Звіт
про наукову діяльність інституту
за 2014 рік
Структура та науковий потенціал інституту
На 01.01.2015 р. 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 науково-технічної інформації одночасно виконує функції Галузевої
служби науково-технічної інформації (ГС НТІ) з архівної справи та
документознавства. Станом на 01.01.2015 р. ДІФ ГС НТІ налічує 3367
примірників книг та брошур, 125 річних комплектів журналів, 23 річні
підшивки газет.
У структурі інституту також функціонують: канцелярія та сектор
бухгалтерського обліку та звітності.
Станом на 1 січня 2015 р. в інституті працюють 34 співробітників (30
наукових працівників, що виконують НДР). В числі співробітників
інституту – 3 доктори історичних наук та 16 кандидатів наук (історичних,
педагогічних, філологічних). 3 співробітники інституту мають вчене звання
професора, 5 – старшого наукового співробітника, 3 - доцента.
Протягом року Почесними грамотами Державної архівної служби
України, Міського комітету профспілки працівників державних установ та
Подякою Міністерства юстиції України було відзначено 6-х співробітників
інституту.
Директору УНДІАСД О. Я. Гараніну було присуджено диплом
переможця конкурсу «Автор року – 2013», що проводився редакцією
журналу «Архіви України».
Завідувач відділу документознавства С. Г. Кулешов став лауреатом
премії імені Василя Веретеннікова в галузі архівознавства, археографії і
документознавства
як
автор
навчального
посібника
«Загальне
документознавство».
Найважливіші досягнення в галузі архівознавства
та документознавства
Впродовж 2014 р. дослідницька діяльність інституту у галузі
архівознавства та архівної справи була спрямована на дослідження стану
галузевої науки та розроблення Програми розвитку галузевої науки на 20152020 рр., з урахуванням необхідності її системного розвитку та розширення
спектра наукових напрямів, у якій характеризується стан та сучасні тенденції
розвитку наукових досліджень в галузі документознавства та архівознавства,

аналізуються здобутки та проблеми розвитку галузевої науки, визначаються
невикористані ресурси та шляхи розв’язання існуючих проблем,
обґрунтовуються перспективні напрями розвитку наукових досліджень та
пропонуються заходи їх ефективної реалізації. З метою посилення ролі
УНДІАСД як провідної наукової установи галузі, розроблено методичні
рекомендації з визначення показників ефективності наукової діяльності
інституту, які дають змогу об’єктивно оцінити результати наукових
досліджень інституту та їх впливу на розвиток архівної галузі.
Значна увага приділялась розробкам в галузі державної стандартизації
архівної справи і та організації діловодства. Було переглянуто, внесено зміни та
підготовлено до передавання на затвердження центральним органом
виконавчої влади у сфері стандартизації проект ДСТУ 4163-2003 «Державна
уніфікована система документації. Уніфікована система організаційнорозпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Застосування
ДСТУ 4163-2003 в діловодстві установ та організацій сприятиме уніфікації форм
ОРД та прискоренню процесу запровадження електронного документообігу.
Одночасно підготовлено першу редакцію Національного стандарту
«Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного
архівного фонду», закінчення якого заплановане у 2015 р. Впровадження
стандарту в практичну діяльність архівних установ сприятиме унормуванню
вимог до умов зберігання документів НАФ.

Характеристика тематики й обсягу виконуваних НДМР

Впродовж 2014 р. наукова діяльність інституту здійснювалась у
відповідності з замовленням Державної архівної служби України та на
підставі річних планів науково-дослідної та методичної роботи і наукововидавничої роботи державних архівних установ України. У звітний період
УНДІАСД працював над виконанням 16 науково-дослідних робіт. Наукові
розробки інституту стосувалися теоретичних, методологічних проблем
архівознавства та документознавства, технологічного забезпечення архівної
справи, науково-інформаційного забезпечення діяльності архівних установ.
Відповідно до плану протягом року завершено виконання 12 НДР, робота над
4 НДР буде продовжена у 2015 р.
Основна частина проведених досліджень стосувалася питань
забезпечення збереженості та поліпшення державного обліку документів
НАФ. З метою запобігання виникненню пожежонебезпечних ситуацій в
архівосховищах розроблено нову редакцію «Правил пожежної безпеки для
державних архівних установ України», які на основі сучасних нормативноправових актів регламентують вимоги щодо пожежної безпеки територій,
будівель, приміщень архівних установ, порядку організації і контролю за
виконанням правил пожежної безпеки в архівних установах, обов’язків та дій

