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ПЕРЕДМОВА
Архівний фонд Національної академії наук України (АФ НАН України)
є унікальним інформаційним джерелом з історії науки та культури України, наукової і творчої діяльності її видатних представників. Документальні
ресурси фонду дають можливість дослідити процеси організації, проведення, координації та виконання наукових досліджень вищою державною
науковою організацією – НАН України з фундаментальних і прикладних
проблем природничих, технічних і соціогуманітарних наук, простежити
посилення впливу на інноваційний розвиток економіки, освіти і культури
в Україні.
В АФ НАН України відклалися документи за період V ст. –
поч. ХХІ ст. загальною кількістю понад мільйон одиниць зберігання, які
мають виняткову історико-культурну цінність і є складовою частиною Національного архівного фонду.
Формування АФ розпочалося з моменту утворення Української академії наук 14 листопада 1918 р., на сучасному етапі його розвитку продовжується збирання та зберігання архівних матеріалів академічних установ,
рукописів вчених і діячів культури та інших матеріалів, що мають наукову, культурну та історичну цінність 1.
Головним архівним підрозділом в системі НАН України з питань формування, обліку, зберігання й використання документів АФ НАН України
є Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІА НБУВ).
Він був створений постановою Бюро Президії АН УРСР від
06.03. 1968 р. № 105-Б як Центральний науковий архів (ЦНА) АН УРСР, з
основними завданнями – здійснення методичного керівництва в питаннях
науково-технічного впорядкування, зберігання, обліку і використання документів академічних установ і організацій, особових документів академіків, членів-кореспондентів і видатних вчених АН; контролю за станом документування наукової та організаційної діяльності академічних установ.
З цього часу ЦНА почав активно комплектуватися архівними документами особового походження – дійсних членів, членів-кореспондентів АН,
вчених – засновників наукових шкіл та нових наукових напрямів, авторів
визначних наукових відкриттів, лауреатів вітчизняних, міжнародних та
іменних премій тощо. Згодом постановою Бюро Президії АН УРСР від
04.01. 1984 р. № 5-Б ЦНА перетворений на Відділ архівних фондів
Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, а за постановою Президії АН
України від 09.09.1992 № 241 та наказом директора ЦНБ ім. В.І. Вернадського від 30.09.1992 № 8 отримав статус науково-дослідного підрозділу
ЦНБ та сучасну назву 2.

1
2

Статут Національної академії наук України. – К., 2002. – С. 2–4.
ІА НБУВ, ф. 277 , оп. 1, спр. 1, 101, 106, 111, 145.
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На базі ІА НБУВ функціонує Експертно-перевірна комісія НАН України з питань експертизи цінності та включення документів до АФ НАН
України.
Структура, склад, порядок обліку і використання та місце зберігання
документів АФ НАН України закріплені Положенням про нього, затвердженим постановою Президії НАН України від 05.12. 2001 р. № 299. Згідно з Положенням до АФ входять:
– документи, що утворилися в результаті діяльності Президії та відділень НАН України, установ, які існують або існували в системі НАН
України, організацій-попередників НАН України та її установ, а також
громадських організацій при установах НАН України;
– документи особового походження видатних вчених НАН України, які
проживають в Україні та поза її межами;
– документи, зібрані установами чи окремими особами з метою проведення наукових досліджень;
− страхового фонду копій та фонду користування унікальними та особливо цінними документами незалежно від виду матеріального носія та
способу фіксації інформації 1.
Відповідно ці документи формуються в архівні фонди установ та особові фонди (колекції) видатних вчених. Зібрані документи можуть відкладатися і в першій, і в другій групі фондів.
Фондоутримувачами АФ НАН України з правом постійного зберігання
документів визначені слідуючі підрозділи наукових установ Академії:
– Інститут архівознавства і Інститут рукопису (ІР) НБУВ;
– Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника,
– Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка,
– Відділ фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського,
– Науковий архів Інституту археології,
– музеї та музейні кімнати установ НАН України.
Наукові архіви Президії НАН України та її установ згідно з Положенням утримують документи тимчасово, до передачі їх на постійне зберігання в ІА НБУВ. Однак, на сьогодні ІА НБУВ не забезпечений загальноакадемічним архівосховищем, і тому документи Президії та установ НАН
України на даний момент зберігаються в їх архівах. В обов’язковому порядку до ІА НБУВ поки що надходять лише архівні документи ліквідованих установ.
Порядок визначення складу документів, що підлягають постійному
зберіганню, регламентується «Переліком документів, що утворюються в
діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання
документів» (К., 2005). Облік і зберігання документів АФ НАН України

1

Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України: Зб. законодавчих актів, нормативних і методичних документів. – К., 2002. – С. 34–35.
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організовується за фондами, колекціями, одиницями зберігання (справами) та окремими документами.
Архівні підрозділи з правом постійного зберігання документів АФ
НАН України утримують унікальний комплекс документальних джерел з
історії України, який формується шляхом збирання особових документів
видатних діячів науки, культури, освіти, церкви, державних та громадських діячів, окремих документів, колекцій, фондів наукових, навчальних,
просвітницьких, церковних та інших установ, товариств, первинних наукових документів, зібраних в ході археологічних та етнографічних експедицій з метою проведення наукових досліджень.
До складу їх фондів входять унікальні документи на глиняних табличках та папірусах (V ст.), пергаментах (ІХ–ХІХ ст.); колекції рукописних
книг IX–ХVІІІ ст.; записи дум, псалмів, інструментальних творів від кобзарів та лірників, єврейського фольклору, інших музичних творів на фоноваликах та записи українського фольклору на магнітних стрічках, значна
частина яких переведені на сучасні носії інформації; негативи про археологічні дослідження у 20–30-х рр. XX ст.; документи українських письменників, фольклористів, етнографів, мистецтвознавців, художників, композиторів ХVІІ–ХХ ст., видатних вчених понад 20 напрямів науки, що
розвивалися в Академії наук з 1918 року тощо. Більш детальний огляд документів вищезазначених архівних підрозділів представлений в окремих
путівниках, каталогах, чисельних наукових статтях та розвідках 1.
Постійно зберігають документи також 16 музейних кімнат, створених в
інститутах НАН України. До музейних фондів входять окремі документи,
в основному ілюстративні, з історії та визначних дат діяльності установи,
особові документи видатних вчених – засновників цих інститутів, зокрема
Д.К. Заболотного, О.О. Богомольця, О.В. Палладіна, Є.О. Патона та ін.
У наукових архівах Президії та установ НАН України відклалася науково-організаційна та управлінська документація з питань їх створення,
1

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР: Путівник / Упоряд.
М.В. Галушко, І.І. Кравченко.– К., 1979.– 80 с.; Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР: Зб. пр.– К., 1982.– 115 с.; Особисті архівні
фонди відділу рукопису: Анот. покажч. / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; Уклад.: П. Баб’як та ін. – Л., 1995.– 271 с.; Жулинський М., Гальченко С.
Архівосховище автографів українських письменників // Студії з арх. справи та
документознавства.– К., 1996.– Т. 1.– С. 122–126.; Видатні вчені Національної
академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членівкореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
(1918−1998): Путівник.− К., 1998.− 307 с.; Путівник по фондах відділу рукописів
Інституту літератури.– К., 1999.– 863 с.; Особові архівні фонди Інституту рукопису [Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського]: Путівник. – К.,
2002. – 768 с.; Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів
та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського / Відп. ред. Г.А. Скрипник; заг. ред. Г.В. Довженок. НАН
України.
Інститут
мистецтвознавства,
фольклористики
та
етнології
ім. М.Т. Рильського. – К., 2005. – 408 с. та ін.
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діяльності та організації і проведення наукових досліджень, первинна та
підсумкова науково-дослідна документація та документація з особового
складу.
До цього часу єдиним джерелом інформації про склад архівних фондів
установ НАН України слугував їх науково-довідковий апарат і поодинокі
публікації. Тому виникла необхідність зробити узальнюючий огляд складу
документів цієї частини АФ НАН України і комплексно представити його
у вигляді путівника.
У 1930-х роках значний масив документів з історії створення, основних
напрямів та результатів наукових досліджень, функціонування загальноакадемічних виборних та керівних органів, стуктурної, штатної та фінансової політики, діяльності окремих інституцій Академії за перші роки її
існування був переданий, в зв’язку з відсутністю єдиної централізованої
архівної установи в системі АН, до відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (зараз – ІР НБУВ). Після проведення науково-технічного
опрацювання частина документів була сформована в архівний фонд № X
«Архів АН УРСР», що налічує понад 38 тис. справ і представлений, в основному, документами ліквідованих установ Історично-філологічного та
Соціально-економічного відділів та окремими документами Природничотехнічного відділу Академії періоду 1918–1934 рр. Серед них: протоколи
засідань відділів та їхніх інституцій, повідомлення про діяльність, відомості про структуру відділів та окремих установ, проблематика наукових досліджень, видавничі плани, матеріали про проведення наукових конференцій, в т.ч. переліки та тези окремих доповідей, службове листування, щорічні звідомлення про роботу, фінансові документи (кошториси, обрахунки), документи з питань формування Всенародної бібліотеки України і
бібліотек установ, персональний склад та списки наукових праць співробітників тощо.
Основна частина документів керівних та розпорядчо-виконавчих органів Академії цього періоду (Спільне зібрання, Рада, Президія ВУАН та
Секретаріат, президії відділів, Планова комісія та ін.) також зберігається в
ІР НБУВ, але відклалася в особовому архіві неодмінного секретаря АН
академіка А.Ю. Кримського (ф. 1).
Найближчим часом ІР НБУВ готує до видання Путівник по фондах
установ, документи яких зберігаються в цьому архівному підрозділі, де
буде детально представлено і склад вищезазначених фондів.
Частково документи ліквідованих у 1933 р. структурних одиниць АН
зберігаються в архівах установ-правонаступників у виглядів окремих фондів, колекцій або складової частини архівного фонду діючої установи. Так,
незначний масив документів за ранній період діяльності Академії відклався: у науковому архіві Інституту історії України (у складі інститутського
фонду – документи Науково-дослідної кафедри історії України
М.С. Грушевського, Історично-археографічного інституту, частина документів Інституту історії матеріальної культури); Науковому архіві Інституту археології (як самостійні фонди – документи Всеукраїнського археологічного комітету і Секції історії матеріальної культури); у відділі фольк8

лористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського (як самостійні фонди – документи Етнографічної комісії
ВУАН, Комісії історичної пісенності, Кабінету музичної етнографії, Кабінету для вивчення національних меншин, Кабінету антропології та етнології), а також у складі фондів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту геологічних наук, Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка, Ради з вивчення продуктивних сил
України, НБУВ, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, Інституту економіки, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.
Починаючи з 1934 р. новостворені установи Академії формують самостійні архівні фонди і тимчасово зберігають їх безпосередньо в установі.
Документи установ НАН України, ліквідованих без правонаступників, передані на зберігання до ІА НБУВ.
У наукових архівах установ НАН України зберігається науководослідна, науково-технічна, конструкторська та науково-організаційна документація і документація з особового складу з моменту утворення установи. Науково-організаційна та управлінська документація представлена
документами з питань їх створення та діяльності – положення та статути
установ; накази директорів з організації і проведення наукових досліджень
і листування з цих питань, інформації, довідки, аналітичні огляди з історії
і діяльності установи; протоколи засідань вчених, спеціалізованих, наукових рад, комітетів, комісій і структурних наукових підрозділів; документи
з проведення наукових досліджень (їх обгрунтування, плани, протоколи
приймання тощо); річні звіти про науково-організаційну і науководослідну роботу; документи про міжнародне наукове співробітництво
(плани, програми, звіти про приймання закордонних вчених, договори про
співпрацю, звіти про наукові закордонні відрядження); про роботу аспірантури; кадрове і фінансове забезпечення; з діяльності профспілкових комітетів та ін. Первинна та підсумкова науково-дослідна документація представлена журналами проведення лабораторних експериментів та дослідів,
звітами по завершених наукових темах, дисертаціями, науковими статтями
та доповідями, документами з патентно-ліцензійної діяльності (заявки,
авторські свідоцтва та патенти на винаходи) та ін.
При формуванні архівного фонду науково-дослідної установи НАН
України документи розділяються за видами та цільовим призначенням на
три основні групи. В процесі науково-технічного опрацювання документів
цих груп формуються архівні справи, які відповідно включаються до
трьох різних хронологічно продовжуваних описів: опис № 1 – науковоорганізаційної та управлінської документації; опис № 2 – первинної та
підсумкової науково-дослідної та науково-технічної документації; опис
№ 3-ос – документації з особового складу. Окремі документи, які становлять цілісний комплекс, з метою їх кращого представлення можуть формуватися в самостійні описи. Як правило, це колекції – наприклад, описи
ліків, створених в установі, документація з будівництва окремої академічної споруди, оригінальні історичні документи, передані в архів установи
тощо.
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До першої групи відносяться та включаються до опису № 1 документи,
що відображають процес управління установою і організації наукових досліджень. Наукові установи є юридичними особами, їх діяльність регулюється статутами. Статут визначає місце установи в структурі НАН
України; її статус, економічну основу діяльності, засади здійснення наукової, науково-організаційної та господарської діяльності установи; порядок
управління установою; структуру установи, майнові права, порядок реєстрації та ліквідації. Крім статутів в установах створюються положення про
структурні підрозділи установи, які в свою чергу регламентують діяльність відділів – статус, керівництво, основні завдання та функції,
обов’язки та права, організацію роботи, взаємозв’язок з іншими відділами.
Інформація від органів вищого рівня надходить в установи у вигляді
постанов, розпоряджень, наказів і листів. В окремі справи формується листування з установами, організаціями, підприємствами, окремими вченими
стосовно організації і здійснення наукових досліджень. У справах з листуванням, в якості результатів виконання доручень, запитів або додатків до
листів, містяться короткі звіти з різних питань основної діяльності установи, інформації, експертні висновки, підготовлені установою для Президії
НАН України, вищих органів влади, судових структур, підприємств і
організацій та ін.
Керівництво установою здійснює її директор шляхом видання наказів,
що регулюють наукову і науково-організаційну діяльність інституту. Це
передусім накази стосовно змін в структурі інституту, створення, злиття,
ліквідація відділів, про створення постійно діючих комісій, організацію і
проведення наукових конференцій, форумів, затвердження штатного розпису установи та інші. Поряд з дирекцією для управління науковою і науково-організаційною діяльністю установи обирається колегіальний дорадчий орган – вчена рада. Вчена рада розглядає питання щодо визначення
тематики наукових досліджень, їх планування та звітності, обрання на
наукові посади та присудження наукових звань працівникам, удосконалення
структури інституту, координації та наукового співробітництва з іншими
організаціями, науково-видавничої діяльності, аналізує стан реалізації
наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, затверджує результати атестації наукових працівників, теми дисертаційних досліджень тощо. Розгляд питань і рішення вченої ради фіксуються
у протоколах засідань, а документи, представлені на розгляд, відкладаються в справах з протоколами, або в окремі томи як додатки. Як правило, в
самостійні справи формуються затверджені вченою радою тематичні і робочі плани науково-дослідних, дослідно-конструкторських та досліднотехнологічних робіт, річні звіти з наукової і науково-організаційної діяльності установи, звіти про діяльність наукових відділів, документи про відкриття і розроблення нових тем науково-дослідних робіт, протоколи
приймання завершених науково-дослідних робіт. В цій же групі відкладаються документи наукових конференцій, організованих установою; документи про проведення конкурсів на кращу наукову роботу, про висунення
співробітників установи в дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України
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та про подання на присудження державних та іменних премій; різноманітні звіти, інформації, довідки, що висвітлюють науково-дослідний процес
та ін.
Безумовно найінформативнішим документом, де містяться докладні
узагальнені відомості з діяльності установи, є річний звіт про наукову і
науково-організаційну діяльність. Такий звіт містить інформацію про основні напрямки діяльності установи, структурні зміни, отримані міжнародні та державні нагороди, найважливіші наукові досягнення; про тематику, обсяги та стан розроблення НДР, що виконуються установою; про використання результатів досліджень у народному господарстві; про координацію наукової діяльності; конференції, семінари, з’їзди тощо; про
створення та використання об’єктів інтелектуальної власності; про видавничу діяльність; про міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво; про кадри установи; про розвиток матеріально-технічної бази досліджень та ін. Окремі аспекти діяльності установи розширює і доповнює
звітна документація наукових і науково-допоміжних відділів установи.
Важливими науково-організаційними документами є протоколи засідань
наукових відділів, де висвітлюється хід проведення наукових досліджень
відділом перед представленням кінцевих результатів на розгляд вченої
ради, розглядаються наукові статті і доповіді, підготовлені співробітниками для публікації і виступів на конференціях та ін. Інформація про чисельність і склад кадрів установи (за науковим ступенем, посадами, віком,
статтю та ін.) міститься у звітах по кадрах, по аспірантурі, контрольних
списках наукових співробітників, протоколах конкурсних комісій. Якщо
на базі установи працюють редколегії періодичних видань, то їх діяльність
відображається в протоколах засідань редколегії, річних звітах про роботу.
Звіти, протоколи і стенограми засідань спеціалізованих вчених рад, журнали обліку видачі дипломів містять інформацію про здобуття наукових
ступенів. Колективний договір, протоколи засідань, кошториси та звіти
профспілкової організації регламентують взаємовідносини трудового колективу з адміністрацією установи. На базі установи можуть діяти загальнодержавні та міжнародні наукові товариства, ради, комітети і комісії –
інформація про їх діяльність відкладається в архівному фонді установи у
вигляді положень та списків їх членів, протоколів засідань і звітів, комплексних програм розвитку певних галузей науки та ін. Деякі установи
НАН України призначаються провідними установами в координації комплексних загальнодержавних досліджень, участь в яких беруть різні установи і організації, таким чином в архівному фонді відкладаються листи,
доповідні записки, інформації, звіти інших установ тощо.
До другої групи відноситься та включається в архівному фонді установи до опису № 2, науково-дослідна та науково-технічна документація, яка
створюється безпосередньо в ході наукових досліджень, науковотехнічних і дослідно-конструкторських розробок і відображає процес теоретичного та практичного вирішення наукових проблем та отримані результати. Найбільш інформативними документами з наукових досліджень
є звіти по завершених науково-дослідних роботах за темами – це докумен11

ти, що містять систематизовану інформацію про науково-дослідну роботу,
керівника і виконавців теми, процес і результати дослідження, сферу застосування результатів роботи та ін. Звіти є оригінальними, оперативними, достовірними, з наявністю повної і нової інформації про результати
роботи. Результати науково-дослідної роботи, співробітників установи
зафіксовані також в дисертаціях і авторефератах дисертацій, наукових доповідях. Зосереджені в описі № 2 також індивідуальні та колективні рекомендації, вказівки, робочі інструкції тощо, які методично забезпечують та
допомагають у розробці окремих розділів наукових досліджень та ін. Унікальними за своїм змістом документами є авторське свідоцтво та патент.
Авторське свідоцтво – це форма охорони винаходу, за якою автор отримував право на авторську винагороду і ряд пільг, а держава отримувала виключне право на використання винаходу. Авторські свідоцтва діяли безстроково на території СРСР. Паралельно за кордоном, а з 1992 р. і в Україні, винахідники закріплюють своє право на винахід шляхом отримання
патентів. Патент надає виключне право автору на використання свого винаходу, в тому числі продати його чи видати ліцензію на використання.
Невід’ємною частиною патенту чи авторського свідоцтва є описання винаходу – в ньому викладена мета, що досягається завдяки винаходу в області науки і техніки, до якої він відноситься, і способи подальшого застосування, детально описуються технічні вирішення завдання.
Окремо виділяються документи, що регламентують діяльність працівників установи – це документи з особового складу, які утворюють третю
групу і входять до описів № 3-ос архівних фондів академічних установ.
Документи з особового складу в переважній більшості відносяться до документів з довготривалими строками зберігання (40–75 р.), за виключенням особових справ звільнених співробітників, які мають наукові ступені і
вчені звання – ці справи, за останніми нормативними вимогами, мають постійний строк зберігання. До складу особових справ входять: заяви, анкети,
автобіографії працівника; копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, оголошення подяк, звільнення; копії особистих документів (дипломи,
атестати, грамоти, свідоцтва); характеристики працівника; списки наукових праць та звіти про наукову роботу; атестаційні листи та ін.
Решта документів з особового складу становлять практичну цінність і
регулярно використовуються для надання інформації соціально-правового
характеру. В той же час на сьогодні нормативно не визначена методика
проведення експертизи цінності документації довготривалого строку зберігання з особового складу та можливості подальшого її включення до
складу Національного архівного фонду, тому розробники включили до
Путівника і цю групу документів. До неї, крім особових справ звільнених,
ввійшли накази керівника установи з особового складу (про прийняття,
переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників та ін.), документи, що засвідчують роботу в шкідливих умовах праці, акти розслідування нещасних випадків та фінансові документи працівників.
Специфіка формування архівного фонду Президії НАН України інша.
Враховуючи важливість та багатофункціональність документів Президії,
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як організаційного, керівного і координуючого загальноакадемічного органу, при формуванні його фонду за основу був взятий структурнохронологічний принцип. Документи структурних підрозділів Президії
сформовані в окремі описи (на сьогодні 13 описів). У фонді Президії відклалися документи з діяльності Загальних зборів НАН України, оскільки
вона організовує їх роботу, документи Секцій та Відділень НАН України і
апарату Президії. В документах цього фонду зберігається інформація про
обрання членів Академії; про структурні зміни в системі НАН України;
визначення тематики наукових досліджень, результати наукових досліджень; наукову співпрацю в середині Академії і за її межами; майнові, фінансові питання діяльності НАН України тощо.
У науковому архіві Президії НАН України відклалися документи, що
відображають історію створення та діяльності Академії з 1918 р., зокрема,
протоколи комісії з заснування УАН, проекти її статуту та статутів перших наукових установ, протоколи засідань Спільного зібрання та Відділів
УАН за 1918–1919 рр., протоколи та стенограми Загальних зборів і сесій,
засідань Президії та Відділень Академії до 1997 р., звіти про наукову діяльність АН та її установ; про міжнародну наукову співпрацю; листування з
вищими органами державної влади та науковими інституціями різного
підпорядкування, з фінансування наукових досліджень, розвитку лабораторно-експериментальної та матеріально-технічної бази академічних установ, масив особових справ академіків і членів-кореспондентів АН
(з 1930 р.), звукозаписи засідань Загальних зборів і Президії АН (з 1981 р.)
на сучасних електронних носіях та ін.
Таким чином, в даному Путівнику представлено огляд документів основної частини АФ НАН України – 168 архівних фондів установ та Президії НАН України за 1911–2007 рр. загальною кількістю 414 тис. справ.
Представлений Путівник є першим в Україні науково-довідковим виданням, що репрезентує унікальний архівний комплекс джерел з історії
розвитку академічної науки, зародження, становлення та функціонування
окремих галузей науки та наукових шкіл, створення та науково-дослідної
діяльності установ НАН України ХХ – початку ХХІ століття.
В основу структурної побудови Путівника покладена сучасна структура
НАН України, таким чином описові статті архівних фондів були згруповані за галузями наук, в яких працюють установи-фондоутворювачі. Відповідно, в самостійні розділи виокремлені огляди на фонди Президії, установ
при Президії НАН України і Наукових центрів НАН України та МОН
України. Описові статті установ згруповані у розділи, заголовками яких є
назви Відділень НАН України. В середині кожного розділу описові статті
подаються в порядку розташування установ-фондоутворювачів за функціями у Відділеннях, до яких вони відносяться. Описові статті на фонди ліквідованих інститутів розміщені в Путівнику в кінці розділів, по Відділеннях, до яких вони відносилися на момент ліквідації, а на фонди ліквідованих науково-допоміжних установ – в середині розділу, після описової
статті інституту, якому підпорядковувалися на момент ліквідації. Систематизація фондів і їх документів у кожному розділі путівника однотипна.
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Обрана схема побудови Путівника, на думку авторів, найбільше відповідає складу документальної бази архівних фондів установ НАН України
та дозволяє найповніше репрезентувати їх документи.
Описова стаття до архівного фонду структурована за відповідними
блоками: назва фонду, його обсяг та крайні дати, адреса та контактні дані
фондоутримувача, історична довідка про фондоутворювача, огляд документів за трьома вищеозначеними групами та інформація про документи
інших установ, що відклалися у фонді.
Назва фонду подається за сучасною, чи останньою для ліквідованих,
назвою установи-фондоутворювача. Далі вказується номер фонду, якщо
присвоєний, кількість та крайні дати облікованих та включених до складу
АФ НАН України одиниць зберігання у фонді; повна адреса і контактні
дані (телефон, факс, e-mail, адреса сайту) установи-фондоутворювача, яка
зберігає архівний фонд. Місце зберігання документів і адреса, за якою
зберігаються архівні фонди ліквідованих установ чи територіально розділених архівних фондів, подаються в посторінкових зносках. Таким же чином представлена інформація про документи установи, які відклалися в
інших архівних фондах.
В історичній довідці містяться дані про створення, реорганізацію, перепідпорядкування, зміни статусу, присвоєння імені і ліквідацію установифондоутворювача з посиланням на розпорядчі документи керівних органів. В деяких випадках подаються відомості про історію установпопередників. Окремо подається інформація про відокремлені підрозділи
та підприємства, створені для забезпечення наукової діяльності установи –
філії, відділення, дослідні виробництва, обчислювальні центри та ін. В разі
реорганізації та створення на базі зазначених підрозділів самостійних науково-дослідних установ, їх назва і дата створення подаються в посторінкових зносках.
Для розкриття інформативної наповненості документів фонду в історичній довідці вказані основні напрями наукових досліджень установи, наукові школи, що розвиваються в установі та список видатних вчених України, які працювали в установі за весь період її діяльності. При підготовці
історичних довідок про установу та формування її архівного фонду використані матеріали науково-довідкового апарату до фонду, розпорядчі документи органів влади в галузі науки, література з історії та діяльності
НАН України і її установ та матеріали офіційних сайтів установ.
Анотація документів архівного фонду розроблена на основі описів і
відповідно до специфіки формування фондів складається з трьох розділів:
науково-організаційна і управлінська документація; науково-дослідна документація; документація з особового складу. В середині кожного розділу
міститься повидовий огляд документів фонду. Перелік видів документів в
середині розділу сформований у логічній послідовності за їх значимістю.
Назви видів документів під час групування корегувалися з урахуванням
сучасної термінології. Найбільш знакові та цінні документи установи і документи громадських організацій, координаційних органів, що діяли при
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установі, описані окремо. Для полегшення пошуку і використання інформації в дужках вказані дати справ.
В самостійний блок виокремлені переліки справ з документами інших
установ і організацій, що відклалися у фонді.
Для зручності користування Путівником за матеріалами описових статей розроблені три покажчики: хронологічний, покажчик установ, підприємств і організацій та іменний покажчик. Хронологічний покажчик
структурних змін в установах НАН України розроблений на основі розпорядчих документів державних органів влади та Президії Академії наук.
Його особливістю є те, що при згадуванні установи, в дужках подаються
перехресні посилання на всі позиції покажчика, де зустрічається зазначена
установа. Наступні два покажчики є поалфавітним переліком прізвищ та,
відповідно, установ, підприємств і організацій з зазначенням сторінок тексту, на яких вони зустрічаються. В кінці видання подається список скорочень і абревіатур та список основних публікацій з історії установ та формування АФ НАН України.
Путівник підготовлений співробітниками відділу архівознавства і документознавства Інституту архівознавства НБУВ.
Анотації на фонди установ підготували: О.В. Березовська (на установи
Відділення хімії, Відділення загальної біології, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства, Західний науковий центр НАН України і МОН
України, Видавництво «Наукова думка», Технічний центр, Національний
науково-природничий музей, Центр наукових досліджень та викладання
іноземних мов), Л.С. Воловник (на установи Відділення математики, Відділення інформатики, Відділення наук про Землю, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології, Донецький науковий центр НАН України і
МОН України, Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка),
Л.С. Герасименко (на установи Відділення фізики і астрономії, Відділення
фізико-технічних проблем енергетики, Відділення ядерної фізики та енергетики), О.В. Січова (на установи Відділення механіки, Відділення фізикотехнічних проблем матеріалознавства, Відділення економіки, Відділення
історії, філософії та права, Президію НАН України, Львівський відділ
Інституту української літератури АН УРСР), Л.В. Гарбар (на фонд НБУВ).
Науково-довідковий апарат розробили: Ю.О. Бойко – хронологічний
покажчик, список скорочень та абревіатур, Л.С. Герасименко – іменний
покажчик, покажчик установ, підприємств та організацій.
Передмову підготували: Л.М. Яременко, О.В. Січова.
Наукову редакцію видання здійснили: Л.М. Яременко, О.В. Березовська,
О.Г. Мітюков.
Авторський колектив висловлює щиру подяку ученим секретарям та
завідувачам наукових архівів академічних установ, завідувачці науковим
архівом Президії НАН України О.Л. Титаренко за надану інформацію при
підготовці Путівника.
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ОГЛЯД ФОНДІВ
ПРЕЗИДІЯ
ПРЕЗИДІЯ НАН УКРАЇНИ
Архівний фонд – 12057 справ за 1918–1997 рр. 1
Адреса: 01601, Київ 30, вул. Володимирська, 54;
факс: (044) 234-32-43;
e-mail: prez@nas.gov.ua; http://www.nas.gov.ua.
Українська академія наук (УАН) створена у 1918 р. відповідно до Закону Української Держави від 14.11. 1918 р. та наказу Гетьмана Павла Скоропадського від 14.11. 1918 р. Установчі Загальні збори УАН відбулися 27
листопада 1918 р. Першим президентом Академії було обрано акад.
В.І. Вернадського. В подальшому президентами Академії обиралися академіки М.П. Василенко (1921–1922), О.І. Левицький (1922), В.І. Липський
(1922–1928), Д.К. Заболотний (1928–1929), О.О. Богомолець (1930–1946),
О.В. Палладін (1946–1962), з 1962 р. Академію очолює Б.Є. Патон. Протягом 1918–1921 рр. Академія іменувалася – Українська академія наук
(УАН), з 1921 по 1935 р. – Всеукраїнська академія наук (ВУАН), з квітня
1935 по лютий 1936 рр. – Українська академія наук (УАН), у 1936–
1991 рр. – Академія наук УРСР (АН УРСР), з 1991 по 1993 р. – Академія
наук України (АН України). Указом Президента України від 22.03. 1994 р.
№ 100/94 встановлено, що АН України є національною Академією. Постановою Загальних зборів АН України від 23.03.1994 р. Академія перейменована в Національну академію наук України (НАН України).
Протягом 1918–1928 рр. управління Академією здійснювало Спільне
зібрання, що обирало Президію (Голова-президент, Віце-президент і Неодмінний секретар). Адміністративно-господарські питання вирішувала
Управа Академії, керуючись постановами Спільного зібрання.
У 1928 р. Спільне зібрання та Управа були скасовані і управління Академією перейшло до Ради ВУАН (створена постановою РНК УСРР від
14.06. 1921 р.), як загальнокеруючого органу та Президії, як виконавчокеруючого органу. Рада ВУАН складалася з дійсних членів ВУАН і представників Наркомосвіти УСРР. До складу Президії входили Президент, Віцепрезидент, Неодмінний секретар і два члени. З 1936 р. вищими органами
Академії є Загальні збори (складалися з членів Академії), а в перервах між
ними Президія (Президент, головний учений секретар, віце-президенти,
академіки-секретарі відділень і члени Президії).

1

Документи Відділення історії, філософії та права НАН України за 1976–1997 рр.
(ф. 251) зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ, вул.
Володимирська, 62.
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Головні функції Президії НАН України: скликає сесії Загальних зборів
НАН України; затверджує кількість і перелік вакансій дійсних членів,
членів-кореспондентів й іноземних членів НАН України та призначає вибори членів НАН України; подає на обговорення і затвердження Загальних
зборів НАН України програми, прогнози й звіти про діяльність НАН України та її установ; готує на розгляд Загальних зборів НАН України питання
про бюджет НАН України та його виконання; організовує координацію
наукових досліджень у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних
наук; створює наукові ради, комітети, комісії та інші дорадчоконсультативні органи НАН України з найважливіших проблем у галузі
природничих, технічних і соціогуманітарних наук, заслуховує звіти про їх
роботу; сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у народному господарстві, культурі, в соціальній сфері; організовує наукові
зв'язки з галузевими академіями наук та іншими науковими установами в
країні й за кордоном, встановлює міжнародні наукові та науково-технічні
зв'язки, укладає відповідні угоди та договори; створює, реорганізує і ліквідує установи НАН України, затверджує основні напрями їх наукової діяльності, визначає їх завдання та належність до структури НАН України;
організовує проведення державної атестації наукових установ НАН України та комплексних перевірок їх діяльності; затверджує рішення загальних
зборів відділень НАН України про обрання директорів наукових установ
НАН України; веде облік об'єктів майнового комплексу НАН України,
здійснює управління ними і контроль за ефективністю їх використання та
збереження; визначає згідно з законодавством порядок використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в установах НАН України;
затверджує та реєструє статути (положення) установ НАН України, здійснює контроль за їх дотриманням і приймає рішення у разі порушення вимог статутів (положень); укладає й розриває контракти з керівниками відповідних установ та договори-доручення з уповноваженими особами; забезпечує в установах НАН України збереження державної таємниці; встановлює і присуджує почесні звання НАН України, премії імені видатних
учених України, стипендії та премії молодим ученим та студентам вищих
навчальних закладів України за найкращі наукові роботи та інші нагороди
НАН України; організовує видавничу діяльність НАН України; вирішує
основні завдання соціального розвитку. Президія НАН України приймає
рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
НАН України, контролює правильність витрачання коштів в установах
НАН України. Президія НАН України здійснює контроль за дотриманням
Статуту НАН України.
Президія НАН України має постійно діючий апарат, який забезпечує
реалізацію її рішень. Апарат Президії НАН України діє на підставі положення, затвердженого Президією НАН України. Загальне керівництво діяльністю апарату Президії НАН України здійснює головний учений секретар НАН України, а з окремих питань – члени Президії НАН України за
розподілом обов'язків. Структурна організація Апарату Президії: Секретаріат; Науково-організаційний відділ; Відділ наукових і керівних кадрів;
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Фінансово-економічний відділ; Відділ управління майном; Контрольноревізійний відділ; Відділ міжнародних зв’язків; Відділ капітального будівництва; Режимно-секретний відділ; Секція прикладних проблем; Відділ
науково-правового забезпечення діяльності НАН України; Управління
справами.
З метою визначення пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних і прикладних досліджень, всебічного обговорення, підготовки експертних висновків у відповідній галузі науки, організації досліджень з цих
напрямів та оцінки їх результатів, координації фундаментальних досліджень у відповідній галузі наук створюються відділення НАН України.
Відділення об'єднують за відповідними галузями та напрямами наук членів НАН України, наукові установи НАН України та всіх наукових працівників установ НАН України.
Відповідні відділення НАН України об’єднані в секції НАН України.
Секція НАН України є колегіальним координаційним органом НАН України, який здійснює аналіз стану та перспектив розвитку наукових і науковотехнічних напрямів, в першу чергу пріоритетних, діяльності НАН України, готує в межах своїх повноважень питання, які виносяться на розгляд
Президії НАН України.
Національна академія наук України має в своєму складі такі секції
НАН України: секція фізико-технічних і математичних наук (відділення:
математики; інформатики; механіки; фізики і астрономії; наук про Землю;
фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем
енергетики; ядерної фізики та енергетики); секція хімічних і біологічних
наук (відділення: хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології); секція суспільних і гуманітарних наук (відділення: економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства).
Секретаріат Президії
Документи про створення Української Академії наук (1918); протоколи
засідань Комісії з вироблення законопроекту про створення УАН (1918);
проекти Закону про створення УАН та її статуту (1918);
проекти законів, статутів і доповідні записки про організацію інститутів і наукових установ УАН (1918);
коротка історична довідка про створення і діяльність ВУАН (1921);
статут УАН (1919); статут ВУАН (1931); статути АН УРСР (1936,
1956);
положення на 1942 р. і структура відділів АН УРСР, евакуйованих до
м. Уфа (1942);
протоколи засідань Комісії з розробки статуту ВУАН (1928–1929); проекти статуту ВУАН (1927, 1930); проект статуту АН УРСР (1936); постанови РНК СРСР, РМ СРСР, РНК УРСР, РМ УРСР, ЦК КПУ, АН СРСР
стосовно діяльності Академії (1939–1941, 1943–1975); Укази Президії
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Верховної Ради СРСР про нагородження інститутів (1967, 1969, 1971,
1972);
листування з Міністерством просвіти Директорії про надання приміщень УАН і фінансування її діяльності (1918); лист акад.
А.Ю. Кримського в РНК України про необхідність збільшення асигнувань
на розширення наукової діяльності ВУАН (1927); листування з РМ СРСР,
РНК УРСР, РМ УРСР, ВР УРСР, ЦК КПУ, АН СРСР, інститутами АН
УРСР про реорганізацію та створення установ, про основну діяльність та з
науково-організаційних питань АН УРСР (1947–1975);
протоколи Спільного зібрання і засідань Правління УАН (1918–1919);
протоколи засідань Спільного зібрання ВУАН (1925–1927); стенограми
та протоколи Загальних зборів АН УРСР (1939, 1941, 1945–1975); стенограми Загальних зборів АН УРСР в м. Уфа (1941, 1942);
документи сесії АН УРСР, присвяченої результатам діяльності АН
УРСР в Башкирській АРСР (1943);
протоколи засідань Президії ВУАН (1928–1935); протоколи і стенограми засідань Президії АН УРСР (1936–1975);
постанови, накази та розпорядження Президії АН УРСР (1949–1975);
алфавітна книга реєстрації протоколів Президії ВУАН (1926–1935); алфавітні книги реєстрації постанов та розпоряджень Президії АН УРСР
(1936–1975);
звіт про діяльність УАН (1919); звіти про діяльність ВУАН (1919–1924,
1926, 1927);
доповідні записки директорів про діяльність інститутів з часу заснування по 1937 р.; довідка про історію заснування інститутів і діяльність
президентів Академії (1937);
звіти співробітників АН УРСР про наукову діяльність за 1941–1944 рр.;
документи про роботу АН УРСР за роки Великої Вітчизняної війни
(1944);
документи про відзначення 25-річчя АН УРСР (1943, 1944);
справа про переїзд АН УРСР з м. Уфа до Москви (1943); документи про
підготовку переїзду АН УРСР з Москви до Києва (1944);
акти, складені співробітниками інститутів і експертами про збитки, завдані установам АН УРСР під час окупації (1944);
документи про відновлення зруйнованих під час війни і будівництво
нових приміщень АН УРСР (1946–1947).
Науково-організаційний відділ
Протоколи засідань Планової комісії (1942, 1944–1948);
проблемний план ВУАН на 1933–1937 рр.; тематичний план ВУАН
(1935); тематичні плани наукових робіт АН УРСР та Відділень АН УРСР
(1939–1963);
тематичні плани інститутів ВУАН (1935); проблемно-тематичні плани
інститутів АН УРСР (1938, 1940–1963);
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зведені звіти про роботу АН УРСР та Відділень АН УРСР (1937–1940,
1942–1962, 1973–1975);
довідка про діяльність АН УРСР за 1919–1944 рр.;
індивідуальні звіти дійсних членів і членів-кореспондентів АН УРСР
про наукову діяльність (1945, 1949–1955, 1959, 1962–1963);
документи інститутів про проведення конференцій, сесій і нарад про
участь у міжнародних ярмарках, виставках (1952–1963, 1973–1975).
Відділ наукових кадрів і аспірантури
Накази ВУАН, УАН, АН УРСР та Управління справами АН УРСР з
особового складу (1932–1975);
особові рахунки працівників по зарплаті (1941–1975);
контрольні списки наукових співробітників апарату Президії і установ
АН УРСР (1940–1941, 1943–1945, 1953–1975); список наукових співробітників АН УРСР з інформацією про їх місцезнаходження після евакуації з
Києва (1941); списки співробітників АН УРСР, евакуйованих в м. Уфа
(1942); списки співробітників АН УРСР і відомості про їх місцезнаходження за 1942 р.;
листування з Комітетом у справах Вищої школи при РНК СРСР з питань друкування робіт, що мають оборонне і народногосподарське значення та представлення робіт на здобуття Державних премій (1942);
проекти постанов ЦК ВКП(б) і РНК УРСР про реевакуацію АН УРСР,
про порядок прийому на роботу і список видатних вчених АН УРСР
(1943–1944);
документи про переїзд співробітників АН УРСР і їх сімей з м. Уфа до
Москви та Києва (1943);
списки співробітників АН УРСР, що повернулися в Москву з евакуації
у 1943 р.; список співробітників, що знаходилися на окупованих територіях (1944);
інформації про кількість інститутів і співробітників АН УРСР у 1941 р.
та 1944 р.;
інформації інститутів про кількість, склад і рух кадрів за 1934–1944 рр.;
доповіді академіків Л.А. Булаховського, Є.О. Патона, М.В. Луговцова
про вибори дійсних членів АН УРСР та списки кандидатів, висунутих в
академіки і члени-кореспонденти у 1944 р.;
документи про відзив співробітників АН УРСР з лав Червоної Армії і
інших організацій (1942–1945);
облікові картки наукових співробітників АН УРСР (1944–1946);
списки жінок – наукових співробітників АН УРСР (1948, 1960);
списки дійсних членів та членів-кореспондентів АН УРСР (1950, 1952,
1953, 1955–1962, 1968);
документи про вибори в дійсні члени і члени-кореспонденти АН
УРСР (1944, 1948, 1951, 1953, 1955, 1961, 1963–1965, 1966, 1972); документи по висуненню в дійсні члени АН УРСР О.К. Антонова,
Я.М. Белєвцева,
В.С. Будника,
В.Н. Гриднєва,
Г.В. Карпенка,
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А.Г. Колеснікова,
П.В. Копніна,
В.Ф. Копитова,
І.М. Лівшиця,
Г.В. Логвиновича,
Г.М. Малахова,
В.М. Нікітіна,
І.Г. Підоплічка,
Г.Є. Пухова, А.Д. Скаби, А.А. Смирнова, А.П. Філіпова, Р.В. Чаговця,
М.З. Шамоти,
Л.О. Шубенка-Шубіна,
С.М. Ямпольського
(1967);
В.Н. Єременка,
М.О. Кільчевського,
П.Г. Костюка,
С.Я. Брауде,
Л.А. Кульського,
Є.К. Лазаренка,
В.О. Марченка,
О.З. Петрова,
Є.П. Федорова (1969), Б.М. Бабія, Б.І. Вєркіна, О.І. Кухтенка, Р.В. Кучера,
В.А. Лазаряна, В.К. Лебедєва, В.І. Моссаковського, М.С. Полуектова,
М.І. Супруненка, Л.Г. Ткачука, В.О. Топачевського (1972), Ф.С. Бабичева,
П.І. Багрія, В.О. Єфімова, Ю.С. Ліпатова, І.І. Ляшка, Б.І. Медовара,
В.С. Михалевича, М.М. Паламарчука, О.С. Поваренних, К.М. Ситника,
В.І. Трефілова (1973), С.М. Гершензона, В.С. Королюка, О.О. Кремньова,
І.І. Лукінова, А.Т. Пилипенка, І.К. Походні, О.В. Богатського (1975); документи по висуненню в члени-кореспонденти АН УРСР М.П. Арбузова,
Б.М. Бабія, В.М. Будника, М.Ф. Герасюти, С.М. Гершензона, В.М. Грезе,
М.Л. Голего, М.Ф. Дейгена, Г.І. Деркача, Д.А. Дудка, В.О. Єфімова,
Є.І. Квасникова, О.С. Коломійченка, І.І. Кондиленка, В.С. Королюка,
В.А. Лазаряна, М.О. Лошкарьова, А.М. Макари, О.С. Мельничука,
В.С. Михалевича, С.М. Московця, В.І Моссаковського, А.С. Оканенка,
М.М. Паламарчука, Г.М. Положія, М.С. Полуектова, І.М. Постникова,
В.Г. Сергеєва,
П.М. Сєркова,
М.Є. Сиваченка,
О.Г. Ситенко,
А.В. Скорохода,
В.Б. Сологуба,
Б.Б. Тимофєєва,
В.Т. Трощенка,
І.С. Усенка, В.Г. Хоткевича, С.М. Чернікова, А.А. Чухно, О.О. Шалімова,
І.А. Шеки
(1967),
В.І. Бєляєва,
М.І. Бєлого,
О.М. Боголюбова,
К.Г. Гуслистого,
Г.І. Денисенка,
В.К. Дзядика,
Ю.П. Зайцева,
О.П. Ключарьова, О.Д. Куриленка, І.І. Ляшка, Б.М. Малиновського,
О.М. Маринича, П.О. Недбайла, А.Т. Пилипенка, О.С. Поваренних,
Я.С. Підстригача, В.І. Трефілова, Ф.П. Шевченка, В.І. Шинкарука,
М.Т. Шпака, А.М. Шлепакова, Ю.А. Шульте, О.О. Ясникова (1969),
П.І. Багрія, В.Г. Бар’яхтара, О.В. Богатського, В.Д. Братуся, М.С. Бродіна,
П.І. Верби,
Я.Б. Гороховатського,
І.О. Дзеверіна,
В.В. Єременка,
І.М. Коваленка, В.М. Ковтуненка, М.П. Корнєйчука, М.Г. Ладиженського,
В.К. Мамутова,
К.Є. Махоріна,
В.А. Назаренка,
А.М. Окснера,
В.В. Панасюка, Т.С. Петіпи, В.Л. Рвачова, Є.С. Рудакова, В.І. Скуріхіна,
В.М. Струтинського, Ю.М. Тарана-Жовніра, В.Т. Толока, В.Ф. Уткіна,
В.В. Цвєткова, А.Г. Шевелєва, О.А. Шевченка, В.М. Шестопалова,
І.Р. Юхновського (1972); Ф.Б. Гриневича, А.М. Гродзінського, О.М. Гузя,
В.Я. Дідковського,
Г.Г. Єфіменка,
Д.Г. Затули,
А.В. Манорика,
М.Г. Находкіна,
В.В. Немошкаленка,
О.Ф. Німця,
О.Я. Олійника,
В.Г. Пінчука,
А.М. Підгорного,
В.Д. Походенка,
С.В. Свєчнікова,
В.І. Скока, О.В. Снітка, А.В. Чекунова, М.Г. Чумаченка, В.І. Юрчука
(1973), О.Ф. Аксюнова, В.М. Власенка, Д.В. Волкова, О.А. Геращенка,
Ю.Г. Гололобова, Д.М. Гродзинського, І.М. Дмитренка, Ю.М. Єрмольєва,
Б.С. Касаткіна, В.І. Куценка, А.Г. Лесника, М.П. Лисиці, В.О. Лотарєва,
Г.Х. Мацуки,
М.Т. Мелешкін,
О.О. Пащенка,
О.М. Пилянкевича,
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В.М. Потураєва,
В.М. Русанівського,
П.Р. Родіна,
А.О. Стогнія,
В.І. Труфякова, М.П. Щербака (1975);
зведені статистичні звіти установ АН УРСР про чисельність і склад кадрів (1944, 1946–1950, 1952–1975);
статистичні звіти установ АН УРСР про роботу аспірантури (1944–
1950, 1952–1975), про роботу з кадрами (1945–1948, 1950–1954, 1958–
1975).
Фінансово-плановий і планово-виробничий відділи
Листування з РМ СРСР, РНК УРСР, РМ УРСР, Наркоматом фінансів
УРСР, Мінфіном УРСР з питань фінансування діяльності АН УРСР (1939–
1966);
документи про переведення відділів інститутів і інших організацій на
нові умови праці, оплати праці (1960, 1961, 1964, 1968, 1970, 1971); документи про організацію і реорганізацію наукових установ в Харкові, Львові, Донецьку (1965);
план фінансування і титульні списки на капітальні роботи по відновленню будівель і споруд АН УРСР (1944);
зведені кошториси на утримання установ АН УРСР (1941, 1944, 1946–
1975); кошториси установ АН УРСР (1941–1942, 1944, 1946–1974);
штатні розписи установ АН УРСР (1941–1975);
статистичні звіти з праці, чисельності і зарплаті працівників (1944,
1947–1948, 1950, 1952–1959, 1966–1975).
Бухгалтерія
Зведені звіти про фінансово-господарську діяльність АН УРСР (1935–
1975); звіти про фінансово-господарську діяльність Управління справами
АН УРСР (1939–1975);
списки співробітників і відомості про обладнання інститутів АН УРСР,
що знаходилися в евакуації (1943);
акт про збитки, завдані АН УРСР німецькими військами (1943–1944);
історичні довідки про інститути АН УРСР і матеріали про збитки, завдані
в період німецької окупації (1944); списки репараційного майна, яке надійшло в установи АН УРСР в 1945–1946 рр.; довідки інститутів АН УРСР
про майно, яке було вивезене за кордон (1947);
приймально-здавальні акти по ліквідації Львівської філії АН УРСР
(1956);
документи про передавання-приймання: Львівського етнографічного
музею в підпорядкування АН УРСР (1944); заповідника «Олександрія» з
підпорядкування Білоцерківського сільськогосподарського інституту в
підпорядкування АН УРСР (1946); трьох музеїв Т.Г. Шевченка у підпорядкування АН УРСР; майна Головного управління по заповідниках при
РМ УРСР у відання АН УРСР; Карадазької біологічної станції АН УРСР
Кримській філії АН СРСР; Львівського державного музею художньої про22

