузі
«Політико-правові, економічні та управлінські механізми зміцнення
конкурентоспроможності України. Історичні, політико-правові аспекти
стратегії державного будівництва, підвищення якості управління»
здійснювалися наукові розробки, спрямовані на створення нормативної та
методологічної бази для запровадження електронного документообігу та
архівного зберігання електронних документів. Завершено розроблення вимог
до «Уніфікованого інформаційного об’єкту для обміну та зберігання
електронних документів» (відповідальний виконавець П. М. Марченко), які
сприятимуть оптимізації системи електронного діловодства в органах
державної влади і управління та відбиранню електронних документів на
архівне зберігання. Розпочато роботу над «Розробленням методики
приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ
та архівних відділів міських рад», завдяки якому буде визначено конкретну
процедуру передавання на постійне зберігання електронних документів НАФ.
Понад планові завдання було доповнено довідник «Архівна україніка у
федеральних архівах Росії. Реєстр архівних фондів» (2007 р.) відомостями
про більш як 100 фондів архівів Росії, що містять документи архівної
україніки, а також здійснено обстеження архівосховищ Державного архіву
Донецької області, результати якого відображено у спеціальному акті, та
надано рекомендації щодо поліпшення умов зберігання архівних документів.
Надано рецензії на 4 проекти ДСТУ та інші розробки Науково-дослідного,
проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії;
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проведено рецензування робіт, поданих на конкурс науково-методичних і
науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства,
археографії за 2013 р., здійснено наукове редагування рукопису «Анотований
реєстр описів Державного архіву Київської області. Дорадянський період»
(551 c.); перекладено та надіслано до Інформаційного центру з архівної
справи при ВНДІДАС тексти нормативно-правових актів, що стосуються
сучасного розвитку архівної справи в Україні (9 найменувань); підготовлено
матеріали до доповіді Голови Укрдержархіву на урочистому засіданні з
нагоди 90-річчя від дня народження О. Г. Мітюкова, підготовлено матеріали
до доповіді заступника Голови Укрдержархіву на 14-тій Загальній
конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА)
Міжнародної ради архівів, укладено план заходів з відзначення 200-річчя від
дня народження Т. Г. Шевченка, сформовано пропозиції до плану спільних
заходів Укрдержархіву та Росархіву на 2014-2016 рр., надано пропозиції до
галузевої програми підготовки архівних довідників на 2014-2016 рр. та
перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014-2018 рр.;
підготовлено інформацію про роботу веб-сайта УНДІАСД у 2013 р.
Надавались відповіді на звернення громадян та юридичних осіб з
питань оформлення документів та організації роботи зі службовими
документами.
Впровадження результатів досліджень у галузі архівознавства та
документознавства
2013 року УНДІАСД здійснювалось впровадження у практику роботи
державних архівних установ 10 наукових розробок інституту. З цією метою
було оприлюднено тексти розробок інституту, завершених у 2012 р., на вебсайті УНДІАСД, зокрема методичних рекомендацій «Складання архівних
описів», «Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість
архівних документів», «Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення
документів з паперовими носіями», «Служби науково-технічної інформації
архівних установ: інформаційна, організаційна та науково-методична
діяльність», «Розроблення галузевих переліків документів та типових
(примірних) номенклатур справ», «Переліку документів постійного строку
зберігання, що створюють у науково-технічній та виробничій діяльності».
Тексти розробок та їх електронні версії були передані замовникам.
Державним архівним установам була розіслана інформація про останні
науково-методичні розробки УНДІАСД та електронні адреси веб-сайтів, на
яких розміщено тексти методрозробок.
Методичні рекомендації «Складання архівних описів» були
надруковані за надані спонсорами кошти та розіслані у державні архівні
установи. Запропоновані в рекомендаціях форми архівних описів
запроваджені для використання Правилами роботи архівних установ України
(2013 р.)
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В рамках впровадження методрекомендацій «Служби науковотехнічної інформації архівних установ: інформаційна, організаційна та
науково-методична діяльність» інститутом було організовано семінар
«Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації
державних архівних установ України» (15.11.2013), у якому взяли участь
понад 50 працівників служб НТІ центральних, обласних та галузевих архівів.
На семінарі було обговорено правові аспекти та основні напрями діяльності
служб науково-технічної інформації державних архівних установ України.
