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ЗВІТ 

про роботу технічного комітету стандартизації 

ТК 144 "Інформація і документація" за 2017 рік 

 

 

а) номер ТК: ТК 144; 

 

б) назва ТК: "Інформація і документація" 

 

в) номер, дата, назва наказу щодо створення ТК: 

ТК 144 "Інформація і документація" створено згідно з наказом 

Держстандарту України від 10 грудня 2001 р. № 608 

 

г) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail голови ТК:  

Камишин Володимир Вікторович, в.о. директора Державної наукової 

установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" 

(скорочено – УкрІНТЕІ), член-кореспондент Національної академії педагогічних 

наук України, доктор педагогічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі 

науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти, тел. (044) 521-00-10, 

факс: (044) 528-25-41, e-mail: uintei@uintei.kiev.ua 

 

д) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail заступників голови ТК: 

Баркова Ольга Валентинівна, індивідуальний член ТК 144, кандидат технічних 

наук; телефон: (044) 410-54-45, моб.: 096 643-54-20, E-mail: olgabarkova@gmail.com 

 

е) ім’я, прізвище, посада, адреса, телефон, факс, e-mail відповідального 

секретаря ТК: 

Прудка Ольга Володимирівна, старший науковий співробітник УкрІНТЕІ; 

телефон: (044) 521-09-67, моб.: 066 100-20-44; E-mail: tk144@uintei.kiev.ua 

 

ж) назва (повна та скорочена), адреса, телефон, факс, e-mail, веб-сайт 

організації, що виконує функції секретаріату ТК: 

Державну наукову установу "Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації" (далі – УкрІНТЕІ), що є юридичною особою і 

знаходиться за адресою: 

МПС 03680, м. Київ-039, вул. Антоновича, 180. 

Телефони: +38 (044) 521-00-10, 521-09-73, Факс (044) 528-25-41; 

E-mail: uintei@uintei.kiev.ua 

URL: http://www.uintei.kiev.ua 

 

и) структура ТК: назва ПК/РГ ТК, назва повна та скорочена, адреса, телефон, 

факс, e-mail, веб-сайт організації, що виконує функції секретаріату ПК, код та 

назви об’єктів стандартизації відповідно до ДК 004 згідно з наказом щодо 

затвердження об’єктів стандартизації ТК 
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Ч.ч. 

ПК/РГ ТК 

назва повна та 

скорочена 

Адреса, телефон, факс, e-

mail, веб-сайт, що 

виконує функції 

секретаріату ПК 

Об’єкти стандартизації 

1 ПК 1 ТК 144 

"Інформаційна 

діяльність, обмін 

інформацією у 

галузі культурної 

спадщини, 

документація та 

видавнича 

справа" 

Український інститут 

науково-технічної 

експертизи та інформації, 

вул. Антоновича, 180, 

м. Київ-39, МПС 03680, 

тел. (044) 521-09-67, 

факс:(044) 528-25-41, 

tk144@uintei.kiev.ua 

URL: 

http://www.uintei.kiev.ua/ 

01.140.10 – Письмо та 

транслітерування 

01.140.20 – Інформатика 

01.140.40 – Видавнича справа 

35.240.30 – Застосування 

інформаційних технологій в 

інформаційній діяльності, 

документуванні та видавничій справі 

(в частині документування та 

уніфікації інформації, яка належить 

так званим установам пам'яті: 

бібліотекам, архівам, музеям та іншим 

аналогічним установам і зібранням, 

охоплюючи інформацію щодо обліку, 

зв'язку, обміну, доступу та цифрового 

збереження із застосуванням 

інформаційних систем і технологій) 

2 ПК 2 ТК 144 

"Інформаційні 

технології в 

створенні та 

організації 

документації" 

ТОВ "Науковий інститут 

системних досліджень" 

Проспект Науки, 46, 

м.Київ-28, 03028, 

тел. (044) 221-07-12, 

dri@zahist.com 

 

35.040 – Набори знаків і кодування 

інформації 

35.240.30 – Застосування 

інформаційних технологій в 

інформаційній діяльності, 

документуванні та видавничій справі 

(в частині створення та організації 

документації) 

3 ПК 3 ТК 144 

"Архівна справа" 

Український науково-

дослідний інститут 

архівної справи та 

документознавства, 

вул. Солом’янська, 24, 

Київ, 03680, 

тел. (044) 275-53-82, 

факс:(044) 275-13-74, 

undiasd@archives.gov.ua 

URL: 

http://undiasd.archives.gov.ua/ 

01.140.20 Інформатика (в частині 

архівної справи) 