мисловості в підпорядкування АН УРСР; державних заповідників
«Кам’яні могили», «Хомутівський степ», «Веселі Боковеньки», «Стрільцівський степ», «Тростянець», «Устимівський дендропарк», «Михайлівська цілина» у підпорядкування АН УРСР; літературно-меморіального музею Т.Г. Шевченка в с. Шевченкове у відання АН УРСР (1951); сейсмічних станцій «Львів», «Ужгород» у підпорядкування АН УРСР (1951,
1952); Експериментально-конструкторської майстерні при Українському
інституті експериментальної біології і патології ім. акад.О.О. Богомольця
у підпорядкування АН УРСР (1953); про передавання Кримського філіалу
АН СРСР у відання АН УРСР (1954); дендропарку «Софіївка» у відання
АН УРСР (1955); Інституту фізіології рослин АН УРСР і його науковоекспериментальної сільськогосподарської бази у відання Українського
НДІ фізіології рослин Міністерства сільського господарства УРСР; дендропарку «Веселі Боковеньки» у відання Українського НДІ лісового господарства і агролісомеліорації; Інституту генетики і селекції АН УРСР та
його сільськогосподарської бази Українському НДІ рослинництва, генетики і селекції Міністерства сільського господарства УРСР; Інституту агробіології АН УРСР у підпорядкування Міністерству сільського господарства УРСР; Лабораторії ґрунтознавства АН УРСР у підпорядкування Центрального науково-дослідного інституту ґрунтознавства Міністерства сільського господарства УРСР; Інституту лісу АН УРСР у підпорядкування
Міністерства сільського господарства УРСР; біологічних відділів і науково-дослідного центру «Міжгір’я» Кримського філіалу у підпорядкування
АН УРСР; Інституту ентомології і фітопатології АН УРСР у підпорядкування Українському науково-дослідному інституту захисту рослин Міністерства сільського господарства УРСР; лабораторії фізіології сільськогосподарських тварин Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР у
підпорядкування Науково-дослідному інституту тваринництва Лісостепу і
Полісся Міністерства сільського господарства УРСР; Сектора тваринництва сільськогосподарського відділу у підпорядкування АН УРСР; відділу
сільськогосподарських машин Інституту машинознавства і сільськогосподарської техніки АН УРСР у підпорядкування Українському науководослідному Інституту механізації і електрифікації сільського господарства
(1956); філіалу Державного науково-дослідного інституту рідких металів у
підпорядкування АН УРСР (1957); Чорноморського державного заповідника у підпорядкування АН УРСР; відділу динаміки сільськогосподарських машин і відділу механіки ґрунтів Інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки АН УРСР у підпорядкування Українському
науково-дослідному Інституту механізації і електрифікації сільського господарства (1958); Севастопольської біологічної станції у підпорядкування
АН УРСР; відділу прикладної геофізики Львівської філії АН УРСР у підпорядкування Інституту геофізики АН УРСР (1961); Інституту чорної металургії АН УРСР і його дослідно-виробничих майстерень у підпорядкування Держкомітету РМ СРСР по чорній і кольоровій металургії; Морського гідрофізичного інституту у підпорядкування АН УРСР; Українського
науково-дослідного інституту фізіології рослин Міністерства сільського
23

господарства у підпорядкування АН УРСР; Українського науководослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин у
підпорядкування АН УРСР (1962); відділу генетики Центрального республіканського ботанічного саду у підпорядкування Інституту ботаніки; лабораторії підйомних канатів Інституту гірничої справи у підпорядкування
Лабораторії гідравлічних машин; Українського державного музею етнографії і художнього промислу АН УРСР у підпорядкування Міністерству
культури УРСР; Українського науково-дослідного Інституту фізіології і
біохімії сільськогосподарських тварин АН УРСР у підпорядкування Міністерству сільського господарства УРСР; відділу технічної кібернетики Інституту електротехніки у підпорядкування Інституту кібернетики АН
УРСР; трьох музеїв Т.Г. Шевченка і Науково-дослідного інституту суспільних наук в м. Львів АН УРСР у підпорядкування Міністерству культури
УРСР; лабораторії проблем нафтопереробки Інституту геології і геохімії
паливних копалень АН УРСР у підпорядкування Інституту нафтової і нафто-хімічної промисловості; трьох гідрологічних відділів Богуславської
станції Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР у підпорядкування
Українського гідрометеорологічного інституту Управління гідрометеослужби СРСР; Криворізької філії Інституту гірничої справи АН УРСР у підпорядкування Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР; Дніпропетровського відділу космічної біології Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця в підпорядкування Дніпропетровському
університету; відділу електротермії Інституту електротехніки у підпорядкування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР; Криворізької філії Інституту гірничої справи ім. М.М. Федорова АН УРСР у підпорядкування Державному комітетові РМ УРСР з чорної і кольорової металургії; Львівського науково-природознавчого музею АН УРСР у підпорядкування Міністерству культури УРСР; Механічного заводу Київського
раднаргоспу на баланс Дослідного заводу Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона; групи порівняльної біології Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця
Харківському
державному
університету
ім. М. Горького; лабораторії аерозолів Інституту загальної і неорганічної
хімії у підпорядкування Головному управлінню гідрометеослужби при РМ
СРСР (1963); сейсмічних станцій Криму Інституту фізики Землі АН СРСР
у підпорядкування Інституту геофізики АН УРСР (1966); сектора географії
Інституту геологічних наук АН УРСР у підпорядкування Ради по вивченню виробничих сил УРСР і Львівської опорної зональної групи Ради у
підпорядкування Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР
(1967); Державного природознавчого музею у підпорядкування АН УРСР;
Львівської державної наукової бібліотеки у підпорядкування АН УРСР;
Львівського музею етнографії і художнього промислу у підпорядкування
АН УРСР; Інституту суспільних наук у підпорядкування АН УРСР; Луганського державного заповідника у підпорядкування АН УРСР; відділу
радіаційної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР у
підпорядкування Міністерства охорони здоров’я УРСР (1969); Ворошиловградської філії Інституту планування і нормативів при Держплані СРСР,
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Відділення комплексних проблем наукознавства і сектора географії у підпорядкування АН УРСР (1970); Київського науково-дослідного інституту
експериментальної і клінічної онкології Міністерства охорони здоров’я
УРСР у підпорядкування АН УРСР; Одеського археологічного музею Міністерства культури у підпорядкування АН УРСР; Відділу математичного
моделювання Інституту кібернетики у підпорядкування Інституту електродинаміки; акти передавання документів із Інституту геологічних наук в
Інститут геохімії і фізики мінералів; відділу народного будівництва Державного музею етнографії і художнього промислу у підпорядкування АН
УРСР (1971); Інституту надтвердих матеріалів при Дежплані УРСР у підпорядкування АН УРСР; Проблемної науково-дослідної лабораторії консервації кісткового мозку і крові Міністерства охорони здоров’я СРСР і
відділів біофізики, кріогенної біології і медицини Фізико-технічного інституту низьких температур у підпорядкування Інституту проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР; Проектно-конструкторського бюро
електрогідравліки у підпорядкування АН УРСР (1972).
Відділ наукових зв’язків з зарубіжними організаціями
Постанови і розпорядження Державного комітету з науки і техніки
РМ СРСР, РМ УРСР та АН УРСР про проведення і координацію міждержавних науково-дослідних робіт (1963, 1966–1975);
листування з РМ СРСР, державними комітетами СРСР, РМ УРСР, МЗС
УРСР, державними комітетами і комісіями УРСР, ЦК КПУ, АН СРСР, зарубіжними науковими установами про міжнародну наукову співпрацю
(1955–1974);
документи про створення Комісії з міжнародних наукових зв’язків при
Президії АН УРСР та її діяльність (1964, 1966, 1967);
звіти і довідки відділу наукових зв’язків з зарубіжними організаціями
про міжнародні зв’язки АН УРСР (1957, 1959, 1960, 1962, 1966–1974);
звіти установ АН УРСР про міжнародні наукові зв’язки (1962, 1967–
1975);
плани, програми та звіти про наукові закордонні відрядження співробітників Президії, відділень та установ АН УРСР (1958–1975);
документи про участь АН УРСР в заходах, що проводилися по лінії
ЮНЕСКО (1958, 1960–1963), МАГАТЕ (1962–1963);
документи про участь учених АН УРСР в роботі ХХ сесії Міжнародного геологічного конгресу в Мексиці (1955–1956) та ІІ Міжнародної конференції ООН (1958); звіти про участь учених АН УРСР в роботі конгресу
Міжнародної федерації з обробки інформації (м. Мюнхен, 1962); ХІ Міжнародного конгресу істориків науки (Польща, 1965); Міжнародної конференції з порошкової металургії (США, 1965; м. Дрезден, 1969); ІІІ Міжнародного конгресу по теорії машин і механізмів (1971); Конференції з металокерамічних конструкційних матеріалів (Болгарія, 1972); звіт про роботу IV Міжнародної конференції з кріогенної техніки (Нідерланди, 1972);
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документи про співробітництво АН УРСР з зарубіжними академіями
наук (Австрійська, Албанська, Болгарська, Китайська, НДР, Польська, Румунська, Словацька, Угорська та ін.) і науковими установами (1953–1975);
документи про проведення міжнародних конференцій, симпозіумів
(1955–1975);
документи про роботу Карпато-Балканської асоціації (1955–1958, 1960–
1963, 1965–1967);
документи про прийом делегацій та учених з Австралії, Австрії, Алжиру, Аргентини, Бельгії, Болгарії, Великобританії, В’єтнаму, Гватемали,
Греції, Данії, Єгипту, Індії, Індонезії, Іраку, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Кореї, Куби, Монголії, Польщі, НДР, Норвегії, Румунії, США,
Угорщини, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехословаччини, Швейцарії, Швеції,
Югославії, Японії та ін. (1953–1975);
звіт про виробниче навчання стипендіатів ООН при ІЕЗ ім. Є.О. Патона
(1972).
Відділ капітального будівництва
Протоколи засідань техніко-експертної ради (1961–1972);
плани і звіти капітальних робіт і вкладень (1946–1972);
звіти підвідомчих установ і організацій з капітального будівництва
(1966–1970);
техніко-економічні обґрунтування будівництва наукових установ на
1966–1970 рр.;
документи про капітальне будівництво об’єктів АН УРСР (1948, 1949);
документи про будівництво приміщення Інституту теплофізики і його лабораторій (1959–1963); документи про будівництво інженерних корпусів і
інших об’єктів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (1962–1964);
документи про відновлення будівлі Державної публічної бібліотеки АН
УРСР після пожежі і про ремонт книгосховища в приміщенні Софійського
заповідника (1964);
акти Державних комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (1954, 1955, 1957–1972).
Редакційно-видавнича рада
Положення про Редакційно-видавничу раду і списки членів Пленуму і
секцій (1964);
листування з ЦК КПУ, РМ УРСР, АН СРСР і установами з питань видавничої діяльності (1962, 1964–1965, 1967–1970);
протоколи засідання Редакційної колегії видань Президії АН УРСР
(1939–1940);
протоколи та стенограми Редакційно-видавничої ради (1942–1943,
1947–1964, 1966, 1968–1969, 1971–1972);
протоколи засідань редколегії журналу «Доповіді АН УРСР» і документи до них (1948–1959);
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видавничі плани Президії АН УРСР (1944, 1948–1953); видавничі плани установ АН УРСР (1947–1951, 1953);
звіт Редакційно-видавничої ради АН УРСР (1948–1954, 1957–1964,
1966, 1969);
акти передачі інститутами АН УРСР неопублікованих рукописів і архівних документів, евакуйованих із Києва в Уфу (1942–1943);
інформація про рукописи, підготовлені до видання в 1945–1947 рр.
Профспілка
Протоколи звітно-виборних зборів профспілки (1959–1975); протоколи
загальних зборів (1960–1975).
Відділення НАН України
Фізико-математичний відділ
Протоколи засідань Фізико-математичного відділу (1918, 1926, 1927).
Відділення фізико-математичних, хімічних (з 1954) і геологічних наук
Протоколи засідань Відділення (1942, 1945–1955);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1949);
плани і звіти про роботу Відділення (1947, 1949, 1950, 1951, 1954); тематичні плани науково-дослідних робіт установ Відділень (1942, 1945,
1946);
документи про організацію лабораторії будівельних матеріалів і силікатів (1946); документи про організацію Астрономічного комітету АН УРСР
(1950);
документи про роботу інститутів Відділення в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнні роки (1949);
короткий звіт про Республіканську нараду з питань хімії і хімічної промисловості (1946);
доповіді заступника міністра хімічної промисловості СРСР
Ф.Т. Голованєва, дійсного члена АН УРСР А.І. Кіпріанова, віцепрезидента Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва, проф.
В.С. Кисельова про план заходів щодо відновлення і розвиток хімічної
промисловості в Україні (1948);
акти і заключення комісії про результати перевірки роботи установ
Відділення (1948).
Відділення фізико-математичних наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1955, 1957–1963);
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документи та стенограми Загальних зборів Відділення (1956–1963);
листування з установами Відділення з питань науково-організаційної
діяльності (1958, 1961–1963);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1955, 1960, 1961).
Відділення хімічних і геологічних наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1956–1963);
документи, стенограми Загальних зборів Відділення (1957, 1959, 1961);
листування з Сектором наукових зв’язків з зарубіжними організаціями
АН УРСР з питань участі в міжнародних з’їздах і конференціях (1959–
1963); листування з установами Відділення з науково-організаційних питань (1959–1961);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову роботу (1960);
стенограми та документи наукових сесій, конференцій (1956–1960);
акти обстеження наукової діяльності установ Відділення (1958, 1960,
1961).
Відділення технічних наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1944–1963);
документи та стенограми Загальних зборів Відділення (1948–1952,
1957, 1959, 1963);
листування з РМ УРСР, з Президією АН УРСР, інститутами про стан
науково-дослідної роботи (1955–1958, 1961, 1962);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1950, 1954, 1958–1962);
зведені звіти про роботу Відділення (1947, 1950, 1951, 1953); звіти інститутів Відділення з науково-дослідної роботи (1944, 1945, 1963); звіти,
стенограми про роботу сесій, конференцій і нарад Відділення (1950–1962);
документи про висунення кандидатів на здобуття Сталінських премій і
премій АН СРСР (1950);
акти комісії про перевіряння діяльності інститутів Відділення (1952,
1958, 1961);
документи про організацію Криворізької філії Інституту гірничої справи (1961);
документи про роботу Комісії якісної сталі (1949);
звіт про роботу Відділу історії техніки при Бюро Відділення (1954).
Секція фізико-технічних і математичних наук
Листування з Державним Комітетом РМ УРСР з питань координації
науково-дослідних робіт (1964);
постанови Секції (1963).
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Відділення математики, механіки і кібернетики
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1975);
документи Загальних зборів Відділення (1964–1974);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1963–1971, 1973, 1974);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення (1963–1965);
протоколи приймання завершених науково-дослідних робіт Інститутів
Відділення (1965–1975);
акти перевірки наукової і науково-організаційної діяльності установ
Відділення (1967, 1968).
Відділення фізики
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1972);
протоколи та документи Загальних зборів Відділення (1964–1968, 1970,
1972);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1964, 1966, 1967, 1969–1971); звіт про роботу Відділення за 1966–1972 рр.; звіти про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення (1963, 1968); звіти про роботу наукових рад Відділення (1967, 1968);
протоколи приймання завершених НДР інститутів Відділення (1965–
1975).
Відділення наук про Землю і космос (з 1973 – Відділення наук про
Землю)
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1975);
документи Загальних зборів Відділення (1964–1971);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1963–1967);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення (1963, 1964);
звіт про впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво (1965);
протоколи приймання завершених НДР інститутів Відділення (1967–
1969);
акти перевірки результатів наукової і науково-організаційної діяльності
інститутів Відділення (1963, 1965, 1966).
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1966, 1968–1975);
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документи Загальних зборів Відділення (1964–1966);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1963–1966, 1968–1975);
звіт про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення
(1963);
протоколи приймання завершених НДР інститутів Відділення (1965,
1966, 1968–1975);
акти перевірки результатів наукової і науково-організаційної діяльності
інститутів Відділення (1965).
Відділення фізико-технічних проблем енергетики
Протоколи засідань Бюро Відділення (1971–1973, 1975);
документи Загальних зборів Відділення (1973–1975);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення про
наукову діяльність (1971, 1972, 1974, 1975);
зведені річні звіти про наукову і науково-організаційну діяльність Відділення (1972, 1973, 1975);
протоколи приймання завершених НДР інститутів Відділення (1970–
1973, 1975).
Відділення біологічних наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1943–1962); протоколи засідань
об’єднаної вченої ради Відділення (1956, 1959–1962); стенограма спільного засідання Президії АМН СРСР, Президії АН УРСР і Вченої Ради Міністерства охорони здоров’я УРСР (1953);
стенограми Загальних зборів Відділення (1950, 1957);
стенограма сесії, присвяченої 100-річчю із дня народження
І.П. Павлова (1949);
листування з АН СРСР і установами Відділення з наукової діяльності
(1953, 1959, 1961);
індивідуальні звіти про наукову діяльність академіків та членівкореспондентів АН УРСР (1949, 1956–1960, 1962);
звіти про науково-дослідну роботу установ (1946–1951); документи про
роботу науково-дослідних установ Відділення (1943, 1948, 1949, 1953,
1957);
документи про роботу заповідників, науково-дослідних баз та дендропарків АН УРСР (1952, 1956, 1957);
документи про наукову діяльність Кримської і Львівської філій та заповідників АН УРСР (1954);
довідки про науково-дослідну роботу установ Відділення за повоєнний
період (1951);
документи про організацію нових баз, заповідників, лабораторій і розгортання робіт по цитобіології і цитоембріології (1949, 1961);
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документи про реорганізацію Сектора тваринництва і розширення науково-дослідної роботи заповідників і баз (1951);
документи про створення Морського акваріуму в м. Одеса (1953);
документи про впровадження результатів наукових досліджень в практику народного господарства (1949–1960);
документи про висунення кандидатур на здобуття Державної премії в
галузі науки і техніки (1946);
документи, стенограми про проведення наукових сесій, нарад і конференцій Відділення (1949–1959);
документи про роботу мічурінських семінарів (1950);
документи про наукові зв’язки з установами і вченими із зарубіжних
країн (1958–1960);
програми, плани, протоколи про роботу Комісії по історії Вітчизняної
науки і техніки (1950, 1952).
Секція хіміко-технологічних і біологічних наук
Постанови секції (1963).
Відділення хімії і хімічної технології
Стенограма наради при Президентові АН УРСР (1963);
протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1975); протоколи та документи Загальних зборів Відділення (1965–1969, 1972–1975);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення
(1961–1973, 1975);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення (1963, 1964);
звіти про роботу проблемних рад Відділення (1967, 1971);
плани дослідно-промислової перевірки і впровадження завершених
НДР (1961, 1968);
протоколи приймання результатів завершених НДР інститутів Відділення (1965–1974);
акти обстеження наукової діяльності установ Відділення (1967, 1974,
1975);
документи про створення наукового центру АН УРСР у Донбасі (1964);
документи про організацію Інституту колоїдної хімії і хімії води (1967).
Відділення біохімії, біофізики і фізіології
Листування з Президією АН УРСР і установами Відділення про наукові
відрядження за кордон (1963, 1971, 1972);
протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1972);
звіт про проведення Загальних зборів Відділення (1974);
документи Загальних зборів і сесій Відділення (1964–1972);
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плани реалізації і впровадження у виробництво завершених науководослідних робіт (1963, 1968);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1963–1972, 1974);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність установ Відділення (1963–1972); звіти про наукову роботу промислових рад Відділення
(1966);
документи про участь установ Відділення у ВДНГ УРСР (1963).
Відділення загальної біології
Протоколи засідань Бюро Відділення (1965–1975); протоколи засідань
об’єднаної ради Відділення (1963–1967, 1969, 1970);
документи Загальних зборів і сесій Відділення (1964–1969, 1972, 1973);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1964–1975);
зведені звіти Відділення з наукової та науково-організаційної діяльності (1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974); річні звіти установ Відділення (1964, 1968, 1972); звіт установ Відділення про зарубіжні експедиції і наукову співпрацю із зарубіжними вченими (1971);
протоколи приймання завершених НДР установ (1968, 1971–1975);
документи про організацію мінералогічного заповідника Кара-Даг
(1970).
Відділення сільськогосподарських наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1946–1956, 1962, 1963); протоколи Загальних зборів Відділення щодо виборів в дійсні члени і членикореспонденти АН УРСР (1948);
документи наукових сесій Відділення (1947, 1949, 1951, 1953, 1955–
1957);
листування з ЦК КПУ і РМ УРСР з наукової діяльності установ Відділення (1947–1955, 1962);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1955, 1962);
звіти про роботу Відділення (1948–1951, 1955);
тематичні плани інститутів і науково-дослідних установ (1949–1950);
звіти установ Відділення про виконання науково-дослідних робіт (1949,
1950, 1955);
документи про роботу установ Відділення (1947, 1948, 1950, 1952,
1954); документи про роботу науково-дослідних і експериментальних
установ по рослинництву (1949, 1952);
документи про наукову і господарську діяльність Української філії
Всесоюзного науково-дослідного інституту лікарських і ароматичних рослин /ВІЛАР/ (1949);
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документи про участь установ Відділення в роботі Всесоюзних сільськогосподарських виставок (1949–1952, 1955–1956);
документи про діяльність і ліквідацію Комісії по рослинництву та Комісії по тваринництву (1948);
документи про організацію Інституту зоотехніки АН УРСР (1952);
акти перевірки результатів роботи установ Відділення (1947, 1950–
1951);
документи про створення Академії сільськогосподарських наук УРСР
(1951);
довідка про доцільність ліквідації Відділення сільськогосподарських
наук (1963).
Cоціально-економічний відділ
Протоколи засідань Cоціально-економічного відділу (1918, 1927);
листування з РНК УРСР і Київським окружним виконавчим комітетом
про виділення приміщення для установ Соціально-економічного відділу
(1927).
Історико-філологічний відділ
Протоколи засідань Історико-філологічного відділу (1918, 1927).
Відділення суспільних наук
Протоколи засідань Бюро Відділення (1940, 1943–1963);
документи про роботу Загальних зборів Відділення (1944, 1949 – 1963);
листування з ЦК КП(б)У, РМ УРСР, з установами Відділень з питань
наукової діяльності установ Відділення (1951–1960); листування з ЦК
ВКП(б), ЦК КП(б) України про реорганізацію Інституту історії України і
перебудування роботи Інституту економіки АН УРСР (1950); листування
із Словацькою АН з приводу наукового співробітництва (1957);
документи про вибори в дійсні члени і члени-кореспонденти АН УРСР
(1945, 1948);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1953, 1956, 1958, 1959, 1961, 1962);
протоколи засідань ученої ради і стенограми публічного захисту дисертацій співробітниками Відділення (1942, 1950, 1953–1956);
документи
січневої
сесії
Відділення,
присвяченої
пам’яті
Т.Г. Шевченка (1942, 1943);
документи про святкування ювілею, присвяченого 100-річчю з дня народження М.В. Лисенка (1942); документи про святкування ювілею, присвяченого 100-річчю з дня народження І.Я. Франка (1956);
документи про роботу ювілейних сесій, присвячених пам’яті видатних
вчених науки (1945–1948, 1951, 1953);
звіти про роботу бюро Відділення (1945, 1951);
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звіти інститутів і співробітників Відділення з наукової діяльності (1941,
1943);
документи про збитки, завдані бібліотеці Львівської філії АН УРСР під
час Великої Вітчизняної війни (1942); документи про передачу рукописів і
раритетних книг видатних польських діячів із Львівської бібліотеки АН
УРСР в дар Польщі (1945); документи про передачу Польській народній
республіці культурних цінностей і давніх рукописів із музеїв і бібліотек
України (1946).
Секція суспільних наук
Постанови секції (1963).
Відділення економіки, історії, філософії і права
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1975);
документи Загальних зборів Відділення (1964– 1967, 1969, 1970–1975);
листування з РМ УРСР, Міністерством культури УРСР про створення
державних заповідників і музеїв в урочищі Холодний Яр (Черкаська обл.),
с. Халеп’я, с. Черняхів (Київська обл.) (1988);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1964–1966, 1968–1972, 1974);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність Відділення (1964–
1967, 1973–1975);
звіти про роботу наукових рад Відділення (1969, 1974, 1975);
протоколи приймання завершених НДР (1966–1975);
акти перевірки діяльності інститутів (1970, 1973–1975).
Відділення історії, філософії та права
Протоколи засідань Бюро Відділення (1976–1997);
документи Загальних зборів Відділення (1976–1994, 1996);
листування з Президією АН України та інститутами про організацію
наукових досліджень, присвоєння Інституту української археографії імені
М.С. Грушевського (1993);
індивідуальні звіти академіків і член-кореспондентів Відділення з наукової діяльності (1976–1978, 1980–1996);
звіти інститутів про наукову та науково-організаційну діяльність (1981–
1997);
протоколи приймання завершених НДР (1983–1997);
документи про відзначення 500-річчя українського козацтва, розгляд
проекту Декларації Товариства карпатських русинів (1990); документи про
відзначення 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького, 100-річчя
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від дня народження Д. Чижевського (1993), 400-річчя від дня народження
митрополита Петра Могили (1995).
Відділення літератури, мови і мистецтвознавства
Протоколи засідань Бюро Відділення (1963–1973, 1975);
протоколи Загальних зборів Відділення (1964–1971);
індивідуальні звіти академіків і членів-кореспондентів Відділення з
наукової діяльності (1963–1972, 1974, 1975);
звіти Відділення про наукову і науково-організаційну діяльність (1963,
1964, 1968–1972, 1974);
протоколи приймання завершених НДР установ (1967).
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НАУКОВІ ЦЕНТРИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ ТА МОН
УКРАЇНИ
Архівний фонд – 554 справи за 1971–2004 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р.Люксембург, 54;
тел./факс: (062) 311-90-77;
e-mail: dsc@matrixhome.net.
Донецький науковий центр створено згідно з постановою РМ УРСР
«Про створення наукових центрів Академії наук УРСР в окремих економічних районах УРСР» від 11.05. 1971 р. № 207 та постановою Президії АН
УРСР від 20.05. 1971 р. № 185.
З метою підвищення ролі науки в розробці та реалізації в Україні ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загально державних і регіональних інтересів постановою Президії АН УРСР від
05.12. 1990р. № 314 Донецький науковий центр отримав статус юридичної
особи у структурі АН УРСР. З 1997 р. спільною постановою/наказом Президії НАН України та Міністерства у справах науки і технологій від
29.01. 1997 р. № 43/33 для підвищення статусу регіональних наукових
центрів та їх ролі у реалізації державної науково-технічної політики в
Україні Центр отримав подвійне підпорядкування НАН України і Міністерству у справах науки і технологій України.
З 2001 р. на підставі наказу Міністерства освіти і науки України та
НАН України від 25.04.2001 р. № 347/107 − Донецький науковий центр
НАН України та МОН України.
Головні завдання та функції Центру: наукове забезпечення вирішення
актуальних комплексних регіональних проблем, в першу чергу в галузі
економіки, екології, ресурсозбереження, інформатизації, культурного та
духовного розвитку; організація, координація та проведення комплексних
наукових досліджень і науково-дослідних робіт з проблем, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку регіону; розробка проектів нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проектування нормативів граничнодопустимих скидів забруднюючих речовин
у водоймища та річки регіону.
Серед співробітників Центру – видатні вчені України: А.Д. Алексєєв,
Л.М. Литвиненко,
В.К. Мамутов,
І.В. Скрипник,
М.Г. Чумаченко,
В.П. Шевченко та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Центру
(1982, 1983, 1989, 1992–2004); накази з основної діяльності Центру (1985,
1988, 1992);
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листування з Президією НАН України, установами МОН України з
науково-організаційних питань (1986, 1988, 1992, 1997, 1998, 2003, 2004);
протоколи засідань ради Центру (1971–2004);
плани робіт (1971–2004);
звіти про науково-організаційну діяльність (1972–2004);
звіти наукових секцій (1976–2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (1992–2003); списки наукових співробітників (1999–2000);
штатні розписи (1971, 1978, 1988, 1990–2000); звіти про фінансовогосподарську діяльність (2001–2004).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1987–2004).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1991–2004);
особові картки звільнених працівників (1991–2004).

ЗАХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ ТА МОН
УКРАЇНИ
Архівний фонд – 592 справи за 1971–2004 рр.
Адреса: 79000, Львів, вул. Матейка, 4;
тел./факс: (0322) 97-07-74;
e-mail: zncnan@mаіl.lviv.uа.
Західний науковий центр створено згідно з постановою РМ УРСР «Про
створення наукових центрів Академії наук УРСР в окремих економічних
районах УРСР» від 11.05. 1971 р. № 207 та постановою Президії АН УРСР
від 20.05. 1971 р. № 185.
У 1992 р. постановою Президії АН України від 11.11. 1992 р. № 301
Центру надано статус юридичної особи у структурі АН України. З 1997 р.
спільною постановою/наказом Президії НАН України та Міністерства у
справах науки і технологій від 29.01. 1997 р. № 43/33 для підвищення статусу регіональних наукових центрів та їх ролі у реалізації державної науково-технічної політики в Україні Центр отримав подвійне підпорядкування НАН України і Міністерству у справах науки і технологій України.
З 2001 р. на підставі наказу Міністерства освіти і науки України та
НАН України від 25.04.2001 р. № 347/107 − Західний науковий центр НАН
України та МОН України.
Основні напрями діяльності: організація наукових досліджень, орієнтованих на вирішення актуальних проблем економічного, соціального та
культурного розвитку західного регіону України: Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей; координація наукових досліджень і підготовки наукових
кадрів академічних установ та вищих навчальних закладів регіону.
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При Центрі працюють наукові відділення, секції, експертні комісії,
науково-координаційні та редакційні ради.
Серед співробітників Центру – видатні вчені України: І.В. Вакарчук,
М.І. Долішній, Я.Д. Ісаєвич, З.Т. Назарчук, В.В. Панасюк, Я.С. Підстригач,
І.Р. Юхновський та ін.
Науково-організаційна документація
Статути та реєстраційні свідоцтва Центру (1992, 1996−1998, 2001); постанови Президії НАН України стосовно діяльності Центру (1971−2004);
накази та розпорядження голови Центру з основної діяльності (1971–
2004);
листування з НАН України та іншими установами з питань організації
наукової діяльності (1973−2004);
протоколи засідань дирекції (1974, 1981, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004);
протоколи засідань ученої ради (1971–2004);
плани НДР (1972, 1991);
звіти про наукову діяльність Центру (1971−1984, 1989, 1992–2004);
документи про заснування і діяльність інженерно-втілюючого концерну «Енергія» (1989); документи про заснування і діяльність науководослідного інноваційного виробничо-технологічного бюро (1989);
документи (звіти, інформації) про діяльність наукових відділень та секцій (1971−1977, 1994−2004);
документи (інформації, звіти) про діяльність установ Центру (1971,
1976−1987, 1990, 1991, 1994−1996);
інформації про участь науково-дослідних інститутів у розробці «Комплексного плану розвитку наукових досліджень» (1986, 1987);
довідки та інформації про впровадження наукових досліджень у виробництво (1976, 1978, 1980, 1981);
документи (інформації, листування) з міжнародного співробітництва
(1974, 1991−2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (2000–2004);
штатні розписи (1993–2004), кошториси витрат (1993–2004), звіти про
фінансово-господарську діяльність (1993–2004);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1993–
2004);
документи (довідки, інформації) про діяльність наукових рад
(1980−1988).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1990, 1994, 1995, 2000, 2004);
каталог завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт (1985, 1991, 1996, 1999);
монографії (1999); збірники наукових праць (2001−2004).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1992–2004);
особові справи звільнених працівників (1993–2004);
особові рахунки по зарплаті (1993–2004);
контракти на роботу в центрі (1993−2004).
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УСТАНОВИ ПРИ ПРЕЗИДІЇ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИДАВНИЦТВО «НАУКОВА ДУМКА»
Архівний фонд – 2709 справ за 1944–1994 рр.
Адреса: 01601, Київ 1, вул. Терещенківська, 3;
тел.: 234-03-27, факс: 234-70-60;
e-mail: ndumka@i.kiev.ua; http://www.ndumka.kiev.ua.
У жовтні-листопаді 1922 р. було створено Видавництво ВУАН у складі
Редакційно-видавничої комісії ВУАН під керівництвом видатного вченого-філолога А.Ю. Кримського. У 1927 р. Видавництво ВУАН виокремилося в окрему самостійну установу − Видавництво АН УРСР.
З 01.01. 1964 р. Видавництво АН УРСР реорганізується у видавництво
«Наукова думка» з подвійним підпорядкуванням − АН УРСР та Комітету
по пресі при РМ УРСР.
Згідно розпорядження Президії АН УРСР від 13.01. 2006 р. № 13 «Про
зміну найменування Державного видавництва «Наукова думка» та затвердження нової редакції статуту» видавництво перейменовано у Державне
підприємство «Науково-виробниче підприємство Видавництво «Наукова
думка» НАН України».
Основні напрями діяльності: видавнича справа; розробка наукових основ лексикографічного опрацювання термінологічної літератури тощо.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1944−1958, 1964−1994);
листування з Президією АН України про організацію видань наукових
праць Академії (1987−1994);
промфінплани (1948−1951, 1954, 1957, 1959, 1964−1991);
звіти про діяльність Видавництва (1944−1994);
штатні розписи (1950–1994), кошториси витрат (1948−1960, 1962, 1970,
1972, 1976−1978).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1944–1994);
особові справи звільнених працівників (1944–1994); особові картки сумісників (1969−1994);
особові рахунки по зарплаті (1950–1994).
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ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
Архівний фонд – 133 справи за 1989–1993 рр.
Адреса: 04070, Київ 70, вул. Покровська, 13;
e-mail: tcentr@tcnasu.kiev.ua.
Технічний центр створено у 1989 р. згідно постанов РМ УРСР від
10.02. 1989 р. № 49 та Бюро Президії АН УРСР від 02.03. 1989 р. № 91-Б.
Основні напрями діяльності: організація і проведення технічного обслуговування унікального наукового обладнання; організація діяльності
служб метрології і стандартизації установ НАН України, забезпечення цих
служб регламентуючою та методичною документацією, проведення метрологічної експертизи технічної документації і атестації нестандартизованих засобів вимірювань; розробка систем автоматизації наукового обладнання на базі сучасної обчислювальної техніки і нових експериментальних
методик; інформаційне обслуговування установ НАН України з питань
розробки, придбання й експлуатації наукового обладнання, стандартизації
і метрології тощо.
Науково-організаційна документація
Положення про Центр (1992); накази директора з основної діяльності
(1989–1993);
листування з Президією АН України з питань виробництва (1989–
1993);
техпромфінплани та плани робіт (1989–1993);
річні звіти про роботу Центру (1989–1993);
звіти про чисельність та склад кадрів (1989–1993);
штатні розписи (1989–1993); кошториси (1992, 1993); звіти про фінансово-господарську діяльність (1989–1993);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1989–
1993).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1990–1993).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1989–1993);
особові справи звільнених працівників (1989–1993); особові картки
звільнених працівників (1989–1993);
особові рахунки по зарплаті (1989–1993)
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НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
Архівний фонд – 215 справ за 1948, 1963–2001 рр.
Адреса: 01030, Київ 30, вул. Б. Хмельницького, 15;
тел.: 234-93-83;
e-mail: nmnh@museum.kiev.org.
У 1966 р. згідно з постановою РМ УРСР від 08.06. 1966 р. № 440 з метою створення необхідних умов для зберігання і вивчення зібраних Академією наук УРСР колекційних матеріалів та забезпечення популяризації
досягнень науки в галузі історії людства, охорони і раціонального використання природних багатств було створено Центральний науковоприродничий музей як федерацію (експозиційно-територіальний комплекс) Геологічного, Палеонтологічного, Зоологічного, Ботанічного та
Археологічного музеїв, підпорядкованих відповідним інститутам АН
УРСР на правах їх відділів.
У 1992 р. згідно з розпорядженням Президії АН України від
26.05. 1992 р. № 484 «Про зміну статусу Центрального науковоприродничого музею АН України» Музей став самостійною науковою
установою з правами юридичної особи.
Згідно з Указом Президента України від 10.12. 1996 р. № 1186/96 «Про
надання Центральному науково-природничому музею статусу національного» та постановою Президії НАН України від 25.12. 1996 р. № 406 враховуючи значення Музею як провідного наукового і культурно-освітнього
центру та з метою збереження його унікальних колекцій ЦНПМ отримав
статус національного.
У 1999 р. постановою Кабінету Міністрів України від 01.04. 1999 р.
№ 527 «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання», з метою цільової підтримки наукових об’єктів, фондовим, систематичним та експозиційним колекціям Музею було надано статус національного надбання.
Основні напрями діяльності Музею: здійснення фундаментальних та
прикладних досліджень, пов’язаних з вивченням навколишнього середовища, у т.ч. біологічного різноманіття, походження, стану і розповсюдження представників фауни і флори України та інших регіонів; проведення досліджень з питань еволюції організмів та біостратиграфії, історії
флори і фауни; вирішення питань з проблем екології, загальної геології,
мінералогії, петрографії та осадового рудоутворення; сприяння подальшому розвитку музеєзнавства, забезпечення створення та збагачення фондових колекцій і експозицій на науковій основі тощо.
Серед працівників Музею – видатні вчені України: І.Г. Підоплічко,
В.О. Топачевський, Є.Ф. Шнюков, М.М. Щербак та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Музею (2001); положення про ННПМ (1997); постанови Президії НАН України, органів влади стосовно організації музейної справи та
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діяльності Музею (1948, 1963–2001); накази директора Музею з основної
діяльності (1992–2001);
листування з Президією НАН України, установами та організаціями з
питань наукової діяльності (1994–2001);
протоколи засідань ученої ради (1995–2001),
робочі плани НДР (1995–2001);
звіт про роботу Музею (2001);
план експедиційних досліджень Музею (1995);
обґрунтування нових тем НДР (2000);
звіти про роботу відділів (1996–2001);
звіти про науково-дослідну роботу акад. В.О. Топачевського (1996–
2001);
протоколи приймання та оцінювання результатів завершених НДР
(1999);
документи (анкети, плани, договори, акти, звіти) зі збереження об’єктів
Музею, що включені до Національного надбання України (2001);
пропозиції ННПМ щодо розвитку Музею на 2001–2005 рр. (2001);
документи (подання, витяги з протоколів, відгуки, список наукових
праць, висновок) по висуненню Музейною Радою АН УРСР в членикореспонденти зам. директора ЦНПМ, д.б.н. М.М. Щербака (1982);
документи (інформації, обґрунтування, програми) про приймання зарубіжних учених (1992); звіти працівників про відрядження до зарубіжних
країн (1997); угода про двостороннє наукове співробітництво між Інститутом систематики та еволюції тварин Польської АН в Кракові та ННПМ на
період з 1997 по 2001 р. (1997);
звіти про чисельність і склад кадрів (1992–1998); звіти про наявність,
облік, розподілення і використання кадрів (1992–2001); списки наукових
працівників Музею (1996–1998);
штатні розписи (1992–2001); кошториси (1998–2001); звіти про фінансово-господарську діяльність (1992–2001); статистичний звіт з основних
видів діяльності (1988–1991); акти перевіряння органами фінансового контролю матеріалів Музею, що мають значну цінність (1997);
звіт про діяльність Музейної Ради при Президії НАН України (1999);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1997–
2001).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах, виконаних під керівництвом акад.
В.О. Топачевського та чл.-кор. М.М. Щербака (1999).
Документація з особового складу
Накази директора Музею з особового складу (1992–2001);
особові справи акад. В.О. Топачевського (1996) та чл.-кор.
М.М. Щербака (1998); особові справи звільнених працівників (1992–2001);
особові картки звільнених працівників (1992–2000);
особові рахунки по зарплаті (1992–2001);
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книга реєстрації наказів з особового складу (1992–1997);
штатно-посадові книги (1992–2001);
документи (положення, списки, протоколи) про працівників, які працюють у шкідливих умовах праці (1989, 1997–1999);
контракти з працівниками на виконання робіт (1993, 1994, 1996, 2000,
2001).

НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
РАДІОГІДРОГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІГОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Архівний фонд – 157 справ за 1991−2002 рр.
Адреса: 01601, Київ, вул. О. Гончара, 55-б;
факс: 486-14-17;
e-mail: VSH@hydrosafe.kiev.ua.
Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень створений у 1991 р. за постановою Президії АН УРСР від
22.04. 1991 р. № 109 і підпорядкований Президії.
Основні напрями діяльності Центру: полігонні комплексні радіологічні,
гідрогеологічні, ландшафтно-геохімічні, екологічні та інші дослідження
наслідків Чорнобильської катастрофи, інших радіаційних аварій, надзвичайних ситуацій, катастроф; вивчення міграції забруднювачів в навколишньому середовищі; дослідження формування та зміни водних ресурсів
під впливом природних та техногенних факторів.
Центр має полігони в с. Лютіж Вишгородського району Київської області та в с. Максим Козелецького району Чернігівської області.
Науково-організаційна документація
Накази директора Центру з основної діяльності (1991−2002);
плани НДР (1991−2002);
звіти про наукову діяльність Центру (2001−2002);
звіти співробітників про зарубіжні наукові відрядження (1991−2002);
штатні розписи (1991−2002); кошториси витрат (1991−2002); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1991−2002).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1991−2002);
технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт (1991−2002).
Документація з особового складу
Накази директора Центру з особового складу (1991−2002);
доповідні записки про відрядження на польові роботи (1991−2002);
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особові справи звільнених працівників (1991−2002); особові картки звільнених працівників (1991−2002);
особові рахунки по зарплаті (1991−2002);
документи (звіти, довідки) про відрядження працівників до ЧАЕС
(1991−2002).

ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Архівний фонд – 212 справ за 1954–1999 рр.
Адреса: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4;
тел.: 279-22-92.
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов створено в
1990 р. на базі кафедри іноземних мов АН УРСР.
Кафедру іноземних мов АН УРСР було створено в 1954 р. згідно розпоряджень РМ СРСР від 02.07. 1954 р. № 7090-р та РМ УРСР від
21.07 .1954 р. № 740-р. Кафедра була науково-дослідною установою при
Президії АН УРСР, яка здійснювала підготовку аспірантів, наукових співробітників установ Академії з іноземних мов та проведення наукових досліджень з проблем мовознавства, пов’язаних з викладанням іноземних
мов.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 03.10. 1990 р. № 243 Кафедру
перейменовано на Центр наукових досліджень та викладання іноземних
мов АН УРСР.
Основні напрями діяльності: впровадження системи безперервного навчання та мовної перепідготовки спеціалістів; розширення практики розробки і реалізації нових адаптивних програм мовної підготовки; проведення наукових досліджень в галузі мовознавства і лінгвометодики тощо.
Центр є науково-педагогічною та науково-дослідною установою НАН
України з правами науково-дослідного інституту і вищого навчального
закладу та головною організацією з питань дослідження та викладання
іноземних мов у системі Академії, має регіональні відділення у Львові,
Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Севастополі.
Науково-організаційна документація
положення про Кафедру (1972, 1984); положення про Центр і його регіональні відділення (1990);
протоколи засідань працівників (1982−1984, 1986, 1987, 1993−1999);
протоколи засідань ученої ради (1987–1997);
плани НДР (1987−1996);
звіти про наукову діяльність Центру (1991−1996);
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документи (протоколи, журнали реєстрації протоколів, екзаменаційні
відомості) комісії з приймання кандидатських екзаменів (1954, 1976,
1979−1999);
звіти про чисельність і склад кадрів (1989);
звіти про роботу аспірантури (1985−1988);
штатні розписи (1990–1999); кошториси витрат (1990–1999); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1991–1999).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1962, 1984–1999);
особові справи звільнених працівників (1984–1999); особові картки
звільнених працівників (1984);
особові рахунки по зарплаті (1979–1999).
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ
ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
Архівний фонд – 4226 справ за 1936, 1941–2005 рр. 1
Адреса: 01601, Київ 4, вул. Терещенківська, 3;
тел.: 234-51-50, факс: 235-20-10;
e-mail: institute@imath.kiev.ua, http://www. imath.kiev.ua.
Інститут математики створений у 1934 р. за постановою Президії
ВУАН від 13.02. 1934 р. на базі 3-х математичних комісій фізикомеханічного відділу ВУАН – прикладної математики, теоретичної математики і математичної статистики. В період нацистської окупації України
Інститут був евакуйований до м. Уфа, де за постановою Президії АН
УРСР від 21.07. 1941 р. був включений до складу Інституту фізики та математики АН УРСР. Інститут математики АН УРСР відновив діяльність і
повернувся до Києва відповідно до постанови Президії АН УРСР від
13.08. 1943 р. після реорганізації Інституту фізики та математики АН
УРСР. Очолювали Інститут академіки Д.О. Граве (1934–1939 рр.);
М.О. Лаврентьєв (1939–1941, 1944–1949 рр.); Г.В. Пфейффер (1941–
1944 рр.); О.Ю. Ішлінський (1945–1955 рр.); Б.В. Гнєденко (1955–
1958 рр.); Ю.О. Митропольський (1958–1987 рр.); А.М. Самойленко
(1987 р. – до цього часу).
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.П. Кравчук,
М.М. Крилов, Ю.Д. Соколов, П.Ф. Фільчаков, В.І. Фущич, С.М. Черніков,
Й.З. Штокало та ін.
Основні напрями діяльності Інституту: теорія нелінійних коливань, математична фізика, теорія звичайних диференціальних рівнянь та рiвнянь з
частинними похідними, теорія нелiнiйних рівнянь та теорія динамічних
систем, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія функцій,
комплексний аналіз, розробка методів функціонального та нелінійного
аналізу, дослідження алгебраїчних та топологічних структур, аналітична
механіка та динаміка спеціальних механічних систем, розробка чисельних
методів дослідження механічних і фізичних проблем.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (2003); накази директора з основної діяльності (1944–
2005);
листування з Президією НАН України, Відділеннями та ін. установами
з питань координації НДР (1944–1968, 1986–1996, 2000–2005);
протоколи засідань ученої ради (1944–2005);
1

Науково-організаційна та науково-дослідна документація Інституту математики
за 1936, 1941–1980 рр. зберігається в Інституті архівознавства НБУВ НАН України за адресою: Київ, вул. Володимирська, 62.
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плани НДР (1944–2005); звіти про виконання НДР (1944–2005);
документи (листування, план, інформації) про підготовку та проведення Українського математичного конгресу (2001);
протоколи наукових конференцій (1944, 1946–1951, 1964–1968, 1985,
1992); протоколи наукових тематичних семінарів (1986–1991);
огляд діяльності Фізико-математичного відділу ВУАН за 1918–1933 рр.
(1962);
документи (звіти, інформації) з міжнародного співробітництва з Чехословаччиною, Францією, Угорщиною, Китаєм (1946–2005);
документи (листування, плани, інформації) про видавничу діяльність
(1948, 1961–1964, 1986–2005);
звіти про чисельність та склад кадрів (1944–2005);
протоколи засідань конкурсних комісій по заміщенню вакантних посад
(1966–1982);
контрольні списки наукових співробітників (1945–2005);
документи (витяги з протоколів, списки) про подання вчених на здобуття державних премій (1945–1946, 1963, 1965, 1969, 1972, 1974, 1989,
2003, 2005);
штатні розписи і кошториси (1945–2005); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1944–2005);
документи (звіти, протоколи, стенограми) спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій (1944–2005);
документи (протоколи, звіти) профкому (1952–2001);
документи (звіти, інформації) Київського математичного товариства
(1988–1991).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед авторів яких видатні вчені
Ю.М. Березанський, В.С. Королюк, В.М. Кошляков, І.О. Луковський,
Ю.О. Митропольський, А.М. Самойленко, А.В. Скороход, І.В. Скрипник,
В.С. Мельник, Д.Я. Петрина, М.І. Портенко, О.І. Степанець, В.В. Шарко,
О.М. Шарковський) (1941–1944, 1950–2005);
дисертації (1936, 1949–1961, 1965–1992, 2002–2005);
авторські свідоцтва на винаходи (1958, 1969–1979).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1944–2005);
особові справи звільнених працівників, аспірантів (1946–2005);
особові рахунки по зарплаті (1944–2005); відомості по зарплаті (1944–
1950).
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ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ
Архівний фонд − 1399 справ за 1965−1999 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р. Люксембург, 74.
тел.: (062) 311-03-91, факс: 311-02-85;
e-mail: math@iamm.ac.donetsk.ua, http://www.iamm.ac.donetsk.ua.
Інститут прикладної математики і механіки АН УРСР створений згідно
з постановою РМ УРСР від 30.04. 1970 р. № 230 та постановою Президії
АН УРСР від 15.05. 1970 р. № 155 на базі заснованого в 1965 р. Донецького обчислювального центру АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: наукові дослідження в галузі
математики, механіки, кібернетики з метою отримання нових знань у цих
галузях, створення та вивчення нових математичних моделей та їх використання в моделюванні різних фізичних, технологічних процесів, керівництві, проектуванні виробів нової техніки.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Й.І. Гіхман,
І.І. Данилюк, О.М. Ковальов, О.С. Космодеміанський, Я.Б. Лопатинський,
І.В. Скрипник, Г.Д. Суворов, П.В. Харламов.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР, що стосуються діяльності Центру та Інституту (1965−1970, 1981, 1989−1990); накази директора
Обчислювального центру та Інституту з основної діяльності (1965−1999);
листування з Президією НАН України, її відділеннями та установами з
питань організації науково-дослідної роботи (1965−1999);
протоколи засідань ученої ради (1965−1999);
плани НДР (1966−1978); протоколи приймання завершених НДР
(1970−1975);
річні звіти про науково-організаційну діяльність (1965–1999);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво
(1968−1999);
звіти про чисельність і склад кадрів (1965–1999); списки наукових співробітників (1965–1990);
звіти про роботу аспірантури (1965−1999);
кошториси, штатні розписи (1965–1999); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1965−1999);
протоколи засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1976−1999).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед керівників наукових тем видатні вчені України: акад. Я.Б. Лопатинський; чл.-кор. Й.І. Гіхман,
І.І. Данилюк, О.С. Космодеміанський, І.В. Скрипник, Г.Д. Суворов,
П.В. Харламов) (1967−1999);
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дисертації та автореферати (1966−1978);
збірники наукових праць (1974−1978);
наукові статті працівників (1968−1978);
тези доповідей на наукових конференціях (1973−1978).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1965−1999);
особові справи звільнених працівників, аспірантів (1971–1999);
особові рахунки працівників по зарплаті (1965−1999);
протоколи засідань комісії з приймання кандидатських іспитів
(1979−1999).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ
Архівний фонд – 444 справи за 1981–2002 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р. Люксембург, 74.
тел.: (062) 311-67-95.
СКТБ СУ ІПММ створено згідно постанови Бюро Президії АН УРСР
від 13.02. 1981 р. № 90-Б. Основна мета створення – забезпечення Інституту прикладної математики і механіки АН УРСР дослідною базою для фундаментальних та прикладних досліджень по наступним напрямам: проектування систем управління об’єктами резонансної природи; проектування
технічних динамічних систем спеціального призначення; проектування
засобів підвищення ефективності та безпеки високовольтних мереж; розробка, проектування, створення та виготовлення дослідних зразків інформаційно-управлінських систем.
Науково-організаційна документація:
Накази директора з основної діяльності,
плани науково-дослідних робіт, угоди про науково-технічне співробітництво,
акти приймання завершених дослідно-технологічних робіт,
річні звіти про діяльність,
річні фінансово-господарські звіти,
контрольні списки наукових співробітників, штатні розписи (1981–2002).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених наукових темах, етапні звіти по науково-дослідних
темах (1981–2002).
Документація з особового складу
Накази з особового складу, особові справи звільнених працівників,
особові рахунки по зарплаті (1981–2002).
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ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І
МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
Архівний фонд – 2923 справи за 1940−2000 рр.
Адреса: 79060, Львів, вул. Наукова, 3-б;
тел.: (0322) 63-83-77, факс: 63-62-70;
e-mail: adm@ippmm.lviv.ua, http://www.ippmm.lviv.ua.
Відповідно до постанови РНК УРСР від 02.07. 1945 р. № 1023 та постанови Президії АН УРСР від 06.07. 1945 р. № 13 у м. Львів був організований Львівський відділ Інституту геологічних наук АН УРСР. До складу
відділу входила група геофізиків: С.І. Субботін, В.Б. Порфир’єв,
В.Г. Ткачук,
Л.Г. Ткачук,
М.П. Балуховський,
М.О. Косяченко,
Й.В. Грінберг,
І.К. Половко,
О.Н. Нічкевич,
Ц.Н. Пітковська,
Є.К. Лазаренко, Є.С. Бурксер на чолі з академіком АН УРСР
В.О. Сельським.
У 1951 р. Львівський відділ переріс в Інститут геології корисних копалин АН УРСР, в складі якого створився відділ геофізики на чолі з
С.І. Субботіним та Сейсмічний сектор АН УРСР.
У 1961 р. відповідно до постанови Президії АН УРСР від 23.03. 1960 р.
№ 74 був створений Інститут геофізики в м. Києві та Львівський філіал
Інституту геофізики АН УРСР на базі відділу геофізики Інституту геології
корисних копалин АН УРСР. Загальний науковий напрям діяльності філіалу – фізика Землі та розвідувальна геофізика. Основною експериментальною науковою базою філіалу були сейсмічні станції «Косів», «Міжгір’я»,
«Рахів», «Ужгород», «Львів», геомагнітні обсерваторії «Степанівка» (Одеса), «Львів», «Моршин», «Ужгород», «Корець» та заміська лабораторія в
м. Івано-Франківськ.
Згідно з постановою Президії АН УРСР від 20.10. 1972 р. № 350 Львівський філіал Інституту геофізики АН УРСР 01.12. 1972 р. був перейменований та перепідпорядкований у Львівський філіал математичної фізики
Інституту математики АН УРСР. Цією ж постановою було включено до
філіалу сектор математики і механіки Фізико-механічного інституту АН
УРСР. Керівником філіалу був призначений академік АН УРСР
Я.С. Підстригач.
На базі Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики
АН УРСР відповідно до постанови РМ УРСР від 22.08. 1978 р. № 428 та
постанови Президії АН УРСР від 07.09. 1978 р. № 366 був створений Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР у м. Львів.
Згідно з розпорядженням РМ УРСР від 01.08. 1985 р. № 465-р та постанови Бюро Президії АН УРСР від 13.12. 1985 р. № 444-Б було створено
СКТБ Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, на
яке покладалися функції регіонального центру обробки аерокосмічної інформації.
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Постановою Президії АН УРСР від 05.12. 1990 р. № 313 Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР було присвоєне ім’я
академіка АН УРСР Я.С. Підстригача.
Основні напрями діяльності Інституту: операторні методи функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосування; теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних; дослідження фундаментальних і прикладних проблем механіки деформівного твердого тіла; вивчення процесів
виникнення взаємодії і поширення полів різної фізичної природи стосовно
до задач механіки фізичного матеріалознавства та нової техніки; розробка
теоретичних і прикладних проблем математики стосовно до некласичних
задач механіки; термодинамічні основи побудови математичних моделей
механіки деформівних твердих тіл з урахуванням структури і взаємозв’язку процесів різної природи та ін.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Я.С. Підстригач, Г.С. Кіт, Р.М. Кушнір, В.О. Пелих, В.С. Попович,
П.Р. Шевчук.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1961−2000);
структура філії (1972, 1973, 1975−1977); структура Інституту
(1979−1988);
листування з Президією НАН України, інститутами з питань організації
і виконання НДР (1961−1969, 1976−1980, 1986−1991, 1993–2000);
протоколи засідань ученої ради (1961−2000);
плани НДР (1961–2000);
протоколи приймання результатів завершених НДР (1966−1968,
1971−1981, 1983, 1987, 1989−2000);
звіти про виконання НДР (1961−2000);
протоколи засідань конкурсних комісій (1973–1985, 1987–1992);
кошториси витрат (1961–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1961–2000);
документи (звіти, протоколи та стенограми засідань) спеціалізованої
вченої ради для захисту дисертацій (1978–2000);
договори про творчу співдружність (1973−1976, 1978, 1980, 1984);
документи (протоколи, колективні договори, звіти) профкому (19611968).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед керівників наукових тем
акад. Я.С. Підстригач, чл.-кор. Я.Й. Бурак) (1961−2000);
дисертації (1973, 1974, 1976−1979, 1981−1992);
збірники наукових праць (1975−1978);
рукописи наукових праць працівників філії (1961–1972);
свідоцтва на винаходи (1973−1988).
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Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1961−2000);
особові справи звільнених працівників (1961−2000);
особові рахунки по зарплаті працівників (1961−2000);
протоколи засідань комісії по прийманню кандидатських екзаменів
(1961−2000).
В архівному фонді Інституту відклалися документи установ:
Львівський відділ Інституту геологічних наук АН УРСР за 19401951 рр.: наукові звіти по завершених темах (серед керівників наукових
тем акад. В.О. Сельський) (1940–1951), статті (1945, 1947, 1948), дисертації (1949, 1951).
Відділ геофізики Інституту геології корисних копалин АН УРСР за
1951–1961 рр.: наукові звіти по завершених темах (серед керівників наукових тем акад. С.І. Субботін) (1952–1961), дисертації (1954, 1959).
Сейсмічний сектор АН УРСР за 1951–1961 рр.: накази керівника сектора (1951–1961), плани НДР (1951–1961), звіти про виконання НДР
(1951–1961), штатні розписи (1951–1961), кошториси (1951–1961), звіти
про фінансово-господарську діяльність (1951–1961), документи (рішення
виконкомів, плани земельних ділянок) про будівництво сейсмічних станцій в Закарпатській області: м. Берегове (1958), м. Косів (1958–1960),
с. Ділове (1958–1960), м. Виноградів (1959), с. Гута (1959).
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ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ
ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА
Архівний фонд − 17926 справ за 1957−2000 рр.
Адреса: 03680, МСП, Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40;
тел.: 526-20-08, факс: 526-74-18;
e-mail: aik@public.icyb.kiev.ua, http://www.icyb.kiev.ua.
Інститут кібернетики АН УРСР було створено у 1962 р. за постановою
РМ УРСР від 23.12. 1961 р. № 1704 та постановою Президії АН УРСР від
11.05. 1962 р. № 23 на базі Обчислювального центру АН УРСР, який започатковано у грудні 1957 року (постанова Президії АН УРСР від
13.12. 1957 р. № 81), коли лабораторія обчислювальної техніки Інституту
математики АН УРСР була реорганізована в Обчислювальний центр АН
УРСР. Відповідно до постанови РМ УРСР від 09.03. 1982 р. № 130 та постанови Президії АН УРСР від 19.03. 1982 р. № 137 Інституту було присвоєно ім’я академіка В.М. Глушкова.
За час свого існування Інститут зазнав значних структурних перетворень. Так, у 1992 р. на базі госпрозрахункових конструкторських бюро
Інституту були утворені Інститут проблем математичних машин та систем
АН України та Інститут програмних систем АН України, які для виконання великих комплексних розробок разом з Інститутом кібернетики були
об’єднані у Кібернетичний центр АН України, ідея якого у свій час була
висунута В.М. Глушковим.
У подальшому на базі структурних підрозділів Інституту були утворені: Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України
(1996 р.), Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти України (1996 р.) та Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міносвіти України
(1997 р.), які також увійшли до складу Кібернетичного центру НАН України. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова здійснює функції базової
установи Кібернетичного центру НАН України.
Основні напрями діяльності Інституту: розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та
штучного інтелекту; розробка загальної теорії керування, методів та засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення; створення загальної теорії обчислювальних машин та розробки перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики; створення перспективних систем математичного забезпечення
загального та прикладного призначення; розробка нових інформаційних
технологій та інтелектуальних систем; розробка фундаментальних та прикладних проблем інформатизації.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.М. Амосов,
П.І. Андон, О.О. Бакаєв, В.П. Боюн, В.В. Васильєв, І.Д. Войтович,
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В.М. Глушков,
Д.С. Дейнека,
Ю.М. Єрмольєв,
В.К. Задірака,
О.Г. Івахненко,
І.М. Коваленко,
Ю.Г. Кривонос,
В.М. Кунцевич,
О.І. Кухтенко, О.А. Летичевський, С.І. Ляшко, Б.М. Малиновський,
Т.П. Мар’янович, В.С. Мельник, В.С. Михалевич, М.В. Михалевич,
О.В. Палагін,
І.М. Парасюк,
О.Л. Перевозчикова,
А.О. Морозов,
В.В. Петров, Г.Є. Пухов, Б.М. Пшеничний, В.Н. Редько, Ю.І. Самойленко,
І.В. Сергієнко,
В.В. Скопецький,
В.І. Скуріхін,
А.О. Стогній,
Б.Б. Тимофеєв, А.О. Чикрій, Н.З. Шор, К.Л. Ющенко.
Науково-організаційна документація
Положення про Обчислювальний центр (1957, 1958); статути Інституту
(1965, 1993, 1996); зміни до статутів (1998, 1999); положення про наукову
раду по кібернетиці (1965); постанови і розпорядження Президії АН
УРСР, що стосуються діяльності Обчислювального центру (1957–1962) та
Інституту (1957–2000); накази директора з основної діяльності (1957–
2000);
листування з Президією НАН України, її відділеннями, вищими органами державної влади, міністерствами з науково-організаційних питань
(1958–2000);
протоколи засідань ученої ради (1958–2000);
тематичні і робочі плани НДР (1958–2000);
звіти про наукову діяльність (1958–2000);
розрахунки економічної ефективності впровадження НДР (1958–1990);
акти і протоколи приймання завершених НДР (1960–2000);
звіти наукових відділів Інституту (1962−2000);
документи (інформації, звіти, листування) про наукове співробітництво
(1958–2000);
документи (звіти, плани, довідки ) про діяльність аспірантури Інституту
(1964–2000);
документи (програми, тези, довідки) наукових конференцій (1964–
2000);
документи (плани, програми, довідки, звіти) про міжнародне співробітництво (1958–2000);
документи про представлення наукових робіт працівників Інституту на
здобуття державних премій (1964−2000);
документи (інформації, листування) про участь Інституту у ВДНГ
УРСР, СРСР (1964−1990);
протоколи засідань редколегій журналів «Автоматика» (1955–1982),
«Кібернетика» (1965–1985);
звіти про чисельність і склад кадрів (1957–2000); списки наукових співробітників (1957–2000);
штатні розписи, плани фінансування, кошториси, звіти про фінансовогосподарську діяльність (1957–2000);
документи (плани, довідки, звіти, протоколи, стенограми засідань) про
діяльність спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1969−2000);
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рецензії, відзиви на наукові роботи працівників Інституту (1994–2000);
документи (протоколи конференцій, засідань, колективні договори, звіти) про діяльність профкому (1957–1990);
документи (протоколи, звіти) про діяльність Наукової ради «Кібернетика» (1964–1976).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (серед керівників наукових тем акад.
В.М. Глушков, Г.Є. Пухов; чл.-кор. О.Г. Івахненко, В.С. Михалевич)
(1957–2000);
дисертації (1961−2000);
збірники наукових семінарів (1962−1978);
тези доповідей вчених на семінарах, конференціях, конгресах (1965–
2000);
патентні формуляри (1966–1979);
заявки на винаходи (1963–2000); свідоцтва на винаходи (1963–1992);
посвідчення на промислові зразки (1989–1991);
патенти (1993–1999).
Документи з особового складу
Накази директора з особового складу (1957–2000);
особові справи звільнених працівників (1957−2000); особові справи
акад. М.М. Амосова (1995), О.І. Кухтенка (1994), В.С. Михалевича (1994);
особові картки звільнених працівників (1957–2000); книги обліку особового складу Інституту (1969−1982);
особові рахунки по зарплаті (1957–1999);
контракти з працівниками на виконання робіт (1987–2000);
документи (акти, довідки) з техніки безпеки (1957–2000);
списки нагороджених ювілейною медаллю «Тридцять років перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941−1945 рр.».

ЦЕНТР ТАЙМЕРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
ІНСТИТУТУ КІБЕРНЕТИКИ ІМ. В.М. ГЛУШКОВА
Архівний фонд − 272 справи за 1993−2005 рр.
Адреса: 03680, Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40;
тел./факс: 526-55-85;
e-mail: bic_security@rambler.ru.
Постановою Президії АН України від 11.07. 1992 р. № 218 було створено Відділення таймерних обчислювальних пристроїв Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України, яке згідно з постановою Президії АН
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України від 20.10. 1993 р. № 307 перейменовано в Центр таймерних обчислювальних систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова.
Відповідно
до
наказу
директора
Інституту
кібернетики
ім. В.М. Глушкова від 20.06. 1994 р. Центр таймерних обчислювальних
систем (ЦТОС) вважається створеним 12.01. 1994 р. Загальне керівництво
Центром здійснює Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
а науково-методичне − Відділення інформатики НАН України.
Основні напрями діяльності Центру: розробка теоретичних основ і методів створення таймерних обчислювальних пристроїв і систем; створення
методів аналізу і синтезу таймерних розподілених інформаційних систем;
розробка методів технологічної реалізації таймерних пристроїв для промисловості засобів зв’язку. Розробки Центру впроваджуються в серійне
виробництво.
Науково-організаційна документація
Статут Центру (2000); постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Центру (1994−2005); накази директора з основної діяльності
(1994−2005);
листування з Президією НАН України, установами з науковоорганізаційних питань (1994−2005);
протоколи засідань ученої ради (1998−2005);
робочі і тематичні плани НДР (1994−2005); реєстраційні, інформаційні,
облікові картки науково-дослідних робіт (1994−2005); обґрунтування нових тем НДР (1996);
документи (договори, акти, довідки) про науково-технічне співробітництво (1994−2005);
звіти з науково-організаційної діяльності (1994−2005);
протоколи наукових семінарів (1994−1995);
звіти про чисельність і склад кадрів (1994−2005);
штатні розписи (1996−2005); кошториси витрат (1997−2005); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1994−2005).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1993−2005);
технічні завдання (1993−2001); технічні умови на вироби (1998); технічні описання (1993); технічні паспорти на вироби (1999);
дисертації (1997);
копії патентів Російської Федерації на винаходи (1997−1998).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1994−2005);
особові справи звільнених працівників (1994−2005);
особові рахунки по зарплаті (1994−2005).
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН ТА СИСТЕМ
Архівний фонд − 7813 справ за 1960–2005 рр.
Адреса: 03187, Київ, просп. Академіка Глушкова, 42;
тел.: 526-24-97, факс: 526-64-57;
e-mail: morozov@immsp.kiev.ua, http://www.immsp.kiev.ua.
Постановою РМ УРСР від 22.06. 1959 р. № 940-46 та постановою Бюро
Президії АН УРСР від 24.07. 1959 р. №37-Б з 01.01. 1960 р. у складі Обчислювального центру АН УРСР був створений Експериментальновиробничий відділ, який мав налагодити випуск нових обчислювальних
машин та пристроїв, розроблених лабораторіями Обчислювального
центру.
У 1962 р. Експериментально-виробничий відділ Обчислювального
центру АН УРСР було перейменовано в Дослідно-виробничі майстерні, на
базі яких постановою ЦК КПУ та РМ УРСР від 14.05. 1963 р. № 592 при
Інституті кібернетики АН УРСР було створене комплексне госпрозрахункове Спеціальне конструкторське бюро. За 1963−1970 рр. в СКБ було розроблено електронно-обчислювальні машини «Промінь», «Промінь-м»,
«Мир», «Мир-1», «Мир-2», «Днепр-1», «Днепр-2», «Киев-67» та налагоджено їх виробництво.
Постановою Президії АН УРСР від 08.01. 1970 р. № 12, з урахуванням
специфіки і направлень робіт, СКБ електронних цифрових та аналогових
машин було перейменовано в СКБ математичних машин і систем.
У 1992 р. за постановою Президії АН України від 03.07. 1992 р. № 193
на базі СКБ математичних машин і систем Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова створено Інститут проблем математичних машин та
систем АН України.
Основні напрями діяльності Інституту: створення наукових засад, розробка і впровадження в народне господарство і оборону держави прогресивних інформаційних технологій, сучасних методів математичного моделювання в різних галузях (науці, економіці, екології та ін.), автоматизованих систем різного призначення, засобів обчислювальної техніки та систем їх програмного забезпечення.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: І.І. Горбань,
В.В. Казимир,
В.П. Клименко,
В.А. Литвинов,
В.С. Мадерич,
А.О. Морозов,
О.М. Різник,
С.С. Романович,
В.П. Стрельников,
Г.С. Теслер.
Науково-організаційна документація
Положення про Експериментально-виробничий відділ Обчислювального центру АН УРСР (1960);
положення про СКБ електронних та аналогових машин з дослідним заводом і науково-дослідними лабораторіями Інституту кібернетики АН
УРСР (1963);
накази директора з основної діяльності (1960–2003);
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листування з Президією НАН України, її відділеннями з науковоорганізаційних питань (1993–2003);
протоколи засідань науково-технічних рад Обчислювального центру та
СКБ (1960−1989);
протоколи засідань ученої ради Інституту (1993−2003);
плани по впровадженню нової техніки, виробничі плани (1960–2003);
звіти про науково-організаційну діяльність (1960–2003); звіти про роботу наукових відділів (1963–1975, 2000–2003);
протоколи випробувань розробок Обчислювального центру (1960–
1963);
акти та протоколи приймання завершених НДР (1963–2003);
документи (плани, звіти, списки) про участь установи в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (1986–2003);
документи (звіти, протоколи, інформації) про міжнародне співробітництво (1960–2003);
контрольні списки наукових співробітників (1960–1963, 1973, 1977–1984);
звіти про роботу аспірантури Інституту (1994–2003);
штатні розписи (1960–2003); кошториси, плани фінансування (1960–
2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1960–2003);
протоколи, стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту
дисертацій (2001–2003);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1960–
2003);
звіти про стан охорони праці та техніки безпеки (1960–2003).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1960–1989, 1994–2003);
дисертації (1996–1998, 2001–2003).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1960–2005);
особові справи та картки звільнених працівників (1960–2005);
копії посвідчень про здачу кандидатських екзаменів (2000–2005);
особові рахунки по зарплаті (1960–2005);
контракти з працівниками Інституту на виконання робіт (2000–2005).

ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
Архівний фонд − 3100 справ за 1980–2005 рр.
Адреса: 03187, Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40;
тел.: 526-55-07, факс: 526-62-63;
e-mail: iss@isofts.kiev.ua, http://www.isofts.kiev.ua.
У 1980 р. згідно постанови Бюро Президії АН УРСР від 29.02. 1980 р.
№ 99-Б було створено Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
програмного забезпечення з дослідним виробництвом Інституту кіберне58

тики ім. В.М. Глушкова АН УРСР, на базі якого у 1992 р. за постановою
Президії АН України від 03.07. 1992 р. № 194 був організований Інститут
програмних систем АН України.
Основні напрями діяльності Інституту: теоретичні та прикладні питання систем і технологій програмування; моделі та засоби програмної інженерії; проблеми оцінки забезпечення якості, стандартизації та сертифікації
програмних систем; перспективні системи і технології програмувань; формально-логічні основи концептуального моделювання предметних областей; моделі, методи і засоби представлення та обробки даних та знань;
інтелектуальні інформаційні та експертні системи, банки даних та знань;
теорія, методи і програмні засоби розподілених та паралельних обчислювань на багатопроцесорних і мережних обчислювальних комплексах, обчислювальні мережі та розподілені системи обробки даних; теорія, методи
і програмні засоби математичного моделювання, системного аналізу, підтримки прийняття рішень та оптимізації складних систем в економіці,
екології, медицині, техніці та ін.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: П.І. Андон,
Р.Д. Григорян,
А.Ю. Дорошенко,
А.І. Кукса,
К.І. Кузьміна,
К.М. Лавріщева.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1992); положення про СКТБ ПЗ (1980); Положення
про Книгу пошани СКТБ ПЗ (1980); накази директора СКТБ ПЗ, Інституту
з основної діяльності (1980–1998);
листування з питань проведення НДР (1992–1998);
протоколи засідань ученої ради (1992–1998);
робочі плани НДР (1981–1998); документи (акти, інформації) про виконання НДР (1980–1998);
звіти про науково-організаційну та науково-дослідну роботу (1980–
1998);
звіти про чисельність і склад кадрів (1980–1998); списки наукових співробітників (1980–1991);
звіти про роботу аспірантури (1994–1998);
плани фінансування (1980–1991); штатні розписи (1980–1998); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1980–1998);
звіти про стан охорони праці та техніки безпеки (1980–1998);
документи (протоколи, звіти) профкому (1980–1998).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1992–2005);
методики та схеми розробки продукції (1998–2005);
наукові доповіді про результати виконання НДР (1996–1998).
Документація з особового складу
Накази директора СКТБ ПЗ, Інституту з особового складу (1980–1998);
особові справи та картки працівників та аспірантів (1980–1998);
особові рахунки по зарплаті (1980–1998).
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Архівний фонд – 781 справа за 1987–2000 рр.
Адреса: 03113, Київ 113, вул. Шпака, 2;
тел.: 456-83-89, факс: 241-72-33;
e-mail: petrov@ipri.kiev.ua, http://www.ipri.kiev.ua.
Інститут проблем реєстрації інформації АН УРСР створений у 1987 р.
відповідно до постанови РМ СРСР від 18.06. 1987 р., розпорядження РМ
УРСР від 15.07. 1987 р. № 394-рс, постанови Президії АН УРСР від
24.09. 1987 р. № 305 у складі Відділення математики і кібернетики АН
УРСР на базі Конструкторського відділу та Дослідного виробництва Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР. З моменту створення Інститут очолив член-кор. НАН України В.В. Петров.
Основні напрями діяльності Інституту: фізичні основи, принципи та
методи оптичної реєстрації інформації; оптичні накопичувачі інформації
для електронних обчислювальних машин, інформаційно-обчислювальні
системи збереження і обробки великих обсягів інформації; розробка методів та створення системи комп’ютерних мереж банків даних, баз даних та
баз знань, систем масового розповсюдження комп’ютерної інформації;
теоретичні основи і прикладні методи створення інформаційнообчислювальних систем та мереж; розробка і впровадження інформаційних технологій; пошук нових фізичних принципів реверсивного запису
інформації; створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації, систем реєстрації інформації неруйнуючими та томографічними методами.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.В. Петров,
О.Г. Додонов, А.А. Крючин та ін.
Науково-організаційна документація
накази директора з основної діяльності (1987–2000);
листування з питань основної діяльності (1988–2000);
документи (подання, довідки, відгуки) про висунення чл.-кор. НАН
України, проф., д.т.н. директора Інституту В.В. Петрова для обрання дійсним членом НАН України (1997, 2000); документи (подання, довідки, витяги з протоколів) про висунення для обрання членами-кореспондентами
НАН України д.т.н., проф. О.Г. Додонова (1997, 2000), д.т.н., проф.
А.А. Крючина (1997), проф. В.Г. Тоценка (2000);
плани НДР (1988–2000); протоколи приймання завершених НДР (1989–
2000);
річні звіти про наукову діяльність (1987–2000);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво (1987–
2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1987–2000); списки наукових співробітників (1987–2000);
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кошториси, штатні розписи (1987–2000); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1988–2000);
документи (протоколи засідань, колективний договір) профкому (1989,
1995).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1987–2000);
технічні завдання на НДР і ДКР (1987–1991);
дисертації та автореферати (1996–2000);
заявки на винаходи (1988–2000); свідоцтва та патенти на винаходи
(1987–2000).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1987–2000);
особові справи звільнених працівників (1988–2000); особові картки звільнених працівників (1987–2000);
особові рахунки по зарплаті (1987–2000);
протоколи засідань комісії з приймання кандидатських екзаменів
(1988–2000); копії посвідчень про здавання кандидатських екзаменів
(1987–1991, 1995–2000).

ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (НАН УКРАЇНИ) ТА
НАЦІОНАЛЬНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ (НКАУ)
Архівний фонд − 254 справи за 1996–2003 рр.
Адреса: 03680, МСП, Київ 187, просп. Академіка Глушкова, 40;
Інститут космічних досліджень НАН України та НКАУ створено у відповідності з угодою між Національною академією наук України та Національним космічним агентством України від 14.02. 1996 р., їх спільним наказом від 08.04. 1996 р. № 55/63, постановою Президії НАН України від
09.02. 1996 р. № 50 у складі Відділення інформатики НАН України. Мета
створення Інституту – організація в Україні цілеспрямованих наукових
космічних досліджень, проведення і координація науково-технічної діяльності в галузі дослідження та використання космічного простору. Основні
напрями діяльності Інституту: здійснення фундаментальних і прикладних
досліджень з метою одержання нових знань у галузі наук про космос, навколоземний простір та Землю, наук про життя та мікрогравітацію; вивчення, аналіз та узагальнення досягнень світової космічної науки та визначення їх використання в Україні; розробка пропозицій по концепції і
стратегії планування наукових космічних досліджень та по координації їх
здійснення; розробка нових принципів та вдосконалення існуючих техно61

логій, навігації, керування рухом космічних апаратів, а також інформаційних систем; науково-дослідні та конструкторські роботи по розробці та
випробуванню наукової апаратури і технологічних процесів для функціонування їх в умовах космосу.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.Ф. Губарєв,
В.М. Кунцевич, О.П. Федоров.
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1996–2003);
дисертації (1999–2003).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу;
накази директора з аспірантури;
особові справи звільнених працівників;
особові картки звільнених працівників, докторантів, аспірантів;
особові рахунки по зарплаті працівників, докторантів, аспірантів (1996–2003).

ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТУ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАН УКРАЇНИ ТА НКА УКРАЇНИ
Архівний фонд − 269 справ за 1976−1983 рр.
Адреса: 79000, Львів 60, вул. Наукова, 5а;
тел./факс: (0322) 229-63-31;
e-mail: soroka@isr.lviv.ua.
ЛЦ ІКД НАН України та НКА України був організований у 1996 р. відповідно до спільного наказу НАН України та НКА України від
08.04. 1996 р. №55/63 на базі СКТБ Фізико-механічного інституту
ім. Г.В. Карпенка НАН України.
СКТБ ФМІ АН УРСР було створено з 01.01. 1976 р. на підставі постанови Президії АН УРСР від 20.10. 1975 р. № 409 з метою проведення дослідно-конструкторських та технологічних робіт в галузі гідрофізичного
та космічного приладобудування.
Основні напрями діяльності Центру: підготовка та проведення експериментів у космічних умовах, обробка та інтерпретація отриманих даних;
розробка методів дистанційного зондування Землі, атмосфери та іоносфери; розробка, виготовлення та випробування наукової апаратури і технологічних процесів для космічних досліджень; розробка бортових систем
збору, передачі та обробки вимірювальної інформації; розробка наземних
випробувальних стендів та неруйнуючих методів контролю космічної техніки; розробка приладів для промислових підприємств; розробка пропозицій до космічних програм.
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Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1976−1983);
листування з Президією АН УРСР, місцевими органами влади з науково-організаційних питань (1976−1977, 1979−1983);
протоколи засідань науково-технічної ради (1976−1983);
науково-технічні, робочі плани (1976−1983);
угоди про творчу співпрацю (1976−1983);
звіти про науково-виробничу діяльність (1976−1983);
акти
приймання
науково-дослідних
конструкторських
робіт
(1976−1983);
звіти про чисельність та склад кадрів (1976−1983);
штатні розписи (1976−1983); плани фінансування (1976−1983); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1976−1983);
документи (протоколи, колективні угоди, звіти) профкому (1977−1983).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1976−1983);
свідоцтва на винаходи (1981−1983).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1976−1983);
особові справи звільнених працівників (1976−1983);
особові рахунки по зарплаті (1976−1983);
списки працівників (1976−1983).

63

ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ
ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ. С.П. ТИМОШЕНКА
Архівний фонд – 5380 справ за 1927–1985 рр.
Адреса: 03057, Київ 57, вул. П. Нестерова, 3;
тел.: 456-93-51; факс: 456-03-19;
e-mail:guz@carrier.kiev.ua; http://www.imech.kiev.ua.
У 1918 р. на базі кафедри опору матеріалів Київського політехнічного
інституту створений Інститут технічної механіки УАН (рішення Загальних
зборів УАН від 30.11. 1918 р., протокол № 2). У 1929 р. за постановою
Президії ВУАН від 15.06. 1929 р. (протокол № 25) Інститут перейменовано в Інститут будівельної механіки, а з 1960 р. – Інститут механіки АН
УРСР (постанова РМ УРСР від 29.12. 1959 р. № 1995 і постанова Президії
АН УРСР від 12.01. 1960 р. № 3). Постановою Президії АН України від
09.06. 1993 р. № 174 Інституту присвоєне ім’я засновника і першого директора Інституту академіка С.П. Тимошенка.
У 1941 р. створений Експериментально-технічний відділ Інституту будівельної механіки АН УРСР, який у 1960 р. був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні, а в 1971 р. на їх базі утворилося Дослідне виробництво Інституту механіки (постанова Бюро Президії АН
УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б). Постановою Президії АН УРСР від
15.10. 1964 р. № 4 створена філія Інституту у м. Харків 1. У 1964 р. також
створена Філія Інституту механіки АН УРСР у Дніпропетровську (постанова РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 і постанова Президії АН УРСР
від 15.01. 1964 р. № 4) 2.
Тематика фундаментальних наукових досліджень в Інституті зосереджена навколо п’яти головних наукових напрямів: механіка композитних і
неоднорідних середовищ; механіка оболонкових систем; механіка
зв’язаних полів у матеріалах і елементах конструкцій; механіка руйнування і втома; динаміка і стійкість руху механічних систем. Теоретичні і експериментальні результати, одержані в Інституті протягом багатьох років,
знайшли застосування в ракетно-космічній, авіаційній, кораблебудівній та
інших галузях промисловості.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Б.М. Горбунов, Д.О. Граве, Я.М. Григоренко, В.П. Грінченко, Б.Д. Грозін,
О.М. Гузь,
Ф.П. Бєлянкін,
М.О. Кільчевський,
А.Д. Коваленко,
В.Д. Кубенко,
А.А. Мартинюк,
В.О. Кононенко,
М.В. Корноухов,
Ю.М. Неміш,
Г.С. Писаренко,
Г.М. Савін,
С.В. Серенсен,

1

На її базі у 1972 р. утворився Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного.
2
У 1966 р. Філія перетворена в Інститут геотехнічної механіки.
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С.П. Тимошенко,
А.Ф. Улітко,
Л.П. Хорошун,
Ю.М. Шевченко, І.Я. Штаєрман, М.О. Шульга та ін.

І.С. Чернишенко,

Науково-організаційна документація
Накази директора Інституту з основної діяльності (1934–1985);
листування з Президією та Відділеннями АН УРСР про організацію
науково-дослідних робіт (1944–1985);
протоколи засідань ученої ради (1940, 1941, 1944–1985);
плани НДР (1939–1985);
звіти про наукову діяльність Інституту (1939–1985);
протоколи приймання завершених НДР (1967–1985);
звіти про роботу акад. С.В. Серенсена (1943), М.М. Крилова (1945); звіти про роботу чл.-кор. Ф.П. Бєлянкіна (1941), М.В. Корноухова (1945),
І.Я. Штаєрмана (1945);
перелік науково-виробничих зв’язків Інституту за час перебування в
евакуації (1941–1943);
звіти про діяльність наукових відділів (1942, 1949–1950, 1955, 1963–
1977, 1981–1985);
протоколи наукових семінарів відділів (1946–1957);
документи (листування, звіти, інформації) з міжнародного співробітництва Інституту (1956–1985);
протоколи засідань і звіти редакційної колегії журналу «Прикладная
механика» (1958–1985);
звіти про чисельність і склад кадрів (1940, 1942, 1944, 1946–1980); списки наукових працівників (1947–1978);
звіти про роботу аспірантури і докторантури (1946–1985);
штатні розписи (1944–1980); кошториси (1942–1980); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1944–1985);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1947–1972);
протоколи засідань профкому (1947–1980).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1936–1980);
дисертації, автореферати дисертацій (1945–1980);
заявки на винаходи (1964–1981); авторські свідоцтва на винаходи
(1968–1980).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1943, 1950–1979);
особові справи звільнених працівників (1968–1979);
картотека особових рахунків (1942–1972); особові рахунки по зарплаті
(1973–1979).
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ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ
ІМ. С.П. ТИМОШЕНКА
Архівний фонд – 554 справи за 1941–1987 рр.
Адреса: 03057, Київ 57, вул. П. Нестерова, 3;
тел./факс: 456-97-17;
У березні 1941 р. створений Експериментально-технічний відділ Інституту будівельної механіки АН УРСР. У 1960 р. Експериментальнотехнічний відділ був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні Інституту механіки АН УРСР (розпорядження Президії АН УРСР
від 22.11. 1960 р. № 690).
Постановою Президії АН УРСР від 19.06. 1968 р. № 221 Експериментально-виробничим майстерням Інституту механіки був підпорядкований
госпрозрахунковий промислово-виробничий цех Дніпропетровського відділення Фізико-технічного інституту низьких температур. У 1971 р. Експериментально-виробничі майстерні перейменовані у Дослідне виробництво Інституту механіки (постановою Бюро Президії АН УРСР від
14.01. 1971 р. № 15-Б).
ДВ Інституту механіки обслуговує всі науково-дослідні відділи і служби Інституту і здійснює проектування, виготовлення нестандартних унікальних машин, апаратів, приладів, обладнання і інших виробів по тематиці
Інституту, освоєння технології, організацію виробництва і випуск одиничних зразків і малих серій за розробками наукових відділів Інституту.
Науково-організаційна документація
Положення про відділ (1947, 1950), про майстерні (1960, 1978); накази
начальника відділу з основної діяльності (1941–1987);
протоколи засідань Бюро раціоналізації і винахідництва (1958–1966);
промислово-фінансові плани установи (1941–1966, 1972–1973, 1984–
1987);
статистичні звіти про надходження і впровадження винаходів і рацпропозицій (1974–1986);
звіти про чисельність та склад кадрів (1956–1987);
штатні розписи (1941–1943, 1947, 1949–1967, 1971–1972, 1984–1987);
звіти про фінансово-господарську діяльність (1946–1987);
документи профкому (1962–1987).
Документація з особового складу
Накази начальника з особового складу (1941–1974);
особові картки звільнених працівників (1973–1987);
картки особових рахунків (1947–1961); особові рахунки по зарплаті
(1968–1987).
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ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ ТА НКА
УКРАЇНИ
Архівний фонд – 4887 справ за 1967–2000 рр.
Адреса: 49600, МСП, м.Дніпропетровськ-5, вул. Лешко-Попеля, 15;
тел.: (056)745-12-38; факс: (0562) 47-34-13;
e-mail: itm@pvv.dp.ua; http://www.itm.dp.ua.
Інститут технічної механіки АН УРСР створений у 1980 р. (постанова
РМ УРСР від 16.05. 1980 р. № 338 та постанова Президії АН УРСР від
28.05. 1980 р. № 272). У 1966 р. в складі Дніпропетровської філії Інституту
механіки АН УРСР був створений Сектор проблем технічної механіки у
складі 4-х відділів (постанова Президії АН УРСР від 14.04. 1966 р. № 99).
У 1968 р. Сектор був перетворений у Дніпропетровське Відділення Інституту механіки (постанова Президії АН УРСР від 30.04. 1968 р. № 169). На
базі Дніпропетровського Відділення Інституту механіки АН УРСР був
створений Інститут технічної механіки АН УРСР.
Постановою-наказом Президії АН України та Національного космічного агентства України від 14.07. 1993 р. № 206/64 Інституту надано статус
подвійного підпорядкування АН України та Національному космічному
агентству України. Рішенням НАН України та НКА України від
12.07. 1995 р. на Інститут покладено функції головного інституту ракетнокосмічної галузі України.
У 1980 р. при Інституті технічної механіки АН УРСР було утворене
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом (постанова Бюро Президії АН УРСР від 01.10. 1980 р. № 391-Б).
Основні напрями діяльності Інституту: динаміка механічних і гідромеханічних систем, систем ракет-носіїв, залізничного і автомобільного
транспорту; аеротермогазодинаміка енергетичних установок, літальних і
космічних апаратів і їх підсистем; міцність, надійність і оптимізація механічних систем, ракет-носіїв і космічних апаратів; механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем і електромагнітним випромінюванням; системний аналіз тенденцій розвитку ракетно-космічної техніки.
Крім цього Інститут здійснює: розробку пропозицій для Національної космічної програми України та інших програмних документів по розвитку
ракетної і космічної техніки; аналіз перспектив розвитку і використання
ракетних і космічних систем; експертизу космічних програм і проектів,
аналіз результатів випробувань ракет і космічної техніки; технікоекономічне обґрунтування космічних програм.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.С. Будник,
В.С. Гудрамович,
І.І. Іванов,
В.А. Лазарян,
В.В. Пилипенко,
В.І. Тимошенко, В.Ф. Ушаков та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора Відділення, Інституту з основної діяльності (1968–
2000);
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листування з Президією та Відділеннями НАН України, НКА, установами з питань організації і проведення НДР (1983–2000);
протоколи засідань ученої ради (1968–2000);
тематичні плани НДР (1991–2000);
звіти про наукову діяльність Інституту (1969–1970, 1984–2000); річні
звіти про роботу відділів (1968–1982, 1991–2000);
протоколи приймання завершених НДР (1968–2000);
протоколи наукових семінарів відділів (1968–1992);
звіти про закордонні відрядження співробітників до Англії, США та
Італії (1970, 1972, 1977);
звіти про чисельність і склад кадрів (1968–2000);
звіти про роботу аспірантури (1983–2000);
штатні розписи (1968–2000); кошториси (1968–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1968–2000);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1968–2000).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних і науково-технічних темах
(1967–2000);
технічні завдання (1983–2000);
заявки на винаходи (1978–1983); свідоцтва на винаходи (1971–1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1968–2000);
особові справи звільнених працівників (1968–2000);
особові рахунки по зарплаті (1968–2000).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ ТА НКА
УКРАЇНИ
Архівний фонд – 445 справ за 1971–2000 рр.
Адреса: 49600, МСП, м.Дніпропетровськ-5, вул. Лешко-Попеля, 15;
тел.: (056)745-12-38; факс: (0562) 47-34-13;
e-mail: itm@pvv.dp.ua; http://www.itm.dp.ua.
Постановою Президії АН УРСР від 14.04.1966 р. № 99 створені Експериментально-виробничі майстерні при Секторі проблем технічної механіки у складі Дніпропетровського Філіалу Інституту механіки АН УРСР (у
1968 р. на базі Сектора створене Дніпропетровське Відділення Інституту
механіки АН УРСР, з 1980 р. Інститут технічної механіки АН УРСР). Постановою Президії АН УРСР від 06.04.1973 р. № 149 на базі Експериментально-виробничих майстерень створено Дослідне виробництво при Дніп68

ропетровському Відділенні Інституту механіки. Постановою Бюро Президії АН УРСР від 25.07.1980 р. № 391-Б було створене Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом (ДВ ввійшло до
СКТБ в якості структурного підрозділу) Інституту технічної механіки АН
УРСР.
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро створене для забезпечення конструкторсько-експериментальної бази наукових розробок Інституту.
Науково-організаційна документація
Положення про відділи і служби СКТБ (1981, 1982); накази директора
СКТБ з виробничої діяльності (1981–1994);
тематичні плани (1983–1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1983–1994);
штатні розписи (1983–1994); кошториси (1983–1988); звіти про фінансово-господарську діяльність (1971–1994).
Документація з особового складу
Накази начальника, директора з особового складу (1968–1994);
особові справи звільнених працівників (1973–1994);
особові рахунки по зарплаті (1970–2000).

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ТРИБОТЕХНІКА» ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАН
УКРАЇНИ ТА НКА УКРАЇНИ
Архівний фонд – 67 справ за 1988–1997 рр.
Адреса: 03067, Київ 67, пров. Машинобудівний, 28;
тел.: 241-73-20.
Постановою Президії АН УРСР і Науково-дослідного інституту технології і організації виробництва Мінавіапрому СРСР (НІАТ) від
21.03. 1977 р. № 189/ІІІ при Українському філіалі НІАТ створений спільний Відділ проблем тертя і зношування Інституту проблем міцності АН
УРСР і НІАТ. Керівником Відділу був призначений чл.-кор. АН УРСР
М.Л. Голего. У 1985 р. Відділ був перейменований у Міжгалузевий відділ
триботехнічних досліджень і випробувань, відповідно до наказу Мінавіапрому СРСР та Президії АН УРСР від 23.12. 1985 р. № 504/1045. У вересні
1991 р. Відділ вийшов зі складу НІАТ. Постановою Президії НАН України
від 18.03. 1997 р. № 101 науково-технічний центр «Міжгалузевий відділ
триботехнічних досліджень і випробувань» ввійшов до складу НАН України.
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Підприємство здійснює теоретичні і практичні дослідження в галузі
триботехніки; створює науково-методичні основи і системи нормування,
стандартизації і контролю триботехнічних об’єктів; розробку і метрологічну атестацію методів і засобів контролю поверхні, створення нових методів і засобів досліджень і випробувань.
Науково-організаційна документація
Накази НІАТ стосовно діяльності відділу (1988–1990);
план економічних показників відділу (1990);
звіти про фінансово-господарську діяльність малого підприємства
(1991–1993).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1989–1994, 1996–1997);
свідоцтва на винаходи (1989, 1991).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1989–1997);
особові справи звільнених працівників (1988–1997); особові картки звільнених працівників (1988–1997);
особові рахунки по зарплаті (1988–1995).