Визначені форми й методи їх інформаційної, науково-методичної роботи та
довідково-інформаційного обслуговування. Також було розглянуто
рекомендації щодо організації довідково-інформаційного фонду служби
науково-технічної інформації архіву та представлено на прикладі системи
Ірбіс впровадження електронного каталогу довідково-інформаційного фонду.
З метою впровадження наукових розробок здійснювалась публікація
матеріалів досліджень у фахових виданнях, надавались консультації
державним архівним установам з роз’ясненнями щодо окремих положень
впроваджуваних документів, зокрема з питань розроблення галузевих
переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ, складення
архівних описів та ін.
У червні 2013 р. завідувачі відділів УНДІАСД Н. М. Христова та
Л. Ф. Приходько виступили з доповідями за матеріалами розробок інституту
на науково-практичному семінарі «Державний облік документів
Національного архівного фонду», що проводився для працівників державних
архівних установ України департаментом діловодства, формування,
зберігання та обліку документів Національного архівного фонду.
Видавнича діяльність
2013 року інститутом було здійснено 13 видань (з них 7 на цифрових
носіях), серед яких довідники, аналітичні огляди, методичні рекомендації,
періодичні та продовжувані видання, автореферати кандидатських
дисертацій.
За звітний період видано:
Довідники, словники, бібліографічні покажчики:
1. Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних
фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль,
М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. –
К., 2013. – 909 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
2. Реєстр розсекречених архівних фондів України : Міжархів.
довідник. Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів
України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих
органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та

5

документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К.,
2012. – 382 с. Режим доступу http://undiasd.archives.gov.uа
3. Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник.
Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України,
Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя
(2004-2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та
документознавства ; Упоряд. С. Зворський ; Редкол. : О. Гінзбург (гол.) та ін.
– К., 2013. – 706 с. Режими доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
Нормативні документи та методичні посібники:
1. Складення архівних описів : метод. рекомендації / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД ; уклад. : Н. М. Христова. – К. : УНДІАСД, 2013.
– 137 с.
2. Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації / Укрдержархів,
УНДІАСД ; уклад. : О. М. Загорецька. – К. : УНДІАСД, 2013. – 55 с. Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
3. Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість
архівних документів : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД ;
уклад. : О. Я. Гаранін, Н. М. Христова, І. В. Срібняк. – К. : УНДІАСД, 2012. –
28 с. Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
4. Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з
паперовими носіями : метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД ;
уклад. : О. П. Володіна, М. В. Горбатюк, А. Ю. Слизький. – К., 2012. – 44 с.
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua
Періодичні та продовжувані видання:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Т. 20 / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД. – К., 2012. – 333 с.
2. Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 13 / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД. – К., 2012. – 280 с.
Бюлетені ГЦ НТІ
1. Бюлетень ГЦ НТІ «Нові надходження до Довідково-інформаційного
фонду Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та
документознавства». Вип. 19 / Держ. архів. служба України, Укр. наук.дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн.
інформації з архів. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко,
Р. В. Романовський. - К., 2013. - 39 с. – Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua
Матеріали наукових конференцій
1. Електронний документ: актуальні завдання та практичне
впровадження (Життєвий цикл електронного документа) : матеріали Міжнар.
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наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р., м. Київ / Держ. архів. служба
України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства, Центр. держ.
електрон. архів України, Нац. Академія держ. упр. при Президентові
України. – К., 2012. – 131 с.
2. Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на
сучасному етапі : матеріали наук. конф. з міжнар. участю, 14 берез. 2013 р.,
м. Київ. – К., 2013. – 192 c.
Під грифом інституту вийшов автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, захист якої проходив у
спеціалізованій вченій раді інституту:
1. Загорулько Р. О. Газети Києва 1905–1914 рр. як джерело вивчення
українського питання : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Загорулько
Ростислав Олександрович ; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К.,
2013. – 16 с.
За участю завідувача відділу технологічного забезпечення архівної
справи Н. М. Христової було підготовлено видання :
Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України,
Держ. архів. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та
документознавства ; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П.
Прись, С. В. Сельченкова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – К., 2013. – 243 с.
Підготовлено до друку:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Науковий щорічник.
Т. XXI.
2. Пам’ятки. Археогр. щорічник. Т. 14.
3. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в архівах
України. Міжархівний довідник. Т. 8, кн. 2-3 : Хмельницька обл.
4. Бюлетень ГЦНТІ . Вип. 20.
5. Інформаційний буклет «УНДІАСД».