працівників архівів у разі виникнення пожежі. Удосконаленню облікових
технологій у архівних установах сприятиме Інструкція «Облік документів у
державних архівах України», підготовлена з урахуванням основних
положень сучасної нормативно-правової бази, зокрема «Правил роботи
державних архівів України» в редакції 2013 р. Унормування вимог щодо
організації, комплектування, обліку, забезпечення збереженості та
користування
науково-технічною
документацією
як
складовою
Національного архівного фонду передбачають «Правила роботи з науковотехнічною документацією в архівних установах». У ІІІ кварталі 2014 р.
розпочато роботу над НДР «Розроблення теоретичних та методичних засад
науково-технічного опрацювання науково-технічних документів. Методичні
рекомендації», що передбачає визначення теоретичних засад та практичних
методів науково-технічного опрацювання НТД на основі опрацювання
сучасної нормативно-методичної бази з питань роботи з науково-технічною
документацією.
Значна частина науково-методичних розробок інституту була
спрямована на удосконалення експертизи цінності архівних документів та
розширення бази формування Національного архівного фонду. З метою
оптимізації складу та змісту Національного архівного фонду, створення
повноцінної джерельної бази, що всебічно відображає історію розвитку
українського суспільства підготовлено «Примірні списки видів державних
підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ»
та розроблено методичні рекомендації з підготовки таких списків.
Поліпшенню організації роботи з комплектування державних архівних установ
статистичною документацією, що утворюється в діяльності органів
державного управління, установ, підприємств та організацій сприятимуть
розроблені інститутом «Перелік видів статистичної документації, що підлягає
прийманню на постійне зберігання» та «Методичні рекомендації по
комплектуванню державних архівних установ, архівних відділів міських рад
статистичною документацією».
З метою удосконалення нормативно-методичного забезпечення
діловодства у звітному році здійснено науковий аналіз та розроблення складу
реквізитів для побудови уніфікованих форм організаційно-розпорядчих
документів, зафіксованих в новій редакції Державного класифікатора
управлінської документації, на базі якого буде підготовлено новий збірник
уніфікованих форм ОРД.
Одним з пріоритетних напрямів наукових досліджень УНДІАСД
залишалиcя питання нормативно-методичного забезпечення впровадження
електронного документообігу та архівного зберігання електронних
документів. Протягом року на основі дослідження інформаційних об’єктів
приймання-передавання електронних документів, їх структури та змісту було
розроблено методику та підготовлено методичні рекомендації з прийманняпередавання електронних документів до державних архівних установ та архівних
відділів міських рад, що спрямовані на унормування процесу приймання на
архівне зберігання електронних документів.