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСАРЕНКА
Архівний фонд – 5923 справи за 1966–2000 рр.
Адреса: 01014, Київ 14, вул. Тімірязєвська, 2;
тел.: 285-16-87, факс: 286-16-84;
e-mail: info@ipp.kiev.ua; http://www.ipp.kiev.ua.
Інститут проблем міцності АН УРСР (ІПМ) створено у 1966 р. на базі
сектора міцності Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР відповідно до постанови РМ УРСР від 30.07. 1966 р. № 578 та постанови Президії
АН УРСР від 14.09. 1966 р. № 211. Постановою Президії НАН України від
23.10. 2002 р. № 248 Інституту присвоєне ім’я академіка Г.С. Писаренка.
Розпорядженням Президії АН УРСР від 05.01. 1968 р. при Інституті
створені Експериментально-виробничі майстерні. На їх основі постановою
Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б створене Дослідне виробництво ІПМ АН УРСР, на базі якого у 1972 р. створене Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро ІПМ АН УРСР (постанова Бюро Президії АН
УРСР від 20.01. 1972 р. № 22-Б.).
Діяльність Інституту спрямована на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в галузі експериментальної механіки деформованого
твердого тіла і міцності матеріалів та елементів конструкцій. Основні нау70

кові напрями: граничний стан і критерії міцності матеріалів і конструкцій;
розрахункові і експериментальні методи дослідження напруженодеформованого стану; механіка руйнування і живучість конструкцій; коливання неконсервативних механічних систем.
В Інституті функціонують такі наукові школи: втома та руйнування матеріалів; рівняння стану та критерії міцності матеріалів; коливання неконсервативних механічних систем.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.Л. Голего,
А.Я. Красовський,
А.О. Лебедєв,
В.В. Матвєєв,
М.В. Новіков,
Г.С. Писаренко, В.О. Стрижало, В.Т. Трощенко та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора Інституту з основної діяльності (1966–2000);
листування з Президією НАН України та іншими організаціями з питань проведення наукових досліджень (1966–2000);
протоколи засідань ученої ради (1966–1974, 1978–2000);
тематичні плани НДР Інституту (1966–2000);
річні звіти про діяльність Інституту (1966–2000); звіти про наукову діяльність відділів (1966–1990);
протоколи приймання завершених тем НДР (1966–2000);
акти перевірки наукової і науково-організаційної діяльності Інституту
(1966–1975);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність акад.
Г.С. Писаренка (1968–1970) та чл.-кор. В.Т. Трощенка (1970–1972);
протоколи наукових семінарів відділів (1966–2000);
документи про участь Інституту в роботі Виставки передового досвіду
в народному господарстві УРСР (1966–1977);
звіти про міжнародні зв’язки Інституту (1966–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1966–2000); контрольні списки
наукових працівників (1966–2000);
звіти про роботу аспірантури (1966–2000);
штатні розписи (1966–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1966–2000);
стенограми засідань і звіти спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1988–2000);
документи профкому (1966–2000).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1966–2000);
дисертації (1966–1995);
заявки на винаходи (1966–1990); авторські свідоцтва (1966–1990); патенти України (1997, 1999–2000).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1966–2000);
особові справи звільнених працівників (1966–2000);
особові рахунки по зарплаті (1966–2000).
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СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ
МІЦНОСТІ ІМ. Г.С. ПИСАРЕНКА
Архівний фонд – 870 справ за 1968–2000 рр.
Адреса: 01014, Київ 14, вул. Тімірязєвська, 2;
тел./факс: 285-84-81;
e-mail: sdtb@ips.kiev.ua; http://www.sdtb.kiev.ua.
Розпорядженням Президії АН УРСР від 05.01. 1968 р. № 16 при Інституті проблем міцності були створені Експериментально-виробничі майстерні. На базі цих майстерень постановою Президії АН УРСР від
14.01. 1971 р. № 15-Б було утворене Дослідне виробництво Інституту проблем міцності АН УРСР. Відповідно до постанови Бюро Президії АН
УРСР від 20.01. 1972 р. № 22-Б на базі Дослідного виробництва було створене СКТБ з ДВ Інституту проблем міцності.
Основні напрями діяльності СКТБ з ДВ: розроблення конструкторської
і технологічної документації на нову техніку, випробування матеріалів в
екстремальних умовах, виготовлення і впровадження у виробництво наукових розробок Інституту.
Науково-організаційна документація
Статут СКТБ з ДВ (1992); накази і розпорядження директора ІПМ, що
стосуються діяльності СКТБ з ДВ (1988, 1990, 1992, 1996, 2000); накази
начальника, а згодом директора СКТБ з ДВ з основної діяльності (1968–
2000);
протоколи засідань науково-технічної ради (1973–1986);
річні тематичні плани НДР (1973–1986);
звіти про діяльність СКТБ з ДВ (1972–1990, 1996–2000);
протоколи розгляду раціоналізаторських пропозицій (1972–1980);
штатні розписи (1968–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1968–2000).
Науково-дослідна документація
Науково-технічні звіти по темах (1972–1986).
Документація з особового складу
Накази начальника, директора СКТБ з ДВ з особового складу (1968–
2000);
особові справи звільнених працівників (1968–2000);
особові рахунки по зарплаті (1968–2000).
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ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПОЛЯКОВА
Архівний фонд – 11221 справа за 1962–2003 рр.
Адреса: 49600, Дніпропетровськ 5, вул. Сімферопольська, 2а;
тел.: (0562)46-01-51, факс: 46-24-26;
e-mail: nanu@igtm.dp.ua.
Інститут геотехнічної механіки АН УРСР створений у 1967 р. Постановою Президії АН УРСР від 02.03. 1962 р. на базі Відділу комплексної механізації Інституту чорної металургії АН УРСР було створене Відділення
гірничих проблем, яке тимчасово підпорядковувалося Інституту електротехніки АН УРСР. Постановою РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 і постановою Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4 Відділення гірничих
проблем реорганізоване у Філію Інституту механіки АН УРСР. На базі
Філії було створено Інститут геотехнічної механіки (постанова Президії
АН УРСР від 08.12. 1966 р. № 323). У 2002 р. Інституту присвоєне ім’я
академіка М.С. Полякова (постанова Президії НАН України від
23.10. 2002 р. № 248).
Інститут створено з метою вирішення фундаментальних проблем розробки корисних копалин на великих глибинах. Характерною особливістю
його діяльності є постійні творчі та ділові контакти з гірничодобувними
підприємствами, проектними, академічними і галузевими науководослідними інститутами, а також вищими навчальними закладами в
Україні й за кордоном. При виконанні робіт органічно поєднуються теоретичні і експериментальні дослідження, що дозволяє вирішувати на високому науковому рівні фундаментальні проблеми гірничої справи і доводити результати наукових досліджень до практичного використання.
Високий фундаментальний рівень виконаних за цей період досліджень
досягнуто головним чином завдяки плідній роботі сформованих в Інституті наукових шкіл академіків НАН України М.С. Полякова,
В.М. Потураєва, А.Ф. Булата, В.Ю. Забігайла, В.Ф. Пріснякова та членівкореспондентів НАН України Ф.О. Абрамова і Е.І. Єфремова, які отримали світове визнання.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Ф.О. Абрамов,
А.Ф. Булат, О.І. Волошин, Е.І. Єфремов, С.М. Кожевников, П.П. Нестеров,
М.С. Поляков, В.М. Потураєв, В.Ф. Прісняков та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора Відділення (1962–1964), Філії (1964–1967), Інституту
(1967–2003) з основної діяльності;
листування з Президією та Відділеннями НАН України, установами та
організаціями про проведення науково-дослідних робіт (1962–2003);
протоколи засідань ученої ради (1962–2003);
плани НДР (1962–2003);
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річні звіти про науково-дослідну діяльність Відділення (1962–1963),
Філії (1964–1966), Інституту (1967–2003);
протоколи приймання завершених НДР (1963, 1965, 1970, 1973–2003);
протоколи наукових семінарів відділів (1962–2000);
документи (листування, звіти, інформації) про міжнародне співробітництво (1970, 1971, 1976–1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1962–2003);
звіти про роботу аспірантури (1962–2003);
штатні розписи (1962–2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1962–2003);
документи (звіти, стенограми засідань) про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1962–2003);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1962–
1986, 1992–2003).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1962–2003);
дисертації (1962–2003);
заявки на винаходи (1988–1991); авторські свідоцтва, патенти України
(1962–2000).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1962–2003);
особові справи звільнених працівників (1962–2003);
особові рахунки по зарплаті (1962–2003).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
Архівний фонд – 1299 справ за 1968–1994 рр. 1
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро створене постановою
Бюро Президії АН УРСР від 12.12. 1972 р. № 432-Б на базі Дослідного виробництва Інституту геотехнічної механіки АН УРСР (що виникло у
1968 р. – постанова Президії АН УРСР від 08.07. 1968 р. № 240). Наказом
директора Інституту геотехнічної механіки від 03.11. 1995 р. № 27 СКТБ
ліквідоване.
СКТБ працювало за завданнями і тематикою Інституту геотехнічної
механіки, проектувало і виготовляло нестандартне обладнання і установки; спільно з Інститутом розробляло принципово нові види технологій,
машин, приладів, механізмів і лабораторного обладнання; дослідні зразки
1

Фонд СКТБ зберігається в архіві Інституту геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2 а.
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продукції і передавало відпрацьовану технічну документацію на нові види
виробів іншим організаціям для серійного і масового виробництва; брало
участь у проведенні промислових і міжгалузевих досліджень.
Науково-організаційна документація
Положення про ДВ (1968); положення про СКТБ (1985); накази директора з основної діяльності (1972–1994);
протоколи засідань науково-технічної ради (1984–1987);
тематичні плани по новій техніці (1974–1987);
звіти про виконання тематичного плану по новій техніці (1976–1987);
короткі огляди діяльності СКТБ (1973–1985);
статистичні звіти про чисельність, склад, рух і підготовку кадрів (1972–
1978, 1980–1981, 1983–1985);
штатні розписи (1968–1970, 1976–1987); річні звіти про фінансовогосподарську діяльність (1972–1994).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1968–1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1968–1994);
особові справи звільнених працівників (1969–1970, 1988–1994);
особові рахунки по зарплаті (1968–1971); відомості по нарахуванню
зарплати (1971–1994).

ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ
Архівний фонд – 4054 справи за 1927–1998 рр.
Адреса: 03680, Київ 57, вул. Желябова, 8/4;
тел.: 456-43-13, факс: 455-64-32;
e-mail:office@hydromeh.com.ua; http://www.hydromech.kiev.ua.
У 1926 р. на базі кафедри гідрогеології Київського політехнічного інституту було організовано Науково-дослідний інститут водного господарства України в системі Управління водного господарства при РНК УРСР.
В 1934 р. Інститут передано до ВУАН. Постановою Президії АН УРСР від
17.07. 1937 р. № 22 Інститут перейменовано в Інститут гідрології і гідрогеології АН УРСР, а в 1938 р. його реорганізовано в Інститут гідрології
АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від 14.05. 1938 р. № 19).
17.07. 1944 р. постановою РНК УРСР Інститут перейменовано в Інститут
гідрології і гідротехніки АН УРСР. У 1963 р. Інститут реорганізовано в
Інститут гідромеханіки АН УРСР (постанови РМ УРСР від 28.12. 1963 р.
№ 1408 та Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4).
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У 1979 р. при Інституті було створене Спеціальне конструкторськотехнологічне бюро з дослідним виробництвом.
Основні напрями діяльності Інституту: гідромеханіка об’єктів, що рухаються, та турбулентних течій; гідромеханіка водних струменів і гідротехніка, що є основою для вирішення таких наукових проблем: забезпечення
ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві
України; підвищення ефективності паливно-енергетичного комплексу;
розробка нових методів аналізу та керування гідродинамічними процесами
з метою створення нових технологій в екології, медицині, видобутку корисних копалин; розробка та ефективне використання нових зразків водного
транспорту для народногосподарського використання шельфової зони.
Інститут відповідає за координацію наукових досліджень в Україні в
галузі гідромеханіки, гідравліки і гідротехніки. Інститут розробляє питання гідрології річок України, гідравліки відкритих гирл і споруд, теорію
гідротехнічних споруд, проектування і покращення конструкції гідротехнічних споруд, водного транспорту, гідротранспорту вугілля і ін.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
В.Т. Грінченко,
М.М. Дідковський,
С.О. Довгий,
Г.В. Логвинович,
В.І. Нікішов, А.В. Огієвський, О.Я. Олійник, Є.В. Оппоков, Г.Є. Павленко,
Б.А. Пишкін, Ю.М. Савченко, Г.Й. Сухомел, О.Д. Федоровський та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Інститут (1961); накази директора Інституту з основної
діяльності (1944–1977);
листування з Президією та Відділеннями АН УРСР з питань організації
науково-дослідної діяльності (1946–1977);
протоколи засідань ученої ради (1944–1949, 1952–1977);
тематичні плани НДР (1946–1977); перспективні плани розвитку науки
(1951–1977);
звіти про наукову діяльність Інституту (1947–1977);
звіти акад. Г.Є. Павленка та Г.І. Сухомела про наукову діяльність
(1958, 1961, 1962, 1964);
рецензії і відгуки на роботи співробітників Інституту (1949–1960, 1964–
1974, 1977);
договори про творчу співдружність (1952–1965);
контрольні списки наукових працівників (1962–1998);
документи про роботу аспірантури (1945–1977);
штатні розписи (1944–1977); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1977);
документи (колективні договори, протоколи засідань) профкому (1945–
1977).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1933–1977);
наукові статті, доповіді, тези доповідей (1945–1947, 1951–1952, 1957–
1968);
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дисертації та автореферати дисертацій (1945–1947, 1953–1956, 1958–
1977).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1944–1998);
особові справи звільнених працівників (1944–1998);
картки особових рахунків по зарплаті (1944–1967); особові рахунки по
зарплаті (1944–1998).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ГІДРОМЕХАНІКИ
Архівний фонд – 401 справа за 1972–2000 рр.
Адреса: 03680, Київ 57, вул. Желябова, 8/4;
тел./факс: 459-65-16.
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту гідромеханіки АН УРСР було створене постановою Бюро
Президії АН УРСР від 23.04. 1979 р. № 177-Б на базі Дослідного виробництва Інституту гідромеханіки.
Функції СКТБ – забезпечення Інституту гідромеханіки проектними,
конструкторськими, дослідно-експериментальними та іншими роботами
по відповідних наукових напрямах Інституту з метою впровадження результатів наукових досліджень в практику та зміцнення зв’язків науки з
виробництвом.
Науково-організаційна документація
Положення про СКТБ (1979, 1985); накази директора з основної діяльності (1972–2000);
тематичні плани (1984–1992); техпромфінплани (1977–1990);
штатні розписи (1977, 1981–2000); звіти про фінансово-господарську
діяльність (1980–2000).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1972–2000);
особові справи звільнених працівників (1972–1975, 1977–2000);
особові рахунки по зарплаті (1982–2000).
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ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
Архівний фонд – 408 справ за 1989–2000 рр.
Адреса: 49005, м. Дніпропетровськ 5, вул. Писаржевського, 5;
тел./факс: (056) 370-22-03;
e-mail: itst@westa-inter.com.
Постановою Президії АН УРСР від 01.02. 1989 р. № 33 при Інституті
геотехнічної механіки було створено Відділення фізико-технічних проблем транспорту на надпровідних магнітах. Згідно з постановою Президії
НАН України від 15.02. 1995 р. № 47 на базі Відділення був створений Інститут транспортних систем і технологій НАН України.
Інститут вирішує фундаментальні проблеми розробки і створення магнітолевітуючого транспорту, інших нових традиційних і нетрадиційних
транспортних систем і технологій, окремих їх вузлів і конструктивних
елементів, відповідного рухомого складу, бортових джерел живлення та
автономних систем енергозабезпечення рухомих і стаціонарних об’єктів, а
також засобів діагностики і забезпечення екологічної, медичної і технічної
безпеки транспортування пасажирів і вантажів та експлуатації енергетичного устаткування.
Науково-організаційна документація
Статут Відділення (1992); статут Інституту (1995); накази керівника
Відділення, директора Інституту з основної діяльності (1989–2000);
листування з науково-дослідними установами та організаціями про
проведення науково-дослідних робіт (1989–2000);
протоколи засідань ученої ради (1989–2000);
тематичні та робочі плани НДР (1991–2000);
звіти підрозділів (1989–2000); звіти про науково-дослідну діяльність
установи (1991–2000);
протоколи приймання завершених НДР (1989–2000);
штатні розписи (1989–2000); кошториси (1989–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1989–2000);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1989–2000).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних роботах (1989–2000);
патенти на винаходи (1990, 1996–2000).
Документація з особового складу
Накази керівника установи з особового складу (1989–2000);
особові справи звільнених працівників (1990–2000);
особові рахунки працівників по зарплаті (1989–2000).
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
Архівний фонд – 4803 справи за 1944–2006 рр.
Адреса: 03028, МСП, Київ 28, просп. Науки, 46;
факс: 525-15-89;
e-mail: fizyka@iop.kiev.ua; http://www.iop.kiev.ua.
Інститут фізики заснований в системі Народного Комісаріату Просвіти
УРСР в січні 1929 р. на базі Київської науково-дослідницької кафедри фізики. В 1931 р. Інститут перейшов у відання АН УРСР (постанова Президії
ВУАН від 26.06. 1931 р., протокол № 17) і отримав назву – Інститут фізики АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: фізика ексітонних процесів в
молекулярних і напівпровідникових кристалах, нелінійна оптика напівпровідникових кристалів, динамічна голографія, розробка фізичних основ
і створення високостабілізованих лазерів і лазерів з частотою, що перебудовується, атомна і електронна структура поверхонь, поверхневі фазові
переходи, електронно-адсорбційні явища на поверхні металів, фізичні властивості малих часток твердого тіла і їх ансамблів, колективні процеси в
іонно-пучковій плазмі, плазменні ефекти в твердих тілах, дослідження динамічного піроелектричного ефекту на їх основі.
В Інституті фізики створені наукові школи по фізиці ексітонних процесів в неметалічних кристалах; квантовій електроніці, нелінійній оптиці і
голографії; фізичній електроніці і фізиці поверхні; дослідженню фізичних
процесів в іонно-пучковій плазмі; вивченню піроелектричного ефекту і
створенню високочуттєвих піроелектричних приймачів випромінення.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.С. Бродин,
І.В. Блонський, П.Г. Борзяк, М.Д. Габович, Ю.П. Гнатенко, О.Г. Гольдман,
О.С. Давидов, М.В. Курик, В.Б. Молодкін, Н.Д. Моргуліс, А.Г. Наумовець,
М.Г. Находкін, С.Г. Одулов, С.М. Рябченко, О.Г. Сарбей, М.С. Соскін,
А.Ф. Прихотько, Ю. Г. Птушинський, Г.О. Пучковська, Ю.О. Резніков,
Є.О. Тихонов, П.М. Томчук, І.М. Фодчук, М.Т. Шпак, Л.П. Яценко та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (2003);
постанови і розпорядження Президії НАН України щодо діяльності Інституту (1950–1970, 2004–2005); накази директора Інституту з основної
діяльності (1944–2006);
листування з Президією і Відділенням фізики АН УРСР про науководослідну роботу (1971–1986); листування з Президією НАН України з
наукових питань (1957–1997, 2004, 2006); листування з Президією НАН
України та міністерствами про організацію наукових досліджень (1998–
2005); листування з Президією АН УРСР, Бюро Відділення математики,
механіки і фізики про результати наукових досліджень (1962–1968); лис79

тування з Верховною Радою України та Президією НАН України про організацію та фінансування наукових досліджень (1991);
документи (програма, довідка, доповідь, привітання Президента України) про відзначення 70-річчя Інституту (1999); вітальні адреси Верховної
Ради України, Президії НАН України, інститутів з 75-річчям Інституту
фізики (2004);
звернення і листи громадян з питань наукової експертизи і консультації
(1948–1959);
документи (постанови і розпорядження РНК УРСР, накази АН УРСР,
відомості на обладнання) про відновлювальні роботи в Інституті після Великої Вітчизняної війни (1945);
протоколи засідань ученої ради Інституту (1944–2006);
тематичні плани НДР (1944–1992, 1997–2006); реєстраційні та облікові
картки НДР Інституту (1971–1987, 2003–2006); протоколи приймання результатів НДР (1988–2006);
документи (розпорядження, перелік тем, довідка) про виконання НДР
за тематикою, пов’язаною з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС (1994–
1998); документи (технічне завдання, договір, акти) про виконання теми
«Розробка лазерного флуорометра для контролю забруднення йодом-129
навколишнього середовища внаслідок аварії на ЧАЕС» (1993–1994); інформація про виконання цільової наукової програми «Фізичні та астрофізичні
дослідження фундаментальних проблем будови і властивостей матерії на
макроскопічному та мікроскопічному рівнях» за 2002–2006 рр. (2006); документи (технічне завдання, договір, акти) про виконання теми «Створення комплексу діагностичної апаратури міри забруднення водного басейну
в результаті аварії на ЧАЕС» (1993–1994);
історичні огляди і довідки про діяльність Інституту (1929–1949);
звіти про наукову діяльність Інституту (1999–2006);
договори про співробітництво з промисловими підприємствами і науково-дослідними установами (1951–1959); документи (листування, звіти)
про наукове співробітництво з зарубіжними країнами (1956–2006);
документи (протоколи засідань, наукові звіти) відділів Інституту (1957–
1965, 1970–2006);
документи (програма, тези, рішення) міжнародного конгресу «Електронні процеси в органічних матеріалах» (2002);
доповідна записка дійсного члена АН УРСР В.Є. Лашкарьова ученій
раді Інституту з приводу критики збірника «Університет на дому. Серія
«Фізика», що видавався під його редакцією (1952);
звіти про проведення Інститутом наукових нарад, конференцій, сесій,
симпозіумів, семінарів (1972, 1988–2006);
документи (подання, анотація, протоколи, список публікацій, акти
впровадження, відзиви, відбитки робіт) про висунення циклу робіт за темою «Фізичні основи, розробка та створення високостабільних лазерів» на
здобуття Державної премії України (1998); документи (анотації, протоколи, довідки, дані) про висунення науково-дослідних та винахідницьких
робіт співробітників Інституту на здобуття Сталінської премії (1952); до80

кументи (списки, нагородні листи, характеристики) про надання співробітникам Інституту урядових нагород за вислугу років (1953);
документи (листування, протоколи засідань редколегії, довідки) редакції «Українського фізичного журналу» (1947, 1972–2006);
звіти про чисельність та склад кадрів (1944–1988, 1998–2006);
звіти про роботу аспірантури (1946–1987, 1998);
штатні розписи (1945–2006); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–2006);
акт про збитки, завдані Інституту під час німецької окупації, складений
співробітниками Інституту (1944);
документи (стенограми засідань, відзиви, довідки, рецензії, протоколи)
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1942–2006);
документи (кошториси, колективні договори) профкому (1971–2006);
звіти про роботу Міжнародного енциклопедичного бюро з фізики
(1999);
документи (протоколи засідань, плани, звіти) про роботу Наукової ради
по координації наукових досліджень по проблемі «Ядерна фізика і використання атомної енергії» (1962–1970);
документи (протоколи засідань, плани, звіти) Наукової ради по проблемі «Квантова електроніка» (1971–1993);
документи (перелік засновників, довідка) про діяльність акціонерної
екологічної асоціації «Білка» (1989).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1945–1997);
дисертації (1941–1997); автореферати дисертацій (1945–1970, 1998–
2005);
рукописи статей акад. О.Г. Гольдмана (1967–1971), рукописи статей
акад. М.В. Пасічника (1967–1970); рукописи статей акад. А.Ф. Прихотько
(1967–1968); рукописи статей чл.-кор. М.Т. Шпака (1967–1971); рукопис
статті чл.-кор. М.С. Бродина (1968); рукописи статей чл.-кор. П.Г. Борзяка
(1968–1969);
наукові статті співробітників Інституту (1968–1987);
тези і доповіді наукових співробітників Інституту (1957–1995);
заявки, авторські свідоцтва, дипломи на винаходи (1964–1992);
проспекти на вироби, розроблені в Інституті (1972–1978).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1968–2005);
особові справи звільнених працівників (1944–1970, 1988–2005);
особові рахунки по зарплаті (1946–2005);
акти про розслідування нещасних випадків (1966–1970, 1992).
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CПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ
ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ
Архівний фонд – 1389 справ за 1948–1992 рр.
Адреса: 03028, МСП, Київ 28, просп. Науки, 46.
факс: 525-17-43, e-mail: bundza@іop.kiev.ua
В 1945 р. в Інституті фізики створений Виробничий відділ по виконанню допоміжних механічних, слюсарних та склодувних робіт.
Постановою Президії АН УРСР від 08.02. 1950 р. (протокол № 2) відділ
отримав назву експериментально-виробничий відділ при Інституті фізики
АН УРСР.
На виконання постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 09.07. 1959 р. № 377
Президія АН УРСР своїм розпорядженням від 22.11. 1960 р. № 690 перейменувала експериментально-виробничий відділ в Експериментальновиробничі майстерні Інституту фізики АН УРСР. Експериментальновиробничі майстерні займались виготовленням приладів для науководослідних інститутів системи АН УРСР.
Згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б
Експериментально-виробничі майстерні ІФ АН УРСР були перейменовані
в Дослідне виробництво ІФ АН УРСР. У 1980 р. на базі Дослідного виробництва ІФ АН УРСР згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від
26.05. 1980 р. № 254-Б організовано СКТБ фізичного приладобудування з
дослідним виробництвом ІФ АН УРСР.
СКТБ проводило за завданнями ІФ АН УРСР і по договорам з підприємствами і організаціями конструкторські, експериментальні, технологічні і
науково-дослідні роботи і здійснювало впровадження розробок в народне
господарство.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР стосовно діяльності
ЕВМ, ДВ, СКТБ (1958–1968, 1972–1992); накази директора з основної діяльності ЕВМ, ДВ, СКТБ (1948–1992); накази директора Інституту фізики
щодо діяльності ЕВМ, ДВ (1950–1970);
листування з Президією АН УРСР щодо діяльності СКТБ (1986–1989);
протоколи виробничих нарад ДВ (1972–1976); протоколи загальних
зборів колективу ЕВМ (1949–1951, 1963–1967); протоколи науковотехнічної ради СКТБ (1986–1989);
звіти про виконання дослідно-конструкторських робіт СКТБ (1981–
1988);
списки учасників Великої Вітчизняної війни, співробітників ЕВМ, а також представлених до нагороди ювілейною медаллю «25 років Перемоги у
Великій Вітчизняній війні» (1966, 1971);
статистичні звіти по кадрах ЕВМ, ДВ (1956–1977);
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штатні розписи (1946–1992); звіти про фінансово-господарську діяльність (1949–1977).
Науково-дослідна документація
Затверджені технічні завдання до науково-дослідних робіт (1977, 1981–
1988);
заявки, авторські свідоцтва, дипломи на винаходи (1977–1987); свідоцтва на промислові зразки (1972–1989).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1948–1992);
особові справи звільнених працівників (1949–1961, 1977–1992);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1945–1977, 1985–1988);
звіти про нещасні випадки на виробництві (1961–1963, 1969–1977,
1985–1986).

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА
Архівний фонд – 4337 справ за 1960–2003 рр.
Адреса: 03028, Київ 28, просп. Науки, 41.
факс: 525-83-42;
e-mail: mickle@ semicond.kiev.ua; http://www.isp.kiev.ua.
У 1960 р. організовано Інститут напівпровідників АН УРСР згідно з
постановами РМ УРСР від 03.09. 1960 р. № 1449 та Президії АН УРСР від
07.10. 1960 р. № 56/742 на базі відділів фізики напівпровідників і теоретичної фізики Інституту фізики АН УРСР.
Постановою Президії АН України від 30.12. 1992 р. № 353 Інститут напівпровідників перейменовано в Інститут фізики напівпровідників АН
України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12. 2002 р. № 714-р
та постановою Президії НАН України від 04.02. 2003 р. № 6 Інституту
присвоєно ім’я видатного українського вченого, академіка Вадима Євгеновича Лашкарьова.
Основні напрями діяльності Інституту: фундаментальні дослідження і
науково-технічні роботи в галузі фізики напівпровідників і напівпровідникових приладів, напівпровідникового матеріалознавства, оптики і спектроскопії, оптоелектроніки, сенсорики, діагностики і сертифікації напівпровідникових
матеріалів,
інфрачервоної
фотоелектроніки,
рідиннокристалічних та електролюмінісцентних засобів відображення інформації,
високотемпературної електроніки, напівпровідникової сонячної енергетики.
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Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.Я. Валак,
Є.Ф. Венгер, М.П. Лисиця, В.С. Лисенко, В.Г. Литовченко, В.Ф. Мачулін,
П.Ф. Олексенко, С.В. Свєчніков, Ф.Ф. Сизов, О.В. Снітко, М.К. Шейнкман
та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР, що стосуються діяльності Інституту
(1961, 1966, 1979); накази директора з основної діяльності (1960–2003);
листування з Президією НАН України та іншими установами НАН
України про організацію наукових досліджень (1960–2003); листування з
Відділенням фізики АН УРСР стосовно координації наукових досліджень
з фізики напівпровідників (1963);
протоколи засідань дирекції (1967–1978, 1981); протоколи засідань
ученої ради (1960–2003);
робочі і тематичні плани НДР (1960–2003); реєстраційні та інформаційні картки НДР (1968–1983); протоколи приймання та оцінювання завершених НДР (1961–1991, 1995, 2000–2001);
звіти про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту (1960–
2003); звіти про діяльність наукових відділів (1961, 1968–2003);
договори про наукове співробітництво з науковими установами, вузами
і підприємствами (1972–1983);
документи (програми, тези доповідей, звіти) наукової сесії «Лашкарьовські читання» (1982–1994); документи наукових конференцій (1988–
1989, 1994–2000, 2003);
протоколи наукових семінарів (1960–1987);
документи (програми, звіти, листування) про розвиток міжнародних
наукових зв’язків з установами Болгарії, Німеччини, США, Польщі та ін.
(1962–2003);
звіти про винахідницьку та патентно-ліцензійну діяльність (1988–1997);
документи (плани, звіти) Комісії по напівпровідниках (1960–1961);
документи (анкети, довідки) про представлення монографії «Електронні
явища на поверхні напівпровідників» (під ред. В.І. Ляшенка) на здобуття
Державної премії УРСР в області науки і техніки (1969);
документи (доповідні записки, довідки) про перетворення Чернівецького відділу в Чернівецьке відділення Інституту (1972); акт передачі Чернівецького відділення напівпровідникового матеріалознавства Львівському
філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР (1977);
звіти про чисельність і склад кадрів (1960–2003);
звіти про роботу аспірантури (1960–2003);
штатні розписи (1961–2003); кошториси і плани фінансування (1989–
2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1985–1987);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1965–2003);
резолюція бюро Наукової ради «Фізика і хімія напівпровідників» АН
СРСР про стан досліджень по напівпровідниках в Україні (1972);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1966–2003);
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документи (протоколи, звіти, плани) наукових рад по проблемі «Напівпровідникова електроніка», «Фізика напівпровідників» (1960–1987).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1960–2003);
технічні завдання (1960–1987);
дисертації (1960–1987, 1992–1995);
наукові доповіді співробітників (1960–1987);
статті співробітників, направлені в закордонні видання (1960–1987);
текст буклету «Інститут напівпровідників» (1975);
заявки на винаходи (1988–2003); свідоцтва на винаходи (1966–2003).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1960–2003);
особова справа акад. В.Є. Лашкарьова (1974); особова справа чл.-кор.
М.Ф. Дейгена (1977); особова справа акад. С.І. Пекаря (1985);
особові рахунки по зарплаті (1961–2003);
документи про роботу в шкідливих умовах (1973, 1977–1997, 2000–
2003);
звіти про нещасні випадки на виробництві (1988, 1993).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ
НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА
Архівний фонд – 506 справ за 1971–1987 рр.
Адреса: 03028, Київ 28, вул. Лисогірська, 4;
факс: 525-96-52.
СКТБ з дослідним виробництвом Інституту напівпровідників АН УРСР
створено згідно постанови Президії АН УРСР від 15.05. 1975 р. № 196 на
базі дослідного виробництва цього ж Інституту, що діяло з 04.02. 1971 р.
по 01.06. 1975 р.
СКТБ:
виконання
дослідноОсновні
напрями
діяльності
конструкторських робіт; розробка новітніх технологічних процесів; впровадження результатів розробок в народне господарство; всебічне виробничо-технічне забезпечення науково-дослідних підрозділів Інституту фізики напівпровідників.
Науково-організаційна документація
Накази начальника дослідного виробництва (1971–1975), директора
СКТБ (1975–1987) з основної діяльності;
тематичні плани дослідно-конструкторських робіт (1974–1987);
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протоколи виробничо-технічних нарад (1978–1982);
річні звіти про діяльність установи (1971–1987);
статистичні звіти про чисельність і склад кадрів (1971–1987);
штатні розписи (1971–1987);
документи про виконання доручення РМ СРСР по ліквідації аварії на
ЧАЕС (1986);
документи (колективні договори, звіти) профкому (1975–1976, 1980–
1987).
Науково-дослідна документація
Технічні умови, завдання (1972–1987).
Документація з особового складу
Накази начальника ДВ (1971–1975), директора СКТБ з ДВ (1975–1987)
з особового складу;
особові справи звільнених працівників (1971–1987); особові картки звільнених працівників (1982–1987);
відомості по зарплаті (1971–1987);
список співробітників, працюючих в шкідливих умовах (1983);
список співробітників СКТБ з ДВ – учасників Великої Вітчизняної війни (1976).

ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ІМ. Г.В. КУРДЮМОВА
Архівний фонд – 5862 справи за 1946–2003 рр.
Адреса: 03680, Київ 142, бульв. Академіка Вернадського, 36;
тел./факс: 424-25-61;
e-mail: metall@imp.kiev.ua; http://www.imp.kiev.ua.
За постановою РНК УРСР від 15.11. 1945 р. № 1809 в м. Київ почала
діяти Лабораторія металофізики АН УРСР, що входила до складу Академії
на правах науково-дослідного інституту. Вона була утворена на базі відділу металофізики Інституту чорної металургії АН УРСР, лабораторії кристалізації Дніпропетровського фізико-технічного інституту і відділу дифузійних процесів Інституту фізики АН УРСР.
Один з головних напрямів роботи Лабораторії – вивчення перетворень, що відбуваються в металах і сплавах в твердому стані, науково
оформився в Дніпропетровську, де під керівництвом видатного фізика,
академіка АН СРСР Г.В. Курдюмова були розгорнуті рентгенографічні
дослідження закалювання і відпуску сталі фазових перетворень в кольорових металах.
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Розпорядженням РМ УРСР від 09.03. 1955 р. № 245-р та рішенням Президії АН УРСР від 14.03. 1955 р. Лабораторія була перетворена в Інститут
металофізики АН УРСР.
У 1996 р. за постановою Президії НАН України від 25.09. 1996 р.
№ 293 Інституту присвоєно ім’я академіка Г.В. Курдюмова.
Основні наукові напрями досліджень – фізика міцності і пластичності;
фазові перетворення і їх вплив на структуру і властивості кристалів; електронна структура і електронні властивості металів і сплавів; розвиток нових фізичних методів дослідження металів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.Г. Бар’яхтар,
В.Н. Гріднєв, В.І. Данилов, О.М. Івасишин, Ю.Н. Коваль, В.Б. Молодкін,
В.В. Немошкаленко, З.П. Ошкадеров, В.М. Свєчников, А.А. Смирнов,
В.Т. Черепін, А.П. Шпак та ін.
Науково-організаційна документація
Постанова Президії АН УРСР про організацію Лабораторії (1946); документи (постанова РМ УРСР, доповідні записки, проекти постанови Президії АН УРСР) про створення Інституту (1960); постанови, розпорядження Президії НАН України стосовно діяльності установи (1946–1977, 1995–
2003); накази директора Лабораторії (1946–1954), директора Інституту
(1955–2003) з основної діяльності;
листування з Президією НАН України та іншими організаціями щодо
проведення науково-дослідних робіт (1955–1957, 1978–2003);
протоколи засідань ученої ради (1946–2003);
тематичні і робочі плани НДР (1946–1950, 1955–2003); протоколи
приймання завершених НДР (1965–2003);
документи (доповіді, тези, плани, угоди) нарад по координації науководослідних робіт в області металофізики і металознавства (1956–1957,
1959);
звіти про наукову діяльність Інституту (1946–1994); звіти про наукову і
науково-організаційну роботу Інституту (1961–2003); звіти про наукову
роботу відділів Інституту (1961–1997);
документи (звіти, інформації, тези доповідей) про участь співробітників
Інституту в роботі конференцій (1970–1971); документи (тези доповідей,
протоколи) Київської науково-технічної конференції з питань застосування ультразвукових коливань для дослідження властивостей, контролю
якостей і обробки металів і сплавів (1958);
документи (протоколи, рукописи, рецензії) жюрі по проведенню конкурсу наукових робіт в Інституті (1958, 1960);
звіти про чисельність і склад кадрів (1957–2003);
звіти про роботу аспірантури (1955–2003);
штатні розписи (1946–2003); кошториси і плани фінансування (1946–
1949, 1953–1958, 1965–2003); звіти про фінансово-господарську діяльність
(1946–2003);
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протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1967–2003);
документи (плани, листування, протоколи, звіти, списки членів ради)
наукової ради по проблемі «Фізика твердого тіла» (1960–1975).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1946–2003);
дисертації (1952–2003); автореферати (1952–1969, 1993–2003);
наукові праці і збірники, видані Інститутом (1955–1976); монографії
працівників Інституту (1956–1977);
заявки на винаходи (1978–1992); авторські свідоцтва на винаходи
(1964–1994), патенти на винаходи (1995–2003).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1978–1998);
особові справи акад. В.М Свєчникова (1981), В.Н. Гриднєва (1990),
А.А. Смирнова (1992), чл.-кор. А.Г. Лесника (1987), М.О. Кривоглаза
(1988), Г.Я. Козирського (1992); особові справи звільнених працівників
(1947–1998); особові картки звільнених працівників (1954, 1959–1960,
1989–1992, 1997);
особові рахунки по зарплаті (1947–1998).

ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ МЕТАЛОФІЗИКИ
Архівний фонд 1 – 1245 справ за 1966–1994 рр.
Дослідне конструкторське бюро з дослідним виробництвом Інституту
металофізики АН УРСР створено згідно розпорядження РМ УРСР від
18.04. 1966 р. № 390-р і розпорядження Президії АН УРСР від
13.07. 1966 р. № 958 при Інституті металофізики АН УРСР.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 24.10. 1976 р. Дослідне конструкторське бюро було перетворено на Дослідне конструкторськотехнологічне бюро з дослідним виробництвом.
Згідно з постановою Президії АН України від 18.03. 1993 р. ДКТБ з ДВ
було реорганізовано в Дослідне виробництво Інституту металофізики. Згідно постанови Бюро Президії НАН України від 08.07. 1994 р. № 195-Б Дослідне виробництво реорганізовано у відділ Інституту металофізики.
Метою ДКТБ з ДВ були розробка і виготовлення приладів та устаткування для проведення науково-дослідних робіт в області фізики твердого
1

Архівний фонд ліквідованого ДКТБ з ДВ зберігається в архіві Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою: м. Київ, бульв. Академіка
Вернадського, 36.
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тіла, в області автоматизації наукового експерименту, а також всебічне
сприяння роботам, що проводяться за планами дослідно-промислової перевірки і впровадження наукових досягнень Інституту.
Науково-організаційна документація
Накази з основної діяльності ДКТБ (1968–1985);
тематичні плани НДР (1966–1985);
документи (історичні огляди, довідки, інформації, газетні і журнальні
статті) з історії діяльності ДКТБ (1974–1975, 1979–1985);
документи (програми, рішення, звіти про семінари, конференції, листування про організацію семінарів, конференцій) наукових семінарів та конференцій (1983–1984);
звіти про чисельність та склад кадрів (1966–1985);
штатні розписи (1966–1984); звіти про фінансово-господарську діяльність (1970–1985);
документи (колективні договори, протоколи звітно-виборчих засідань)
профкому (1968, 1971–1984).
Науково-дослідна документація
Заявки на винаходи (1969–1992); авторські свідоцтва на винаходи
(1970–1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1966–1994);
особові картки співробітників (1967–1994); особові справи співробітників (1969–1994);
особові рахунки співробітників (1966–1994);
документи по розслідуванню нещасних випадків на виробництві (1976–
1994).

ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ІМ. М.М. БОГОЛЮБОВА
Архівний фонд – 2129 справ за 1966–1999 рр.
Адреса: 03143, Київ 143, вул. Метрологічна, 14-б;
факс: 526-59-98;
e-mail: itp@bitp.kiev.ua; http://www.bitp.kiev.ua.
Інститут теоретичної фізики АН УРСР створено згідно постанов РМ
УРСР від 05.01. 1966 р. № 21 та Президії АН УРСР від 10.01. 1966 р. № 7.
Засновником Інституту та першим його директором був видатний фізик-теоретик, академік М.М. Боголюбов.
У 1969 р. у м. Львів був створений відділ статистичної теорії конденсованих станів (завідувач – доктор фіз.-мат. наук І.Р. Юхновський), згодом у
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1980 р. на базі відділу було утворено Львівське відділення статистичної
фізики ІТФ (1980 р.), а в 1990 р. на його основі організовано Інститут фізики конденсованих систем НАН України, директором якого став академік
І.Р. Юхновський.
У 1992 р. постановою Президії АН України від 19.02. 1992 р. № 53 Інституту присвоєно ім’я академіка М.М. Боголюбова.
В Інституті ведуться науково-дослідні роботи по найважливіших напрямах теоретичної фізики: теорії елементарних частин, теорії ядра і ядерних реакцій, теорії твердого тіла, математичних методах квантової теорії
поля, статистичній фізиці, теорії плазми, теорії гравітації, теоретичної
біофізики.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
А.Г. Загородній,
В.М. Локтєв,
М.М. Боголюбов,
О.С. Давидов,
О.С. Парасюк, Д.Я. Петрина, З.Г. Петров, О.Г. Ситенкo, П.І. Фомін,
В.П. Шелест, І.Р. Юхновський та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР і Бюро відділення фізики АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1966–1971); накази директора
Інституту з основної діяльності (1972–1998);
листування з Президією НАН України, установами та організаціями з
питань встановлення зв’язків, обміну досвідом і координації науководослідних робіт (1966–1998);
протоколи засідань ученої ради (1966–1998);
тематичні і робочі плани НДР (1967–1998); протоколи приймання та
обґрунтування завершених НДР (1973–1998);
річні звіти про наукову діяльність Інституту (1970–1995); річні звіти
Львівського Відділення статистичної фізики (1982–1988); звіти про наукову діяльність відділів (1966–1988, 1994–1998);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1966–1994);
звіт про Другу міжнародну конференцію по «Нелінійних і турбулентних процесах у фізиці» (1983, 1989); документи (протокол, листування,
звіт, списки делегатів) ХV Міжнародної (Рочестерської) конференції по
фізиці високих енергій (1970); документи (розпорядження, списки, доповіді, обґрунтування, листування, звіт) Міжнародної конференції по теорії
плазми (1971, 1974); документи (програма, інформаційне повідомлення)
радянсько-американського симпозіуму по теорії солітонів (1979); документи (протокол, листування, звіт) Міжнародної конференції «Фізика в Україні»
(1993);
звіти про чисельність та склад кадрів (1967–1995);
штатні розписи (1966–1998); звіти про фінансово-господарську діяльність (1966–1971, 1992, 1996–1998);
протоколи засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1984–1999);
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документи (протоколи засідань і зборів, колективні договори, кошториси витрат, фінансові звіти) профкому (1972–1997).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1966–1999);
дисертації (1973–1995);
монографії (1967–1971);
доповіді співробітників Інституту (1970–1971).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1972–1995);
особова справа акад. О.С. Давидова (1993); особові справи звільнених
працівників (1966–1995);
особові рахунки по зарплаті (1966–1995).
У фонді відклались документи Львівського відділення статистичної
фізики: річні звіти Відділення (1982, 1988); річні звіти відділів Відділення
(1956).

ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
Архівний фонд – 5600 справ за 1944–1999 рр.
Адреса: 03680, МСП, Київ, вул. Академіка Заболотного, 27;
факс: 526-21-47;
e-mail: director@mao.kiev.ua; http://www.mao.kiev.ua.
Головна астрономічна обсерваторія АН УРСР була заснована у 1944 р.
постановою РНК УРСР від 17.07. 1944 р. № 810. Велика заслуга в заснуванні Головної астрономічної обсерваторії належить академіку
О.Я. Орлову.
В 1976 р. згідно постанови Президії АН УРСР від 17.12. 1976 р. № 451
при ГАО було створено Дослідне виробництво, на яке були покладені завдання інженерного забезпечення науково-дослідних робіт.
Основними напрямками діяльності обсерваторії є: вивчення будови Галактики з метою з’ясування просторового розподілу зір, газової та пилової
матерії в Галактиці; вивчення обернення Землі; дослідження в області кометної астрономії; комплексне вивчення Чумацького Шляху; визначення
точних координат небесних тіл; створення бази для картографування місячної поверхні та вивчення її рельєфу; дослідження планет, зокрема Місяця, Венери, Марсу; дослідження з фізики Сонця; з’ясування впливу активних процесів на Сонці на умови в міжпланетному просторі; вивчення фізичних процесів в нестаціонарних зорях у зв’язку з проблемами зоряної
еволюції; дослідження умов поширення світла в земній атмосфері та ін.
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Серед співробітників обсерваторії – видатні вчені України:
С.К. Всехсвятський,
І.В. Гаврилов,
Ш.Г. Горделадзе,
А.О. Гориня,
Е.А. Гуртовенко, Ю.І. Ізотов, В.С. Кислюк, І.К. Коваль, І.Г. Колчинський,
В.В. Конін, В.П. Конопльов, О.К. Король, А.О. Корсунь, Р.І. Костик,
О.Я. Орлов, О.К. Осіпов, Є.П. Федоров, В.П. Цесевич, А.О. Яковкін,
Я.С. Яцків та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Обсерваторії (1993, 1995);
протоколи нарад при АН УРСР з питань організації в Україні Астрономічної ради і будівництва Головної астрономічної обсерваторії (1946); постанова Президії НАН України про підпорядкування Кримської лазерної
обсерваторії Головній астрономічній обсерваторії НАН України
(26.05. 1999); постанови, накази, розпорядження Президії АН УРСР з питань науково-організаційної діяльності Обсерваторії (1946–1964); накази
директора Обсерваторії з основної діяльності (1944–1999);
листування з Астрономічною радою АН СРСР, обсерваторіями (Кримською, Пулковською, Полтавською), інститутами, комісіями АН УРСР та
інших відомств з наукових питань (1944–1964, 1987); листування з Президією АН УРСР і АН СРСР з питань науково-дослідної роботи Обсерваторії (1944–1963); листування з астрономами-любителями, установами і
організаціями з питань наукової консультації (1946–1964); листування з
обсерваторією Цинцинаті (США) про отримання обсерваторією АН УРСР
циркулярів малих планет (1953–1954); листування з Обсерваторією Каліфорнійського університету (США), Грінвічською обсерваторією (Англія),
Міжнародною асоціацією геодезії і Астрономічною обсерваторією в
м. Турін (Італія) з питань проведення симпозіуму в м. Гельсінкі (Фінляндія) (1960);
протоколи засідань ученої ради (1949–1999);
тематичні і робочі плани НДР ГАО та додатки до них (1946–1957,
1968–1989, 1993–1999); протоколи приймання та оцінювання НДР (1965–
1967, 1977–1996);
звіти про науково-організаційну та науково-дослідну діяльність ГАО
(1944–1957, 1975, 1979–1985, 1991, 1996);
документи (довідки, інформація, огляди, короткі звіти про діяльність,
брошура) про розвиток ГАО АН УРСР за 40 років (1984);
звіти про роботу наукових відділів за рік (1961–1979, 1982–1999);
документи (листування, звіти, програми) про науково-технічні зв’язки
ГАО з організаціями зарубіжних країн (1953–1968, 1976–1999);
документи (плани, листування, кошториси, договори) по підготовці
спостереження Сонячного затемнення (1945); документи (протоколи, плани, листування) по підготовці обсерваторії до спостережень повного Сонячного затемнення в Туркменській РСР (25.02. 1952); листування з Президією і Відділеннями АН УРСР, інститутами про підготовку до спостережень Сонячного затемнення (30.06. 1954); звіти експедицій по спостереженню сонячного затемнення на островах Кука (Тихий океан)
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(30.05. 1965); звіт експедиції ГАО по спостереженню Сонячного затемнення в селищі Оссора Камчатської обл. (11.06. 1972); звіт експедиції по
спостереженню сонячного затемнення в Мексиці (11.07. 1991);
звіти про роботу наукових експедицій ГАО (1971–1993);
документи (програма, копії доповідей, листування) Всесоюзної конференції «Селенодезія і динаміка Місяця», присвяченої 100-річчю від дня
народження чл.-кор. А.О. Яковкіна (1987); документи (програма, копії доповідей, листування) Всесоюзної конференції «Вивчення Землі як планети
методами астрономії, геодезії і геофізики», присвяченої 100-річчю від дня
народження акад. О.Я. Орлова (29.09.–03.10. 1980); документи (листування, списки членів, доповіді віце-президента МАС акад. Я.С. Яцківа) з діяльності Міжнародної астрономічної спілки (1972, 1982–1989);
звіти про роботу Комісії космічних досліджень при Президії АН УРСР
(1981–1992);
програми наземних спостережень комети Галлея (1982–1984);
документи (список учасників, програми) про нагородження співробітників Обсерваторії – учасників виставки в павільйоні «Космос» ВДНГ
СРСР (1989); список вчених Обсерваторії – лауреатів Державної премії
УРСР в галузі науки і техніки (1983, 1986, 1990); рішення Болівійської Національної академії про присвоєння звання дійсного члена-кореспондента
А.П. Відьмаченка (1991); сертифікат про обрання дійсним членом НьюЙоркської академії наук Л.О. Колоколової (1993); документи про присвоєння звання «Людина року 1997» д. ф.-м. н. Е.Г. Яновицькому американським біографічним інститутом (1997);
документи (угоди, технічне завдання, протоколи, анотовані звіти) про
виконання державного контракту «Марс» ГАО з Національним космічним
агентством (1998);
документи (плани, програми, листування, інформації) до відзначення
50-річчя ГАО (1994);
список вчених ГАО – засновників Європейського астрономічного товариства (1992);
документи (протоколи засідань, звіти) редколегій міжвідомчого збірника «Астрометрія і астрофізика» (1968–1973, 1976–1984) і всесоюзного журналу «Кінематика і фізика небесних тіл» (1984);
статистичні звіти про чисельність і склад кадрів (1971–1984, 1990–
1999); списки наукових співробітників (1958–1999);
звіти про роботу аспірантури (1947–1949, 1953–1954, 1960–1988, 1992–
1999);
штатні розписи (1944–1999); звіти про фінансово-господарську діяльність (1961–1978, 1980–1999);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–1999);
документи (анотація, відзиви, відтиски праць, збірники статей) до циклу робіт, що був представлений на здобуття Державної премії УРСР
«Створення теоретичних моделей, комплексів приладів, алгоритмів і про93

грам для забезпечення космічних досліджень тіл сонячної системи»
(1987);
документи (протоколи засідань, плани, звіти про науково-організаційну
діяльність) Наукової ради по проблемі «Астрономія» (1983–1984);
документи (статут, угода, свідоцтво) про реєстрацію Української астрономічної асоціації (1991); документи (матеріали з’їздів, листування, накази
Президента асоціації, штатний розпис) з діяльності Української астрономічної асоціації (1993–1998).
документи (колективні договори, протоколи засідань) профкому (1957–
1999);
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1956, 1965–1998);
дисертації (1965, 1967, 1979–1980, 1985–1986, 1996); автореферати
(1979, 1986);
авторські свідоцтва, заявки на винаходи (1969–1992, 1997);
рукописи статей акад. Є.П. Федорова «Микола Копернік. До 500-річчя
від дня народження», «Астрономія на Україні», «Праці по вивченню обертання Землі в СРСР» (1972);
технічне описання та інструкція по експлуатації приладу для автоматичної обробки астронегативів (головний конструктор М.Б. Бланк) (1985);
проект та схема з розробки й виготовлення комплексу апаратури для виявлення, фотографування і оперативного визначення координат небесних тіл
(1979–1989).
Документація з особового складу
Накази директора ГАО з особового складу (1946–1950, 1956–1999);
особова справа акад. О.Я. Орлова (1952); особові справи чл.-кор.
В.П. Цесевича (1951) та А.О. Яковкіна (1967); особові справи звільнених
працівників (1947–1999); особові картки звільнених працівників (1979–
1999);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1945–1999).
У фонді відклалися документи інших установ та організацій: звіти про
науково-дослідну роботу Полтавської гравіметричної обсерваторії (1947);
документи Одеського відділу ГАО АН УРСР (1974); положення про Одеський філіал Дослідного виробництва ГАО АН УРСР (1983).
Дослідне виробництво Головної астрономічної обсерваторії: накази
директора з основної діяльності (1946, 1950, 1956–1999); звіти про діяльність Дослідного виробництва (1985, 1988–1989), документи (постанова,
список членів комісії, акт передачі документів) комісії по ліквідації Дослідного виробництва (1990); особові картки звільнених працівників (1977–
1990); особові справи звільнених працівників (1953–1999); особові рахунки працівників (1946–1999); списки співробітників ДВ ГАО (1979–1990).
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Мале підприємство «Астросервіс» за 1991–1992 рр.: статут і рішення
про реєстрацію малого підприємства «Астросервіс» (1991); накази директора підприємства з особового складу (1991–1992); особові справи звільнених працівників підприємства (1991–1992); особові картки звільнених
працівників (1991–1992); особові рахунки по зарплаті (1991–1992); документи про закриття підприємства (1992).
Мале підприємство «Міцар» за 1991–1993 рр.: статут і рішення про
реєстрацію підприємства (1991); накази директора МП з особового складу
(1991–1993); особові картки звільнених працівників (1991–1993); особові
справи звільнених працівників (1991–1993); відомості та особові рахунки
по зарплаті (1991–1993); рішення про ліквідацію підприємства (1992).