Співробітниками УНДІАСД опубліковано 30 статей у вітчизняних та
зарубіжних наукових фахових виданнях.
Науково-інформаційна діяльність
Протягом року інформація про роботу інституту постійно
висвітлювалась на власному веб-сайті УНДІАСД та в засобах масової
інформації. На веб-сайті інституту були оновлені рубрики: «Історія
інституту», «Структура інституту», «Дорадчі органи», «Аспірантура»,
«Публікації на порталі», «Інформуємо громадськість», «Матеріали у ЗМІ»;
створено нові рубрики: «Дирекція» та «Електронний каталог Довідковоінформаційного фонду Галузевого центру науково-технічної інформації з
архівної справи та документознавства». Основні події з життя колективу та

7

наукової діяльності інституту оперативно висвітлювались в рубриці
«Новини» (59 повідомлень). Постійно доповнювалась рубрика «Публікації на
порталі», що нараховує станом на 01.01.2014 308 найменувань. Загальний
обсяг інформації на веб-сторінці зріс зі 170 МБ/ГБ у 2012 р. до 915 МБ/ГБ у
2013 р. Діють україномовна, російськомовна та англомовна версії веб-сайту.
Значна увага у звітному році приділялась питанням співпраці з
засобами масової інформації: було розроблено план співпраці зі ЗМІ,
постійно здійснювалося інформування засобів масової інформації про
заходи, що проходили в інституті, підготовка та розсилання прес-релізів.
Періодично на сторінках преси публікувалися відомості про документознавчі
та архівознавчі розробки інституту, консультації з питань загального та
спеціального діловодства, діяльності архівних підрозділів установ
підприємств, організацій, зокрема в журналах «Діловодство та
документообіг», «Довідник кадровика», «Кадрова практика», «Секретарреферент», (20 публікацій). Всього протягом року співробітниками інституту
було підготовлено 32 публікації у пресі (25 повнотекстових статей, 4
фрагменти публікацій, 3 повідомлення в т. ч. у Інтернет-виданнях). Серед
найважливіших варто назвати статтю директора УНДІАСД О. Я. Гараніна в
альманасі «Наука і суспільство» (січень 2013р.)
Науково-інформаційний відділ інституту продовжував забезпечувати
бібліографічний та науковий супровід розділів веб-порталу Укрдержархіву.
Протягом 2013 р. було виявлено та передано понад 70 бібліографічних записів
до рубрики «Архівна україніка», понад 60 записів до рубрики «Огляди музейних
фондів, колекцій, зібрань».
ГЦ НТІ здійснював інформаційне забезпечення виконання науководослідної та науково-методичної роботи УНДІАСД та архівних установ,
інформаційне забезпечення основних груп користувачів: Укрдержархіву,
архівних установ, аспірантів, здобувачів, що працюють поза аспірантурою,
науковців-дослідників, зокрема було розіслано 9 інформаційних листів з
відомостями про наукові конференції з проблем архівознавства, архівної
справи, документознавства та суміжних дисциплін, нові надходження до
ДІФ, науково-методичні розробки УНДІАСД тощо, виконано 40 тематичних
інформаційних
запитів.
Продовжувалося
комплектування,
облік,
упорядкування книжкового фонду ДІФ, який протягом року збільшився на
1048 примірників. Тривало наповнення електронного каталогу ДІФ, до якого
було внесено біля 1000 записів. Протягом року електронний каталог був
підготовлений та розміщений на веб-сайті УНДІАСД. Проводилося
розповсюдження видань інституту, зокрема, видання були передані до
Інституту менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтва, Харківської державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Національної
історичної бібліотеки України, Національної парламентської бібліотеки
України, Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського, Фонду «Сейбр-Світло» (м. Львів), Державної наукової
архівної бібліотеки, державних архівних установ тощо, здійснювалась
офіційна розсилка видань УНДІАСД відповідно до визначеного переліку.
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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. Визначено індекси УДК до 20 різних видань та 45 статей.
Підготовлено бібліографію нормативно-правових документів та методичних
посібників для видання «Правил роботи архівних установ України» (209
бібліографічних записів).
Підготовлено 19-й та 20-й випуски інформаційних бюлетенів ГЦ НТІ.
Подано звіт про видавничу діяльність УНДІАСД до Книжкової палати
України, інформаційні матеріали для публікації у бюлетені «Вісник
Державної архівної служби України», розроблено покажчики змісту
наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства»
(т. 1-20) та археографічного щорічника «Пам’ятки» (Т. 1-13).