01.140.30 Організаційно-розпорядча, 

торговельна та виробнича 

документація 

4 ПК 4 ТК 144 

"Бібліотечна 

діяльність" 

Національна бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадського, 

пр. Голосіївський, 3 

м. Київ-039, 03039, 

тел. (044) 524-23-14, 

факс:(044) 525-56-02, 

library@nbuv.gov.ua 

URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

01.140.20 Інформатика (в частині 

бібліотечної справи) 
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к) номер та назва відповідного міжнародного і регіонального ТК, а також 

підкомітету, в роботі якого бере участь ТК: 

ТК 144 надано статус спостерігача (О-члена) Міжнародного технічного 

комітету ISO/TC 46 "Information and documentation" 
 

л) кількість колективних та індивідуальних членів ТК: 

колективних членів – 16; індивідуальних членів – 2 

 

м) інформація щодо проведення засідань ТК, кількості питань, що 

потребували голосування: 

Протягом 2017 року проводились три засідання ТК 144, а саме:  

07 квітня 2017 року, проголосоване 1 питання; 

22 червня 2017 року, проголосовані 3 питання; 

28 листопада 2017 року, проголосовані 5 питань, обговорено 1 питання 

 

н) інформація щодо погоджувальних нарад і семінарів 

Протягом 2017 року представники секретаріату та члени ТК 144 брали участь 

в організації та проведенні V Міжнародного науково-практичного семінару 

"Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація" (м. Київ, 21–23 

листопада 2017 р.) з метою обговорення напрямів і форми взаємодії та просування 

засобів спільного професійного впливу на прискорення розвитку оцифровки 

Установ Пам'яті та цифрової євроінтеграції 

 

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК:  

ТК 144 співпрацює з наступними ТК в суміжних сферах діяльності:  

- ТК 19 "Науково-технічна термінологія"; 

- ТК 20 "Інформаційні технології"; 

- ТК 40 "Страховий фонд документації" 

 

р) інші дані щодо діяльності: 

- Розглянуто проект Изм. № 1 ГОСТ 7.1-2003 "СИБИД. 

Библиографическая запись. Библиографичекое описание. Общие требования и 

правила составления" разом з Пояснювальною запискою та Зводом відгуків і 

надано відповідь ДП"УкрНДНЦ" листом від 17.01.2017 №9; 

- За зверненням ГО "Самооборона" надано роз’яснення листом від 

01.06.2017 №115 щодо застосування ДСТУ 4163-2003; 

- Відповідно до листа ДП"УкрНДНЦ" від 15.06.2017 №3-9/2.1.4-07-1227 та 

Плану перевірки національних нормативних документів здійснено перевірку 17 

НД, розробниками яких є ТК 144 "Інформація і документація" та закріплених за 

ТК 144 відповідно до сфери діяльності. По кожному перевіреному НД 

підготовлено Висновок перевірки національного НД, сформовано загальну 

Таблицю стану перевірки НД. Інформацію в ДП "УкрНДНЦ" надано листом від 

23.06.2017 №127; 
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- Розглянуто та надано зауваження до другої редакції проекту 

ДСТУ «Правила публікування інформації архівних документів», розробленого 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та 

документознавства відповідно до п. 024.2.1-2015 Програми робіт з національної 

стандартизації. 

-  Відповідно до листа ДП "УкрНДНЦ" від 08.09.2017 №3-9/2.1.1-12-1834 

розглянуто питання, порушені у зазначеному листі, і надано відповідь дописувачу 

– Шеф-редактору сайту www.zakonoproekt.org.ua Костенку Євгену Георгійовичу 

щодо його пропозицій стосовно змін до ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". 

Відповідь дописувачу надіслана листом від 09.11.2017 №199. 

- Скориговано нову редакцію Положення про ТК 144 і подано на 

затвердження до ДП"УкрНДНЦ" з супровідним листом від 01.12.2017 № 215. 

 

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми: 

Наявною проблемою є відсутність фінансування робіт зі стандартизації у 

сфері діяльності ТК 144 в рамках державних цільових програм або за іншими 

можливими статтями. 

 

 

 

 

 

Голова ТК 144       В.В. Камишин 

 

 

Відповідальний секретар ТК 144    О.В. Прудка 

 

http://www.zakonoproekt.org.ua/