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
ІМ. Б.І. ВЄРКІНА
Архівний фонд – 4244 справи за 1960–1990 рр.
Адреса: 61103, Харків 103, просп. Леніна, 47;
тел./факс (057) 345-55-93;
e-mail: ilt@ilt.kharkov.ua; http://www.ilt.kharkov.ua.
Фізико-технічний інститут низьких температур Відділу фізикоматематичних наук АН УРСР в м. Харків створено згідно з постановами
РМ УРСР від 11.05. 1960 р. № 681 і Президії АН УРСР від 13.05. 1960 р.
Згідно розпорядження Президії АН УРСР від 17.10. 1960 р. № 624 при
Інституті був організований експериментально-виробничий відділ, який з
22.11. 1960 р. був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні. Згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1972 р. № 15-Б
ЕВМ ФТІНТ були перейменовані в Дослідне виробництво при Інституті.
Постановою Президії АН України від 11.12. 1991 р. № 329 Інституту
присвоєно ім’я академіка Б.І. Вєркіна.
До складу Інституту входить Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро, що проводить дослідження прикладного характеру і розробку зразків виробів кріогенної техніки.
Основні напрями діяльності Інституту – 1) у галузі експериментальної
та теоретичної фізики: електронні явища в провідних і надпровідних системах, фізика квантових рідин, квантових та кріокристалів, низькотемпературний магнетизм, біофізика, низькотемпературна фізика макромолекул; 2) у галузі математики: математична фізика та математичний аналіз,
геометрія і топологія; 3) у галузі прикладної фізики: низькотемпературне
матеріалознавство і приладобудування.
Серед співробітників Інституту – відомі вчені України: Н.І. Ахієзер,
І.М. Глазман,
С.Л. Гнатченко,
Р.М. Гуржа,
І.М. Дмитренко,
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В.Г. Дрінфельд, В.В. Єременко, А.І. Звягін, А.М. Косевич, І.О. Кулик,
Б.Я. Левин,
В.Г. Манжелій,
В.О. Марченко,
А.Д. Мишкіс,
Й.В. Островський, Л.А. Пастур, В.Г. Песчанський, О.В. Погорєлов,
Е.Я. Рудавський, В.М. Савицький, О.А. Слуцькін, М.О. Стржемечний,
П.М. Томчук, М.Ф. Харченко, Є.Я. Хруслов, Л.В. Шубников, І.К. Янсон та
ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1960–1990);
листування з АН УРСР та іншими установами і підприємствами про
науково-дослідну діяльність ФТІНТ (1960–1977); листування з Президією
АН УРСР про організацію Дніпропетровського філіалу ФТІНТ (1968);
протоколи засідань ученої ради (1960–1987);
положення про Раду молодих дослідників ФТІНТ (1967); положення
про Особливе окреме конструкторсько-технологічне бюро ФТІНТ (1971);
робочі плани НДР (1962, 1967–1987); тематичні плани НДР і ДКР
(1961–1970);
звіти про науково-організаційну та науково-дослідну роботу Інституту
(1960–1989);
документи (програми відвідання ФТІНТ зарубіжними вченими, плани
співробітництва, тематика заявлених доповідей та ін.) про співробітництво
з зарубіжними науковими організаціями та вченими (1969–1985); звіти
ФТІНТ про міжнародні наукові зв’язки (1969–1970, 1979, 1983–1985); листування з АН СРСР, АН УРСР та іншими установами про участь співробітників ФТІНТ в зарубіжних нарадах, конгресах і конференціях (1961–
1984);
документи (договори, протоколи, доповнення до них) про науковотехнічне співробітництво ФТІНТ з іншими установами (1977–1984);
огляди та історичні довідки про науково-організаційну діяльність
ФТІНТ, надані радянським партійним і науковим організаціям (1968);
статистичний звіт ФТІНТ про виконання плану науково-дослідних робіт по новій техніці (1963);
документи (рішення, звіт, програма) про проведення Всесоюзних нарад
у ФТІНТ, конференції молодих дослідників ФТІНТ (1967);
документи (протокол, листування, дані) про висунення наукових праць
академіка АН УРСР О.В. Погорєлова на здобуття Ленінської премії (1962);
документи (виписки із протоколів, характеристики та ін.) про висунення
на Державну премію УРСР циклу праць співробітників ФТІНТ (1970–
1975, 1980); документи (виписка із протоколу, список праць, довідка) про
представлення праці І.М. Дмитренка та І.К. Янсона «Відкриття високочастотного випромінення в тунельному контакті надпровідників» на здобуття
Державної премії СРСР (1967);
документи (доповіді, тези, списки учасників) Бакуріанського російськофранцузького колоквіуму надтекучості і деяких питань надпровідності
(1968); документи (списки доповідей, тексти і тези доповідей) XV Всесоюзної конференції по фізиці низьких температур, м. Тбілісі (1969); докумен96

ти (програми, тези, рішення) проведених ФТІНТ конференцій і шкіл
(1982–1983);
документи (плани експозиції, довідки, технічні характеристики та ін.)
про участь ФТІНТ у Всесоюзних і республіканських виставках (1969–
1987);
протоколи засідань редколегії журналу «Фізика низьких температур»
(1974–1983, 1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1960–1990); списки наукових співробітників (1960–1990);
звіти про роботу аспірантури (1964–1979);
штатні розписи (1960–1990); кошториси витрат (1960–1973); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1960–1984);
документи (протоколи, стенограми засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–1990);
документи (протоколи засідань, звіти, кошториси, колективні договори)
профкому (1960–1990).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1962–1990);
дисертації (1962–1990);
заявки на винаходи (1981–1990); авторські свідоцтва на винаходи
(1965–1990);
тези доповідей співробітників ФТІНТ на наукових конференціях (1962,
1965–1984);
статті співробітників ФТІНТ, направлені для опублікування в іноземних журналах (1962–1985).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1960–1990);
особові справи звільнених працівників (1960–1990);
картки особових рахунків (1962–1990); відомості нарахування заробітної плати (1960–1989);
акти про розслідування нещасних випадків (1962–1963, 1965, 1967).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ІМ. Б.І. ВЄРКІНА
Архівний фонд – 827 справ за 1960–1986 рр.
Адреса: 61103, Харків 103, просп. Леніна, 47;
тел./факс: (057) 345-55-93.
Згідно розпорядження Президії АН УРСР від 17.10. 1960 р. № 624 при
Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна був орга97

нізований експериментально-виробничий відділ, який з 22.11. 1960 р. згідно розпорядження Президії АН УРСР від 22.11. 1960 р. № 690 був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні ФТІНТ.
Згідно з постановою Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б ЕВМ
ФТІНТ були перейменовані в Дослідне виробництво при Фізикотехнічному інституті низьких температур АН УРСР.
На Дослідне виробництво покладено завдання виготовлення для Інституту дослідних і експериментальних виробів, установок і обладнання, необхідних для його основної діяльності, а також випуск невеликих партій цих
виробів для впровадження в народне господарство за планами ФТІНТ.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР, що стосуються діяльності ЕВМ, ДВ (1960–1981); накази і розпорядження директора ФТІНТ,
що стосуються діяльності ЕВМ, ДВ (1960–1984); накази директора ЕВМ,
ДВ з основної діяльності (1961–1986);
листування з АН УРСР та іншими установами про діяльність майстерень (1962, 1966–1967, 1981–1986);
звіт ЕВМ з основної діяльності (1960–1973);
звіти про чисельність і склад кадрів (1960–1979);
штатні розписи і кошториси витрат (1960–1986); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1969–1976);
документи (колективні договори) профкому (1969–1973).
Документація з особового складу
Накази директора ЕВМ, ДВ з особового складу (1960–1986);
особові справи звільнених працівників (1961–1986);
відомості на видавання заробітної плати (1960–1986); картки особових
рахунків працівників (1960–1965, 1968–1973);
акти про нещасні випадки на виробництві (1962–1966).

ІНСТИТУТ РАДІОФІЗИКИ І ЕЛЕКТРОНІКИ
ІМ. О.Я. УСИКОВА
Архівний фонд – 6428 справ за 1955−2003 рр.
Адреса: 61085, Харків 85, вул. Академіка Проскури, 12;
тел.: (057) 720-33-19; факс: (057) 315-21-05;
e-mail: secretar@ire.kharkov.ua; http://www.ire.kharkov.ua.
Інститут радіофізики і електроніки АН УРСР створено згідно постанови РМ УРСР від 22.09. 1955 р. № 1161-133с і постанови Президії АН УРСР
від 30.09. 1955 р. № 70 в м. Харків на базі радіофізичних відділів і експериментальних майстерень Фізико-технічного інституту АН УРСР.
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В 1996 р. згідно з постановою Президії НАН України від 11.01. 1996 р.
№ 14 Інституту присвоєно ім’я академіка О.Я. Усикова.
Інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження в області
радіофізики, електроніки, розповсюдження радіохвиль, радіофізики твердих тіл і біооб’єктів, дистанційного зондування землі з аерокосмічних носіїв.
Профіль Інституту визначається наступними науковими напрямами: 1)
фізична і квантова електроніка; 2) електронна оптика; 3) радіоспектроскопія; 4) високочастотні властивості твердого тіла; 5) радіоокеанографія; 6)
розповсюдження радіохвиль; 7) дальній радіозв’язок, декаметрова радіоастрономія; 8) молекулярна біофізика. Теоретичні і експериментальні результати в області радіофізики і електроніки привели до створення нових
напрямів: дифракційної електроніки і квазіоптичної радіометрії.
В останні роки ІРЕ зорієнтував свої наукові роботи на рішення задач,
актуальних саме для України. Серед наукових результатів − методика оновлення земельного кадастру безконтактними засобами; акустичні дослідження шельфів (даних відкладень) Чорного і Азовського морів; вивчення
генної структури тварин в зоні ЧАЕС та ін.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Ф.Г. Басс,
С.Я. Брауде, Є.М. Ганапольський, В.Л. Герман, Е.А. Канер, Ф.В. Ківва,
О.П. Королюк,
А.В. Мень,
І.Й. Островський,
В.Б. Разсказовський,
І.С. Тургенєв, О.Я. Усиков, С.І. Хоменко, В.М. Яковенко та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (2002);
постанови і накази Президії НАН України, що стосуються діяльності
Інституту (1955–2003); накази директора Інституту з основної діяльності
(1955–2003);
протоколи засідань Радіоради АН УРСР (1960–1961);
листування з Президією НАН України, установами та організаціями з
науково-дослідної роботи (1962−2003); листування про участь Інституту в
діяльності зарубіжних організацій (1957–1959);
протоколи засідань ученої ради (1951−2003);
робочі і тематичні плани НДР (1970, 1976−2003); протоколи приймання
та обґрунтування завершених НДР (1963−2003);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту (1960–
1969, 1980–2003); звіти про результати робіт, пов’язаних з дослідженням
космічного простору (1976–1979);
рішення наради по проблемі «Використання атомної енергії» (1961);
документи (плани, листування, інформація) про міжнародне співробітництво (1962–2003); звіт чл.-кор., проф. С.Я. Брауде про участь в ХІІІ генеральній асамблеї Міжнародного астрономічного союзу (1967);
документи (постанови, тези доповідей, звіти, листування) про діяльність Інституту по проблемі «Радіоастрономія» (1962–1966, 1975);
документи (постанова, доповідні записки, схеми, листування) про будівництво великих телескопів в м. Харків (1961);
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документи (плани, листування, тези доповідей) про проведення IV, V
Всесоюзної конференції по радіоелектроніці (1960, 1965); тези доповідей
15 Всесоюзної конференції по галактичній і позагалактичній радіоастрономії (1983);
документи (акт, описання, листування) про участь Інституту у виставках (1963–1971);
звіти про чисельність і склад кадрів (1955−2003);
звіти про роботу аспірантури (1955−2003);
штатні розписи (1955−2003); кошториси (1955−2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1956−2003);
документи (стенограми, звіти, протоколи) засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (2000–2003),
документи (звіти, протоколи засідань і додатки до них) Наукової Ради
при АН України (1982–1991);
документи (плани, звіти, листування) Наукової ради по проблемі «Радіофізика, електроніка і радіотехніка» (1962).
документи (протоколи засідань, зборів, звіти, кошториси, колективні
договори) профкому (1956–1970, 1979–2003);
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1962–2003);
дисертації (1956, 1965–2003); автореферати дисертацій (1959–1998);
списки і рукописи статей співробітників Інституту (1956–1970);
тези доповідей працівників Інституту, що брали участь в роботі конференцій і нарад (1959–1967);
заявки, авторські свідоцтва, дипломи на винаходи (1965−1991).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1955–2003);
особові справи звільнених працівників (1955−2003);
особові рахунки по зарплаті (1955−1966); відомості нарахування зарплати працівникам (1955−1990, 2000–2003).
У фонді Інституту зберігаються документи Радіофізичного сектора
Фізико-технічного інституту АН УРСР за 1944–1955 рр.: накази директора з основної діяльності (1945, 1948–1955); акт про збитки, завдані Фізико-технічному інституту АН УРСР німецькими військами (1944); протоколи засідань ученої ради ФТІ (1951–1953); звіт про чисельність та склад
кадрів (1955); штатні розписи (1946–1955); кошториси витрат (1946–1955);
звіти про фінансово-господарську діяльність (1945–1955); особові рахунки
та відомості по зарплаті (1944–1955).
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ ІНСТИТУТУ
РАДІОФІЗИКИ І ЕЛЕКТРОНІКИ АН УРСР
Архівний фонд – 398 справ за 1945–1968 рр. 1
Центральні експериментально-виробничі майстерні були створені згідно розпорядження РНК УРСР від 25.01. 1940 р. № 260601 при Фізикотехнічному інституті АН УРСР в м. Харків.
Протягом перших років своєї діяльності Центральні експериментальні
майстерні були структурним підрозділом Фізико-технічного інституту АН
УРСР, перебуваючи під його безпосереднім керівництвом.
Згідно розпорядження АН УРСР Центральні експериментальні майстерні з 01.01. 1945 р. були виділені в самостійну виробничу одиницю і переведені на самостійний госпрозрахунковий баланс.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 22.10. 1955 р. Центральні експериментальні майстерні Фізико-технічного інституту АН УРСР
01.12. 1955 р. були реорганізовані в Експериментально-виробничий відділ
Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР, як самостійний госпрозрахунковий відділ.
Розпорядженням АН УРСР від 22.11. 1960 р. № 690 Експериментальновиробничий відділ Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР. Майстерні були самостійною виробничою
одиницею Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР, знаходилися в
його безпосередньому віданні.
Згідно постанови Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б
«Про перейменування підприємств експериментально-виробничої бази АН
УРСР», Експериментально-виробничі майстерні Інституту радіофізики і
електроніки АН УРСР були перейменовані в Експериментальне виробництво Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР (ЕВ ІРЕ).
Згідно постанови Президії АН України від 20.01. 1993 р. № 11 ЕВ
увійшло до Інституту радіофізики і електроніки на правах структурного
підрозділу і втратило статус юридичної особи.
Експериментально-виробничі майстерні виконували наступні функції:
за замовленнями Інституту виготовляли і реалізували прилади і вироби;
здійснювали впровадження в народне господарство наукових досягнень
Інституту; впроваджували нову техніку і технологію, організовували і
вводили в дію нові виробничі ділянки; виконували поточні завдання Інституту, обслуговували його наукові відділи і лабораторії.
Науково-організаційна документація
Положення про Центральні експериментальні майстерні при Фізикотехнічному інституті АН УРСР (1948); постанови і розпорядження Прези1

Архівний фонд ЕВМ ІРЕ зберігається в архіві Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12.
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дії АН УРСР щодо діяльності майстерень (1950–1968); накази і розпорядження начальника майстерень з основної діяльності (1945–1968);
листування з АН УРСР про виконання виробничих планів майстерень
(1949–1958);
звіти про чисельність і склад кадрів (1952–1968);
штатні розписи і кошториси витрат (1945–1968); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1945–1968).
Документація з особового складу
Накази начальника майстерень з особового складу (1947–1968);
особові рахунки по зарплаті працівників майстерень (1946–1966); відомості нарахування заробітної плати (1947–1968).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ РАДІОФІЗИКИ І
ЕЛЕКТРОНІКИ АН УРСР
Архівний фонд – 201 справа за 1960–1974 рр. 1
Дослідне виробництво Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР
було створено з 01.04. 1960 р. спеціальною постановою РМ УРСР від
22.09. 1958 р. № 1328-0133.
Дослідне виробництво передбачалось для максимального задоволення
потреб в розроблених Інститутом радіофізики і електроніки зразках нової
техніки; спеціалізувалося на малосерійному випускові попередньо освоєних ним приладів, що були завершеною товарною продукцією; було єдиним виробником радіовимірювальної і електровакуумної апаратури в області СВЧ діапазону радіохвиль.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 24.05. 1974 р. № 237 Дослідне
виробництво з 01.07. 1974 р. було ліквідовано.
Науково-організаційна документація
Постанови, накази і розпорядження Президії АН УРСР, що стосуються
діяльності ДВ (1961–1971); накази директора Інституту радіофізики і електроніки щодо діяльності ДВ (1960–1969); накази директора виробництва
з основної діяльності (1960–1973);
положення про ДВ (1973);
статистичні звіти про чисельність і склад кадрів (1960–1973);
кошториси і штатні розписи (1960–1973); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1960–1973).
Документація з особового складу
Накази директора ДВ з особового складу (1968–1974);
відомості з нарахування заробітної плати працівникам (1960–1974).
1

Архівний фонд ДВ ІРЕ зберігається в архіві Інституту радіофізики і електроніки
ім. О.Я. Усикова за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12.
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СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
ІНСТИТУТУ РАДІОФІЗИКИ І ЕЛЕКТРОНІКИ
ІМ. О.Я. УСИКОВА
Архівний фонд – 1631 справа за 1974–2002 рр. 1
У 1974 р. в м. Харків створено Особливе конструкторсько-технологічне
бюро з дослідним виробництвом ІРЕ АН УРСР згідно постанови Президії
АН УРСР від 24.05. 1974 р. № 237, а з 01.07. 1977 р. постановою Бюро
Президії АН УРСР від 02.06. 1977 р. № 236-Б перейменовано в СКТБ з
ДВ.
Основні напрями діяльності СКТБ з ДВ: виконання дослідноконструкторських і прикладних науково-дослідних робіт, спрямованих на
прискорене впровадження результатів фундаментальних і прикладних
наукових
досліджень
Інституту
радіофізики
і
електроніки
ім. О.Я. Усикова в народне господарство країни; освоєння Дослідним виробництвом СКТБ і випуск малими серіями зразків різних електровакуумних приладів, квазіоптичних і хвилеводних вимірювальних та інших пристроїв в міліметровому і субміліметровому діапазонах.
Тематика наукових досліджень СКТБ відповідає основним напрямкам
ІРЕ в області радіофізики, електроніки, радіоелектроніки, фізики твердого
тіла, фізики плазми, досліджень природного середовища з космосу.
У 2003 р. згідно з постановами Президії НАН України «Про реорганізацію СКТБ з ДВ ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України» від 28.09. 2001 р.
№ 249, «Про внесення змін в Постанову Бюро Президії НАН України від
28.09. 2001 р.» від 01.10. 2002 р. № 233 та наказами директора ІРЕ
ім. О.Я. Усикова від 19.10. 2001 р. № 31 і від 19.06. 2003 р. № 25 була проведена реорганізація СКТБ з ДВ шляхом приєднання до ІРЕ
ім. О.Я. Усикова НАН України.
Науково-організаційна документація
Положення про Дослідно-конструкторське бюро ІРЕ АН УРСР (1974,
1976); статут СКТБ з ДВ (1991, 1993, 1996); статут спеціального конструкторсько-технологічного об’єднання радіоелектронного приладобудування
ІРЕ АН України (1991); положення про СКТБ з ДВ (1987);
документи (постанови Бюро Президії НАН України, накази директора
ІРЕ ім. О.Я. Усикова) про реорганізацію СКТБ з ДВ і приєднання його до
ІРЕ (2001, 2003);
накази і розпорядження начальника СКТБ з основної діяльності (1974–
2001);
протоколи засідань директорату СКТБ (1980, 1981, 1983–1986);

1

Архівний фонд СКТБ з ДВ зберігається в архіві Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 12.
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листування з Президією НАН України з основної діяльності (1974–
1987, 1996–2000);
документи (плани роботи, протоколи засідань) науково-технічної ради
СКТБ з ДВ (1974–1994, 1999);
робочі та тематичні плани НДР і ДКР (1974–1988);
звіти про наукову роботу СКТБ (1978–1982, 1992); статистичні звіти
про виконання науково-дослідних, дослідних, проектних, конструкторсько-технологічних робіт (1983–1989, 1993–1995); звіти про виконання основних показників роботи СКТБ (1981–1996, 2000–2001); звіти про роботу
відділів (1981–1985);
екологічний паспорт СКТБ з ДВ (1992);
положення про науково-дослідний відділ (лабораторії) (1989); основні
дані про дослідне виробництво СКТБ ІРЕ АН УРСР (01.07. 1974–
17.09. 1986);
акт комісії про прийом в експлуатацію приймально-передавального
пункту Охотсько-Тихоокеанського радіофізичного полігону експедиції
№ 1 СКТБ ІРЕ, розташованого в м. Курильськ (1985);
довідка про організацію щорічних комплексних радіофізичних і радіогідрометеорологічних досліджень на Охотсько-Тихоокеанському радіофізичному полігоні (1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1974–1999); контрольні списки
наукових співробітників (1974–1986);
штатні розписи (1974–2001); звіти про фінансово-господарську діяльність СКТБ (1974–1985, 1990–1993, 1997–2002).
Документація з особового складу
Накази начальника СКТБ з особового складу (1974–2002);
особові справи звільнених працівників (1974–2002);
відомості на видавання зарплати (1974–2002).

РАДІОАСТРОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Архівний фонд – 1013 справ за 1980–2000 рр.
Адреса: 61002, Харків 2, вул. Червонопрапорна, 4;
тел./факс: (057) 706-14-15;
e-mail: rai@ira.kharkov.ua; http://www.ira.kharkov.ua.
Радіоастрономічний інститут НАН України створено розпорядженням
РМ УРСР від 18.11. 1985 р. № 660, постановою Президії АН УРСР від
29.11. 1985 р. № 437 на базі Відділення радіоастрономії Інституту радіолізики і електроніки АН УРСР, утвореного 01.04. 1980 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 26.03. 1980 р. № 135.
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Постановами Президії АН УРСР від 29.11. 1985 р. № 437 та Бюро Президії АН УРСР від 24.02. 1986 р. № 101-Б при Радіоастрономічному інституті створене Експериментальне виробництво. Постановою Президії АН
УРСР від 13.11. 1991 р. № 304 Експериментальне виробництво було перейменовано в Експериментально-технологічний відділ Інституту (ЕТВ).
Основні напрями діяльності Інституту: розробка теорії і фізичних
принципів створення радіотелескопів і удосконалення інструментальної
бази для радіоастрономічних досліджень; проведення радіоастрономічних
досліджень в широкому діапазоні радіохвиль; дослідження Землі і планет,
навколоземного і міжпланетного простору методами радіоастрономії і
дистанційного зондування.
Поряд з фундаментальними в Інституті ведуться прикладні дослідження і розробки приладів і радіотехнічних систем різного призначення в декаметровому, СВЧ, міліметровому і субміліметровому діапазонах.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: П.В. Бліох,
С.Я. Брауде, Д.М. Ваврів, О.О. Коноваленко, Л.М. Литвиненко, А.В. Мень,
С.А. Песковацький, В.М. Шульга та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1987–2000);
листування з Президією НАН України, органами влади стосовно діяльності Інституту (1987–2000);
протоколи засідань ученої ради (1980–2000); протоколи приймання і
оцінювання завершених НДР (1986–1993, 1999–2000);
тематичні плани НДР (1988–2000);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту (1986–
2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1986–2000); контрольні списки
наукових співробітників (1986–2000);
звіти про роботу аспірантури (1986–2000);
штатні розписи (1986–2000); кошториси витрат Інституту (1988–2000);
звіти про фінансово-господарську діяльність (1986–2000);
документи (протоколи засідань, колективні договори, звіти) профкому
(1986–2000).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1982–2001);
дисертації (1941, 1965, 1969–1973, 1977, 1980–1989, 1998);
заявки на винаходи (1986–1991, 1999–2000); свідоцтва на винаходи
(1986–1991); патенти на винаходи (1992–1997, 2001).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1980–2000);
особові справи звільнених працівників (1986–1991, 1998–2004);
відомості на видавання заробітної плати (1986–1995).
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ДОНЕЦЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМ. О.О. ГАЛКІНА
Архівний фонд – 3594 справи за 1965–2000 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р.Люксембург, 72;
факс (062) 337-90-18;
e-mail: secrecr@secrecr.fti.ac.donetsk.ua;
http://www.donphti.ac.donetsk.ua.
Донецький фізико-технічний інститут АН УРСР організований згідно
постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 28.07. 1964 р. № 805, а також постанови РМ УРСР від 21.05. 1965 р. № 493.
У 1964 р. на основі постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 28.07. 1964 р.
№ 805 для обслуговування ДФТІ у виготовленні експериментального обладнання, стендів, макетів, а також інших послуг було організовано Дослідне виробництво ДФТІ.
Згідно з постановою Президії АН УРСР від 12.04. 1974 р. № 175 при
Донецькому ФТІ було організовано Спеціальне конструкторське бюро.
Постановою Президії АН України від 20.01. 1992 р. № 16 Донецькому
фізико-технічному інституту присвоєно ім’я О.О. Галкіна.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження структури і фазових переходів в масивних квазидвомірних магнетиках, структура та електронні властивості напівпровідників і аморфних сплавів, пластична деформація і руйнування твердих тіл в умовах високих і надвисоких тисків; розробка спектрометричних і кріомагнітних вимірювальних комплексів; дослідження по металургійній фізиці.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: С.В. Безпалий,
Б.І. Бєрєснєв, В.П. Буряк, С.Д. Вангенгейн, В.М. Варюхін, О.О. Галкін,
Е.А. Завадський,
М.М. Ковтун,
Г.Г. Левченко,
В.П. Пащенко,
Б.Я. Сухаревський, Л.Т. Цимбал, Ю.Ф. Чорний та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови, розпорядження Президії АН УРСР про створення ДФТІ
(1965); постанова АН України про присвоєння Інституту імені
О.О. Галкіна (1994); постанови, розпорядження Президії АН УРСР про
діяльність Інституту (1966–1983, 1999–2000); накази директора Інституту з
основної діяльності (1965–2000); розпорядження по Інституту (1970–
1983);
протоколи і стенограми нарад при директорі Інституту з науководослідних питань (1971–1972, 1982–1989);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності Інституту
(1966–1986);
завдання на проведення НДР з найважливіших проблем природничих і
суспільних наук (1966, 1971);
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протоколи засідань ученої ради (1965–2000); протоколи засідань ученої
ради сектора фізики і техніки високих тисків (1975–1985);
робочі плани НДР (1966–1988); протоколи приймання та обґрунтування
завершених НДР (1982, 1984–2000); реєстраційні та інформаційні картки
завершених НДР (1996–1999);
звіти про науково-організаційну та науково-дослідну роботу Інституту
(1966–2000); річні звіти Інституту про виконання науково-технічної програми «Донбас» і «Енергокомплекс» (1982–1984); довідки і звіти про НДР,
направлені на запит Донецького наукового центру (1972–1984);
документи (відгуки, списки, характеристики, протоколи) по виборах в
академіки і члени-кореспонденти АН УРСР по Донецькому науковому
центру (1978–1983);
документи (звіти, протоколи засідань, плани проведення семінарів)
наукових відділів (1968–1989);
документи (звіти, листування) про міжнародне співробітництво (1966–
1989, 1998–2000);
документи (плани, листи, звіти) про впровадження у виробництво результатів досліджень Інституту (1970–1979, 1983);
документи (тези доповідей, програми) наукової конференції, організованої Інститутом «Друга наукова сесія Донецького наукового центру (питання фізики твердого тіла)» (1968); тези доповідей професорськовикладацького складу Інституту і Наукового Центру на конференції, присвяченій 50-річчю АН УРСР (1969); документи (програми, тези доповідей,
листування) наукових конференцій, організованих Інститутом (1971,
1985–1989); документи (програма, рішення, список учасників) міжнародного наукового семінару «Фізика магнітних явищ» (1986, 1993–1994); документи (обґрунтування, список учасників, програма) XXVI Всесоюзної
наради по фізиці низьких температур (1990);
документи (подання, відгуки, довідки) по висуненню на здобуття Ленінських і Державних премій (1971–1981); документи (анотація, довідки,
протоколи) про висунення на здобуття Державної премії УРСР циклу
праць «Дослідження елементарних збуджень в металах методами магнітної ультразвукової і тунельної спектроскопії» (1980); документи (анотації,
довідки, протоколи) про висунення роботи «Розробка і дослідження надпровідників з високими практичними параметрами» на здобуття Державної премії УРСР в області науки і техніки (1982);
диплом учасника регіонального розділу Донецької області «Донбас–
2000» на всесвітній виставці «ЕКСПО–2000» на Ганноверській ярмарці,
Німеччина (2000);
документи (протоколи засідань редколегії, рукописи статей) редакції
журналу «Фізика і техніка високих тисків» (1996–2000);
статистичні звіти про чисельність і склад кадрів (1965–1999);
звіти про роботу аспірантури (1977–2000);
штатні розписи (1965–1999); кошториси (1981, 1992–1995); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1965–2000);
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документи (протоколи і стенограми засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1980–2000);
документи (звіти, протоколи, плани роботи, колективні договори, кошториси) профкому (1981–2000).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (креслення, графіки, малюнки, розрахунки) (1968–1983);
наукові звіти по завершених темах (1968–2000);
технічні завдання на проведення НДР (1968–1998);
дисертації (1968–2000); автореферати (1965–1974);
авторські рукописи робіт академіків і членів-кореспондентів НАН
України, малюнки до них (акад. В.Г. Бар’яхтар, чл.-кор. Е.А. Завадський,
Л.Т. Цимбал) (1999–2000);
документи (рішення, описання) по заявкам на винаходи (1968–1984);
заявки на винаходи (1968–1974, 1981–1999); авторські свідоцтва на винаходи (1967–1993); патенти на винаходи співробітників Інституту (1997–
2000).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1965–2000);
особові справи звільнених працівників (1965–1985, 1990–2000); особові
картки звільнених працівників (1996–2000);
особові рахунки по зарплаті (1965–1972, 1981–2000).

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ
Архівний фонд – 288 справ за 1969–2000 рр.
Адреса: 88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 21;
тел./факс: (0312) 64-36-50;
e-mail: an@zvl.iep.uzhgorod.ua; http://www.iep.uzhgorod.ua.
З ініціативи ужгородських вчених та при підтримці міської влади в
1969–1970 рр. в Ужгороді були створені 2 відділи: фотоядерних процесів
та теорії адронів Інститутів фізики та теоретичної фізики АН УРСР. Наказом директора Інституту ядерних досліджень АН УРСР від 28.11. 1979 р.
№ 170-К відділ теорії адронів був реорганізований у відділ теорії елементарних взаємодій.
Постановою Президії АН УРСР від 18.07. 1979 р. № 337 та наказом директора Інституту ядерних досліджень від 01.08. 1979 р. № 118 на базі відділів фотоядерних процесів та теорії адронів було створено Ужгородське
відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР.
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Згідно постанови Президії АН України від 21.09. 1992 р. № 254 на базі
Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень з 17.11. 1992 р. в
м. Ужгород створено Інститут електронної фізики.
В Інституті проводяться наукові пошуки з актуальних проблем атомної
фізики, фізики електронних і атомних зіткнень, низькоенергетичної ядерної фізики, фізики лазерів на парах металів, оптичного та лазерного приладобудування.
Основні напрями діяльності Інституту: фундаментальні і прикладні
дослідження з фізики електронних і атомних зіткнень, явищ в електронних
оболонках атомів, іонів та найпростіших молекул (експеримент і теорія);
дослідження фотоядерних процесів за допомогою електронного прискорювача М-30; синтез та дослідження властивостей монокристалів; дослідження фізичних процесів та явищ у газорозрядних (плазмових) середовищах з метою вдосконалення та створення нових газових лазерів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Д.Б. Гоєр,
М.І. Головей, Б.М. Гунда, А.М. Завілопуло, І.П. Запісочний, А.Й. Імре,
В.А. Кельман, І.Ю. Кривський, П.П. Пуга, З.З. Торич, О.Б. Шпеник та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР про створення та розвиток Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень (1979–1981); накази директора Відділення з основної діяльності (1982–2000);
листування з НАН України, установами та організаціями з основної
діяльності (1982–2000);
протоколи засідань ученої ради (1982–2000);
тематичні і робочі плани НДР (1981–2000); протоколи приймання результатів завершених НДР (1994–2000);
звіти про наукову діяльність відділів (1982–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1985–2000); списки наукових співробітників (1982–1983, 1989);
звіти про роботу аспірантури (1995–2000);
штатні розписи (1985–2000); кошториси (1983–1984, 1997); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1982–2000);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1988–
2000).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1980, 1985–1996);
авторські свідоцтва на винаходи (1988–1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1992–2000);
особові рахунки по заробітній платі (1982–2000).
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ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Архівний фонд – 5501 справа за 1925−2004 рр.
Адреса: 01601, Київ 54, вул. О. Гончара, 55 б;
тел.: 486-94-46, факс: 486-93-34;
e-mail: info@igs-nas.org.ua; http://www.igs-nas.org.ua.
На підставі рішення Президії Укрнауки НКО УСРР від 15.02. 1926 р.
№ 15 був створений Український науково-дослідний геологічний інститут
НКО УСРР. Ініціатором створення Інституту та його першим директором
(1926−1930) був академік П.А. Тутковський. 26.06. 1931 р. за рішенням
НКО УСРР Інститут передано до складу Академії і об’єднано з Кафедрою
геології, Кабінетом геології й Геологічним музеєм ВУАН.
За постановою РНК УРСР з 1939 р. Інститут має свою сучасну назву –
Інститут геологічних наук АН УРСР.
Інститут є провідною геологічною установою з фундаментальних і
прикладних розробок за більшістю основних наукових напрямів наук про
Землю; займається вивченням на системній основі геологічної будови і
геологічної історії України та суміжних територій, координує регіональні
дослідження, що проводяться виробничими та іншими установами, міжвідомчими організаціями. Інститут співпрацює з міжнародними структурами, бере участь у розробці багатьох комплексних проектів і програм.
Серед
співробітників
Інституту
–
видатні
вчені-геологи:
А.Є. Бабинець, М. П. Балуховський, М. І. Безбородько, Я.М. Бєлєвцев,
Д.К. Біленко, К.А. Бойко, В.Г. Бондарчук, П.П. Будников, Є.С. Бурксер,
В. Я. Дідковський,
О. А. Дубянський,
П. К. Заморій, В. І. Крокос,
М. М. Клюшников, Є. К. Лазаренко, І. Л. Лепікаш, В. І. Лучицький,
К.І. Маков, Г.І. Молявко, Н. В. Піменова, В.С. Попов, В.Б. Порфир'єв,
П.П. Пятницький, В.В. Різниченко, С.П. Родіонов, М.Г. Світальський,
В.О. Сельський, М.П. Семененко, О.Н. Соколовський, П.А. Тутковський,
Б.І. Чернишов, В.М. Чирвінський, Ю.Ю. Юрковський, Є.Ф. Шнюков,
П.Ф. Шпак. З 1997 р. директор Інституту – П.Ф. Гожик. Інститут є базовою установою Українського палеонтологічного товариства, Міжвідомчого стратиграфічного комітету України, видає «Геологічний журнал». Основні напрями діяльності Інституту: комплексні проблеми геологічних
наук; проблеми Світового океану; наукові основи збереження і покращення навколишнього середовища та раціонального використання природних
ресурсів.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1993, 1997, 2003); статут Дослідного підприємства
Інституту (1993); постанови Президії НАН України, що стосуються діяль110

ності Інституту (1946–1948, 1951, 2002−2004); накази директора Інституту
з основної діяльності (1939–2004);
листування з Президією НАН України, науковими установами з науково-організаційних питань (1941, 1948–2004);
протоколи засідань дирекції (1939, 1941–1943, 1945, 1950–1969, 1978,
1983, 1985); протоколи загальних зборів працівників Інституту (1985,
1992, 1995–1999);
протоколи засідань ученої ради (1942–2004);
тематичні і робочі плани НДР (1936–2004); обґрунтування планів, нових тем НДР (1940, 1956–1965, 1970, 1978–2004);
звіти про наукову діяльність Інституту (1938–2004); звіти про діяльність наукових відділів, секторів (1941–2004);
протоколи приймання завершених НДР (1965–1970, 1972–2004);
документи (листування, програма) про святкування 100-річчя з дня народження акад. П.А. Тутковського (1958);
документи (плани, тематико-експозиційні плани, звіти) про роботу
Геологічного музею (1940–1990);
документи (протоколи, стенограми, довідки, листування) наукових
конференцій, семінарів (1938, 1939, 1947–2004);
документи (листування, звіти, плани) з міжнародного співробітництва
(1945–2004);
документи (плани, інформації) про участь Інституту у виставках (1988,
1999);
протоколи засідань редколегії «Геологічного журналу» (1954–2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (1942–2004);
звіти про роботу аспірантури (1945−2004); списки наукових співробітників (1946–1982, 1991–1995);
штатні розписи (1944–2004); кошториси і плани фінансування (1941–
2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1939–2004);
документи (протоколи, стенограми, звіти) спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій (1942–1990, 2002–2004);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1956–2004);
документи (довідки, звіти) Комітету по метеоритах АН УРСР (1948–
1961);
документи (плани, звіти, протоколи) Організаційного комітету по проведенню Міжнародного геофізичного року при Президії АН УРСР (1957–
1959);
документи міжвідомчої комісії з проблеми «Закономірності розвитку
покладів нафти та газу на території України» (1960);
документи (плани, списки) наукової ради по проблемі «Закономірності
утворення і розміщення корисних копалин на території України» (1961–
1962);
документи (плани, листування, списки) комісії «Будова і розвиток Землі» (1961–1963);
документи (звіти, довідки) наукової ради з проблеми «Геологічна структура та історія геологічного розвитку України» (1969–1971);
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документи (довідки, звіти) Українського відділення комісії по осадочним породам (1971–1975);
документи (протоколи, звіти) наукової ради з проблеми «Гідрогеологія
та інженерна геологія» (1969–1991);
документи (інформації, звіти) Українського літологічного комітету
(1976–1990);
документи (програми, рішення, звіти) Українського палеонтологічного
товариства (1978–1995, 1999);
документи (інформації, звіти) наукової ради з проблеми «Геологія морів та океанів» (1982–1983);
документи (довідки, звіти) Українського комітету Міжнародної програми геологічної кореляції (1981–1982);
документи (довідки, звіти) міжвідомчої ради з проблеми «Захист від
підтоплення території України» (1981–1986).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1929–1994, 1998, 2000–2003);
дисертації (1942–2003); автореферати (1993–2003);
доповіді, тези доповідей (1933, 1936–1941, 1943, 1945–1948, 1951,
1955−1965, 1986, 1990);
статті в міжнародних виданнях (1987–1990);
свідоцтва на винаходи (1969, 1977, 1981–1983, 1985);
доповідна записка П.І. Василенка (Геологічний кабінет ВУАН) про
розвідку вапняних родовищ в Рудницькому та Рибницькому районах
УСРР (1925).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу, в тому числі про відрядження на
польові роботи (1941–2001);
особова справа акад. Б.І. Чернишова (1950); особові справи чл.-кор.
К.І. Макова (1948), С.П. Родіонова (1961), Є.С. Бурксера (1965); особова
справа лауреата державних премій М.П. Балуховського (1977); особові
справи звільнених працівників (1945–2001); особові картки звільнених
працівників (1945–1985, 1991–2001);
документи (витяги з протоколів, списки наукових праць) про присвоєння звання професора Ю.О. Митропольському (1991), Д.Є. Макаренку
(1992);
особові рахунки по зарплаті (1944–1995); відомості по зарплаті (1941,
1996–2001);
документи (накази, списки працівників, протоколи) про роботу в шкідливих умовах (1987–1988);
акти про розслідування нещасних випадків( 1965–1970).
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК»
Архівний фонд – 359 справ за 1976–1999 рр.
Адреса: 01601, Київ 54, вул. О. Гончара, 55 б;
тел./факс: 486-94-05;
e-mail: carsre@carsre.kiev.ua.
В 1976 р. відповідно до наказу Міністерства нафтової промисловості
СРСР від 04.01. 1976 р. № 1 та наказу директора Інституту геології та розробки горючих копалин СРСР (м. Москва) від 20.02. 1976 р. № 8 створено
Київський відділ Інституту геології та розробки горючих копалин Міннафтогазпрому СРСР. Головним завданням Відділу було вивчення, розробка
методики і технології нафтогазоносних площ засобами аеро- і космічних
досліджень, проведення досліджень з метою підвищення ефективності нафтопошукових робіт. Згідно з наказом Фонду державного майна України
від 19.11. 1991 р. № 136 засновано Київський науково-дослідний інститут
космоаерометодів Фонду держмайна України (КНДІКАМ).
За постановою Президії АН України від 20.05. 1992 р. № 150 на базі
КНДІКАМ і деяких підрозділів Інституту геологічних наук АН України
було створено Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук АН України. За розпорядженням Президії НАН України
від 11.10. 2005 р. № 584 Центр отримав назву Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
НАН України».
Основні напрями діяльності Центру: підвищення ефективності вирішення пріоритетних для України природоресурсних та екологічних завдань із застосуванням дистанційних методів дослідження Землі, розвиток
та координація робіт в цьому напрямі.
Науково-організаційна документація
Статути Центру (1991, 1992); постанови та розпорядження Президії
НАН України, що стосуються діяльності Центру (1992–1999); накази директора з основної діяльності (1977–1999);
протоколи засідань ученої ради (1992–1999);
тематичні і робочі плани НДР (1977–1999);
звіти про науково-організаційну діяльність Центру (1992–1999);
протоколи наукових семінарів (1985–1987);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво (1999);
звіти про чисельність і склад кадрів (1977–1999);
звіти про роботу аспірантури (1997–1999);
штатні розписи (1977–1999); кошториси і плани фінансування (1977–
1999); звіти про фінансово-господарську діяльність (1977–1999);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1992–1999);
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документи (звіти, протоколи) профкому (1977–1992).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1998–1999).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1977–1999);
особові справи звільнених працівників (1976–1999); особові картки звільнених працівників (1976–1999);
особові рахунки по зарплаті (1976–1999);
контракти на роботу, угоди про їх зміну та продовження (1992–1999).

ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Архівний фонд – 243 справи за 1980–1997 рр. 1
Дослідне підприємство Інституту геологічних наук було створено в
1980 р. відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 29.02. 1980 р.
№ 100-Б та ліквідовано в червні 1997 р. відповідно до постанови Президії
НАН України від 26.06. 1997 р. № 238.
Дослідне підприємство здійснювало виробництво геолого-з’ємних, дослідно-методичних, ревізійних та аналітичних робіт за завданням Інституту геологічних наук.
Науково-організаційна документація
Положення про підприємство (1983); статут (1996); накази директора з
основної діяльності (1980–1997);
протоколи виробничих нарад (1981–1986);
техпромфінплани (1980–1997);
плани геологічних завдань (1982–1986);
фінансові плани (1980–1997);
звіти про роботу підприємства за рік (1980–1997);
звіти про чисельність та склад кадрів (1980–1997);
кошториси витрат (1980–1997); штатні розписи (1980–1997); колективні договори (1983, 1986, 1990–1997).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1980–1997);
особові справи звільнених працівників (1980–1997); особові картки звільнених працівників (1980–1997);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1980–1997).
1

Архівний фонд Дослідного підприємства зберігається в Інституті геологічних
наук НАН України за адресою: 01601, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б.
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ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА
Архівний фонд – 3272 справи за 1956–2003 рр.
Адреса: 03680, Київ 164, просп. Академіка Палладіна, 32;
тел.: 424-01-12, факс: 450-25-20;
e-mail: earth@igph.kiev.ua.
У 1961 р. з метою розвитку наукових досліджень в галузі теоретичної
та прикладної геофізики був створений Інститут геофізики АН УРСР відповідно до постанов РМ УРСР від 10.09. 1960 р. № 1558 та Президії АН
УРСР від 23.12. 1960 р. № 74 на базі об’єднання геофізичної лабораторії та
Димерської магнітної станції Інституту геологічних наук АН УРСР, геофізичних відділів і станції Інституту геології корисних копалин та Сейсмічного сектора АН УРСР. До складу Інституту входила також Львівська філія. В 1963 р. в Інституті створено Комплексну геофізичну обсерваторію.
В 1964 р. до складу Інституту було включено Полтавську гравіметричну
обсерваторію на чолі з чл.-кор. АН УРСР З.Н. Аксентьєвою. В 1966 р. Інститут фізики Землі АН СРСР згідно з рішенням РМ СРСР від
08.01. 1966 р. № ПП-234, розпорядженням Президії АН УРСР від
23.02. 1966 р. № 15-353 передав Інституту геофізики АН УРСР кримські
сейсмічні станції «Алушта», «Сімферополь», «Феодосія», «Ялта», у
зв’язку з чим в м. Сімферополь було створено і включено до ІГФ Відділ
сейсмічності Кримської зони (керівник – д.ф.-м.н. І.І. Попов). Відповідно
до постанов РМ УРСР від 12.04. 1978 р. № 190 та Президії АН УРСР від
21.04. 1978 р. № 177 Інституту присвоєно ім’я засновника, першого директора, видатного українського геофізика академіка АН УРСР
С.І. Субботіна.
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення тектоніки, структури
геодинаміки та еволюції континентальної і океанічної літосфери; побудова
тривимірних комплексних геофізичних і петрофізичних моделей геологічних структур з метою прогнозу корисних копалин; розробка технологічних автоматизованих систем обробки та інтерпретація геофізичної інформації; геофізичні дослідження навколишнього середовища з метою прогнозування сейсмічної небезпеки та інших загрозливих природних явищ.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: С.І. Субботін,
В.Г. Бахмутов,
О.В. Кендзера,
Б.Г. Пустовитенко,
В.Б. Сологуб,
В.І. Старостенко, О.М. Харитонов, А.В. Чекунов.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії НАН України стосовно діяльності Інституту (1959–
2003);
документи (листування, протоколи, угоди) про будівництво нової будівлі Інституту в Святошино (1961–1965), іоносферної станції в с. Димер
(1961–1962);
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акт приймання-передавання сейсмічних станцій Криму Інститутом фізики Землі АН СРСР Інституту геофізики АН УРСР (1970);
накази директора Інституту з основної діяльності (1961–2003);
листування з Президією НАН України, науковими установами про організацію наукової діяльності (1961–2003);
протоколи засідань ученої ради (1961–2003);
тематичні і робочі плани НДР (1961–2003); обґрунтування нових тем
НДР (1981–2003); реєстраційні картки НДР (1997–2003);
звіти про наукову діяльність Інституту (1961–2003);
документи (плани, звіти) про роботу Полтавської гравіметричної обсерваторії (1976–1985);
документи (звіти, проекти робіт) про роботу наукових експедицій
(1961–1979);
звіти про роботу наукових відділів (1970–2003);
протоколи приймання завершених НДР (1969–2003);
документи (порядок денний, плани, рішення) наукових конференцій,
семінарів (1963–2003);
документи (звіти, інформації, листування) з міжнародного співробітництва (1961–2003);
документи (листування, плани, проекти) про підготовку до проведення
міжнародного року спокійного сонця (1962);
протоколи засідань редколегії «Геофізичного журналу» (1991–2003);
звіти про чисельність і склад кадрів (1974–2003);
звіти про роботу аспірантури (1997–2003);
штатні розписи (1961–2003); кошториси і плани фінансування (1961–
2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1961–2003);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–2003);
документи (протоколи засідань, звіти, колективні договори) профкому
(1961–2003);
документи (протоколи, звіти) наукової ради «Геодинаміка і прогноз землетрусів» (1980–1990); звіти наукової ради «Гектоносфера України»
(1986–1990).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (результати геофізичних спостережень) (1963–1969);
наукові звіти по завершених темах (1956–2003);
дисертації (1957–2003); автореферати (1957–1982);
доповіді, тези доповідей (1963–1973);
свідоцтва на винаходи (1980–1990).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1961–2003);
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особові справи звільнених працівників (1961–2003); особові справи
працівників Львівського філіалу Інституту (1964); особові картки звільнених працівників (1979);
особові рахунки по зарплаті (1961–1985, 1990–2003); відомості по зарплаті (1986–1989); відомості нарахування польового забезпечення (1976–
2003); відомості розрахунків по виконаним підрядно-договірним роботам
(1997–2003);
списки працівників Інституту геологічних наук АН УРСР, яких було
переведено до утвореного Інституту геофізики АН УРСР (1961); абетковий список працівників Інституту (1966–1974);
документи (списки, інформації) про роботу в шкідливих умовах праці
(1986–1990);
посвідчення про відрядження до ЧАЕС (1991–1996);
акти про розслідування нещасних випадків (1968–1990).

ВІДДІЛЕННЯ ГЕОДИНАМІКИ ВИБУХУ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ
ІМ. С.І. СУББОТІНА
Архівний фонд – 747 справ за 1974–1993 рр.
Адреса: 01054, Київ 54, вул. Богдана Хмельницького, 63 г;
З метою надання умов для подальшого розвитку досліджень по використанню вибухової енергії в народному господарстві постановою Президії
АН УРСР від 06.02. 1975 р. № 61 та розпорядженням від 16.04. 1975 р.
№ 537 було передано відділ гідродинаміки вибухових процесів Інституту
гідромеханіки АН УРСР до Інституту геофізики АН УРСР. Цей відділ, а
також відділ динаміки гірських порід та госпрозрахункове СКТБ Інституту геофізики АН УРСР об’єдналися в Сектор геодинаміки вибуху ІГФ АН
УРСР. Постановою Бюро Президії АН УРСР від 17.06. 1981 р. № 407-Б
Сектор було перейменовано на Відділення геодинаміки вибуху Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР.
Основні напрями діяльності Відділення: теоретичні та експериментальні дослідження нерівноважних геофізичних середовищ з урахуванням їх
реальної структури та розробка на підставі цих досліджень імпульсних
технологій інтенсифікації видобутку корисних копалин та будівельних
робіт.
Науково-організаційна документація
Накази керівника з основної діяльності (1977–1992);
протоколи загальних зборів працівників (1985, 1988);
протоколи засідань ученої ради (1975–1992);
тематичні і робочі плани НДР (1976–1992);
звіти про наукову діяльність (1974–1992);
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акти впровадження завершених НДР (1974–1990);
протоколи наукових семінарів (1982–1988);
довідки про приймання та розгляд заявок на винаходи, їх описання
(1975–1985);
штатні розписи (1978–1990); кошториси і плани фінансування (1987–
1992); звіти про фінансово-господарську діяльність (1986–1992);
документи (протоколи, звіти) профкому (1985–1992).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1974–1993);
свідоцтва на винаходи (1981–1992);
технічні описання НДР (1993).
Документація з особового складу
Накази керівника з особового складу (1975–1993);
особові справи звільнених працівників (1976–1993); особові картки звільнених працівників (1975–1993);
особові рахунки по зарплаті (1975–1993).

КАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ
ІМ. С.І. СУББОТІНА
Архівний фонд − 405 справ за 1972−2003 рр.
Адреса: 79601, МСП, Львів, вул. Наукова, 3 б;
тел./факс: (0322) 64-85-63;
e-mail: carp@cb-igph.lviv.ua.
Постановою Президії АН УРСР від 23.12. 1960 р. № 74 був створений
Львівський філіал Інституту геофізики АН УРСР, постановою Президії
АН УРСР від 20.10. 1972 р. № 350 на його базі був створений Львівський
філіал математичної фізики Інституту математики АН УРСР, на базі якого
згодом був створений Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від 07.09. 1978 р. № 366)
Відповідно до постанови Президії АН УРСР від 10.07. 1991 р. № 212 на
базі геофізичних відділів Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР створене Карпатське відділення Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна АН УРСР. Відділення створювалося з метою концентрації зусиль на вирішенні завдань сучасної геодинаміки і сейсмології у
Карпатському регіоні.
Основні напрями діяльності Відділення: розробки комплексу геофізичних методів вивчення будови і динаміки літосфери Карпатського регіону
стосовно проблем прогнозування катастрофічних геодинамічних явищ і
пошуків покладів корисних копалин; дослідження зв'язків геофізичних
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полів з неоднорідностями і деформаціями земної кори та сейсмотектонічними процесами і сейсмічністю у Карпатському регіоні; фізико-геологічні
основи та нові технології комплексного геофізичного прогнозування покладів вуглеводнів; теоретичні основи і технічне забезпечення електромагнітних і сейсмічних досліджень геосередовищ та моніторингу еконебезпечних процесів у земній корі.
Науково-організаційна документація
Постанови та розпорядження Президії НАН України, що стосуються
діяльності Відділення (1991−2003); накази директора Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України та керівника Карпатського відділення з
основної діяльності (1991−2003);
листування з Президією НАН України з науково-організаційних питань
(1991−2003);
протоколи засідань ученої ради (1991−2003);
тематичні і робочі плани НДР (1991−2003); реєстраційні картки НДР
(1991-2003),
звіти про наукову діяльність Відділення (1991−2003); звіти про діяльність наукових відділів (1991−2003);
протоколи приймання завершених НДР (1991−2003);
документи (листування, інформації, звіти) про міжнародне співробітництво (1993−2003);
звіти про чисельність і склад кадрів (1991−2003);
звіти про діяльність аспірантури (1992−2003);
штатні розписи (1991−2003); кошториси (1991−2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1991−2003).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1987–2003);
авторські свідоцтва на винаходи (1987, 1994); патенти (1972, 1976–
1978, 1996, 1997, 2003).
Документація з особового складу
Накази керівника Відділення з особового складу (1991–2003);
особові справи звільнених працівників (1991−2003); особові картки звільнених працівників (1991−2003);
особові рахунки по зарплаті (1991−2003);
контракти з працівниками на виконання робіт (1992–2003).
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ПОЛТАВСЬКА ГРАВІМЕТРИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА
Архівний фонд − 998 справ за 1925−1969 рр.
Адреса : 36029, Полтава 29, вул. Мясоєдова, 27/29;
тел./факс: (0532) 56-92-38;
e-mail: pgo@poltava.ukrtel.net.
Полтавська гравіметрична обсерваторія розпочала свою діяльність
01.04. 1926 р. у складі Української Головної палати мір та вагів. За постановою Президії УАН від 20-26.01. 1936 р. (протокол № 2) Полтавська гравіметрична обсерваторія передана до складу Геофізичної обсерваторії
УАН. За постановами Президії АН УРСР від 14.05. 1938 р. (протокол
№ 19) та ЦК КП(б)У від 20.05. 1938 р. Геофізична обсерваторія була реорганізована: геофізична група передана до Інституту геології АН УРСР, а
Полтавська гравіметрична обсерваторія виділилася в самостійну структурну одиницю АН УРСР.
На підставі постанови РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та постанови
Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4 Обсерваторія є філією Інституту
геофізики АН УРСР.
Основні напрями діяльності: вивчення приливних деформацій Землі за
допомогою горизонтальних маятників, гравіметрів та екстензометрів, а
також інтерпретація цих спостережень з метою виявлення зв’язку між
особливостями приливних деформацій та геолого-тектонічними властивостями регіону, в якому виконуються спостереження; вивчення руху земних полюсів на підставі використання широтних спостережень.
Серед співробітників Обсерваторії – видатні вчені України:
З.М. Аксентьєва,
В.Г. Булацен,
В.Г. Голубицький,
М.І. Панченко,
Є.П. Федоров.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Обсерваторії
(1951−1969); накази директора з основної діяльності (1926−1969);
листування з вищими органами державної влади, Президією АН УРСР,
установами з науково-організаційних питань (1925−1969);
протоколи загальних зборів працівників Обсерваторії (1926−1969);
протоколи засідань ученої ради (1949−1965);
тематичні і робочі плани НДР (1930−1969);
перспективні плани видань (1930−1969);
угоди про гравіметричні роботи (1930−1969);
звіти про наукову діяльність (1932−1969);
документи (протоколи, довідки) наукових нарад, конференцій
(1926−1969);
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документи (постанови Президії АН УРСР, листування, плани, звіти)
про підготовку і проведення спостережень за сонячним затемненням
30 червня 1954 р. (1954);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво
(1958−1963);
протоколи засідань конкурсних комісій Обсерваторії (1960−1968);
кошториси витрат (1926−1969); штатні розписи (1926−1969); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1926−1969);
акти перевірки наукової роботи Обсерваторії (1961−1963);
документи (протоколи, звіти) профкому (1959−1969).
Науково-дослідна документація
Журнали польових гравіметричних спостережень (1926−1969); сейсмограми (1928−1929); журнали спостережень для визначення барометричних
та температурних показників (1926−1939); журнали астрономічних досліджень (1934−1969);
науково-технічні звіти (1930−1969);
дисертації (1941−1967);
збірники праць Полтавської гравіметричної обсерваторії (1927−1963);
рукописи наукових статей (1927–1963).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1937, 1940);
особові справи звільнених працівників (1937, 1953−1969); особові картки звільнених працівників (1927);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1928, 1936, 1946−1969);
списки працівників (1929−1935, 1937).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНА
Архівний фонд – 982 справи за 1975–1995 рр.
Адреса: 01054, Київ 54, вул. Богдана Хмельницького, 63 г;
тел.: 234-09-91.
У 1973 р. на базі Експериментально-технічного відділу СКТБ Інституту
геотехнічної механіки АН УРСР згідно постанови Президії АН УРСР від
12.10. 1973 р. № 325 створено СКТБ цього ж Інституту. У квітні 1975 р.
СКТБ було підпорядковано Інституту геофізики АН УРСР.
Основні напрями діяльності СКТБ: проведення наукових, проектноконструкторських, технологічних та експериментальних робіт у гірничій,
нафтогазовидобувній, машинобудівельній та інших галузях промисловості.
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Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1975–1995);
листування з Президією НАН України, науковими установами з науково-організаційних питань (1975–1995);
плани НДР (1975–1995);
звіти про науково-організаційну діяльність (1975–1995);
звіти про чисельність і склад кадрів (1975–1995);
фінансові плани (1975–1995); штатні розписи (1975–1995); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1975–1995);
документи (звіти, протоколи, колдоговори ) профкому (1975–1995).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених наукових темах (1975–1995);
свідоцтва на винаходи (1990).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1975–1995);
особові справи звільнених працівників (1975–1995); особові картки звільнених працівників (1975–1995);
особові рахунки по нарахуванню заробітної плати (1975–1995).

ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
Архівний фонд – 950 справ за 1970–2001 рр.
Адреса: 01034, Київ 34, вул. Володимирська, 44;
тел.: 234-61-93, факс: 234-32-30;
e-mail: geo-ins@kiev.ldc.net.
За постановою Президії АН УРСР від 03.03. 1964 р. № 45 «Про розвиток в Академії наук УРСР досліджень у галузі географії» в Інституті геологічних наук АН УРСР було створено Сектор географії з відділами економічної географії, фізичної географії та картографії з тим, щоб у майбутньому організувати Інститут географії.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 14.02. 1967 р. № 45 Сектор
географії було передано до Ради по вивченню продуктивних сил УРСР,
крім створеного ще у 1961 р. відділу фізичної географії та картографії,
який був трансформований у відділ палеографії і переданий до Сектора
географії у 1971 р. Згідно з постановою Президії АН УРСР від
07.10. 1970 р. № 289 Сектор географії у науковому відношенні отримав
самостійність, а у фінансовому був підпорядкований Інституту геофізики
АН УРСР.
За постановою Президії АН УРСР від 27.06. 1980 р. № 321 Сектор передано до Морського гідрофізичного інституту АН УРСР і в 1981 р. Сек122

тор перейменовано на Відділення географії (постанова Бюро Президії АН
УРСР від 17.07. 1981 р. № 407-Б).
У 1983 р. Відділення географії знову було підпорядковано Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від
11.05. 1983 р. № 263). У 1991 р. згідно постанови Президії АН України від
13.11. 1991 р. № 300 на базі Відділення географії створено Інститут географії АН України.
Керівником Сектору та Відділення географії з 1979 р. по 1989 р. був
чл.-кор. АН УРСР О.М. Маринич, з 1989 р. і по сьогоднішній день Відділення, а згодом Інститут очолює чл.-кор. Л.Г. Руденко. Створення окремого Інституту було зумовлено необхідністю розширення географічних досліджень в умовах незалежності України, зростанням ролі географічної
науки у розв’язанні актуальних завдань раціонального природокористування, вирішення еколого-географічних проблем тощо.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.Ф. Веклич,
І.О. Горпенко, А.П. Золовський, О.М. Маринич, М.М. Паламарчук,
В.П. Палієнко, Г.О. Пархоменко, Л.Г. Руденко.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1970–2001);
листування з Президією НАН України, установами про організацію
науково-дослідних робіт (1970–2001);
протоколи засідань ученої ради (1970–2001);
тематичні і робочі плани НДР (1970–2001);
звіти про наукову діяльність Інституту (1970–2001), звіти про діяльність наукових відділів (1973–2001);
документи (звіти, інформації) з міжнародного співробітництва (1978–
2001);
протоколи засідань «Українського географічного журналу» (1993–
2001);
звіти про чисельність і склад кадрів (1980–2001);
звіти про роботу аспірантури (1991–2001);
штатні розписи (1982–2001); кошториси і плани фінансування (1982–
2001); звіти про фінансово-господарську діяльність (1982–2001);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1985–2001);
документи (протоколи, колективні угоди) профкому (1988–2001).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1970–2001);
дисертації (1976–1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1970–1990);
особова справа акад. НАН України М.М. Паламарчука (2000); особові
справи звільнених працівників (1970–2001);
особові рахунки по зарплаті (1970–1990).
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ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ ТА РУДОУТВОРЕННЯ
Архівний фонд − 2640 справ за 1960–2002 рр.
Адреса: 03680, Київ 164, просп. Академіка Палладіна, 34;
тел.: 424-15-70, факс: 424-12-70;
e-mail: pan@igmr.relc.com.
У 1969 р. був створений Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР
(ІГФМ) за постановами РМ УРСР від 23.12. 1968 р. № 649 та Президії АН
УРСР від 09.01. 1969 р. № 4 на базі Сектора геохімії, мінералогії, петрографії і корисних копалин та Сектора металогенії Інституту геологічних
наук АН УРСР. Засновником Інституту і його першим директором був
академік М.П. Семененко − видатний вчений в галузі петрології, геохімії,
геохронології і рудоносності докембрію.
Постановою Президії НАН України від 18.02. 1993 р. № 45 у зв’язку з
посиленням рудно-металогенічного напрямку назва Інституту змінена на
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення АН України. В період
1996−2000 рр. Інститут мав подвійне підпорядкування НАН України та
Держкомгеології України (спільна постанова Президії НАН України та
Держкомгеології України від 08.02. 1996 р. № 36, постанова Президії НАН
України від 25.09. 1996 р. № 292 та спільний наказ НАН України і Держкомгеології України від 28.10. 1996 р. № 227-120). Згідно з постановою
Президії НАН України від 30.05. 2001 р. № 151 Інститут підпорядковується тільки Національній академії наук України.
Основні напрямки діяльності Інституту: а) в галузі фундаментальних
досліджень: геохімія процесів породо- і рудоутворення; мінералогія і фізика мінералів; петрологія ендогенних процесів; геологія родовищ корисних копалин; прогнозування, пошуки родовищ корисних копалин і металогенія; геохімія навколишнього середовища; б) в галузі прикладних досліджень: рідкісні та благородні метали; кольорове каміння; екологогеохімічні дослідження і картування; науковий прогноз і геохімічні методи
пошуків корисних копалин; розробка та вдосконалення стратиграфічної
схеми докембрію України.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Я.М. Бєлєвцев,
К.Ю. Єсипчук, Е.Я. Жовинський, М.П. Семененко, М.П. Щербак та ін.
Науково-організаційна документація
Статути (1993, 1996, 2001); постанови Президії НАН України стосовно
організації діяльності Інституту (1969); накази директора з основної діяльності (1969−2002);
листування з Президією НАН України, науковими установами з науково-організаційних питань (1969−1988, 1993–2002);
протоколи засідань ученої ради (1969−2002);
протокол конференції наукових працівників по виборах директора Інституту у зв’язку з закінченням строку повноважень (1999);
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тематичні і робочі плани НДР, плани експедиційних робіт (1969–2002);
обґрунтування нових тем НДР (1969−2002);
звіти про наукову діяльність Інституту (1969−2002); звіти про діяльність наукових відділів (1969−2002);
акти, протоколи приймання завершених НДР (1969−2002);
документи (програми, звіти, протоколи) наукових конференцій, нарад
(1970−2002);
документи про проведення наукових семінарів (1969−2002);
документи (звіти, програми, інформації) з міжнародного співробітництва (1969−2002);
звіти про винахідницьку діяльність (1969–2002);
протоколи
засідань
редколегії
«Мінералогічного
журналу»
(1989−2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1969–2002); списки наукових співробітників (1969–2002);
звіти про роботу аспірантури і докторантури (1970−2002);
штатні розписи, кошториси і плани фінансування (1969−2002); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1969−2002);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради по присудженню вчених ступенів (1970–2002);
документи (протоколи, колективні договори, звіти) профкому
(1969−2002);
документи (положення, протоколи, звіти) Наукової ради з проблеми
«Геохімія земної кори та закономірності рудоутворення» (1969−1986).
Науково-дослідна документація
Звіти по наукових темах (1968−2002);
дисертації (1970−2002); автореферати дисертацій (1993−2002);
заявки та свідоцтва на винаходи (1979−2002); патенти (1991−1996).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1969−2002);
особові справи звільнених працівників (1969−2002); особові картки звільнених працівників (1969−2002);
особові рахунки по зарплаті (1969−2002);
контракти з працівниками на виконання робіт (1998−2002).
У фонді представлені також документи Сектора геохімії, мінералогії,
петрографії і корисних копалин Інституту геологічних наук АН УРСР:
особові справи звільнених працівників, особові рахунки по зарплаті
(1960−1968).
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ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
Архівний фонд − 1913 справ за 1951−1989 рр.
Адреса: 79053, Львів 53, вул. Наукова, 3 а;
тел. (0322) 63-25-41, факс: 63-22-09;
e-mail: igggk@ah.ipm.lviv.ua.
В 1951 р. відповідно до постанови РМ СРСР від 21.02. 1951 р. № 457 та
постанови РМ УРСР від 24.03. 1951 р. № 561 у м. Львів був створений Інститут геології корисних копалин АН УРСР на базі Львівського відділення
Інституту геологічних наук АН УРСР, яке функціонувало з 1945 року.
Діяльність Інституту спрямовувалась на вивчення геології та корисних
копалин західних областей України, передусім Карпат і Прикарпаття. У
1962 р., відповідно до постанови Президії АН УРСР від 12.02. 1962 р.
№ 12 Інститут геології корисних копалин був реорганізований в Інститут
геології горючих копалин. У 1964 р. відповідно до постанови РМ УРСР від
28.12.1963 р. №1408 та постанови Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р.
№ 4 Інститут отримав нову назву − Інститут геології і геохімії горючих
копалин АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: комплексне вивчення умов нафтогазоутворення і формування родовищ нафти і газу, виявлення ефективних пошукових критеріїв для конкретних регіонів України; розробка проблем утворення і розміщення твердих горючих копалин, визначення напрямків їх комплексного використання; створення наукових основ геотехнологій вилучення паливно-енергетичних ресурсів з надр Землі з урахуванням питань охорони навколишнього середовища.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Г.Н. Доленко,
В.Ю. Забігайло, В.В. Колодій, Р.В. Кучер, І.М. Наумко, М.І. Павлюк,
В.Б. Порфир’єв.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР, що стосуються діяльності Інституту
(1951−1989); накази директора з основної діяльності (1951−1989);
акт від 01.06. 1963 р. про передачу лабораторії проблем нафтопереробки у підпорядкування Держкомітету хімічної і нафтової промисловості
при Держплані СРСР (1963);
листування з Президією АН УРСР, установами з науковоорганізаційних питань (1955−1988);
протоколи загальних зборів працівників Інституту (1986);
протоколи засідань ученої ради (1951−1989);
протоколи засідань редакційно-видавничої ради (1953–1959);
протоколи засідань конкурсних комісій (1951−1989);
плани НДР (1951−1989); протоколи приймання завершених НДР
(1964−1989);
звіти про діяльність Інституту (1951−1989);
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протоколи симпозіумів, наукових семінарів (1969, 1971);
документи (звіти, листування, інформації) про міжнародне співробітництво (1972, 1976, 1980−1989);
документи (плани, звіти) про роботу аспірантури (1964, 1970);
звіти про чисельність і склад кадрів (1951−1989);
штатні розписи (1951−1989); кошториси витрат (1951−1989); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1951−1989);
стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1968–1989);
документи (протоколи, колдоговори, звіти) профкому (1963−1989);
документи (протоколи, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі
«Геологія і геохімія горючих копалин» (1976−1980).
Науково дослідна документація
Звіти по наукових темах (1951−1989);
монографії (1951−1989);
реферативні збірники науково-дослідних робіт Інституту (1968−1969).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1951−1989);
особові справи звільнених працівників (1951−1989);
особові рахунки по зарплаті (1951−1989).

МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Архівний фонд – 1962 справи за 1941–1990 рр.
Адреса: 99011, Севастополь, вул. Капітанська, 2;
тел.: (0692) 54-04-52, факс: 55-42-53.
В квітні 1929 р. з ініціативи та під керівництвом В.В. Шулейкіна на березі Чорного моря в селищі Кацівелі була створена перша в світі стаціонарна Чорноморська гідрофізична станція, яка мала систематично досліджувати процеси та явища в прибережній зоні моря та антисфері.
24.09. 1942 р. на базі відділу фізики моря Інституту теоретичної геофізики
АН СРСР (м. Москва) та Чорноморської гідрофізичної станції в селищі
Кацівелі була організована Морська гідрофізична лабораторія АН СРСР. В
1948 р. на підставі розпорядження РМ СРСР від 15.05.1948 р. № 5843-р та
розпорядження Президії АН СРСР від 10.06. 1948 р. № 566 в м. Любліно
Московської області на базі Морської гідрофізичної лабораторії АН СРСР
був створений Морський гідрофізичний інститут (МГІ) АН СРСР з відділенням в селищі Кацівелі.
Відповідно до постанови ЦК КПРС та РМ СРСР від 03.07. 1961 р.
№ 299 та постанови Президії АН УРСР від 03.07. 1961 р. № 32 з
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18.05. 1962 р. Морський гідрофізичний інститут був підпорядкований АН
УРСР та перебазований до м. Севастополя.
Основні напрями діяльності Інституту: фундаментальні теоретичні та
експериментальні дослідження в сфері гідрооптики, гідроакустики, електромагнітних явищ в океані, молекулярної фізики моря та в сфері біології
морського середовища, створення вітчизняної школи фізиків-океанологів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
М.П. Булгаков, В.М. Єремєєв, В.В. Єфімов, В.О. Іванов, А.Г. Колесников,
Г.К. Коротаєв, О.М. Суворов, Л.В. Черкесов.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1942–1990); постанови та розпорядження Президії АН СРСР стосовно діяльності Лабораторії (1943–
1948), Інституту (1948–1962); постанови та розпорядження Президії АН
УРСР, що стосуються діяльності Інституту (1961–1990);
листування з вищими органами державної влади, Президією АН СРСР
стосовно діяльності установи (1947–1990);
протоколи засідань ученої ради Інституту (1949–1990);
плани НДР Інституту (1948–1990);
доповіді, інформації про наукову діяльність Інституту (1948–1990);
звіти про науково-організаційну діяльність: лабораторії (1947), Інституту (1948–1990); звіти відділів, лабораторій Інституту про науково-дослідну
роботу (1948–1990);
звіти про експедиційні дослідження Інституту (1956–1990);
протоколи приймання завершених НДР (1980–1990);
звіти про роботу Лабораторії (1943–1948), Інституту (1948–1990);
документи (плани, довідки, звіти) з міжнародного співробітництва Інституту (1956–1990);
звіти про участь Інституту у виставках ВДНГ СРСР та УРСР (1968–
1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946–1990);
штатні розписи (1944–1990); кошториси витрат (1946–1990); звіти про
фінансово-господарську діяльність Інституту (1957–1990);
протоколи засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1977–1990).
Науково-дослідна документація
Свідоцтва на винаходи (1962−1990).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1941–1990); журнали реєстрації наказів з
особового складу (1976–1990);
особові справи звільнених працівників (1941–1990), аспірантів (1950–
1990); особові картки звільнених працівників (1953–1990);
списки працівників (1944–1990);
особові рахунки по зарплаті (1942–1990).
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОЇ
ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ І МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ
(УкрНДМІ)
Архівний фонд −575 справ за 1982−2004 рр.
Адреса: 83121, Донецьк, вул. Челюскінців, 291;
тел.: (062) 348-16-48, факс: (062) 348-16-47;
e-mail: ukrnimi@ukrnimi.donetsk.ua, http://ukrnimi.donetsk.ua.
УкрНДМІ веде свою історію від 1929 р., коли була створена науководослідна група тресту «Донвугілля» відповідно до постанови Всесоюзної
маркшейдерської конференції від 20.02. 1929 р. Після відкриття у 1932 р. в
Ленінграді Центрального науково-дослідного маркшейдерського бюро
(ЦНДМБ) ця група увійшла в його структуру як Харківська група
ЦНДМБ, а з 1944 р. − як Донецьке відділення ЦНДМБ. В 1945 р. ЦНДМБ
перетворено у Всесоюзний науково-дослідний маркшейдерський інститут
(ВНДМІ), а Донецьке відділення ЦНДМБ − в Український філіал ВНДМІ,
який наказом Держвуглепрому України в грудні 1992 р. перетворено в
УкрНДМІ з підпорядкуванням його Міністерству вугільної промисловості
України. З 1996 р. відповідно до постанови Президії НАН України від
10.07. 1996 р. № 233 Інститут має подвійне підпорядкування − Мінвуглепрому та НАН України. У 1998 р. УкрНДМІ на підставі розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31.07. 1998 р. № 625 та спільного наказу
НАН України і Міністерства вугільної промисловості України від
24.09. 1998 р. № 405/261 увійшов до структури НАН України.
Основні напрями наукових досліджень Інституту: проблеми геофізики,
геомеханіки, зрушення і деформації масиву гірських порід, проблеми гірничої геології та комплексне освоєння надр, геоекологічні проблеми навколишнього середовища і захисту споруд від впливу гірничих робіт, маркшейдерська справа і охорона надр, маркшейдерські дослідження.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.Я. Азаров,
А.В. Анциферов, І.Ф. Озєров.
Науково-організаційна документація
Статути (1992, 1996, 1999, 2002); накази директора з основної діяльності (1982−2004);
протоколи засідань науково-технічної ради (1984−2004);
протоколи засідань ученої ради (1997−2004);
документи (кошториси, довідки) про відкриття НДР (1984−2004);
угоди про співробітництво з науково-дослідними установами
(1982−1986);
протоколи намірів про міжнародне співробітництво (2001−2004);
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штатні розписи (1982−2004); звіти, статистичні звіти з основної діяльності (1982−1990, 1997−2004); звіти про виконання плану з праці
(1982−2004);
документи (угоди, звіти) про діяльність профкому (1982−2004).
Науково-дослідна документація
Заявки на винаходи (1982−2004).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1982−2004);
особові справи звільнених працівників, в т.ч. директорів Інституту
М.Я. Азарова, І.Ф. Озєрова (1982−2004);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1982−2004).
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
Архівний фонд – 20023 справи за 1930–1997 рр.
Адреса: 03680, МСП, Київ-150, вул. Боженка, 11;
тел.: 287-67-79, 261-54-44; факс: (044) 528-04-86;
e-mail: office@paton.kiev.ua; http://www.paton.kiev.ua.
У 1930 р. при Кафедрі інженерних споруд ВУАН створені Електрозварювальний комітет (положення про Комітет від 28.09. 1930 р.) і Електрозварювальна лабораторія (постанова Президії ВУАН від 12.07. 1930 р.
№ 21). У 1933 р. на базі Комітету і Лабораторії створений Інститут електрозварювання (постанова ВУАН від 02.02. 1933 р. (протокол № 3).
В 1945 р. у зв’язку з 75-річчям з дня народження і 50-річчям наукової
діяльності організатора і директора Інституту акад. Є.О. Патона, Указом
Верховної Ради СРСР Інституту електрозварювання присвоєне ім’я академіка Є.О. Патона (постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У від 17.03. 1945 р.
№ 412).
У 1958 р. Інститутові надані функції Головного інституту по зварюванню в СРСР (постанова ЦК КПРС і РМ СРСР від 05.06. 1958 р. № 621) та
широкі повноваження в галузі координації робіт підприємств, науководослідних і науково-конструкторських установ, в організації широкомасштабного впровадження нових методів зварювання, проведення всебічного аналізу зварювального виробництва, розробки комплексних прогнозів,
довгострокових програм. Для виконання цих завдань в Інституті діяла
Координаційна рада і Наукова рада по проблемі «Нові процеси зварювання і зварювальні конструкції». З 1972 р. на Інститут покладені функції
координатора роботи інститутів зварювання і зварювальних центрів країнчленів РЕВ (Рада Економічної Взаємодопомоги).
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 12.12. 1958 р. № 63-Б створений Дослідний завод зварювального обладнання ІЕЗ ім. Є.О. Патона. У
1959 р. при Інституті організоване Дослідно-конструкторське бюро (постанова Бюро Президії АН УРСР від 06.05. 1959 р. № 21-Б), з 1978 р. перейменоване в Дослідне конструкторсько-технологічне бюро. В 1965 р.
створене Експериментальне виробництво Інституту. У 1978 р. створений
Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона (постанова
Президії АН УРСР від 10.11. 1977 р. № 425). У 1982 р. було створене Дослідне виробництво по металообробці вибухом (постанова Бюро Президії
АН УРСР від 25.06. 1982 р. № 321-Б). Постановою Бюро Президії АН
УРСР від 23.01. 1984 р. № 28-Б створений Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
Основні напрями діяльності Інституту: прогресивні технології зварювання і з’єднання матеріалів; комплексні дослідження природи зварюван131

ня та паяння і створення на їх основі високопродуктивних технологій
з’єднання матеріалів; розробка високоефективних зварювальних матеріалів, технологій та устаткування для їх виробництва; фізика дугових, лазерних та інших процесів зварювання плавленням; міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій; подовження ресурсу експлуатації зварних конструкцій.
В Інституті розвиваються такі наукові школи: вивчення фізикохімічних основ утворення нерознімних сполучень конструкційних матеріалів, розробка сучасних технологій; основи металургії зварювання та зварювальні матеріали; теоретичні основи, технології зварювання у твердій
фазі та паяння; підвищення надійності, довговічності та зниження матеріалоємності зварних конструкцій; створення нових джерел живлення, які
розширюють технологічні можливості при зварюванні і забезпечують енергозбереження та високі екологічні показники; розробка фізико-хімічних
основ нанесення покриттів та наплавлення, вивчення їх властивостей,
створення технологічних процесів виготовлення виробів із підвищеним
експлуатаційним ресурсом; теоретичні основи і технологія застосування
зварювальних джерел нагріву у металургійному виробництві з метою істотного підвищення якості і надійності сталей і сплавів; математичне моделювання складних фізичних процесів, які виникають при зварюванні та
споріднених технологіях, створення відповідних програм та банків даних;
розробка нових матеріалів, зокрема композиційних, на основі зварювальних технологій, електронно-променевих та інших технологічних процесів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: П.П. Буштедт,
М.Л. Жадакевич,
Б.М. Горбунов,
Г.М. Григоренко,
Д.А. Дудко,
А.Я. Іщенко, Б.С. Касаткін, В.І. Кир’ян, В.М. Кудінов, С.І. Кучук-Яценко,
І.В. Крівцун, В.Й. Лакомський, В.К. Лебєдєв, Л.М. Лобанов, А.М. Макара,
В.І. Махненко, Б.І. Медовар, Б.О. Мовчан, О.К. Назаренко, Б.Є. Патон,
Є.О. Патон, І.К. Походня, Б.Б. Тимофєєв, В.Ф. Хорунов, К.К. Хрєнов,
К.А. Ющенко та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1933–1980);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями Академії наук, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами СРСР та УРСР про організацію науководослідних робіт (1933–1935, 1941–1980);
протоколи нарад при директорі (1966–1980);
протоколи засідань ученої ради (1949–1980);
тематичні та робочі плани НДР Лабораторії і Комітету (1930–1933), Інституту (1934, 1941, 1944–1980);
звіти про наукову діяльність Лабораторії і Комітету (1930–1933), Інституту (1933–1980);
протоколи приймання завершених НДР (1972–1980);
протоколи нарад з питань будівництва Київського мосту через р. Дніпро (1950–1952);
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протоколи наукових семінарів (1959–1965);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1955–1980);
документи (плани виставок, характеристики експонатів, дипломи пошани, листи) про експонування нового зварювального обладнання на
ВДНГ УРСР (1958–1965, 1968–1980);
документи (програми і звіти) про роботу І–VI, VIІІ, Х, ХІІ Міжнародних курсів ООН для інженерів-зварювальників з країн, що розвиваються
(1972–1980);
штатні розписи (1942–1980); кошториси і плани фінансування (1972–
1980); звіти про фінансово-господарську діяльність (1942–1980);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1963–
1980);
документи (протоколи нарад, рішення, листування, звіти, доповіді) про
роботу Координаційної ради по зварюванню СРСР (1958–1980); документи (плани, звіти, протоколи, доповіді) про роботу Наукової ради по проблемі «Нові процеси зварювання і зварювальні конструкції» (1966–1980);
документи (листування, протоколи засідань) Ради уповноважених країнчленів РЕВ (1972–1980).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених НДР (1932–1997);
технічні умови на винаходи (1945–1957, 1972–1997);
дисертації (1945–1992);
статті і доповіді акад. Є.О. Патона (1930–1951);
заявки на винаходи (1972–1997); авторські свідоцтва на винаходи
(1972–1992); патенти Австрії, Австралії, Англії, США, Аргентини, Бельгії,
Болгарії, Голландії, Данії, Індії, Італії, Ірану, Іспанії, Канади, Люксембургу, Мексики, Норвегії, Пакистану, Польщі, Росії, Румунії, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехословаччини, Швейцарії, Швеції, Югославії, Японії,
Угорщини, Німеччини, Єгипту, Європейського патентного відомства,
України на винаходи (1972–1997).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1933–1997);
особові справи звільнених працівників (1966–1997);
особові рахунки по зарплаті (1953–1997).
У фонді відклалися документи інших організацій:
Дослідно-конструкторське бюро ІЕЗ ім. Є.О. Патона: накази і розпорядження з основної діяльності і особового складу (1959–1971); протоколи технічних нарад при начальнику (1959–1965); річні звіти ДКБ (1959–
1969); звіти про закордонні відрядження працівників до Чехословаччини,
Румунії, Франції (1963–1965); штатні розписи (1960–1971); звіти про фінансово-господарську діяльність (1960–1971); протоколи випробувань до133

слідних приладів, обладнання (1960–1963); технічні умови на вироби
(1960–1963).
Дослідне виробництво ІЕЗ ім. Є.О. Патона: положення про ДВ
(1964); накази з основної діяльності (1965), промфінплан (1965); звіт про
фінансово-господарську діяльність (1965).

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
Архівний фонд – 593 справи за 1978–2004 рр.
Адреса: 04112, Київ 112, вул. Олени Теліги, 2;
тел./факс: 456-63-08.
Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона створений 01.01. 1978 р. на базі електродного виробництва Київського сітковоелектродного заводу ім. Письменного Міністерства чорної металургії (постанова РМ УРСР від 04.11. 1977 р. № 553 і постанова Президії АН УРСР
від 10.11. 1977 р. № 425). З 2002 р. завод має назву – Державне підприємство «Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона» (розпорядження Президії НАН України від 24.12. 2002 № 782).
Основні завдання заводу: наукова і науково-технічна діяльність; розробка і впровадження науково-технічної продукції у галузях народного господарства; виробництво продукції виробничо-технічного призначення тощо.
Науково-організаційна документація
Статути заводу (1992, 2002); накази директора з основної діяльності
(1978–2004);
листування з Президією НАН України, органами державної влади, науково-дослідними установами про організацію наукової і науковотехнологічної діяльності (1997–2004);
річні плани виробництва (1978–1992);
звіти про чисельність і склад кадрів (1978–2004);
штатні розписи (1978–2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1978–2004);
колективні договори (1979–1990, 1999, 2002).
Науково-технічна документація
Технічні умови, технологічні інструкції та токсико-гігієнічні паспорти
(1991–2004).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1978–2004);
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особові справи звільнених працівників (1978–2004); особові картки звільнених працівників (1978–2004);
особові рахунки по зарплаті (1978–2004);
акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (1979–2003).

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
Архівний фонд – 456 справ за 1983–2003 рр.
Адреса: 03028, Київ 28, вул. Ракетна, 24;
тел./факс: 525-88-00;
e-mail:sempatona@ukr.net.
Дослідний завод спеціальної електрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (ДЗ СЕМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона) створений у
1984 р. (постанова Бюро Президії АН УРСР від 23.01. 1984 р. № 28-Б) з
метою забезпечення матеріально-технічної бази для підвищення ефективності наукових досліджень Інституту в галузі використання нових процесів спеціальної електрометалургії. Постановою Бюро Президії НАН
України від 08.07. 1999 р. № 228-Б ДЗ СЕМ ІЕЗ ім. Є.О. Патона перейменований в Державне підприємство «Дослідний завод спеціальної електрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона».
Основні завдання заводу: вдосконалення та подальша розробка разом з
науковими відділами Інституту засобів електронно-променевої технології,
електрошлакової технології, плазмово-дугового переплаву та інших технологічних процесів спеціальної електрометалургії; проектування та виготовлення необхідного устаткування засобів механізації для реалізації технологічних процесів; проведення робіт по винахідництву та ін.
Науково-організаційна документація
Статути заводу (1985, 1987–1990, 1999); накази директора з основної
діяльності (1983–2003);
протоколи засідань при директорі (1986–2003);
річні звіти про діяльність підприємства (1984–2003);
звіти про чисельність і склад кадрів (1987–2003);
штатні розписи (1984–2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1984–2003).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1984–2003);
особові справи звільнених працівників (1984–2003); особові картки звільнених працівників (1984–2003);
особові рахунки по зарплаті (1984–2003);
документи (акти, журнали) радіаційного контролю (1984–1991);
акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (1999–2003).
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
Архівний фонд – 257 справ за 1965–1981 рр.
Адреса: 03150, Київ 150, вул. Горького, 56;
тел./факс: 287-55-11.
Експериментальне виробництво ІЕЗ ім. Є.О. Патона створене у 1965 р.
розпорядженням РМ УРСР від 16.04. 1965 р. № 447 з метою подальшого
розвитку експериментальної бази Інституту.
Основні функції експериментального виробництва – забезпечення виконання всіх експериментальних робіт за тематикою наукових відділів
Інституту.
Науково-організаційна документація
Накази начальника з основної діяльності (1965–1978);
протоколи виробничих нарад (1968–1981);
річні звіти про діяльність підприємства (1966–1975);
штатні розписи (1966–1981); звіти про фінансово-господарську діяльність (1965–1981).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1965–1981);
особові картки звільнених працівників (1972–1981);
особові рахунки по зарплаті (1972–1981);
акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (1976–1981).

НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «МАТЕРІАЛООБРОБКА
ВИБУХОМ» ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О. ПАТОНА
Архівний фонд – 611 справ за 1982–1994 рр. 1
Адреса: 08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Гелеваха,
вул. Б.Хмельницького, 5;
тел.: 8-298-39-567.
Дослідне виробництво по металообробці вибухом було створене у
1982 р. як експериментально-дослідна виробнича база по зварюванню і
різанню вибухом Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона (постанова
1

В НІЦ «Матеріалообробка вибухом» міститься документація з особового складу;
науково-організаційна і науково-дослідна документація зберігається в науковому
архіві ІЄЗ ім. Є.О. Патона.
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Бюро Президії АН УРСР від 25.06. 1982 р. № 321-Б). У 1985 р. в структурі
ДВ був організований Інженерний центр металообробки вибухом (постанова Президії АН УРСР від 20.03. 1985 р. № 125). Постановою Бюро Президії АН УРСР від 13.12. 1985 р. № 443-Б ДВ було реорганізоване в Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро по металообробці вибухом з
Дослідним виробництвом ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Постановою Президії НАН
України від 26.06. 1997 р. № 250 СКТБ з ДВ реорганізоване в Науковоінженерний центр «Матеріалообробка вибухом».
Основні напрями діяльності СКТБ з ДВ: розробка нових технологічних
процесів; розробка, проектування потужних вибухових камер; здійснення
запуско-налагоджувальних робіт і надання технічної допомоги в освоєнні
нових технологічних процесів металообробки вибухом та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора ДВ (1982–1987), директора СКТБ з ДВ (1988–1990) з
основної діяльності;
протоколи засідань технічної ради СКТБ з ДВ (1987–1994);
звіти про чисельність і склад кадрів (1982–1994);
штатні розписи (1982–1994); кошториси (1982–1994); звіти про фінансово-господарську діяльність (1982–1994);
документи (колективні договори, протоколи засідань, звіти) профкому
(1967–1993).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених науково-технічних роботах (1982–1993).
Документація з особового складу
Накази директора ДВ (1982–1987), директора СКТБ з ДВ (1988–1994) з
особового складу;
особові справи звільнених працівників (1982–1994);
особові рахунки по зарплаті (1982–1994).