Робота вченої ради, дирекції, методичної комісії інституту
Впродовж 2013 р. відбулось 6 засідань вченої ради, на яких
розглядалися питання поточного планування, звітності та оцінки діяльності
інституту, роботи аспірантури, друкованих органів УНДІАСД, затвердження
тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук аспірантів та здобувачів, що працюють поза аспірантурою,
результати науково-дослідних робіт, що виконувалися у звітному році, тощо.
У лютому 2013 р. на засіданні вченої ради було обговорено пропозиції щодо
оптимізації структури інституту, в квітні – затверджено програми
кандидатських іспитів та вступних іспитів до аспірантури УНДІАСД.
Продовжила роботу дирекція інституту, яка протягом року провела 7
засідань та розглянула питання виконання квартальних планів роботи
структурними
підрозділами,
діяльності
служби
охорони
праці,
протипожежної безпеки, співпраці зі ЗМІ, роботи Галузевого центру науковотехнічної інформації тощо. Щоквартально заслуховувалися звіти про хід
виконання плану усунення недоліків у діяльності УНДІАСД, виявлених
комплексною перевіркою Укрдержархіву.
Протягом звітного року було проведено 9 засідань методичної комісії,
на яких розглядались проекти виконаних співробітниками інституту науковометодичних розробок, затверджувались календарні плани виконання
ініціативних тем наукових розробок, заслуховувались річні звіти про хід
виконання НДР, термін виконання яких перевищує 1 рік.
Були підготовлені також відгуки на кваліфікаційні, магістерські та
дипломні роботи випускників Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, Київського національного університету культури і
мистецтв.
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Надано рецензії на колективну монографію «Тенденції впливу
глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України»
(НБУВ), рукопис практикуму «Комп’ютерні мережі і телекомунікації» для
студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
(НАКККІМ), черговий том збірника документів «Архів Коша Нової
Запорозької Січі».
На виконання доручень Укрдержархіву підготовлено пропозиції до
рукопису методичних рекомендацій «Оцінка ефективності наукових робіт»,
зауваження та пропозиції до проекту ДСТУ33.204: 201_«Страховий фонд
документації. Об’єкти культурної спадщини науки і техніки. Порядок
створювання та формування», відгук на остаточну редакцію проекту МР75.2-37552598-013:201_«Страховий фонд документації. Оцінка ефективності
наукових робіт» та інші роботи Харківського НДІ мікрографії.
Робота спеціалізованої вченої ради
За звітний період відбулось 4 засідання спеціалізованої вченої ради, на
яких розглядалися питання експертизи дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук, прийняття їх до захисту та захист
дисертацій.
Протягом року у спеціалізованій вченій раді К 2686401 в УНДІАСД з
правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
відбувся 1 захист кандидатської дисертації (дисертант – працівник архівної
галузі)
за спеціальністю 070006 – історіографія джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни:
Р. О. Загорулько «Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення
українського питання»
Наукові конференції, семінари, наради
Організація наукових конференцій, семінарів
14 березня 2013 р. спільно з Укрдержархівом, ЦДАМЛМ України,
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка була
організована наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавчі та
джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі», у роботі
якої взяли участь близько 70 учасників: представники вищих навчальних
закладів, наукових та науково-дослідних установ, державних архівів з різних
регіонів України, Республіки Білорусь та Польщі. Учасники конференції
обговорили питання розвитку та зміцнення міжнародної співпраці між
науковими і навчальними закладами у сфері реалізації спільних проектів,
наукової, дослідницької і освітньої діяльності, обміну науковцями,
викладачами і студентами, посилення уваги наукової спільноти до
теоретичних питань архівознавства та документознавства, продовження
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практики дискусій у форматах круглих столів, семінарів, конференцій та на
сторінках періодичних видань.
15 листопада 2013 р. з ініціативи УНДІАСД був проведений науковопрактичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку служб науковотехнічної
інформації
державних
архівних
установ
України».
Співорганізаторами заходу виступили Державна архівна служба України та
кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У
роботі семінару взяли участь близько 50 учасників, серед яких представники
державних архівів з різних регіонів України та науковці. Учасники семінару
обговорили правові аспекти та основні напрями діяльності служб науковотехнічної інформації державних архівних установ України, питання
організації довідково-інформаційного фонду служби науково-технічної
інформації архіву та впровадження електронного каталогу довідковоінформаційного фонду (на прикладі системи Ірбіс).
