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Про склад редакційних колегій 
 
 

На часткову зміну наказу УНДІАСД від 01 квітня 2010 р. № 7, у зв’язку 
із штатно-кадровими змінами в інституті та відповідно до рішення Вченої 
ради інституту (протокол від 05 березня 2012 р. № 01) 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити редакційні колегії у такому складі: 
1.1.  Редакційна колегія щорічника “Студії з архівної справи та 

документознавства”: 
Кулешов С. Г. (головний редактор), доктор історичних наук, професор, 

завідувач відділу документознавства УНДІАСД; 
Катренко А. М., (відповідальний секретар), доктор історичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу архівознавства 
УНДІАСД; 

Бездрабко В. В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
державного управління КНУКіМ; 

Волкотруб Г. К., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу архівознавства УНДІАСД; 

Горовий В. М., доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник, заступник генерального директора з наукової роботи 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського; 

Дубровіна Л. А., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського; 

Зворський С. Л., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач сектора відділу науково-дослідної роботи державного 
закладу Національна парламентської бібліотеки України; 

Ларін М. В., доктор історичних наук, професор, директор 
Всеросійського НДІДАС (м. Москва); 



Мага І. М., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 
професор кафедри документознавства і управління соціальними 
комунікаціями Інституту менеджменту НАКККіМ; 

Одинока Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник науково-інформаційного відділу УНДІАСД; 

Пиріг Р. Я., доктор історичних наук, професор, головний науковий 
співробітник відділу історії української революції (1917-1921 рр.) Інституту 
історії HAH України; 

Рибаков А. Є., кандидат історичних наук, доцент, директор 
Білоруського НДІДАС (м. Мінськ); 

Смолій В. А., доктор історичних наук, професор, академік HAH 
України, директор Інституту історії HAH України; 

Срібняк І. В., доктор історичних наук, професор, директор Науково-
дослідного Центру орієнталістики ім. Омеляна Пріцака НаУКМА; 

Христова Н. М., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень 
УНДІАСД. 

1.2.  Редакційна колегія щорічника “Пам’ятки” 
Кулешов С. Г. (головний редактор), доктор історичних наук, професор, 

завідувач відділу документознавства УНДІАСД; 
Горбатюк М. В. (відповідальний секретар), кандидат історичних наук, 

заступник директора УНДІАСД; 
Артамонова С. С., кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник науково-інформаційного відділу УНДІАСД; 
Дубровіна Л. А., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

HAH України, директор Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського; 

Катренко А. М., доктор історичних наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД; 

Кісіль І. М., кандидат історичних наук, директор Центрального 
державного історичного архіву України у м. Києві; 

Лозицький В. С, кандидат історичних наук, директор ЦДАГО України; 
Маврін О. О., кандидат історичних наук, заступник директора 

інституту української археографії ім. М. С. Грушевського HAH України; 
Пиріг Р. Я., доктор історичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу історії української революції (1917-1921 рр.) Інституту 
історії HAH України; 

Приходько Л. Ф., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу архівознавства УНДІАСД; 

Сохань П. С, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 
HAH України, директор Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського HAH України; 

Хорхордіна Т. І., доктор історичних наук, професор кафедри історії і 
організації архівної справи факультету архівної справи Історико-архівного 
інституту Російського державного гуманітарного університету (м. Москва); 



Шумейко М. Ф., кандидат історичних наук, доцент, провідний 
науковий співробітник Білоруського НДІДАС (м. Мінськ). 

1.3.  Редакційна колегія серії “Архівні та бібліографічні джерела 
української історичної думки”: 

Гаранін О. Я. (головний редактор), кандидат історичних наук, директор 
УНДІАСД; 

Майстренко А. А. (відповідальний секретар), кандидат історичних 
наук, завідувач науково-інформаційного відділу УНДІАСД; 

Андрієвська Л. В., вчений секретар УНДІАСД; 
Артамонова С. С, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 

науковий співробітник науково-інформаційного відділу УНДІАСД; 
Мельниченко О. В., кандидат історичних наук, заступник директора 

УНДІАСД; 
Одинока Л. П., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник науково-інформаційного відділу УНДІАСД; 
Романовський Р. В., завідувач сектора науково-технічної інформації 

УНДІАСД. 
2. Вважати такими, що втратили чинність п. 1, 4, 5 наказу “Про склад 

редакційних колегій” від 01. 04. 2010 р. № 07. 
 
 
 

Директор інституту       О. Я. Гаранін 