У зв’язку з суттєвими змінами законодавства України у сфері охорони
праці, інститутом було проведене дослідження стану сучасної нормативноправової бази та підготовлено нову редакцію «Правил охорони праці для
архівних установ України», впровадження яких сприятиме удосконаленню
роботи служб охорони праці у державних архівних установах.
В рамках виконання функцій галузевої служби науково технічної
інформації з архівної справи та документознавства з метою ознайомлення
українських архівістів зі світовою практикою стандартизації в галузі
технологічного забезпечення архівної справи та діловодства співробітниками
відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності
УНДІАСД було здійснене дослідження та аналіз міжнародних стандартів у
сфері архівної справи та діловодства. Для забезпечення інформування
працівників архівної галузі про новітні фахові публікації у провідних
архівознавчих часописах Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії та інших країн
світу, а також міжнародних фахових друкованих органах, проведене
дослідження та аналіз зарубіжної періодики з питань архівної справи та
документознавства. За результатами обох досліджень підготовлені до
публікації науково-аналітичні огляди.
Понад планові завдання було проведено мікробіологічне та
ентомологічне обстеження стану архівосховищ та архівних документів
Центрального державного історичного архіву, м. Київ, Галузевого
державного архіву Міністерства оборони України, Галузевого державного
архіву Міністерства закордонних справ України, Державного архіву
Київської області, про що складено відповідні акти з рекомендаціями щодо
проведення превентивних та знешкоджувальних заходів стосовно
біологічних шкідників та поліпшення умов зберігання архівних документів.
За результатами обстеження ЦДІАК України буде підготовлено звіт з НДР.
Протягом звітного року колективом інституту виконано низку
додаткових до плану доручень Державної архівної служби України:
підготовлено аналітичні матеріали про стан архівної справи в Україні у 20032013 рр.; складено інформаційну довідку про органи управління архівною
справою у країнах світу, підібрано, перекладено російською мовою та
надіслано до ВНДІДАС тексти нормативно-правових актів щодо порядку
державного обліку документів Національного архівного фонду та порядку
користування документами Національного архівного фонду України, що
належать державі, територіальним громадам (для Інформаційного вісника
ЄВРАЗІКИ); розроблено Концепцію розвитку архівної справи в Україні на
період до 2020р.; підготовлено пропозиції щодо концепції історичної освіти в
Україні; надано аналітичну інформацію про роботу веб-сайта УНДІАСД у
2014 р.
Постійно надсилалась інформація для публікації у бюлетені «Вісник
Державної архівної служби України» та бібліографічні матеріали для
поновлення відомостей на веб-порталі Укрдержархіву.
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
Впровадження результатів наукових досліджень УНДІАСД у звітний
період здійснювалося відповідно до Плану впровадження наукових та
методичних розробок на 2014 рік, яким передбачено впровадити у практичну
діяльність архівних установ результати 8 наукових розробок. Через
відсутність фінансування видавничої діяльності інституту, єдиною
прийнятною формою впровадження є опублікування результатів наукових
досліджень на офіційному веб-сайті УНДІАСД. Зокрема, було оприлюднено:
СОУ «Порядок створення страхового фонду документів Національного
архівного фонду»;
Методичні рекомендації «Вплив біологічних факторів на збереженість
архівних документів»;
Методичні рекомендації «Методика оцінювання фізичного стану
документів»;
Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в
унікальних документах Національного архівного фонду;
Примірна номенклатура справ апарату обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації;
Примірна номенклатура справ апарату районної, районної у мм. Києві і
Севастополі державної адміністрації;
Вимоги до уніфікованого інформаційного об’єкта для обміну та
зберігання електронних документів;
Методичні рекомендації «Визначення категорійності архівних фондів».
Практичне застосування нових розробок інституту сприятиме
унормуванню вимог до створення страхового фонду документів НАФ,
мінімізації шкідливого впливу біологічних факторів на збереженість
архівних документів, оптимізації процесу оцінювання фізичного стану
документів за сукупністю показників, удосконаленню методики підготовки
номенклатур справ апаратів обласних, міських та районних державних
адміністрацій відповідно до нової редакції Переліку типових документів.
Співробітниками інституту постійно надавались консультації
працівникам архівних установ стосовно науково-методичних розробок
УНДІАСД, зокрема з питань впливу біологічних факторів на збереженість
архівних документів та переліку всесвітньо відомих осіб, інформація про
яких може міститися в унікальних документах НАФ та ін.; за потреби
надсилались копії текстів методичних розробок.
З метою впровадження наукових розробок здійснювалась публікація
результатів досліджень у фахових виданнях.
На виконання рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/2
«Про стан усунення недоліків, виявлених під час проведених перевірок

діяльності УНДІАСД» було підготовлено та надіслано анкету до 47
державних архівів стосовно визначення ефективності впровадження в
діяльність державних архівів наукових розробок УНДІАСД. Результати
проведеного моніторингу узагальнено в аналітичній довідці, за результатами
аналізу підготовлено публікацію для журналу «Архіви України».
Видавнича діяльність
У 2014 році видавнича діяльність здійснювалася відповідно до річного
Плану науково-видавничої діяльності УНДІАСД та плану видавничої
діяльності державних архівних установ, згідно з якими інститутом було
здійснено низу видань (частково на цифрових носіях, зокрема компактдисках), серед яких довідники, продовжувані видання, матеріали наукових
конференцій, автореферати кандидатських дисертацій. Частина видань
здійснена на виконання плану 2013 року, через затримку в отриманні
видавничого індексу «ISBN» до липня 2014 р.
За звітний період видано:
Довідники, словники, бібліографічні покажчики:
1. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах України: міжархів. довідник: Том 8, книга 1: Метричні книги у
фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський,
В. Патик. – К., 2013. – 857 с.
2. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівахУкраїни: міжархів. довідник: Том 8, книга 2: Метричні книги у
фондах Державного архіву Хмельницької області / Укрдержархів; Укр. наук.досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: С. Зворський,
В. Патик. – К., 2013. – 386 с.
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.
4. 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 документознавства ;
упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. – К., 2012. – 382 с

Періодичні та продовжувані видання:
1. Студії з архівної справи та документознавства. Т. 21 / Держ. архів.
служба України, УНДІАСД. – К., 2013. – 184 с.
2. Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 14 / Держ. архів. служба України,
УНДІАСД. – К., 2013. – 240 с.

