
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства (УНДІАСД) протягом 2010–2011 рр. проводив 

дослідження «Служби науково-технічної інформації державних архівних 

установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична 

діяльність». 

Об’єктом дослідження було визначено Служби науково-технічної 

інформації (далі – Служби НТІ ) та бібліотеки державних архівних установ 

України. 

Мета дослідження полягала в розробленні науково-методичних засад 

функціонування Служб НТІ та бібліотек (бібліотечних фондів) державних 

архівних установ України, обґрунтуванні, визначенні шляхів та методики 

ефективного здійснення галузевого інформування, розробленні нормативно-

інструктивних матеріалів, положень про Служби НТІ, довідково-

інформаційний та бібліотечний фонди державних архівних установ України. 

Базу дослідження становили: галузева система науково-технічної 

інформації з архівної справи й документознавства, Служби НТІ та бібліотеки 

(бібліотечні фонди) державних архівних установ України, що є у сфері 

керування Державної архівної служби України. 

Державним архівам було запропоновано дати відповіді на питання двох 

анкет: «Анкета для Служб науково-технічної інформації державних архівних 

установ України» та «Анкета для бібліотек, методичних кабінетів та інших 

структурних підрозділів, що виконують бібліотечні функції в архівних 

установах України». 

Питання стосувалися діяльності Служб НТІ та бібліотек, специфіки 

формування фондів, Довідково-інформаційного фонду (ДІФ), Довідково-

пошукового апарату (ДПА ), форм і методів інформаційної діяльності, освіти 

працівників тощо. Було опрацьовано значний масив матеріалів двох анкет 

(216 с.), тобто 936 відповідей на питання однієї анкети й 972 відповіді на 

питання другої анкети. 

<…> В архівних установах розпочалася робота зі створення електронних 

інформаційно-пошукових систем (ІПС), баз даних, яким практично віддають 

перевагу працівники всіх архівів. Проте зауважують, що їхній організації 

заважає відсутність фахівця, недостатньо укомплектований штат Служб НТІ 

й бібліотек чи іншого структурного підрозділу, що виконує бібліотечні 

функції, і слабка матеріально-технічна база архівних установ. Деякі 

держархіви мають електронні бази даних на друковані видання.  

<…> На питання, якому виду ДПА віддають перевагу працівники Служб 

НТІ, бібліотек, методичних кабінетів та інших структурних підрозділів, що 

виконують їхні функції, практично всі відповіли, що віддають перевагу 



традиційним каталогам, картотекам як на паперових, так і на електронних 

носіях. 

Оцінюючи місце каталогів і картотек у системі ДПА, відзначають 

необхідність вести: 

– традиційні каталоги – алфавітні, систематичні, географічні, 

топографічні; 

– тематичні картотеки; 

– картотеки нових надходжень тощо. 

<…> Аналіз отриманих результатів дослідження й пропозицій 

державних архівних установ демонструє, що архівні установи потребують від 

Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та 

документознавства (ГЦНТІ АСД) організаційної, інформаційної та науково-

методичної допомоги. Зокрема, від архівних установ надходять пропозиції 

щодо розроблення нормативно-методичних матеріалів, посібників, правил 

роботи, положень, методичних рекомендацій, інструкцій щодо організації 

діяльності Служб НТІ та бібліотеки, ДІФ з урахуванням профілю архівної 

установи; отримання сигнальної й реферативної інформації про нові 

вітчизняні та зарубіжні розробки у сфері теорії й практики архівної справи, 

документознавства, діловодства та їх повнотекстових версій; методики 

систематизації ДІФ та бібліотечних фондів (Майстренко А.,              

Романовський Р. Наукове дослідження «Служби науково-технічної 

інформації державних архівних установ України: інформаційна, 

організаційна та науково-методична діяльність»: хід, результати, 

висновки // Архіви України. – 2012. – Вип. 3. – С. 25–26, 31, 33). 

 