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
ІМ. І.М. ФРАНЦЕВИЧА
Архівний фонд – 5557 справ за 1952–1985 рр.
Адреса: 03142, Київ 142, вул. Кржижанівського, 3;
тел.: 424-20-71, факс: 424-21-31;
e-mail: dir@ipms.kiev.ua; http://www.materials.kiev.ua.
У 1955 р. організований Інститут металокераміки і спецсплавів АН
УРСР (постанова РМ УРСР від 24.12. 1954 р.) на основі Лабораторії спецсплавів АН УРСР (створена у 1952 р. на основі відділу фізико-хімії мета137

лургійних процесів Інституту чорної металургії АН УРСР). Постановами
РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р.
№ 4 Інститут металокераміки і спецсплавів АН УРСР реорганізований в
Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР.
З 1959 р. Інститут став головною організацією в СРСР по проблемі
«Порошкова металургія», розробки Інституту визначали науково-технічну
політику розвитку порошкової металургії в СРСР і країнах РЕВ. У 1987 р.
Інституту присвоєне ім’я академіка І.М. Францевича (постанова Президії
АН УРСР від 21.10. 1987 р. № 342).
Відповідно до постанови Президії АН УРСР від 22.11. 1960 р. Експериментально-виробничий відділ Інституту був перейменований в Експериментально-виробничі майстерні. Відповідно до рішення РМ СРСР від
24.03. 1964 р. на базі Експериментально-виробничих майстерень було
створене Дослідно-конструкторське бюро (ДКБ) Інституту. Постановою
Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б ДКБ було перейменоване в Особливе конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем
матеріалознавства. У 1976 р. створене Дослідне виробництво Інституту. У
1977 р. при Інституті створене Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро вимірювальних систем. Постановою Президії АН УРСР від
20.05. 1981 р. № 249 Чернівецьке відділення Інституту прикладних проблем механіки і математики передане Інституту проблем матеріалознавства. Постановою Президії АН УРСР від 21.05. 1987 р. № 177 на базі Макіївської філії ОКТБ Інституту створене Макіївське особливе конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту проблем матеріалознавства.
Основні напрями діяльності Інституту: створення на основі глибоких
фундаментальних досліджень нових матеріалів з заданим спектром експлуатаційних характеристик (для використання в різних галузях сучасної
техніки) та високоефективних технологічних процесів їх виробництва; дослідження електронної будови та кристалічної структури, впливу домішок
і дефектів, тиску та температури на фазові переходи та фазотворення в
металах та тугоплавких сполуках; дослідження наноструктурних систем,
завдяки яким розробляються матеріали нового покоління з небаченим досі
рівнем експлуатаційних характеристик; дослідження та розробка металевих, керамічних та композиційних матеріалів з високим рівнем міцності та
в’язкості руйнування, високою питомою жорсткістю, вібропоглинаючою
та демпфуючою здатністю та ін.
В Інституті розвиваються наукові школи фізичного матеріалознавства
та матеріалознавства тугоплавких сполук, фізичної хімії конденсованих
систем, структурних основ міцності перспективних матеріалів, наукових
засад технологій порошкової металургії та розробки композиційних триботехнічних, проникних і конструкційних матеріалів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.П. Арбузов,
М.Д. Глинчук, Г.Г. Гнесін, О.М. Григорьєв, В.Н. Єременко, П.С. Кислий,
А.Г. Косторнов,
А.Я. Красовський,
О.В. Курдюмов,
В.В. Матвєєв,
Ю.В. Мільман,
Ю.В. Найдич,
О.М. Пилянкевич,
Г.С. Писаренко,
138

Г.В. Самсонов,
В.В. Скороход,
Ю.М. Солонін,
В.І. Трефілов,
В.Т. Трощенко, І.М. Федорченко, С.О. Фірстов, І.М. Францевич та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Лабораторію спецсплавів (1952); положення про Інститут металокераміки і спецсплавів (1955); положення про Інститут проблем
матеріалознавства (1964); накази з основної діяльності по Лабораторії
(1952–1954), по Інституту металокераміки і спецсплавів (1955–1964), по
Інституту проблем матеріалознавства (1964–1985);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями АН УРСР, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами СРСР та УРСР про організацію науково-дослідних
робіт (1954–1985);
протоколи нарад при директорі (1955–1960, 1963–1969, 1978–1982);
протоколи засідань ученої ради (1955–1985);
тематичні та робочі плани НДР Лабораторії (1952–1953) та Інституту
(1955–1985);
звіти про наукову діяльність Лабораторії (1952–1954), Інституту (1955–
1985); звіти про діяльність наукових відділів (1956–1963);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1956–1985);
звіти про роботу аспірантури (1965–1977);
списки наукових працівників (1952–1985);
штатні розписи (1952–1985); кошториси і плани фінансування (1954–
1985); звіти про фінансово-господарську діяльність (1952–1985);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1962–1985);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1962–
1985);
документи (протоколи нарад, рішення, листування, плани, звіти, доповіді) про роботу Координаційної ради з порошкової металургії (1959–
1962); документи (протоколи, стенограми, листування, звіти) про роботу
Наукової ради по проблемі «Порошкова металургія» (1963–1985); документи (протоколи, звіт) про роботу Наукової ради по проблемі «Захисні і
відновлювальні покриття на металах» (1984–1985); документи (звіт, рішення) про роботу Наукової ради по проблемі «Поверхневі явища в розплавах і контактуючих з ними твердих фазах» (1984–1985);
документи (проекти робіт, журнали робіт, кошториси, альбоми фотовідбитків, акти приймання робіт та ін.) по відновленню та реконструкції
Онуфріївської вежі, Петровської кріпосної стіни і корпусів 11, 11-а, 13, 14,
15, 16, 16-а, 18 Держзаповідника «Києво-Печерська Лавра» (1953–1956).
Науково-дослідна документація
наукові звіти по завершених НДР (1952–1985);
технічні умови (1952, 1954, 1956–1958);
дисертації (1954, 1956–1985);
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наукові доповіді (1954–1985);
авторські свідоцтва на винаходи (1956–1962).
Документація з особового складу
накази з особового складу по Лабораторії (1953), по Інституту (1955,
1959–1985);
особові справи звільнених працівників (1953–1985);
особові рахунки по зарплаті (1953–1985);
акти про розслідування нещасних випадків (1960–1985).

ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Архівний фонд – 778 справ за 1948–1971 рр. 1
Відповідно до рішення РМ СРСР від 21.02. 1948 р. № 415 і рішенням
РМ УРСР від 29.03. 1948 р. № 467 при Інституті чорної металургії АН
УРСР було організовано Експериментально-виробничі майстерні (ЕВМ)
порошкової металургії. Постановою РМ СРСР від 27.09. 1952 р. № 25166 і
постановою РМ УРСР від 10.10. 1952 р. № 3397-355 Експериментальновиробничі майстерні були приєднані до Лабораторії спецсплавів АН УРСР
та перейменовані у Відділ впровадження. У 1955 р. на підставі постанови
Бюро Президії АН УРСР від 07.03. 1955 р. № 30-Б про реорганізацію Лабораторії спецсплавів в Інститут металокераміки і спецсплавів Відділ
впровадження теж був реорганізований в Експериментально-виробничий
відділ Інституту. Відповідно до постанови Президії АН УРСР від
22.11. 1960 р. Експериментально-виробничий відділ був перейменований в
Експериментально-виробничі майстерні Інституту металокераміки і спецсплавів. Відповідно до рішення РМ СРСР від 24.03. 1964 р. на базі Експериментально-виробничих
майстерень
було
створене
Дослідноконструкторське бюро (ДКБ) Інституту проблем матеріалознавства АН
УРСР. Постановою Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б
ДКБ було перейменоване в Особливе конструкторсько-технологічне бюро
(ОКТБ) Інституту проблем матеріалознавства. Згідно з постановою Бюро
Президії НАН України від 29.07. 1994 р. № 176-Б ОКТБ було ліквідоване.
Основні завдання ОКТБ, як виробничої бази Інституту: здійснення дослідно-промислової перевірки і впровадження в промисловість результатів
науково-дослідних робіт Інституту, здійснення конструкторських розробок і виготовлення макетів і дослідних зразків нестандартного обладнання
для порошкової металургії; розробка нових технологічних процесів, в основному з використанням методів порошкової металургії, отримання по1

Фонд
ОКТБ
зберігається
в
Інституті
проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича за адресою: м. Київ 142, вул. Кржижанівського, 3.
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рошків різних металів, сплавів і тугоплавких з’єднань і виробництво з них
металокерамічних виробів; розробка засобів механізації і автоматизації
технологічних процесів виробництва нових металокерамічних матеріалів,
впровадження їх у власному дослідному виробництві; здійснення систематичного аналізу техніко-економічного рівня виробництва, розроблених
Інститутом і ОКТБ технологій та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Експериментально-виробничі майстерні порошкової
металургії (1948); положення про Відділ впровадження Лабораторії спецсплавів (1952); положення про Експериментально-виробничий відділ
(1956); положення про ДКБ (1966); накази директора Інституту чорної металургії стосовно діяльності ЕВМ (1949–1950); накази директора Інституту проблем матеріалознавства стосовно діяльності ДКБ (1967–1971); накази директора ЕВМ (1948–1952), начальника Відділу (1952–1959), директора ЕВМ (1960–1961), директора ДКБ (1962–1971) з основної діяльності;
протоколи засідань науково-технічної ради (1965–1971);
протоколи засідань комісії по раціоналізації і винахідництву (1954–
1971);
звіти про чисельність і склад кадрів (1959–1971);
штатні розписи (1949–1950, 1954–1971); кошториси і плани фінансування (1949–1971); звіти про фінансово-господарську діяльність (1953–
1971).
Науково-дослідна документація
Наукові і технічні звіти по завершених темах (1959–1960, 1965–1971);
технічні умови (1949–1954, 1958–1959, 1963–1967);
технологічні інструкції виробничих процесів (1949–1969).
Документація з особового складу
Накази начальника Відділу (1955–1959), директора ЕВМ (1960–1961),
директора ДКБ (1962–1971) з особового складу;
особові справи звільнених працівників (1949–1971);
особові рахунки по зарплаті (1950–1971);
акти про розслідування нещасних випадків (1959–1971).

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «СПЛАВ» МНТК
«ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ»
ІА НБУВ – Ф. 265, 25 справ за 1989 – 1992 рр. 1
Рішенням Державної зовнішньоторговельної комісії РМ СРСР від
13.10. 1986 р. № 11 та наказом МНТК «Порошкова металургія» від
1

Фонд зберігається в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 62.
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01.04. 1987 р. № 6 була створена Зовнішньоторговельна фірма МНТК
«Порошкова металургія». З 1988 р. – Зовнішньоторговельна фірма
«Сплав» МНТК «Порошкова металургія» (наказ МНТК «Порошкова металургія» від 23.12. 1988 р. № 22). У 1992 р. Зовнішньоторговельна фірма
«Сплав» ліквідована МНТК «Порошкова металургія» (розпорядження
Президії АН України від 30.06. 1992 р. № 616-р).
Основні функції Зовнішньоторговельної фірми «Сплав» полягали в
здійсненні комерційної діяльності.
Управлінська документація
Накази директора фірми; звіти про роботу фірми (1989–1991);
кошториси (1989–1992);
ліквідаційний баланс (1992).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1989–1992);
особові картки звільнених працівників (1989–1992);
особові рахунки по зарплаті (1989–1992).

ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ
Архівний фонд – 8686 справ за 1959–2002 рр.
Адреса: 04074, Київ, вул. Автозаводська, 2;
тел.: 468-86-32, факс: 468-86-25;
е-mail: almaz@ism.kiev.ua; www.ism.kiev.ua
У 1961 р. на базі Центрального конструкторсько-технологічного бюро
твердосплавного і алмазного інструменту Держплану УРСР був організований Український науково-дослідний інститут синтетичних надтвердих
матеріалів і інструменту Держплану УРСР (постанова РМ СРСР від
16.06. 1961 р. № 499-205 і постанова РМ УРСР від 16.08. 1961 р. № 1160-78
на основі наказу Держплану при РМ УРСР від 02.09. 1961 р. № 805). Згідно з постановою РМ СРСР від 31.01. 1963 р. № 13039 Український науково-дослідний інститут синтетичних надтвердих матеріалів і інструменту
реорганізований в Головний Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут надтвердих матеріалів і інструменту Держплану УРСР. У 1972 р. Український науково-дослідний конструкторськотехнологічний інститут надтвердих матеріалів і інструменту Держплану
УРСР переданий у відання АН УРСР і перейменований в Інститут надтвердих матеріалів (постанова РМ УРСР від 17.03. 1972 р. № 118, наказ
Держплану УРСР від 17.03. 1972 р. № 38, постанова Президії АН УРСР від
27.04. 1972 р. № 145). Постановою Президії АН УРСР від 21.11. 1990 р.
№ 306 Інституту присвоєне ім’я В.М. Бакуля.
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У 1961 р. у зв’язку з ліквідацією Центрального конструкторськотехнологічного бюро твердосплавного і алмазного інструменту Держплану УРСР у відання новоствореного Українського науково-дослідного інституту синтетичних надтвердих матеріалів і інструменту перейшли Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (ліквідоване постановою
Президії НАН України від 08.07. 2002 р. № 176) і Київський експериментальний завод твердих сплавів твердосплавного і алмазного інструменту
(ліквідований постановою Президії НАН України від 17.03. 2000 р. № 72),
які раніше підпорядковувалися ЦКТБ.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження фізико-хімічних
процесів одержання монокристалічних, дисперсних, плівкових надтвердих
матеріалів у широкому діапазоні температур і тисків, створення нових
технологій одержання керамічних і композиційних матеріалів і виробів на
їх основі; розвиток наукових основ створення новітніх технологій обробки
металів і неметалів інструментом із надтвердих матеріалів, розробка методів і технологій застосування надтвердих матеріалів у базових галузях
промисловості.
В Інституті створені наукові школи під керівництвом акад. НАН України М.В. Новікова з вивчення впливу високих тисків і температур на фазові
перетворення в речовинах; чл.-кор. НАН України О.О. Шульженка з розробки теоретичних основ синтезу нових надтвердих матеріалів у широкому діапазоні тисків і температур; чл.-кор. НАН України В.П. Бондаренка з
вивчення фізичних і хімічних процесів одержання високощільної технічної кераміки та композиційних матеріалів; д.т.н., професора
О.О. Розенберга з вивчення фізико-хімічної і механічної взаємодії інструменту з матеріалом, що оброблюється, та розробки наукових основ створення новітніх технологій обробки матеріалів; д.т.н. І.А. Свешнікова з
розвитку досліджень фізико-хімічних процесів та механіки руйнування
гірських порід, створення нових бурових інструментів і технологій їх використання.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.М. Бакуль,
В.П. Бондаренко,
П.С. Кислий,
А.Л. Майстренко,
М.В. Новіков,
Т.О. Пріхна, О.О. Розенберг, І.А. Свешніков, О.О. Шульженко та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1991, 1996); постанови і розпорядження РМ СРСР,
РМ УРСР, Президії НАН України стосовно діяльності Інституту (1961–
1975, 1990–2002); накази директора Інститут з основної діяльності (1961–
2002);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями НАН України, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами СРСР та України про організацію науководослідних робіт (1964–1982, 1990–2002);
протоколи засідань ученої ради (1961–2002);
тематичні та робочі плани НДР (1961–2002);
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звіти про наукову діяльність (1961–2002); звіти про діяльність наукових
відділів (1966–2000);
протоколи приймання завершених НДР (1965–2002);
документи (листи, анотації, протоколи) на здобуття колективом науковців ІНМ ім. В.М. Бакуля Державної премії України в галузі науки і техніки за 1996 р. з наукової роботи: «Створення високопродуктивного абразивного інструменту на основі надтвердого кубічного нітриду бору, забезпечення його конкурентноздатності на світовому ринку, широкого промислового виробництва та ефективного застосування» та за 1997 р. з наукової
роботи: «Підвищення швидкості та ефективності буріння свердловин у
вугільній, нафтовій та газовій промисловості за рахунок створення і впровадження породоруйнуючих інструментів нового покоління, оснащених
алмазно-твердосплавними пластинами»;
звіт про проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Сверхтвердые инструментальные материалы на рубеже тысячелетий: получение, свойства, применение («СТИМ–2001»)» (2001);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1965–2002);
звіти про чисельність і склад кадрів (1961–1976, 1990–2002); списки
наукових працівників (1968–1996);
звіти про роботу аспірантури (1967–2002);
штатні розписи (1983–2002); кошториси і плани фінансування (1983–
1989); звіти про фінансово-господарську діяльність (1961–2002);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1983–1989);
звіти Наукової ради по проблемі «Синтез надтвердих матеріалів і їх застосування в промисловості» (1983–1984); звіти Наукової ради по проблемі «Високі тиски в матеріалознавстві» (1990–2002); звіти Міжгалузевої
Науково-технічної ради з питань твердих сплавів (1999–2002).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених НДР (1961–2001);
дисертації (1961–2001);
заявки на винаходи (1964–2001); авторські свідоцтва та патенти України на винаходи (1966–2001).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1964–1989);
особові справи звільнених працівників (1962–1989); особові картки звільнених працівників (1964–1989);
особові рахунки по зарплаті (1968–1989).
У фонді Інституту відклалися документи Центрального конструкторсько-технологічного бюро твердосплавного і алмазного інструменту Держплану УРСР: постанови і розпорядження РМ СРСР, РМ УРСР
(1959–1961); накази начальника ЦКТБ з основної діяльності (1959–1961);
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протоколи засідань технічної ради (1960–1961); звіти про чисельність і
склад кадрів (1960–1961); штатні розписи (1959–1961); звіти про фінансово-господарську діяльність (1959–1961); технічні звіти по темах (1959–
1961); відомості з нарахування зарплати (1959–1961).

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСЕСОЮЗНОЇ КОНТОРИ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ
(УКРТВЕРДОСПЛАВ)
Архівний фонд – 178 справ за 1938–1959 рр. 1
В грудні 1932 р. відповідно до постанови Наркомату важкої промисловості СРСР від 02.12. 1932 р. № 762 в м. Харків створене УкраїнськоКримське відділення з експериментальним заводом № 3 Всесоюзного
Державного тресту твердих сплавів «Союзтвердосплав». В період Великої
Вітчизняної війни завод був зруйнований і Відділення припинило свою
діяльність. Відповідно до розпорядження РМ СРСР від 28.04.1948 р., наказу Всесоюзного Державного тресту твердих сплавів від 20.08. 1948 р. № 60
та наказу Всесоюзної контори технічної допомоги по застосуванню твердих сплавів від 04.07. 1949 р. № 85, у складі останньої була відновлена робота Харківського філіалу «Твердосплав». Згідно з розпорядженнями РМ
СРСР від 04.12. 1951 р. № 23245-р та наказом Міністерства кольорової
металургії СРСР від 21.06. 1956 р. № 278 Харківський філіал «Твердосплав» переведено до Києва і перейменовано в Український філіал Всесоюзної контори технічної допомоги по застосуванню твердих сплавів (Укртвердосплав). В жовтні 1959 р. відповідно до постанови РМ УРСР від
06.10. 1959 р. № 1550 і наказу Держплану при РМ УРСР від 19.10. 1959 р.
№ 949 Укртвердосплав був розформований.
Укртвердосплав займався розробкою твердосплавного інструменту для
механізації трудомістких ручних процесів видобутку і обробки граніту і
мармуру; створенням, випробуванням і впровадженням зйомно бурових
коронок з переривним лезом різних діаметрів, оснащених твердими сплавами та ін.
Науково-організаційна документація
Накази начальника з основної діяльності (1949–1956);
тематичні плани НДР (1949–1958);
річні звіти про діяльність (1949–1959);
звіти про чисельність і склад кадрів (1956–1958);

1

Архівний фонд Українського філіалу Всесоюзної контори технічної допомоги по
застосуванню твердих сплавів (Укртвердосплав) зберігається в архіві Інституту
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 2.
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штатні розписи (1949–1959); кошториси і плани фінансування (1949–
1954); звіти про фінансово-господарську діяльність (1950–1959).
Науково-технічна документація
Технічні звіти по завершених темах (1938–1959).
Документація з особового складу
Особові рахунки працівників по зарплаті (1949–1959).

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
ІМ. В.М. БАКУЛЯ
Архівний фонд – 796 справ за 1952–1972 рр. 1
Відповідно до розпорядження РМ СРСР від 04.12. 1951 р. № 23245-р,
на основі наказу Міністерства кольорової металургії СРСР від
07.04. 1952 р. № 20 був організований Київський завод дослідного інструменту як експериментальна база Харківського філіалу Всесоюзної контори
техдопомоги по застосуванню твердих сплавів. Постановою РМ УРСР від
06.10. 1959 р. № 1550 і наказом Держплану УРСР від 19.10. 1959 р. № 949
Київський завод дослідного інструменту перейменований у Київський експериментальний завод твердих сплавів, твердосплавного і алмазного інструменту Центрального конструкторсько-технологічного бюро (ЦКТБ)
твердосплавного і алмазного інструменту Держплану УРСР (виникло в
жовтні 1959 р. на базі розформованого Харківського філіалу Всесоюзної
контори техдопомоги по застосуванню твердих сплавів). У 1961 р., у
зв’язку з ліквідацією ЦКТБ, Київський експериментальний завод твердих
сплавів твердосплавного і алмазного інструменту перейшов у відання новоствореного Українського науково-дослідного інституту синтетичних
надтвердих матеріалів і інструменту Держплану УРСР (постанова РМ
СРСР від 16.06. 1961 р. № 499-205 і постанова РМ УРСР від 16.08. 1961 р.
№ 1160-78 на основі наказу Держплану при РМ УРСР від 02.09. 1961 р.
№ 805). У 1963 р. Київський експериментальний завод перейменований в
Дослідний завод Головного українського науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту надтвердих матеріалів і інструменту
Держплану УРСР (з 1972 р. – Інститут надтвердих матеріалів АН УРСР).
Постановою Президії НАН України від 17.03. 2000 р. № 72 Дослідний завод Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля ліквідований.
Дослідний завод здійснював виготовлення дослідних зразків і малих
серій інструменту для його випробування і впровадження у виробництво.

1

Документи зберігаються в приміщенні Інституту надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 2;
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Науково-організаційна документація
Накази та розпорядження Міністерства металургійної промисловості
СРСР, Міністерства кольорової металургії СРСР, РМ УРСР, Всесоюзної
контори техдопомоги по застосуванню твердих сплавів, Українського науково-дослідного інституту синтетичних надтвердих матеріалів і інструменту (1952–1971); накази директора заводу з основної діяльності (1952–
1971);
плани з праці і виробництва (1952–1971);
журнали реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій (1954–
1971);
річні звіти про діяльність (1954–1971);
акт здавання заводу колишнім директором заводу В.М. Бакулем
(16.10.1954);
звіти про чисельність і склад кадрів (1953–1971);
штатні розписи (1963–1985); звіти про фінансово-господарську діяльність (1952–1971);
документи (колективні договори, протоколи засідань, кошториси)
профкому заводу (1954–1972).
Документація з особового складу
Накази директора заводу з особового складу (1952–1971);
особові картки звільнених працівників (1952–1971);
відомості по нарахуванню зарплати (1952–1971); особові рахунки по
зарплаті (1968–1971);
акти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом (1967–1969).
СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ НАДТВЕРДИХ
МАТЕРІАЛІВ ІМ. В.М. БАКУЛЯ
Архівний фонд – 395 справ за 1962–1985 рр. 1
У 1961 р. у зв’язку з ліквідацією Центрального конструкторськотехнологічного бюро (ЦКТБ) твердосплавного і алмазного інструменту
Держплану УРСР у відання новоствореного Українського науководослідного інституту синтетичних надтвердих матеріалів і інструменту (з
1972 р. – Інститут надтвердих матеріалів) перейшло Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро колишнього ЦКТБ (постанова РМ СРСР від
16.06. 1961 р. № 499-205 і постанова РМ УРСР від 16.08. 1961 р. № 1160-78
на основі наказу Держплану при РМ УРСР від 02.09. 1961 р. № 805). В
лютому 1979 р. до СКТБ приєднане Дослідне виробництво. У 2002 р.

1

Архівний фонд СКТБ з ДВ зберігається в архівосховищі Інституту надтвердих
матеріалів ім. В.М. Бакуля за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 2.
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СКТБ з ДВ ліквідоване постановою Президії НАН України від
08.07. 2002 р. № 176.
СКТБ здійснювало проектування інструментів і обладнання, розроблених експериментально в лабораторіях Інституту.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1962–1968, 1973–1985);
протоколи технічних нарад (1967–1978);
річні звіти про діяльність (1962–1985);
штатні розписи (1963–1985).
Документація з особового складу
Накази директора СКТБ з ДВ з особового складу (1980–1985);
особові справи звільнених працівників (1962–1985); особові картки звільнених працівників (1962–1985);
особові рахунки по зарплаті (1972–1985).

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ
Архівний фонд – 5522 справи за 1945–2000 рр.
Адреса: 03680, Київ 142, бульв. Академіка Вернадського, 34/1;
тел.: 424-35-15, факс: 424-12-10;
e-mail: metal@ptima.kiev.ua; http://www.ptima.kiev.ua.
У 1945 р. постановою Президії АН УРСР від 23.03. 1945 р. № 5 була
створена Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосподарської
механіки АН УРСР. У 1950 р. Лабораторія була реорганізована в Інститут
машинознавства і сільськогосподарської механіки (розпорядження РМ
СРСР від 15.01.1950 р. № 521-р, постанова РМ УРСР від 31.01. 1950 р.
№ 221 та постанова Президії АН УРСР від 10.02. 1950 р. № 6). Постановою Президії АН УРСР від 23.03. 1953 р. Інститут машинознавства і сільськогосподарської механіки переведений з Відділення сільськогосподарських наук у Відділення технічних наук АН УРСР. У 1958 р. Інститут реорганізований в Інститут ливарного виробництва (розпорядження РМ УРСР
від 26.09. 1958 р. № 1186-р та постанова Президії АН УРСР від
10.10. 1958 р.). Постановою РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та постановою Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4 Інститут ливарного виробництва перейменований в Інститут проблем лиття. З метою приведення
назви Інституту у відповідність з характером і направленнями виконуваних наукових досліджень у 1996 р. Інститут проблем лиття перейменований в Фізико-технологічний інститут металів і сплавів (постанова Президії
НАН України 09.02. 1996 р. № 49).
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Розпорядженням Президії АН УРСР від 05.05. 1967 р. № 464 при Інституті створені Експериментально-виробничі майстерні, у 1971 р. згідно з
постановою Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 13-Б, перейменовані у Дослідне виробництво Інституту (ліквідоване у 1993 р. – постанова Президії АН України від 23.05. 1993 р. № 156 та наказ директора Інституту від 30.06. 1993 р. № 12). Постановою Президії АН УРСР від
29.11. 1974 р. № 444 при Інституті створене СКТБ (ліквідоване у 1992 р. –
постанова Президії АН України від 08.04. 1992 р. № 122 та наказ директора Інституту від 23.05. 1992 р. № 21).
Інститут здійснює широкомасштабні дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних і кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці й
твердненні сплавів з застосуванням фізичних та хімічних впливів, а також
розробляє технологічні основи одержання нових матеріалів та виготовлення високоякісної металопродукції для різних галузей промисловості. В
Інституті сформовані наукові школи з питань гідродинаміки і теплофізики
процесів розливання і кристалізації сплавів, термодинаміки та тепломасообміну в рідкометалевих системах при фізико-хімічних нерівноваженостях
та дії висококонцентрованих джерел енергії, механіки рідких та тверднучих сплавів в умовах теплосилового впливу, магнітної гідродинаміки металів та сплавів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Ю.З. Бабаскін,
Г.П. Борисов,
А.О. Василенко,
В.П. Гаврилюк,
П.М. Василенко,
А.А. Горшков, В.І. Дубодєлов, В.О. Єфімов, В.Л. Мазур, В.Л. Найдек,
В.О. Перелома, Л.О. Позняк та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження РМ УРСР, Президії АН УРСР, що стосуються діяльності Інституту (1958–1975); накази директора Інституту з
основної діяльності (1958–2000);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями Академії наук, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами СРСР та України про організацію науководослідних робіт (1958–2000);
протоколи нарад при директорі (1980–1991);
протоколи засідань ученої ради (1958–2000);
тематичні та робочі плани НДР (1958–2000);
звіти про наукову діяльність (1958–2000); звіти про діяльність наукових
відділів (1966–2000);
протоколи приймання завершених НДР (1966–2000);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1958–1961, 1968–2000);
документи (плани, списки учасників, характеристики експонатів) про
участь Інституту у ВДНГ СРСР та УРСР (1960–1965, 1967);
звіти про чисельність і склад кадрів (1960–2000); списки наукових працівників (1968–1996);
звіти про роботу аспірантури (1967–2000);
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штатні розписи (1958–2000); кошториси і плани фінансування (1958–
2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1958–2000);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1968–2000);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1958–
1975, 1990).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених темах науково-дослідних робіт (1958–1996);
дисертації (1958–1996);
заявки на винаходи (1976–1996); авторські свідоцтва на винаходи
(1976–1991); патенти України, Австралії, Англії, США, Болгарії, Голландії, Італії, Канади, Люксембургу, Росії, Румунії, Франції, Чехословаччини,
Швейцарії, Швеції, Японії, Німеччини на винаходи (1976–1996).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1958–1996);
особові справи звільнених працівників (1958–1996);
особові рахунки по зарплаті (1958–1997);
акти розслідування нещасних випадків (1975–1977).
У фонді відклалися документи інших установ та організацій:
Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки АН УРСР:
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження РМ УРСР, Президії АН УРСР стосовно
створення і діяльності Лабораторії (1945–1949); накази директора Лабораторії з основної діяльності і особового складу (1945–1949);
листування з Президією та Відділеннями Академії наук, науководослідними установами, організаціями та підприємствами про організацію
науково-дослідних робіт (1945–1949);
протоколи нарад при директорі (1946–1949);
протоколи засідань ученої ради (1945–1949);
тематичні та робочі плани НДР (1945–1949);
звіти про наукову діяльність (1946–1949); звіти про діяльність наукових
відділів (1947–1949);
протоколи наукових семінарів (1946–1948);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946–1949);
звіти про роботу аспірантури (1946–1949);
штатні розписи (1945–1949); кошториси і плани фінансування (1945–
1949).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених темах науково-дослідних робіт (1945–1949);
технічні умови на вироби (1948–1949); технічні проекти на вироби
(1946–1949);
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дисертації (1948–1949);
наукові доповіді (1945–1949).
Документація з особового складу
Особові справи звільнених працівників (1945–1949);
особові рахунки по зарплаті (1945–1949).
Інститут машинобудування і сільськогосподарської механіки АН
УРСР:
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження РМ УРСР, Президії АН УРСР стосовно
створення і діяльності Інституту (1950–1957); накази директора Інституту
з основної діяльності (1950–1957);
листування з Президією та Відділеннями АН УРСР, науководослідними установами, організаціями та підприємствами про організацію
науково-дослідних робіт (1950–1957);
протоколи нарад при директорі (1950–1957);
протоколи засідань ученої ради (1950–1957);
тематичні та робочі плани НДР (1950–1957);
звіти про наукову діяльність (1950–1957);
звіти про чисельність і склад кадрів (1950–1957);
звіти про роботу аспірантури (1955–1956);
штатні розписи (1950–1957); кошториси і плани фінансування (1950–
1957); звіти про фінансово-господарську діяльність (1950–1957).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених темах науково-дослідних робіт (1950–1957);
дисертації (1951–1957).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1950–1957);
особові справи звільнених працівників (1950–1957);
особові рахунки по зарплаті (1950–1957);
акти розслідування нещасних випадків (1955).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ЛИТТЯ 1
Архівний фонд – 543 справи за 1974–1992 рр. 2
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро (СКТБ) при Інституті
проблем лиття засноване згідно з постановою Президії АН УРСР від
1

З 1996 р. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (ФТІМС).
Архівний фонд СКТБ зберігається в архівосховищі ФТІМС за адресою: м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 34/1.
2
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29.11. 1974 р. № 444. У 1992 р. постановою Президії АН України від
08.05. 1992 р. № 122 та наказом директора Інституту від 23.05. 1992 р.
№ 21 СКТБ було ліквідоване.
СКТБ займалося впровадженням в промисловість наукових розробок
Інституту проблем лиття; проектуванням, виготовленням нестандартного
унікального обладнання, приладів, машин, агрегатів і автоматичних ліній
в галузі плавлення металів і сплавів; розробленням принципів автоматизації і автоматичних систем управління технологічними процесами виробництва відливок; здійснювало технічне керівництво на підприємствах, що
впроваджували розробки Інституту, СКТБ та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про СКТБ (1974); накази директора з основної діяльності
(1975–1991);
протоколи засідань науково-технічної ради (1981–1988);
тематичні плани конструкторсько-технічних робіт (1976–1991);
річні звіти про діяльність СКТБ (1976–1989);
звіти про чисельність і склад кадрів (1975–1991);
штатні розписи (1974–1992); звіти про фінансово-господарську діяльність (1975–1991).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1975–1991);
особові справи звільнених працівників (1975–1992);
особові рахунки по зарплаті (1975–1992);
акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (1978–1983,
1986).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ЛИТТЯ

1

Архівний фонд – 1392 справи за 1971–1993 рр. 2
Розпорядженням Президії АН УРСР від 05.05. 1967 р. № 464 при Інституті проблем лиття створені Експериментально-виробничі майстерні
(ЕВМ). У 1971 р. згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від
14.01. 1971 р. № 13-Б, ЕВМ перейменовані у Дослідне виробництво Інституту. У 1993 р. ДВ було ліквідоване постановою Президії АН України від
28.05. 1993 р. № 156 та наказом директора Інституту від 30.06. 1993 р.
№ 12.

1

З 1996 р. Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (ФТІМС).
Архівний фонд СКТБ зберігається в архівосховищі ФТІМС за адресою: м. Київ,
бульв. Академіка Вернадського, 34/1.
2
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Головним завданням ДВ було експериментальне забезпечення фундаментальних і прикладних досліджень Інституту, доведення результатів
розробок до практичного використання. ДВ здійснювало виготовлення
експериментальних станків, дослідних і дослідно-промислових установок,
макетів дослідного обладнання, що демонстрували досягнення Інституту,
експериментальних зразків продукції та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Експериментально-виробничі майстерні (1967); накази
начальника ЕВМ (1967–1970) та директора ДВ (1971–1993) з основної діяльності;
листування з Президією АН УРСР, науково-дослідними установами та
підприємствами про виконання науково-технічних робіт (1967–1975);
протоколи нарад при начальникові ЕВМ (1968–1970);
річні звіти про діяльність ЕВМ (1967–1970) та ДВ (1971–1975);
звіти про чисельність і склад кадрів (1967–1985);
штатні розписи (1967–1993); звіти про фінансово-господарську діяльність (1967–1989);
документи (колдоговори, протоколи, звіти) профкому (1967–1993).
Документація з особового складу
Накази начальника ЕВМ (1967–1970) та директора ДВ (1971–1976,
1982–1993) з особового складу;
особові справи звільнених працівників (1976–1993);
відомості по нарахуванню заробітної плати (1967–1993);
акти про розслідування нещасних випадків на виробництві (1967–1975,
1984, 1987, 1988, 1991, 1993).

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА
Архівний фонд – 4956 справ за 1951–1990 рр.
Адреса: 79601, м.Львів, вул. Наукова, 5;
тел.: (0322)63-30-88, факс: (0322)64-94-27;
e-mail: pminasu@ipm.lviv.ua; http://www.ipm.lviv.ua.
У 1951 р. постановами Президії АН СРСР та Президії АН УРСР від
20.10.1950 р. № 538, РМ СРСР від 21.02. 1951 р. № 457, РМ УРСР від
24.03. 1951 р. № 561 на базі Львівського відділу теорії пружності Інституту математики АН УРСР та Львівської групи Інституту автоматики і телемеханіки АН УРСР створений Інститут машинобудування та автоматики
АН УРСР. У зв’язку з певною зміною профілю науково-дослідних робіт
Інституту в 1964 р. його було перейменовано на Фізико-механічний інститут АН УРСР (постанова РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та постанова
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Президії АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4). Постановою РМ УРСР від
15.07. 1980 р. № 429, постановою Президії АН УРСР від 23.07. 1980 р.
№ 374 Інституту присвоєне ім’я академіка Г.В. Карпенка.
У 1970 р. при Інституті створене Дослідне виробництво (постанова
Президії АН УРСР від 11.06. 1970 р. № 196), у 1992 р. ДВ реорганізоване і
включене до складу Інституту. У 1976 р. при Інституті організовано СКТБ
по геофізичному приладобудуванню (постанова Президії АН УРСР від
20.11. 1975 р. № 409).
Інститут здійснює наукові дослідження за такими напрямами: фізикохімічна механіка крихкого руйнування матеріалів, їх водневої і рідкометалевої крихкості; теорія, методи і технології захисту металоконструкцій від
корозії і корозійно-механічного руйнування; фізичні поля в неоднорідних
середовищах, інформаційно-вимірювальні системи, методи і засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики матеріалів і середовищ.
В Інституті функціонують визнані наукові школи: проблеми механіки
крихкого руйнування (акад. НАН України В.В. Панасюк); корозія і захист
металів від корозії (чл.-кор. НАН України В.І. Похмурський); фізичні поля
в неоднорідних середовищах і неруйнівний контроль матеріалів і середовищ (чл.-кор. НАН України З.Т. Назарчук).
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: І.М. Дмитрах,
Г.В. Карпенко,
Г.Г. Максимович,
З.Т. Назарчук,
В.В. Панасюк,
В.І. Похмурський, О.М. Романів та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови та розпорядження РМ УРСР, Президії АН УРСР, Львівського філіалу АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1951–1990); накази
директора Інституту з основної діяльності (1951–1990);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями Академії наук, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами УРСР про організацію науково-дослідних робіт (1951–1990);
протоколи засідань ученої ради (1951–1990);
тематичні та робочі плани НДР (1951–1990);
звіти про наукову діяльність (1951–1990);
протоколи приймання завершених НДР (1965–1990);
протоколи наукових семінарів (1964–1990);
документи (програми, протоколи, стенограми) наукових конференцій
(1951–1990);
документи (звіти, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1957–1990);
документи (протоколи, звіти) про роботу редакції журналу «Фізикохімічна механіка матеріалів» (1964–1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1951–1990); списки наукових працівників (1951–1990);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1951–1990);
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штатні розписи (1951–1990); кошториси і плани фінансування (1951–
1990); звіти про фінансово-господарську діяльність (1951–1990);
стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1978–1990);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1953–
1990);
документи (протоколи нарад, рішення, листування, звіти, доповіді) про
роботу Наукової ради «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (1965–1990);
документи (протоколи нарад, рішення, звіти, комплексні програми) про
роботу Республіканської Міжвідомчої науково-технічної ради «Проблеми
корозії і протикорозійного захисту металів»(1979–1990).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених НДР (1951–1990);
технічні умови (1976–1990);
дисертації (1976–1990); автореферати дисертацій (1952–1971, 1976–
1990);
заявки на винаходи (1968–1983); авторські свідоцтва на винаходи
(1955–1964, 1968–1990).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1951–1990);
особові справи звільнених працівників (1951–1990);
особові рахунки по зарплаті (1951–1990).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОГО
ІНСТИТУТУ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА
Архівний фонд – 464 справи за 1970–1991 рр. 1
Дослідне виробництво Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка
створене постановою Президії АН УРСР від 11.06. 1970 р. № 196. У
1992 р. ДВ реорганізоване і включене до складу Інституту. ДВ створене з
метою розширення та прискорення впровадження завершених наукових
розробок у виробничу практику. ДВ здійснювало дослідноконструкторські розробки і виготовлення окремих зразків для дослідного
устаткування і приладів; виготовлення зразків для проведення наукових
дослідів; виконання креслярських робіт для Інституту і ДВ; проведення
науково-технічних досліджень з метою ефективного впровадження наукових розробок в практику та ін.

1

Архівний фонд ДВ зберігається в архівосховищі ФМІ ім. Г.В. Карпенка за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5.
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Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1970–1988);
протоколи засідань бюро раціоналізації і винахідництва (1972–1978);
звіти про чисельність і склад кадрів (1970–1988);
штатні розписи (1972–1988); звіти про фінансово-господарську діяльність (1970–1988).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1970–1991);
особові справи звільнених працівників (1970–1991); особові картки звільнених працівників (1970–1991);
особові рахунки по зарплаті (1970–1991).

ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ
Архівний фонд – 3272 справи за 1955–2003 рр.
Адреса: 61001, Харків, проспект Леніна, 60;
тел.: (057) 340-22-30, 340-04-49, факс: (0572) 340-93-43;
е-mail: imc@isc.kharkov.com; http://www.isc.kharkov.com.
Інститут монокристалів веде свою історію з 1955 р. Постановою РМ
СРСР і розпорядженням Міністра хімічної промисловості СРСР від
07.02. 1955 р. засновано Харківську філію Всесоюзного науководослідного інституту хімічних реактивів і особливо чистих хімічних речовин. У 1961 р. філію перетворено на Всесоюзний науково-дослідний інститут монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих речовин Міністерства хімічної промисловості СРСР (постановою ЦК КПРС та
РМ СРСР від 24.01. 1961 р. № 78-27). Згідно з наказом Міністра хімічної
промисловості СРСР від 15.12. 1975 р. № 837 на базі Інституту було створено Науково-виробниче об’єднання (НВО) «Монокристалреактив». До
його складу крім Інституту увійшли Харківський завод хімічних реактивів
і Дослідний завод Інституту. Розпорядженням КМ України від
15.10. 1991 р. № 304-р та постановою Президії АН України від
25.12. 1991 р. № 348 НВО «Монокристалреактив» переданий в систему
АН України і на його базі створено Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів».
Основні напрями діяльності: розвиток фундаментальних досліджень
процесів росту кристалів і наносистем; пошук нових кристалічних середовищ з функціонально-важливими властивостями; фундаментальні основи
нанотехнологій; комплексні дослідження фізичних явищ в оптичних монокристалах, наностистемах та їх фізико-хімічних властивостей; теорія
нелінійних явищ, транспорту та структуроутворень у конденсованих станах речовин.
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Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.М. Пузіков,
О.В. Толмачов, В.П. Семиноженко та ін.
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених НДР (1955–2003);
технічні завдання на дослідно-конструкторські і науково-дослідні роботи (1985–1991); технологічні регламенти (1958–1991);
заявки на винаходи (1965–2003).

ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ
Архівний фонд – 9012 справ за 1962 – 2004 рр.
Адреса: 54018, Миколаїв 18, просп. Жовтневий, 43 А;
тел.: (0512) 22-41-13, факс: (0512) 22-61-40;
e-mail: iipt@iipt.com.ua.
Інститут імпульсних процесів і технологій створений у 1991 р. на базі
Проектно-конструкторського бюро (ПКБ) електрогідравліки АН УРСР.
Проектно-конструкторське бюро електрогідравліки створене на базі громадсько-виробничої проектно-дослідної лабораторії електрогідравліки
(розпорядження РМ УРСР від 03.12. 1962 р. № 2029-р та розпорядження
Херсонського раднаргоспу від 10.12. 1962 р. № 809-р). З 1963 р. ПКБ електрогідравліки опинилося у підпорядкуванні Чорноморського раднаргоспу
(постанова РМ СРСР від 05.09. 1963 р. № 48), а з 1966 р. – Держплану
УРСР (розпорядження РМ УРСР від 27.12. 1965 р. № 1705-р; наказ Держплану УРСР від 07.01. 1966 р. № 3). У 1972 р. Проектно-конструкторське
бюро електрогідравліки переведене з підпорядкування Держплану УРСР в
систему АН УРСР (постанова РМ УРСР від 07.03. 1972 р. № 117; постанова Президії АН УРСР від 27.04. 1972 р. № 146). Розпорядженням РМ
УРСР від 05.04. 1991 р. № 123-р та постановою Президії АН УРСР від
22.04. 1991 р. № 113 Проектно-конструкторське бюро електрогідравліки
реорганізоване в Інститут імпульсних процесів і технологій.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження імпульсної дії високоінтенсивних потоків енергії на багатофазні середовища, різноманітні
матеріали та конструкції і створення на цій основі нових технологій; розробка теорії імпульсних процесів перетворення енергії, створення імпульсних джерел високої густоти та систем керування ними.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Б.І. Бутаков,
О.І. Вовченко,
Г.О. Гулий,
Є.В. Кривицький,
Б.Я. Мазуровський,
І.О. Муленко, В.О. Поздєєв та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1992); документи (постанови, протоколи, листування) про створення громадської лабораторії електрогідравліки (1961–1964);
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постанови та розпорядження Раднаргоспу СРСР, РМ УРСР, Держплану
РМ УРСР, Херсонського раднаргоспу, Чорноморського раднаргоспу, Президії Академії наук (1962–1992); накази директора з основної діяльності
(1966–1992);
листування з органами державної влади УРСР, Держпланом УРСР,
Президією та Відділенням фізико-технічних проблем матеріалознавства
Академії наук, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами про організацію науково-дослідних робіт (1961–1967, 1971–
1990);
протоколи засідань ученої ради (1972–1992); протоколи засідань технічної ради (1963–1974);
тематичні плани НДР і ДКР Бюро та Інституту (1963–1992);
звіти про наукову діяльність Бюро і Інституту (1972–1992); технічні
звіти ПКБ (1964–1988);
протоколи приймання завершених НДР (1972–1992);
акти приймання установок, розроблених Бюро (1965–1971, 1977–1988);
документи (програми, звіти, списки учасників) I, II, III, IV Всесоюзних
шкіл-семінарів «Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах» (1982, 1985, 1987, 1989); документи (програми, протоколи, списки
учасників) I, II, III, IV, V Всесоюзних науково-технічних конференцій
«Электрический разряд в жидкости и его применение в технологии машиностроения и металообработке»(1976, 1980, 1984, 1987–1988, 1991);
документи (тематико-експозиційні плани, акти, свідоцтва про нагороди) про участь у всесоюзних і республіканських виставках (1967–1976,
1979, 1982);
звіти про чисельність і склад кадрів (1964–1967, 1972–1978, 1981–
1992);
штатні розписи (1962–1992); кошториси (1962–1992);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1962–
1992).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах НДР (1962–1992);
технічні проекти (1968–1985);
заявки на винаходи (1965–1992); авторські свідоцтва і патенти України
на винаходи (1965–1992); патенти Великобританії, Німеччини, Франції,
США, Італії, Швеції, Швейцарії, Болгарії, Японії, Канади, Чехословаччини, Росії (1972–1992).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1963–2004);
особові справи звільнених працівників (1951–2004); особові картки звільнених працівників (1963–2004);
відомості по нарахуванню зарплати (1965–1970); особові рахунки по
зарплаті (1971–2004).
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ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ІНСТИТУТУ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І
ТЕХНОЛОГІЙ
Архівний фонд – 887 справ за 1965–1982 рр. 1
Адреса: 54008, Миколаїв 8, вул. Чкалова, 197;
тел.: (0512) 24-41-33, факс: (0512) 24-40-90;
e-mail: oziipt@farlep.mk.ua.
Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій виник у
1945 р., як Миколаївський завод млинарного обладнання «Млинмаш» Головного управління борошномельної промисловості УРСР. У 1953 р. завод
підпорядкований Головному управлінню машинодеталебудування Міністерства легкої і харчової промисловості УРСР. У 1957 р. завод «Млинмаш» перейшов у відання Херсонського раднаргоспу, а з 1963 р. Чорноморського раднаргоспу і був перейменований у Миколаївський завод інструменту і оснащення Управління станко-інструментальної промисловості. Згідно з наказом Держплану УРСР від 31.03. 1966 р. № 97 завод перейменований у Дослідний завод електрогідравліки Проектноконструкторського бюро електрогідравліки Держплану УРСР, з 1972 р.
АН УРСР (розпорядженням РМ УРСР від 05.04. 1991 р. № 123-р, та постановою Президії АН УРСР від 22.04. 1991 р. № 113 Проектноконструкторське бюро електрогідравліки реорганізоване в Інститут імпульсних процесів і технологій в складі АН України).
Науково-організаційна документація
Накази Держплану УРСР стосовно діяльності заводу (1966–1970); накази директора ПКБ стосовно діяльності заводу (1965–1982); накази директора заводу з основної діяльності (1965–1982);
листування з Президією Академії наук УРСР, науково-дослідними
установами, організаціями та підприємствами про організацію науковотехнічних робіт (1968–1982);
звіти про діяльність заводу (1965–1982);
звіти про чисельність і склад кадрів (1965–1982);
штатні розписи (1965–1982); кошториси і плани фінансування (1965–
1982); звіти про фінансово-господарську діяльність (1965–1982);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1965–
1982).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1967–1982);
особові картки звільнених працівників (1965–1982);
особові рахунки по зарплаті (1965–1982);
акти розслідування нещасних випадків (1973–1982).
1