Спільно з кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка видані
матеріали наукових конференцій, співорганізатором яких виступав
УНДІАСД:
1. П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення
кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки: матеріали
Всеукр. наук. конф., 4 листоп. 2014 р., секція 2: Архівознавство та
документознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф.
архівознавства та спец. галузей іст. науки, УНДІАСД Держ. архів. служби
України. – К., 2014. – 152 с.
2. Чотирнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 170-річчю
створення Київської археографічної комісії: матеріали Всеукр. наук. конф.,
17 грудня 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, УНДІАСД Держ. архів. служби
України. – К., 2014. – 131 с.

Під грифом інституту вийшли автореферати дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук, захист яких проходив у
спеціалізованій вченій раді інституту:
1. Алєксєєв С. Ю. Документи Крайового управління архівів, бібліотек
та музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території
Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.06 / Алєксєєв Сергій Юрійович; Держ. архів. служба України,
УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.
2. Вінтонів Х. М. Українські документально-інформаційні ресурси у
віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та
методика пошуку: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 27.00.02 / Вінтонів
Христина Михайлівна; Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – К., 2014. –
20 с.
3. Доліновський В. І. Організація та діяльність Земського архіву у
Львові (1919–1933 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 27.00.02 /
Доліновський Володимир Іванович; Держ. архів. служба України,
УНДІАСД. – К., 2014. – 20 с.

Співробітниками УНДІАСД опубліковано 22 статті у вітчизняних та
зарубіжних наукових фахових виданнях.
Науково-інформаційна діяльність
Впродовж звітного року інформація про роботу інституту постійно
висвітлювалась на власному веб-сайті УНДІАСД та в засобах масової
інформації. На веб-сайті інституту були оновлені рубрики: «Структура
інституту», «Аспірантура», «Спеціалізована вчена рада», «Публікації на
порталі», «Інформуємо громадськість», «Матеріали у ЗМІ»; створено нову
рубрику «Нормативно-методичні розробки УНДІАСД» та окремі сторінки з
новим дизайном для часописів «Студії з архівної справи», «Пам’ятки».
Основні події з життя колективу та наукової діяльності інституту оперативно
оприлюднювалися в рубриці «Новини та анонси», яка оновлювалась з
періодичністю 2-3 рази на тиждень. Постійно доповнювалась рубрика
«Публікації на порталі», що нараховує станом на 01.01.2015 340
найменувань. Загальний обсяг інформації на веб-сторінці зріс з 915 МБ/ГБ у
2013 р. до 1,370 МБ/ГБ у 2014 р. Крім україномовної, функціонують також
російськомовна та англомовна версії веб-сайту.
З метою забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводу
суспільно-значущих заходів та популяризації діяльності і наукових розробок
УНДІАСД інститут продовжив співпрацю з засобами масової інформації, яка
здійснювалася на базі річного плану співпраці зі ЗМІ. Відповідно до
зазначеного плану до ЗМІ постійно подавалась інформація про заходи, що
проходили в інституті. Продовжувалась публікація на сторінках преси
відомостей про документознавчі та архівознавчі розробки інституту,
надавались консультації з питань кадрового діловодства, документування
діяльності архівних підрозділів установ підприємств, організацій. В
журналах «Діловодство та документообіг», «Кадрова практика», «Секретарреферент», «Довідник директора школи» співробітники інституту ведуть
спеціальні рубрики, присвячені питанням організації загального та кадрового
діловодства в установах. Всього протягом року співробітниками інституту
було здійснено 28 публікацій у пресі. Серед найважливіших варто назвати
статтю старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД
В. В. Юрченко в газеті «Освіта України» № 12 (1381) від 24 березня 2014 р.
«На варті історії. Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства: наші здобутки та перспективи (до 20-річчя з дня
заснування)». На честь відзначення 200-річчя від дня народження Тараса
Шевченка в архівно-музейному комплексі «Літературно-мистецькі Плюти»
(Київська область, Обухівський район, с. Плюти) директор УНДІАСД
О. Я. Гаранін та старший науковий співробітник відділу технологічного
забезпечення архівної справи Н. В. Мурашко надали інтерв'ю місцевому
телеканалу «Дні-Про», яке було продемонстроване в телевізійній
інформаційній програмі «Новини з Українки» 23 травня 2014 р.