УНДІАСД виступив співорганізатором (разом з кафедрою
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки та Інститутом
української
археографії)
Чотирнадцятих
джерелознавчих
читань,
присвячених 170-річчю створення Київської археографічної комісії, що
пройшли у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
17 грудня 2013 р.
Організація виставок, презентацій
У 2013 р. ГЦ НТІ для студентів Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (лютий 2013 р.) та Національного авіаційного
університету (квітень 2013 р.), що проходили виробничу практику на базі
інституту, було підготовлено виставки навчальних посібників та довідкових
видань УНДІАСД, на кожній з яких було представлено понад 20
найменувань книг.
14 березня 2013 р. для учасників наукової конференції з міжнародною
участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на
сучасному етапі» було організовано тематичну виставку літератури з ДІФ
ГЦ НТІ (32 видання).
До науково-практичного семінару «Сучасний стан та перспективи
розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ
України» (15 листопада 2013 р.) відділом науково-інформаційної та
редакційно-видавничої роботи було підготовлено виставку методичних
розробок державних архівних установ України, що надійшли до ДІФ (понад
60 найменувань).
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Міжнародні зв’язки інституту
Протягом 2013 р. міжнародна діяльність інституту здійснювалась на
підставі угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках
співпраці державних архівних служб.
У рамках договору про співпрацю між БілНДІДАС, ВНДІДАС та
УНДІАСД, директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у ХХ Міжнародній
науково-практичній конференції «Документація в інформаційному
суспільстві: ефективне управління електронними документами» (м. Москва,
Російська Федерація), на пленарному засіданні якої виступив з доповіддю
«Документування інформації в сучасних умовах за допомогою технічних
пристроїв». За активну участь в організації та проведенні конференції йому
було вручено відповідний диплом.
Під час роботи конференції російським колегам було передано останні
друковані видання УНДІАСД. Налагоджено також обмін електронними
версіями видань УНДІАСД з БелНДІДАС, ВНДІДАС та архівними
установами Російської Федерації.
На прохання Інформаційного центру з архівної справи при ВНДІДАС
перекладено російською мовою та надіслано тексти нормативно-правових
актів, що стосуються сучасного розвитку архівної справи в Україні.
Постійно здійснюється взаємне інформування про плани роботи,
наукові розробки, конференції, семінари тощо шляхом висвітлення на вебсайті у рубриці «Новини партнерів УНДІАСД», надсилання інформаційних
листів, повідомлень, запитів через Інтернет-мережу.
Продовжувалася співпраця у галузі видавничої діяльності:
представники ВНДІДАС (М. В. Ларін), Московського історико-архівного
інституту РГУ (О. В. Алексєєва), БілНДІДАС (А. Є. Рибаков, В. Ф. Жумарь),
Білоруського державного університету (М. Ф. Шумейко) входять до складу
редакційних колегій періодичних та продовжуваних видань УНДІАСД.
В рамках домовленостей про взаємне рецензування науково-дослідних
робіт і дисертаційних досліджень ВНДІДАС надано рецензію на
доопрацьований співробітниками інституту реєстр «Архівна україніка в
Росії».
Зміцненню міжнародних зв’язків УНДІАСД сприяли: проведення
наукової конференції за міжнародною участю «Архівознавчі та
джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі», у якій
взяла участь радник Генерального директора Генеральної дирекції
державних архівів Польщі Ева Росовська, та участь директора УНДІАСД
О. Я. Гараніна у ХІІІ конференції з циклу конференцій архівів країн
Центральної та Східної Європи «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata»,
організованій Генеральною дирекцією державних архівів Польщі та
Польським інститутом національної пам’яті у Варшаві 22-23 травня 2013 р.,
де він виголосив доповідь «Українська практика використання архівних
документів, створених в традиційній та електронній формах».
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Підготовка наукових кадрів
На кінець звітного року в аспірантурі УНДІАСД навчається 6
аспірантів (в їх числі 4 працівники архівної галузі) за спеціальностями
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни, 27.00.02 – документознавство, архівознавство. 4 аспіранти
навчаються за бюджетні кошти відповідно до державного замовлення. У
2012/2013 навчальному році 1 аспірант закінчив аспірантуру, 2 – були
прийняті на навчання.
На базі інституту проводились практичні заняття та здійснювалась
виробнича практика студентів Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв та Національного авіаційного університету.

