
 Державна архівна служба України 
 
 

 

 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 
(УНДІАСД) 

 
  

Н А К А З 
 

01. 04. 2014 Київ № 09   
 

Про проведення ознайомчої практики 
студентів Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв 

 
Відповідно до Угоди між Державним комітетом архівів України та 

Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв України про 
співробітництво у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та 
інформаційна діяльність» та підвищення кваліфікації архівних працівників від 
10 серпня 2009 р., на підставі листа першого проректора Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв України В. І. Бойко від 31 січня  2014 р. № 78 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести на базі УНДІАСД 16 квітня 2014 р. ознайомчу професійно-
орієнтовану практику студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» Інституту менеджменту НАКККіМ спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність» відповідно до додатку: 

2. Керівником практики від інституту призначити А. А. Майстренко, 
завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності. 

3. Н. В. Мурашко, старшому науковому співробітнику сектора розроблення 
технологій забезпечення збереженості архівних документів відділу технологічного 
забезпечення архівної справи, на яку покладено виконання функцій служби 
охорони праці, провести зі студентами-практикантами вступний інструктаж з 
охорони праці та протипожежної безпеки. 

4. Керівнику практики А. А. Майстренко провести інструктаж з охорони 
праці та протипожежної безпеки на робочому місці; забезпечити можливість 
користуватись кабінетами, бібліотекою, технічною та іншою документацією, 
необхідною для виконання програми практики; забезпечити облік виходу на роботу 
студентів-практикантів. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор інституту       О.Я. Гаранін 
 
 
З наказом ознайомлені: 
____________________  А. А. Майстренко 

____________________ 

____________________  Н. В. Мурашко 

____________________ 



Додаток  
до наказу № 09 від 01 квітня 2014 р. 

 
 
 

СПИСОК 
студентів 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Інституту 

менеджменту НАКККіМ спеціальності «Документознавство та інформаційна 
діяльність» для проходження ознайомчої професійно-орієнтованої практики 

16 квітня 2014 р. 
 
 

1. Бойчук Ярослава Анатоліївна; 

2. Буратинська Анна Сергіївна; 

3. Гусар Віталій Вікторович; 

4. Дика Тетяна Вікторівна; 

5. Дяченко Станіслав Дмитрович; 

6. Івченко Юлія Федорівна; 

7. Кушмерик Анастасія Володимирівна; 

8. Лазарук Олександр Богданович; 

9. Перепилиця Аліна Юріївна; 

10. Семченкова Юлія Василівна. 

 