Науково-інформаційний відділ інституту продовжував забезпечувати
бібліографічний та науковий супровід розділів веб-порталу Укрдержархіву.
Протягом 2014 р. було виявлено та передано 97 бібліографічних записів до
рубрики «Архівна україніка»та 52 записи 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 2 інформаційні листи з
відомостями про нові надходження до ДІФ, науково-методичні розробки
УНДІАСД, виконано 40 тематичних інформаційних запитів. Продовжувалося
комплектування, облік, упорядкування книжкового фонду ДІФ, який
протягом року збільшився на 43 примірники. Тривало наповнення
електронного каталогу ДІФ, до якого було внесено 1200 записів, які
одночасно розміщувалися на веб-сайті УНДІАСД. Проводилося
розповсюдження видань інституту, зокрема, видання були передані до,
Національної історичної бібліотеки України, Національної парламентської
бібліотеки України, Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського, Державної наукової архівної бібліотеки, державних
архівних установ, музеїв тощо, здійснювалась офіційна розсилка видань
УНДІАСД відповідно до визначеного переліку.
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 для статей журналів «Архіви
України» (2014, № 2, 14 статей; № 3, 17 статей); «Архіви України» (2014,
№№4-5, 27 статей), «Студії з архівної справи та документознавства» (т. 21, 20
статей); «Пам’ятки: археографічний щорічник» (т. 14, 16 статей),
Підготовлено та 21-й та 22-й випуски інформаційних бюлетенів
ГЦ НТІ.
Робота вченої ради, дирекції, методичної комісії інституту
Впродовж 2014 р. відбулось 5 засідань вченої ради, на яких
розглядалися питання поточного планування, звітності та оцінки діяльності
інституту, роботи аспірантури, затвердження тем дисертаційних досліджень
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук аспірантів
УНДІАСД та здобувачів, що працюють поза аспірантурою, оцінки
результатів науково-дослідних робіт, що виконувалися у звітному році,
рекомендації до друку наукових розробок та продовжуваних видань тощо. У
червні 2014 р. на засіданні вченої ради було розглянуто питання про стан
виконання УНДІАСД умов чинних угод про наукову співпрацю з науковими

установами та вищими навчальними закладами, в листопаді – схвалено
проект тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок державного бюджету, на 2015 р.
Дирекція інституту протягом року провела 6 засідань та розглянула
питання виконання квартальних планів роботи структурними підрозділами,
посилення охоронного режиму та протипожежної безпеки в приміщеннях
інституту, підготовки УНДІАСД до відзначення Дня охорони праці,
співпраці зі ЗМІ, роботи Галузевого центру науково-технічної інформації,
усунення недоліків у діяльності УНДІАСД, виявлених комплексною
перевіркою Укрдержархіву, роботи власного веб-сайту інституту, роботи з
інформаційними запитами фізичних та юридичних осіб тощо.
Протягом звітного року було проведено 7 засідань методичної комісії,
на яких розглядались проекти виконаних співробітниками інституту науковометодичних розробок.

Робота спеціалізованої вченої ради
За звітний період відбулось 7 засідань спеціалізованої вченої ради
К 2686401 в УНДІАСД з правом захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук, 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 відбулося 3 захисти
кандидатських дисертацій, два з яких – працівників архівної галузі.
за спеціальністю 070006 – історіографія джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни:
С. Ю. Алєксєєв «Документи Крайового управління архівів, бібліотек та
музеїв як джерело з історії діяльності установ культури на території
Рейхскомісаріату Україна (1941–1943 рр.)»;
за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство:
Х. М. Вінтонів Українські документально-інформаційні ресурси у
віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та
методика пошуку»;
В. І. Доліновський «Організація та діяльність Земського архіву у Львові
(1919–1933 рр.)».
Наукові конференції, семінари, наради
Організація наукових конференцій, семінарів
УНДІАСД виступив співорганізатором (разом з кафедрою
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського

національного університету імені Тараса Шевченка) Всеукраїнської наукової
конференції «П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю
створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки»,
що відбулася 4 листопада 2014 р.
Спільно з департаментом діловодства Укрдержархіву та ЦДЕА
інститут узяв участь у підготовці та проведенні круглого столу
«Впровадження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві
та їх передаванню на архівне зберігання» (18 грудня 2014 р.)

Організація виставок, презентацій
У квітні 2014 р. ГЦ НТІ для студентів 2 курсу Інституту менеджменту
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, що проходили
виробничу практику на базі інституту, було підготовлено виставку
тематичних навчальних посібників та довідкових видань УНДІАСД, на якій
експонувалось 20 найменувань книг.

Співробітники інституту брали участь у:
- засіданні круглого столу «Про стан розвитку громадянського
суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості»
(Національний інститут стратегічних досліджень, 25 квітня 2014 р.):
М. В. Горбатюк;
- тематичному семінарі в рамках заходів з нагоди Всесвітнього дня
охорони праці (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, УНДІАСД,
28 квітня 2014 р.): Н. В. Мурашко;
- Восьмому
Міжнародному
науково-теоретичному
семінарі
«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київський
національний університет культури та мистецтв, 30 травня 2014 р.):
С. Г. Кулешов, В. Ф. Бойко.
- Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Документ,
мова, соціум: теорія та практика» (Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, Національна історична бібліотека України, 10-11 квітня
2014 р.): М. В. Бандура, В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, М. В. Горбатюк,
С. Г. Кулешов,
Н. В. Мурашко,
Л .Ф. Приходько,
Р. В. Романовський,
А. Ю. Слизький, Л. В. Шнуровська.
- засіданні круглого столу «Зборівська угода 1649 р. та її роль у
становленні української державності» на відзначення 365 річниці укладення

Зборівської угоди (Музей гетьманства, 21 серпня 2014 р.): Л. В Андрієвська.
- засіданні круглого столу «Освіта: від соціального баласту до
локомотиву розвитку власної економіки» (Національний університет «КиєвоМогилянська академія», 10 вересня2014 р.): М. В. Горбатюк.
- П'ятнадцятих джерелознавчих читаннях, присвячених 70-річчю
створення Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 листопада
2014 року): О. Я. Гаранін, В. В. Патик.
- засіданні круглого столу «Впровадження Порядку роботи з
електронними документами у діловодстві та їх передаванню на архівне
зберігання» (Укрдержархів, 18 грудня 2014 р.): О. Я. Гаранін, Г. І. Калінічева,
В.Ф. Бойко.

Міжнародні зв'язки інституту
Протягом 2014 р. міжнародна діяльність інституту здійснювалась на
підставі угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках
співпраці державних архівних служб.
На виконання умов договору про співпрацю між УНДІАСД та
БілНДІДАС 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. В рамках домовленостей
про взаємне рецензування науково-дослідних і робіт і дисертаційних
досліджень з Білоруським державним університетом було підготовлено
відгук на автореферат здобувача університету Є. С. Мальчевського та
рецензію на начальний посібник «Архівознавство», виданий БДУ.
На прохання ВНДІДАС для Інформаційного центру з архівної справи
при ВНДІДАС було підібрано, перекладено російською мовою та надіслано
нормативні документи щодо порядку державного обліку документів
Національного архівного фонду та порядку користування документами
Національного архівного фонду України, що належать державі,
територіальним громадам, з метою включення до Інформаційного вісника
ЄВРАЗІКИ.
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.
Зміцненню міжнародних зв’язків УНДІАСД сприяла участь аспіранта
УНДІАСД Т. Я. Купрунця у ХІV 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 2014 р.

Підготовка наукових кадрів
Робота аспірантури
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
2013/2014 навчальному році 1 аспірант закінчив аспірантуру, 1 – був
прийнятий на навчання.
Виробнича практика
Відповідно до Угоди між Держаною архівною службою України та
Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв України про
співпрацю у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» на базі УНДІАСД 16 квітня 2014 р. проведено
професійно-орієнтовану практику студентів 2 курсу Інституту менеджменту
НАКККіМ. Студенти прослухали лекцію завідувача відділу науковоінформаційної
та
редакційно-видавничої
діяльності
УНДІАСД
А. А. Майстренко про історію та основні напрями діяльності УНДІАСД.
На базі інституту також проходило стажування викладачів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Національного
авіаційного університету.