Документи за 1944–1965 рр. зберігаються в Державному архіві Миколаївської
області.
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ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. З.І. НЕКРАСОВА
Архівний фонд – 4041 справа за 1942–2005 рр.
Адреса: 49050, Дніпропетровськ, площа Академіка Стародубова, 1;
тел.: (056) 776-53-15, факс: (056) 776-59-24;
e-mail: isi-nasu@a-teleport.com; http://www.isi.dnepr.net.
Інститут чорної металургії АН УРСР створено у грудні 1939 р. у Харкові з відділеннями в Дніпропетровську та Києві (постанова РНК УРСР від
16.11. 1939 р. № 1491). У 1953 р. Інститут переведено до Дніпропетровська. Враховуючи потреби галузі, у 1963 р. уряд вирішив передати Інститут
у підпорядкування Державному комітетові по чорній металургії зі статусом головної наукової організації. Під час реорганізації системи державного управління промисловістю у 1965 р. Інститут був підпорядкований
Міністерству чорної металургії СРСР. Постановою КМ УРСР від
14.06. 1991 р. № 40 Інституту присвоєне ім’я академіка З.І. Некрасова. У
1992 р. розпорядженням КМ України від 06.02. 1992 р. № 70-рд Інститут
переданий з підпорядкування Комітету по металургійній промисловості
України в підпорядкування АН України.
Основні напрями діяльності Інституту: енерго- і ресурсозбереження на
всіх стадіях металургійного циклу; кардинальне покращення якості металопродукції і доведення її до рівня вимог міжнародних стандартів; розробки по створенню надійного високоефективного обладнання і систем автоматичного управління; розширення сировинної бази підприємств гірничо-металургійного комплексу з орієнтацією на природні ресурси України;
розробка нових теоретичних концепцій, оригінальних технічних рішень і
комп’ютерних програм для вирішення першочергових завдань чорної металургії.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
В.І. Большаков,
К.П. Бунін,
Н.О. Воронова,
М.М. Доброхотов,
С.М. Кожевніков,
Г.В. Курдюмов,
М.В. Луговцов,
В.Л. Мазур,
З.І. Некрасов, В.Л. Пилюшенко, В.М. Cвєчніков, К.Ф. Стародубов,
Ю.М. Таран-Жовнір, І.М. Францевич, О.П. Чекмарьов та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1992, 1997); накази директора Інституту з основної
діяльності (1992–2000);
листування з органами державної влади та їх відомствами, Президією
та Відділеннями НАН України, науково-дослідними установами, організаціями та підприємствами про організацію науково-дослідних робіт (1992–
2000);
протоколи засідань при дирекції (1997–2000);
протоколи засідань ученої ради (1992–2000);
тематичні та робочі плани НДР (1992–2000);
звіти про наукову діяльність Інституту (1992–2000);
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штатні розписи (1992–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1992–2000);
стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1992, 1993, 2000).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах НДР (1990–2005);
заявки на винаходи (1992–1997, 2000–2005); патенти України та Росії
на винаходи (1992, 1995–1998, 2002–2005).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1942–2004);
особові справи звільнених працівників (1942–2004); особові картки звільнених працівників (1992–2004);
відомості по нарахуванню зарплати (1942–2004).
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ
ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ
Архівний фонд – 4603 справи за 1947–2004 рр.
Адреса: 03057, Київ 57, вул. Желябова, 2-а;
тел. 456-62-82, факс: 456-60-91;
e-mail: admin@ittf.kiev.ua.
Постановою Раднаркому УРСР від 16.11. 1939 р. № 1483 в м. Харків
був створений Інститут енергетики АН УРСР та організовано його Київську філію. Під час німецької окупації Інститут був евакуйований в м. Копейськ Челябінської області. У лютому 1944 р. Інститут енергетики відновив свою діяльність в Києві.
Згідно з постановами Президії АН УРСР від 23.03. 1947 р. (протокол
№ 8) та РМ УРСР від 05.05. 1947 р. № 639 Інститут енергетики був розділений на два інститути: Інститут теплоенергетики та Інститут електротехніки АН УРСР.
Інститут теплоенергетики АН УРСР мав Харківський філіал і Львівське
відділення. За рішенням Президії АН УРСР від 28.10. 1949 р. Львівське
відділення було передано Інституту використання газу АН УРСР.
Постановами РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та Президії АН УРСР
від 15.01. 1964 р. № 4 Інститут теплоенергетики реорганізований в Інститут технічної теплофізики АН УРСР.
За постановою РМ УРСР від 08.12. 1966 р. № 26-923 та розпорядженням Президії АН УРСР від 18.01. 1967 р. № 46 при Інституті створено Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасообмінних технологічних процесів. На базі Інституту також функціонує Експериментальний механічний завод тепломасообмінних апаратів. За участю
ІТТФ НАН України створено державне підприємство «Інженерний Центр
«Сушка», державне підприємство «Екотерм», ТОВ «Енергія-Інвест» та два
спільних українсько-в'єтнамських підприємства.
Основні напрями діяльності Інституту: теплофізичні дослідження процесів у теплоенергетичному устаткуванні при використанні традиційних
та відновлюваних джерел енергії та розробка методів підвищення його
ефективності, надійності та екологічної безпеки; розвиток теорії теплообміну та її застосування для підвищення ефективності процесів передачі та
використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки; розвиток теорії
переносу теплоти та речовини для підвищення ефективності діючих та
розробки принципово нових енергоощадних і ресурсозберігаючих теплотехнологій; розвиток теорії вимірювання теплових величин та її застосування при розробці нових теплофізичних приладів і систем для підвищення метрологічного забезпечення експлуатації енергетичного та іншого
теплотехнічного обладнання.
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Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: О.А. Геращенко,
Є.П. Дибан, А.А. Долінський, О.О Кремньов, В.І. Толубінський, І.Т. Швець,
О.Н. Щербань та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови РМ УРСР і Президії АН УРСР про розділ Інститут енергетики
на Інститут електротехніки і Інститут теплофізики (1947); постанови і розпорядження РМ УРСР, Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1949–
1973); накази директора Інституту з основної діяльності (1947–1989);
листування з ЦК КПУ, Президією АН УРСР, Міністерством нафтової
промисловості СРСР та ін. організаціями з питань науково-дослідної роботи
Інституту (1947–1973);
протоколи засідань ученої ради (1947–1949, 1973–1989);
тематичні та робочі плани НДР (1947–1989); протоколи приймання та обґрунтування завершених НДР (1967–1989);
звіти про науково-організаційну та науково-дослідну роботу Інституту
(1947–1966, 1974–1982, 1988); річні звіти про роботу наукових відділів (1967–
1989);
доповідні записки, огляди, довідки про виконання тематичних планів і
НДР (1971–1989);
договори про співробітництво з науково-дослідними установами і промисловими підприємствами (1951–1961, 1977–1989);
протоколи виробничих нарад відділів Інституту (1950, 1955–1959); документи (плани, протоколи, звіти) наукових семінарів відділів (1960–1989);
документи (листування, програми, довідки, звіти) про міжнародне співробітництво (1967–1989);
тематичний план демонстрації досягнень Інституту на ВДНГ СРСР (1963);
програма і план проектування будівель Інституту теплоенергетики (1951);
документи (стенограма, протоколи, резолюції) координаційних нарад науково-дослідних інститутів і вузів в області теплотехніки і загальних проблем
енергетики (м. Київ) (1950–1958); документи (протокол, стенограма) науковотехнічної конференції Інституту в м. Києві (1947);
звіти про чисельність і склад кадрів (1949–1989); списки наукових працівників (1947–1958, 1961–1965, 1974–1985, 1987);
штатні розписи (1947–1989); кошториси (1949–1989);
документи (протоколи, стенограми, звіти) спеціалізованої вченої ради для
захисту дисертацій (1974–1989);
документи (протоколи засідань, колективні договори, кошториси, звіти)
профкому (1974–1989);
звіти про роботу Наукової ради по проблемі «Високотемпературна теплофізика» (1962–1966); документи (плани, протоколи засідань, річні звіти) Наукової ради по проблемі «Теплотехнологія» (1984–1989).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1947–1966, 1973–1991, 1994, 2001);
дисертації (1947–1963, 1966–1980, 1984, 1987–1989);
заявки на винаходи (1970–1989); авторські свідоцтва (1964–1987, 1989);
патенти (1971–1972, 1976–1979);
рукописи статей, направлених за кордон (1974–1977, 1980).
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Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1963–2004),
особові справи звільнених працівників (1966–2004); особові картки звільнених працівників (1990–2004);
картотека особових рахунків (1967–1983); особові рахунки по нарахуванню зарплати (1947–1962, 1984–1994).
У фонді Інституту відклались документи Інституту енергетики АН
УРСР 1, а саме: положення про Інститут енергетики АН УРСР (1940), постанови Раднаркомів СРСР і УРСР, а також Президії АН УРСР, що стосуються
діяльності Інституту (1944), листування з Наркоматом електростанцій СРСР,
Всесоюзним науково-технічним товариством, Президією АН УРСР та ін. організаціями з питань науково-дослідної роботи Інституту (1941–1947), протоколи засідань ученої ради Інституту (1940–1947), тематичні плани науководослідних робіт Інституту (1940–1947), річні звіти про наукову роботу Інституту (1940–1946), звіт про діяльність Інституту енергетики АН УРСР за період перебування в м. Копейськ Челябінської обл. (1943), протоколи семінарів
електротехнічного відділу (1944–1947), штатні розписи і кошторис адміністративно-господарських витрат (1945–1947), наукові звіти по завершених темах
(1940–1947), дисертації (1939, 1944–1946), рукописи наукових робіт (1942,
1944, 1946), накази директора Інституту з особового складу (1939–1947).
ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ
ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ
Архівний фонд – 812 справ за 1967–1997 рр.
Адреса: 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2.
тел. 424-96-42
Спеціальне дослідно-конструкторське бюро з інтенсифікації тепломасообмінних процесів створено згідно з рішенням РМ СРСР від 30.11. 1966 р.
№ 5338 і РМ УРСР від 08.12. 1966 р. № 26-923, розпорядженням Президії АН
УРСР від 18.01. 1967 р. № 46 при Інституті технічної теплофізики АН УРСР.
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 09.02. 1976 р. № 606-Б СДКБ перейменовано з 01.01. 1976 р. в Дослідне конструкторсько-технологічне бюро.
Основні напрями діяльності бюро: проведення конструкторських, дослідно-промислових, дослідницьких робіт по впровадженню, необхідних для широкого використання в різних галузях народного господарства методів інтенсифікації тепломасообміну і теплообміну, що розробляються Інститутом технічної теплофізики.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1967–1986); розпорядження директора з основної діяльності (1967–1983);
1

Інститут енергетики АН УРСР згідно постанови РМ УРСР від 05.05. 1947 р. був
розділений на Інститут теплоенергетики та Інститут електротехніки АН УРСР і з
цього часу припинив свою діяльність.
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тематичні плани конструкторських робіт (1968–1986);
звіти про виконання тематичних планів (1973–1986);
звіти про чисельність та склад кадрів (1968–1986);
штатні розписи (1967–1986); кошториси (1972, 1982–1984); фінансовий
план (1973); звіти про фінансово-господарську діяльність (1967–1969, 1975–
1986).
Науково-дослідна документація
Заявки на винаходи (1967–1986); авторські свідоцтва на винаходи (1968–
1984).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1977–1995);
особові справи звільнених працівників (1985–1997); особові картки звільнених працівників (1987–1997);
особові рахунки по зарплаті (1967–1997).

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ
ІМ. А.М. ПІДГОРНОГО
Архівний фонд – 4875 справ за 1970–2001 рр.
Адреса: 61046, Харків 46, вул. Д. Пожарського, 2/10;
тел. (0572) 94-55-14, факс 94-46-35;
e-mail: admi@ipmach.kharkov.ua.
В 1943 р. на базі відділу гідродинаміки Інституту енергетики АН УРСР
була організована Лабораторія проблем швидкохідних машин і механізмів
в м. Уфа як самостійна науково-дослідна установа АН УРСР, яка після
звільнення м. Києва була переведена туди. Згідно постанови РМ УРСР від
17.07. 1944 р. № 810 Лабораторія почала свою діяльність в м. Києві з
01.10. 1944 р.
На основі постанови РМ УРСР від 19.04. 1948 р. № 613 відбулося переведення Лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР
в м. Харків і злиття з нею Харківського філіалу.
Президія АН УРСР в грудні 1954 р. (протокол від 28.12. 1954 р. № 51)
прийняла рішення орієнтувати лабораторію на вирішення наукових задач
в області гідромашинобудування. При цьому постановою Президії АН
УРСР від 11.06. 1955 р. (протокол № 45 б) Лабораторія проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР з 01.06. 1955 р. була перейменована в
Лабораторію гідравлічних машин АН УРСР.
Згідно постанови РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 «Про реорганізацію наукових установ АН УРСР» Президія АН УРСР своєю постановою
від 15.01. 1964 р. № 4 реорганізувала Лабораторію гідравлічних машин у
Харківський філіал Інституту механіки АН УРСР.
Згідно постанов РМ УРСР від 12.02. 1970 р. та Президії АН УРСР від
26.02. 1970 р. № 73 «Про реорганізацію Харківського філіалу Інституту
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механіки АН УРСР в Харківський філіал Інституту технічної теплофізики
АН УРСР», наказом керівника філіалу від 08.01. 1971 р. № 3 Харківський
філіал Інституту механіки АН УРСР був підпорядкований Інституту технічної теплофізики АН УРСР.
На виконання постанов РМ УРСР від 27.04. 1972 р. № 190 і Президії
АН УРСР від 11.05. 1972 р. № 177 «Про створення в м. Харкові Інституту
проблем машинобудування АН УРСР», наказом директора Інституту від
30.06. 1972 р. № 1 на базі Харківського філіалу Інституту теплофізики АН
УРСР був організований Інститут проблем машинобудування АН УРСР.
Постановою Президії НАН України від 23.10. 1996 р. № 340 Інституту
присвоєно ім’я академіка А.М. Підгорного.
Основні напрями діяльності Інституту: здійснення фундаментальних і
прикладних досліджень в галузі машинобудування, вивчення динаміки і
міцності турбомашин, дослідження щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів країни, зниження забруднення повітряного
басейну, викликаного тепловими двигунами і енергоустановками, дослідження по використанню водню як палива для транспорту і енергетики.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: О.Є. Божко,
Г.Ф. Проскура,
В.Л. Рвачов,
Ю.М. Мацевитий,
А.М. Підгорний,
Ю.Г. Стоян, А.О. Тарелін, А.П. Філіпов, Л.О. Шубенко-Шубін та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1979, 1993, 1998, 1999); постанови і розпорядження
Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1970–1981); накази директора з основної діяльності (1970–2001);
листування з Президією АН УРСР та іншими організаціями про розвиток і напрями науково-дослідних робіт і науково-технічної інформації
(1970–1990);
протоколи засідань ученої ради (1970–2001);
тематичні і робочі плани НДР (1971–1972, 1981–2001);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту (1970–
2001); статистичні звіти Інституту про виконання науково-технічних робіт
спеціального призначення для потреб оборони і безпеки (1995, 1999,
2000); звіти Інституту про виконання науково-дослідних, дослідних, проектних і конструкторських робіт (1972–1985);
реєстраційні та інформаційні картки НДР (1971–1990); протоколи
приймання завершених НДР (1986–2001);
цільова комплексна науково-технічна програма «Енергокомплекс»
(1985);
перелік найважливіших наукових досліджень з проблем машинобудування на період 1991–2010 рр. (1991);
документи (звіти, програми, обґрунтування, листування) про міжнародне співробітництво (1970–1990);
документи (плани, програми, протоколи, звіти) про проведення спільних наукових досліджень з зарубіжними організаціями (1980–1990);
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документи (обґрунтування, статті, протоколи) про участь співробітників Інституту в міжнародних з’їздах, конгресах, конференціях (1971–1972,
1979);
звіт Інституту про створені вперше в Україні зразки типів машин, устаткування, апаратів та приладів (2001);
документи (відзиви, рішення ученої ради, виписки із протоколів) про
висунення доктора технічних наук, професора А.М. Підгорного для обрання членом-кореспондентом АН УРСР (1973);
звіти про чисельність і склад кадрів (1970–1985); списки наукових працівників (1970–1990);
звіти про роботу аспірантури (1970–2001);
штатні розписи (1970–2001); кошториси і плани фінансування (1970–
2001); звіти про фінансово-господарську діяльність (1970–1998);
звіт Інституту про використання коштів Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (1999);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–1995);
документи (колективні договори, протоколи засідань, звіти) профкому
(1970–2001).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1986–1990);
дисертації (1970–1990);
заявки на винаходи (1970–1990); свідоцтва на винаходи (1970–1990);
технічні завдання і умови, програми, методики проведення наукових
досліджень (1974–1990).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1970–2001);
особові справи звільнених працівників (1970–2001);
відомості з нарахування заробітної плати (1970–1973); особові рахунки
по зарплаті (1974–2001).

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Архівний фонд – 7871 справа за 1947–2004 рр.
Адреса: 03057, м. Київ 57, проспект Перемоги, 57;
тел.: 456-01-51, 456-51-00;
факс (044) 456-94-94, 454 –76-99;
e-mail: ied@ied.org.ua
У 1947 р. в м. Київ організований Інститут електротехніки АН УРСР на
базі електротехнічного відділу Інституту енергетики АН УРСР згідно по167

станови РМ УРСР від 05.05. 1947 р. № 639 і рішення Президії АН УРСР
(протокол від 24.03. 1947 р. № 8).
Згідно з постановами РМ СРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 і Президії АН
УРСР від 15.01. 1964 р. № 4 Інститут електротехніки АН УРСР реорганізований в Інститут електродинаміки АН УРСР.
01.11. 1979 р. згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від
23.04.1979 р. № 176-Б і наказом директора Інституту електродинаміки від
12.10. 1979 р. № 77 на базі Дослідного виробництва Інституту створено
СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту електродинаміки АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження і розробка методів
аналізу і засобів обчислювальної техніки і режимної автоматики для оптимізації режимів роботи складних енергосистем; дослідження і розробка
електромагнітних і напівпровідникових приладів перетворення параметрів
електромагнітної енергії з підвищеними показниками; комплексні дослідження глибокого охолодження і явища надпровідності для створення могутнього електротехнічного обладнання; інформаційно-вимірювальні системи та метрологічне забезпечення в енергетиці; комплексні енергетичні
системи з відновлюваними джерелами енергії.
Серед співробітників Інституту – відомі вчені України: Б.П. Борисов,
І.В. Волков, Ф.Б. Гриневич, Ю.П. Ємець, О.В. Кириленко, В.Г. Кузнєцов,
С.О. Лебедєв,
К.О. Липківський,
А.Д. Нестеренко,
В.Ф. Рєзцов,
Б.С. Стогній,
Г.Г. Счастливий,
С.Г. Таранов,
Н.А. Шидловська,
А.К. Шидловський, А.А. Щерба, М.М. Юрченко та ін.
Науково-організаційна документація
накази директора з основної діяльності (1947–2002); розпорядження
Президії АН УРСР «Про передачу в Інститут електродинаміки АН УРСР
підрозділів Київського політехнічного інституту з тематикою по джерелам
енергії, що відновлюються» (1987);
листування з Президією НАН України про організацію наукових досліджень (1955–1990, 1999–2002); листування з Відділенням фізикотехнічних проблем енергетики АН УРСР про виконання науководослідних робіт, координаційних планів і програм (1981–1987);
доповідні записки в Президію АН УРСР про наукові досягнення Інституту (1972–1998);
протоколи засідань ученої ради та документи до них (доповіді, доповідні записки, звіти) (1947–2002);
довготривала програма розвитку провідних наукових напрямів Інституту на період до 1990 р. (1976); пропозиції Інституту і концепції розвитку
енергетики України на період до 2005 р. (1989);
тематичні і робочі плани НДР (1947–2002); протоколи приймання завершених НДР (1970–2002);
звіти про наукову діяльність Інституту (1955–2002);
протоколи наукових семінарів (1993–1998);
документи (програми, звіти, договори, листування) з міжнародного
співробітництва (1958–1991, 1999–2002); документи (постанова, пропози168

ції, інформації) про роботу національної робочої групи «Електрофізика і
електротехніка» Проблемної комісії наукового співробітництва АН соціалістичних країн (1982–1990);
документи (план, анотації) про участь у виставках (1970); документи
(план, анотації, проспекти) про участь Інституту в міжнародному ярмарку
в Лейпцигу (1978);
документи (представлення, анотація) про висунення на здобуття Державної премії СРСР роботи «Створення і промислове освоєння комплексу
вимірювальних засобів для контролю і аналізу якості електроенергії»
(1987);
звіти про чисельність і склад кадрів (1955–2002);
звіти про роботу аспірантури (1977–2002);
штатні розписи (1947–2002); кошториси і плани фінансування (1947–
1978, 1987–2002); звіти про фінансово-господарську діяльність (1947–
2002);
документи (протоколи, стенограми) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1969–2002);
документи (плани, звіти) про роботу комісії «Перетворення параметрів
електричної енергії» (1975–1979); документи (протоколи, звіти) республіканської координаційної ради по проблемі «Забезпечення надійної, безпечної і економічної експлуатації АЕС, що вводяться в УРСР» (1976); документи (постанова, план, протоколи, звіти) Наукової ради «Наукові основи
електроенергетики» (1976–1999);
звіти про роботу ради молодих вчених (1982–1992).
документи (протоколи, звіти, колективні договори) профкому (1957–
2002);
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1947–2002);
дисертації (1947–1992); автореферати дисертацій (1950–1970);
технічні завдання на виконання НДР (1991–1997);
тези доповідей, доповіді співробітників Інституту на конференціях та
семінарах (1961–1970);
заявки на винаходи (1971–2002); авторські свідоцтва на винаходи
(1966–1970, 1992–1995);
наукові статті співробітників Інституту (1949–1952, 1967);
збірники праць Інституту (1949–1970); монографії співробітників Інституту (1953–1956, 1963–1970);
патентна документація (клопотання та рішення на видачу патентів на
винахід) (1992–2000); патенти України та Росії на винаходи (1993).
Документація з особового складу
накази директора з особового складу (1955–2004);
особові картки звільнених працівників (1974–1980); особові справи звільнених працівників (1947–2004);
особові рахунки по зарплаті (1947–2004);
списки працюючих в шкідливих умовах (1949–1951, 1956–1957).
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СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Архівний фонд – 344 справи за 1979–1991 рр. 1
СКТБ з ДВ Інституту електродинаміки АН УРСР створено
01.11. 1979 р. згідно постанови Бюро Президії АН УРСР від 23.04. 1979 р.
№ 176-Б і наказу директора Інституту електродинаміки від 12.10. 1979 р.
на базі Дослідного виробництва Інституту електродинаміки.
Основні напрями діяльності СКТБ з ДВ: отримання нових результатів в
області техніки електроенергоприладів і електромеханічних систем, автоматизація і управління в енергетиці, управління режимами енергосистем,
інформаційно-вимірювальних приладів, автоматизація обчислювальних
процесів, створення економічно прогресивних виробів і технологічних
процесів.
Згідно постанови Президії АН України від 25.12. 1991 р. № 343 СКТБ
було реорганізовано в структурний підрозділ Інституту електродинаміки.
Науково-організаційна документація
Накази директора Бюро з основної діяльності (1979–1987); документи
(розпорядження, накази, довідка, листування) про створення Бюро (1979);
протоколи нарад директора (1982–1985);
листування з Президією АН УРСР з науково-організаційних питань
(1984–1987);
тематичні плани спеціальних дослідно-конструкторських робіт (1979–
1987);
звіти про чисельність і склад кадрів (1979–1987); списки наукових працівників (1979–1988);
штатні розписи (1979–1987); звіти про фінансово-господарську діяльність (1979–1987).
Науково-технічна документація
Авторські свідоцтва на винаходи (1980–1987).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1979–1991);
особові справи звільнених працівників (1979–1991); особові картки звільнених працівників (1980, 1989–1990);
особові рахунки по зарплаті (1979–1989).

1

Фонд СКТБ зберігається в архіві Інституту електродинаміки за адресою: м. Київ,
просп. Перемоги, 57.
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ВІДДІЛЕННЯ МАГНЕТИЗМУ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Архівний фонд – 154 справи за 1992–2000 рр.
Адреса: 61106, Харків 106, вул. Індустріальна, 19;
тел./факс: (0572) 99-21-62;
e-mail: magnetizm@kharkov.com.
У 1970 р. за наказом Міністра електротехнічної промисловості СРСР
від 13.01. 1970 р. № 03 створено Харківське відділення Всесоюзного науково-дослідного Інституту електромеханіки, перетвореного у Науководослідний Інститут електромеханіки Держоборонпроммашу України відповідно наказу Держоборонпроммашу УРСР від 14.11. 1991 р. № 24. Згідно з наказом Фонду державного майна України від 03.09. 1992 р. № 364 та
постановою Президії АН України від 07.10. 1992 р. № 265 Харківське відділення перетворено у Відділення магнетизму Інституту електродинаміки
НАН України.
Основні напрями наукової діяльності Відділення: дослідження магнітних полів технічних об’єктів і розробка методів цілеспрямованого впливу
на структуру цих полів; розв’язання проблем магнітного захисту автономних об’єктів, магнітної сумісності технічних засобів, використання магнітних полів в технологічних процесах.
Науково-організаційна документація
Статут Відділення (1992); доповнення до статуту (1996); накази і постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Відділення
(1992–2000); накази керівника Відділення з основної діяльності (1992–
2000);
протоколи засідань ученої ради (1994–2000);
положення про структурні підрозділи Відділення, посадові інструкції
співробітників (1992);
робочі плани НДР (1993, 1997–2000); тематичні картки НДР (1993–
2000); протоколи приймання завершених НДР (1994, 1996–2000);
річні звіти про діяльність Відділення (1993–2000);
плани роботи семінару «Методи та засоби зменшення магнітних полів
технічних об’єктів» (1997–2000);
документи (довідки, списки та звіти) про підготовку та підвищення
кваліфікації кадрів (1992, 1993);
звіти про чисельність і склад кадрів (1994–2000);
кошториси (1996–2000); штатні розписи (1992–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1992–2000);
документи (кошториси, протоколи засідань, звіти) профкому (1992–
1995).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1994–2000);
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дисертації (1995, 1999);
авторські свідоцтва на винаходи (1992).
Документація з особового складу
Накази керівника Відділення з особового складу (1992–2000);
особові справи звільнених працівників (1992–2000);
відомості з нарахування заробітної плати (1992–2000).

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ІМ. Г.Є. ПУХОВА
Архівний фонд – 839 справ за 1981 – 1986 рр.
Адреса: 03164, Київ 164, вул. Генерала Наумова, 15;
тел.: 424-10-63, факс: 424-05-86;
e-mail: svetlana@ipme.kiev.ua, http://www.ipme.kiev.ua.
Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР був створений
згідно з постановами РМ УРСР від 06.01. 1981 р. № 3 та Президії АН
УРСР від 07.02. 1981 р. № 8.
У 2000 р. за постановою Кабінету Міністрів України від 08.11. 2000 р.
№ 1675 Інституту було надано ім’я його засновника академіка
Г.Є. Пухова.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження фундаментальних
проблем електроенергетики і теоретичної електротехніки; аналіз і синтез
складних електричних ланцюгів і систем; дослідження процесів, що швидко протікають, в енергетиці, розробка з цією метою методів побудови проблемно-орієнтованих моделюючих систем; розробка методів моделювання
і застосування засобів обчислювальної техніки в енергетиці і інших галузях народного господарства.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: С.Д. Винничук,
В.С. Годлевський, А.М. Давиденко, В.Ф. Євдокимов, Г.Є. Пухов та ін.
Науково-організаційна документація
накази директора з основної діяльності (1981–1986);
листування з Президією АН УРСР і Відділенням ФТПЕ з питань організації науково-дослідних робіт (1981–1986);
протоколи засідань ученої ради (1981–1986);
тематичні і робочі плани НДР (1981–1986); реєстраційні та інформаційні картки НДР (1981–1986); протоколи приймання і оцінювання завершених НДР (1981–1986);
звіти про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту (1981–
1986);
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документи (звіти, листування) про міжнародне співробітництво (1982–
1986);
документи (протоколи редакційних нарад, звіти) редколегії журналу
«Електронне моделювання» (1981–1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1981–1986); списки наукових співробітників (1981–1986);
звіти про роботу аспірантури (1982–1986);
штатні розписи (1981–1986); кошториси і плани фінансування (1981–
1986);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1981–1986);
документи (протоколи засідань, загальних зборів) профкому (1983–
1986).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1983–1986);
дисертації (1981–1986);
заявки на винаходи (1981–1986); свідоцтва на винаходи (1982–1986).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1981–1986);
особові справи звільнених працівників (1981–1986);
особові рахунки по зарплаті (1981–1986).

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Архівний фонд – 1140 справ за 1988–2001 рр.
Адреса: 04070, Київ 70, вул. Покровська, 11;
тел./факс: 417-01-42;
e-mail: common@general-energy.org.ua;
http://www.ienergy.kiev.ua
У 1988 р. створено Інститут проблем енергозбереження АН УРСР згідно з постановою Президії АН УРСР від 06.04. 1988 р. № 138. За постановою Президії НАН України від 26.02. 1997 р. № 83 Інститут проблем енергозбереження реорганізовано в Інститут загальної енергетики НАН України.
Основні напрями діяльності Інституту: розробка і удосконалення методів і засобів дослідження довготривалого розвитку паливно-енергетичного
комплексу України; розробка наукових основ визначення змін в системах
показників енергетичної ефективності і рівнів енергоспоживання з урахуванням міжгалузевих і галузевих структурних зрушень; розробка методів і
засобів енергоекономічного аналізу і оптимізації структури і режимів
управління виробництвом, транспортуванням і споживанням електричної і
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теплової енергії, оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій в розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: М.М. Кулик,
О.В. Новосельцев, О.А. Шрайбер та ін.
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1988–1998);
дисертації (1990–1991);
свідоцтва на винаходи (1988–1991).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1988–2001);
особові справи звільнених працівників (1988–2001); особові картки звільнених працівників (1988–2001);
особові рахунки по зарплаті (1988–1994); розрахунково-платіжні відомості по зарплаті (1993–2001).

ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ
Архівний фонд – 470 справ за 1979–2006 рр.
Адреса: 04070, Київ 70, вул. Андріївська, 19;
тел.: 425-50-68; факс: 537-22-41;
e-mail: ceti@i.kiev.ua.
В жовтні 1979 р. у складі Інституту електродинаміки АН УРСР був
створений Сектор магнітогідродинамічних генераторів електроенергії
(постанова Президії АН УРСР від 03.10. 1979 р. № 392), який в 1980 р. був
перетворений у Відділення. З 01.01. 1983 р. Відділення було передано у
склад Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР згідно постанови Президії АН УРСР від 14.07. 1982 р. № 345.
В 1985 р. Відділення магнітогідродинамічних генераторів електроенергії перетворено у Відділення високотемпературного перетворення енергії
(постанова Президії АН УРСР від 06.02. 1985 р. № 63). У 1988 р. Відділення передано Інституту проблем енергозбереження АН УРСР.
У лютому 1996 р. з метою поглиблення та прискорення досліджень з
розробки чистих високоефективних вугільних технологій для енергетики і
впровадження їх результатів на теплових електростанціях України та на
виконання постанови Президії НАН України від 18.10. 1995 р. № 264 «Про
роботу Комісії НАН України з питань реформування Академії» спільними
наказом від 12.02. 1996 р. № 20/29 на базі Відділення високотемпературного перетворення енергії Інституту проблем енергозбереження НАН
України було створено Науково-технічний центр вугільних енерготехно174

логій подвійного підпорядкування: НАН України та Мінпаливенерго
України.
Зважаючи на важливість наукових напрямків і проблем з розробки чистих високоефективних вугільних енерготехнологій, що вирішувалися Науково-технічним центром вугільних енерготехнологій НАН України та Мінпаливенерго України, отримання ним результатів для енергетики України, Центр було реорганізовано в Інститут вугільних енерготехнологій, за
ним було збережено статус подвійного підпорядкування (наказ від
24.12. 2002 р. № 464/752 НАН України та Мінпаливенерго України).
У 2007 р. з метою упорядкування управління об’єктами державної власності Інститут вугільних енерготехнологій змінив своє подвійне підпорядкування і за спільним наказом НАН України та Мінпаливенерго України (наказ від 14.05. 2007 р. № 145 та № 230) на сьогодні є Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.
Основні напрями діяльності Інституту: створення нових високоефективних екологічно чистих технологій використання українського вугілля в
енергетиці, розробка сучасних маловитратних методів запобігання викидам шкідливих речовин теплових електростанцій у довкілля, тепло- та
електрофізичні дослідження, спрямовані на підвищення ефективності перетворення теплової енергії в електричну.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Ю.П. Корчевий, О.Ю. Майстренко та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1979–1999, 2003–2004);
листування з Президією НАН України з науково-організаційних питань
(1979–1999, 2003–2004);
протоколи засідань ученої ради (1979–1998, 2003–2004);
тематичні і робочі плани НДР (1979–1998, 2003–2004);
звіти про наукову та науково-організаційну діяльність установи (1979–
1999, 2003–2004);
протоколи приймання завершених НДР (1980–1989); протоколи наукових семінарів (1997–1999, 2003–2004);
документи (листування, звіти) про міжнародне співробітництво (1980–
1999),
звіти про чисельність і склад кадрів (1982–1986, 1997–1999, 2003–
2004);
звіти про роботу аспірантури (2003–2004);
штатні розписи (1980–1999, 2003–2004); кошториси (1979–1999, 2003–
2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1994–1999, 2003–
2004);
документи (кошториси, протоколи засідань) профкому (1996–1999,
2003–2004).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (2004–2006).
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Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1979–1999, 2003–2004);
особові справи звільнених працівників (1996–1999, 2003–2004); особові
картки звільнених працівників (1996–1999, 2003–2004);
особові рахунки працівників по зарплаті (1990–1999, 2003–2004);
список працюючих в шкідливих умовах (1997–1999, 2003–2004);
акт про розслідування нещасного випадку (1988).

ІНСТИТУТ ГАЗУ
Архівний фонд – 5870 справ за 1949–2004 рр.
Адреса: 03113, Київ 113, вул. Дегтярівська, 39;
тел.: 456-44-17, факс: 456-88-30;
e-mail: ig-secr@i.com.ua.
http://www.ingas.vtv.kiev.ua
Згідно з розпорядженням РМ СРСР від 25.06. 1949 р. № 9756-р та постанови ЦК КП(б)У і РМ УРСР від 11.07. 1949 р. № 1814 був організований в системі АН УРСР Інститут використання газу в промисловості і комунальному господарстві. В структурі Інституту був Львівський філіал,
ліквідований в 1952 р. з метою концентрації наукової роботи.
Згідно з постановами РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та Президії
АН УРСР від 15.01. 1964 р. № 4 Інститут використання газу в промисловості і комунальному господарстві був перейменований в Інститут газу
АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: розробка наукових основ і створення методів підготовки, переробки транспорту природного газу, використання його як моторного палива і отримання нових видів палива для двигунів; розробка прогресивних технологій і обладнання для підвищення
ефективності використання газу як хімічної сировини і палива з урахуванням захисту повітряного басейну від забруднення; процеси і апарати хімічної технології газу; автоматизація і управління технологічними процесами; захист повітряного басейну від забруднень.
В 1980–1990 рр. Інститут був головною організацією з реалізації республіканської програми по розробці ефективних методів боротьби із забрудненням повітряного басейну, з 1986 р. – очолював в АН УРСР проведення
робіт в галузі використання природного газу в якості моторного палива.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Б.І. Бондаренко, К.А. Гребінь, М.М. Доброхотов, А.Е. Єринов, І.М. Карп,
В.Я. Конюх, В.Ф. Копитов, К.Є. Махорін, І.Я. Сігал та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії НАН України стосовно діяльності
Інституту (1949–1980, 2002–2004); накази директора з основної діяльності
(1949–2004);
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довідка про історію та сучасний стан Інституту (1997);
листування з Президією НАН України, установами, організаціями та
підприємствами про виконання постанов і доручень, організації наукових
досліджень, НДР (1971–2004);
вітальні адреси Інституту на честь його 50-річчя (1999);
протоколи засідань ученої ради (1950–2004);
тематичні і робочі плани НДР (1951–2004); протоколи приймання завершених НДР (1965–2001); реєстраційні картки НДР (1982–1988);
звіти про наукову діяльність Інституту (1952–1970, 1981–2004); звіти
про діяльність наукових відділів (1981–2004);
листування про науково-технічне співробітництво з Європейською
економічною комісією ООН, США, Італією, Францією, Чехословаччиною,
Англією і ФРН (1974);
договори про науково-технічне співробітництво з інститутами, організаціями, підприємствами (1975–1988);
документи (звіти, довідки, листування) про виконання координаційних
планів і програм (1981–1983);
документи (карти, пропозиції, довідки) про впровадження розробок
Інституту (1981);
документи (постанова, протокол, довідки) про виконання завдань програми «Енергокомплекс» (1982–1985); документи (плани, довідки, звіти)
про участь у виконанні продовольчої програми і програми «Агрокомплекс» (1982);
протоколи науково-технічних семінарів відділів (1978–1988);
акти перевірки наукової і науково-організаційної діяльності Інституту і
Дослідного виробництва (1972–1979);
документи (плани, програми, звіти, листування) з міжнародного співробітництва (1958–1994);
документи (програма, звіт) про проведення семінару «Науково-технічні
розробки Інституту – підприємствам Києва і Київської області (день відкритих дверей)» (1988);
рекомендації Інституту газу по зниженню шкідливих викидів в атмосферу з димовими газами ТЕЦ і крупних котелень м. Києва (1975);
документи (тематико-експозиційні плани, листування) про участь у
всесоюзних і міжнародних виставках (1981–1988); диплом ВДНГ УРСР
про нагородження Інституту за успіхи в економічному і соціальному розвитку УРСР (1987);
статут малого підприємства «Центр з випробування і впровадження обладнання з використання палива», затверджений директором Інституту
(1991);
документи (протокол, довідка) про висунення роботи «Розробка і впровадження оптимального проектування і будівництва магістральних газопроводів» на здобуття Державної премії СРСР (1982); документи (протокол, анотації) про висунення «Циклу праць по теорії адсорбенції розчинних речовин, технології отримання і застосування адсорбентів для очи177

щення промислових стічних вод» на здобуття Державної премії УРСР в
області науки і техніки (1983);
протоколи засідань редколегії журналу «Екотехнології та ресурсозбереження» (2002–2004);
список співробітників Інституту – учасників Великої Вітчизняної війни
1941–1945 рр. (1974);
звіт про участь співробітників в роботі по ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС і пропозиції з цього питання (1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1949–2004);
звіти про роботу аспірантури (1951–2001);
штатні розписи (1949–2004); кошториси і плани фінансування (1949–
2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1949–2004);
документи (протоколи, стенограми засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1981–1999, 2002–2004);
документи (протоколи, звіти) наукових рад «Теоретичні основи хімічної технології газу» (1966–1968, 1984), «Захист атмосферного басейна від
забруднень» (1969–1976), «Перспективи комплексного використання газу
в народному господарстві» (1969).
документи (протоколи, звіти, колективні договори) профкому (1971–
2004)
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1950–2004);
дисертації (1950–1967, 1978–1991, 2002–2004); автореферати (1950–
1979, 2002–2003);
заявки і свідоцтва на винаходи працівників Інституту (1959–2004);
патентна документація (заявки і корисні моделі, розроблені працівниками Інституту) (1996–2001); патенти України на винаходи працівників
Інституту (1992–1997, 2002–2004); патенти Росії на винаходи працівників
Інституту (1992–1996).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1956–2004);
особова справа чл.-кор. Н.М. Мхітаряна (2003); особові справи звільнених працівників (1949–2004); особові картки звільнених працівників
(1966–2004);
особові рахунки по зарплаті (1949–2004).
У фонді Інституту відклалися також документи Львівського філіалу Інституту використання газу АН УРСР: документи (накази, списки, листування) про передачу Інституту використання газу Львівського філіалу
Інституту теплоенергетики АН УРСР (1949); накази директора по філіалу
(1950); положення про Львівський філіал (1951); тематичні плани НДР філіалу (1950, 1952); документи (довідки, інформації, листування та ін.) про
роботу філіалу (1950).
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ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Архівний фонд – 120 справ за 2004–2006 рр.
Адреса: 02094, Київ, вул. Червоногвардійська 20-а;
тел./факс: 537-26-57;
e-mail: renewable@ukr.net, http://www.ive.org.ua.
Інститут відновлювальної енергетики НАН України створений в січні
2004 р. згідно з постановою Президії НАН України від 10.12. 2003 р.
№ 299.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження особливостей процесів перетворення сонячної енергії в сонячних колекторах і фотобатареях,
розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення схем та
конструкцій з метою підвищення енергоефективності; розроблення ефективних методів і засобів перетворення, акумуляції та використання енергії
вітру; дослідження та обґрунтування науково-технічних та технікоекономічних і екологічних аспектів комплексного використання геотермальних ресурсів; дослідження та розробка способів підвищення ефективності та використання гідроенергетичних ресурсів малих річок України; розроблення та дослідження схем комплексного використання відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії різних видів, розроблення методик раціонального вибору їх структури, параметрів; дослідження особливостей
перетворення відновлювальних органічних енергоносіїв та удосконалення
схем та конструкцій енергогенеруючих установок, які використовують
відновлювальні органічні енергоносії.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Н.М. Мхітарян, В.Ф. Рєзцов та ін.
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (2004–2006);
заявки на винаходи та патенти (2004–2006);
доповіді V міжнародної конференції «Нетрадиційна енергетика ХХІ
століття» (2004); доповіді VІ міжнародної конференції «Відновлювальна
енергетика ХХІ століття» (2005).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (2004–2005);
особові справи звільнених працівників (2004–2005); особові картки
звільнених працівників (2004–2005);
особові рахунки по зарплаті (2004–2005).

179

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ ІНСТИТУТУ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»
Архівний фонд – 190 справ за 2000–2005 рр.
Адреса: 02094, Київ 94, вул. Червоногвардійська, 20-а;
тел./ факс: 537-26-57;
e-mail: mntс@mbox.com.ua.
В 2000 р. створено Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики при Інституті електродинаміки НАН України згідно постанови Бюро Президії НАН України від 28.04. 2000 р. № 128-Б та рішення Міжгалузевої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій
(протокол від 30.03. 2000 р. № 11).
Центр діє як державне підприємство. В 2000–2003 рр. науковометодичне керівництво його діяльністю здійснював Інститут електродинаміки НАН України, а згідно постанови Президії НАН України від
10.12. 2003 р. № 299 – Інститут відновлювальної енергетики НАН України.
Основними напрямами діяльності Центру є: проведення досліджень
щодо формування перспективних напрямів розвитку вітроенергетики в
Україні; наукове забезпечення з питань розробки, проектування, будівництва та експлуатації вітроагрегатів та вітроелектричних станцій; науковий
супровід виконання завдань Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій.
Науково-організаційна документація
Постанова Президії НАН України «Про створення МНТЦ вітроенергетики НАН України при Інституті електродинаміки НАН України» (2000);
накази директора Центру з основної діяльності (2000–2005);
листування з Президією НАН України та міністерствами стосовно виконання їх доручень (2000–2005);
протоколи засідань науково-технічної ради (2000–2005);
плани НДР (2001–2004);
протоколи про наміри співробітництва з організації виробництва в
Україні вітротурбін з німецькою фірмою «Nordex» (2000);
довідки про реформування управління розвитком нетрадиційної енергетики та вітроенергетики в Україні (2001); аналітична довідка про виконання «Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій» за
1997–2004 рр. (2004);
програма науково-технічної конференції «Особливості будівництва та
експлуатації вітроенергетики в умовах України» (2002);
звіти про чисельність і склад кадрів (2000–2005);
штатні розписи (2000–2005); звіти про фінансово-господарську діяльність (2000–2005).
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Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (2000–2005);
доповіді ІV Міжнародної конференції «Нетрадиційна енергетики в ХХІ
столітті» (2003); доповідь «Пропозиції щодо розвитку відновлювальної
енергетики до енергетичної стратегії України» (2003); патент (2003).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (2000–2005);
контракти з працівниками на виконання робіт (2000–2005);
особова справа чл.-кор. НАН України Н.А. Шидловської (2004); особові справи звільнених працівників (2001–2005); особові картки звільнених
працівників (2000–2005);
відомості з нарахування зарплати (2000–2005).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Архівний фонд – 268 справ за 1972–1983 рр.
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Лисогорська, 12;
тел./факс: 525-27-37.
У 1972 р. було створено Дослідне виробництво Інституту ядерних досліджень АН УРСР на основі постанови Бюро Президії АН УРСР від
20.01. 1972 р. № 21-Б.
Дослідне виробництво, будучи складовою частиною Інституту ядерних
досліджень, здійснювало виробничо-господарську діяльність згідно з науково-дослідним профілем Інституту.
З метою забезпечення конструкторсько-експериментальної бази для
наукових розробок Інституту ядерних досліджень АН УРСР і швидкого
впровадження отриманих результатів в народне господарство постановою
Бюро Президії АН УРСР від 23.04. 1979 р. № 177-Б створено Спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро з Експериментальним виробництвом
Інституту ядерних досліджень АН УРСР.
Основні напрями діяльності СКТБ з ЕВ були: проектування нового
прогресивного обладнання, приладів, технологічних процесів, проведення
пошукових і випробувально-дослідницьких робіт згідно з тематикою Інституту ядерних досліджень АН УРСР.
Згідно постанови Бюро Президії АН УРСР від 29.04. 1982 р. № 220-Б
СКТБ об’єдналось з Дослідним виробництвом.
Постановою Президії НАН України від 25.11. 2002 р. № 281 було створено МНТЦ «Укриття» НАН України, якому за постановою Президії НАН
України від 08.07. 2002 р. № 207 було підпорядковано СКТБ з ДВ. Поста181

новою Президії НАН України від 18.02. 2004 р. № 44 МТНЦ «Укриття»
було реорганізовано в Державне підприємство «Інститут проблем безпеки
атомних електростанцій» НАН України, до якого передано і СКТБ з ДВ.
Науково-організаційна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР стосовно діяльності
установи (1972–1977); накази директора з основної діяльності (1972–
1983);
техпромфінплани (1972–1983); виробничі плани (1979–1983);
статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації робітників
(1972–1977);
штатні розписи (1972–1983); звіти про фінансово-господарську діяльність (1972–1977).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1972–1983);
особові справи звільнених працівників (1972–1983); особові картки
звільнених працівників (1972–1983);
відомості з нарахування заробітної плати (1972–1983);
списки співробітників, працюючих в шкідливих умовах (1973–1976).

ХАРКІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИТУТУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ АН
УРСР
Архівний фонд – 83 справи за 1943–1949 рр. 1
09.08. 1944 р. РНК УРСР прийняв рішення (постанова № 1036) про організацію в м. Харкові Філіалу Інституту енергетики АН УРСР. Згідно з
цією постановою, на основі постанови Президії АН УРСР від
08.09. 1944 р., наказом директора Інституту енергетики від 09.09. 1944 р.
№ 75 був організований Харківський філіал Інституту енергетики АН
УРСР.
Згідно постанов Президії АН УРСР від 23.03. 1947 р. (протокол № 8) та
РМ УРСР від 05.05. 1947 р. № 639 Інститут енергетики АН УРСР був розділений на Інститут електротехніки АН УРСР та Інститут теплоенергетики
АН УРСР. Харківський філіал був переданий Інституту теплоенергетики
АН УРСР. За постановою РМ УРСР від 19.04. 1948 р. № 613 Харківський
філіал Інституту теплоенергетики АН УРСР був об’єднаний з Лабораторією
проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР.

1

Документи Харківського філіалу зберігаються в архіві Інституту проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного
за
адресою:
61046,
м. Харків,
вул. Д. Пожарського, 2/10.
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Науково-організаційна документація
Накази керівника харківської групи Інституту енергетики АН УРСР з
основної діяльності (1943–1949); постанови РМ і Президії АН УРСР, що
стосуються діяльності філіалу (1947–1948);
акти і довідки про збитки, завдані німецькими військами Інституту енергетики у Харкові (1943);
протоколи засідань ученої ради (1944, 1947);
тематичні плани НДР (1945–1948);
звіти про виконання тематичного плану НДР (1944–1947);
звіт про чисельність і склад кадрів (1946);
штатні розписи і кошториси витрат (1944–1948); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1944–1948);
документи (колективні договори, протоколи засідань, звіти) профкому
(1944–1948).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1945–1948).
Документація з особового складу
Особові рахунки та відомості працівників по зарплаті (1944–1948),
список працівників філіалу (1945).
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ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Архівний фонд – 677 справ за 1954–1990 рр.
Адреса: 03680, м. Київ, проспект Науки, 47;
факс: 525-44-63;
е-mail: interdep@kinr.kiev.ua, kinr@kinr.kiev.ua,
http://www.kinr.kiev.ua.
Інститут ядерних досліджень АН УРСР було створено згідно постанови
РМ УРСР від 18.03. 1970 р. № 154 та постанови Президії АН УРСР від
26.03. 1970 р. № 105 на базі ряду відділів Інституту фізики АН УРСР, що
займалися дослідженнями в галузі ядерної фізики.
Згідно постанови Бюро Президії АН УРСР від 23.04. 1979 р. № 177-Б
при Інституті було створено Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро з експериментальним виробництвом.
Основні напрями наукової діяльності Інституту: фундаментальні і прикладні роботи в галузі ядерної фізики, атомної енергетики, фізики твердого тіла та радіаційної фізики, фізики плазми, радіоекології та радіобіології.
З більшості традиційних для Інституту напрямів склалися широковідомі наукові школи під керівництвом відомих вчених: з нейтронної фізики
(акад. НАН України О. І. Лейпунський і акад. НАН України М.В. Пасічник), фізики ядерних реакцій з зарядженими частинками (академік НАН
України О.Ф. Німець), мікроскопічної теорії ядра (чл.-кор. НАН України
В.М. Струтинський, д.ф.-м.н. В.М. Коломієць), ядерної спектроскопії (чл.кор. НАН України Г.Д. Латишев і акад. НАН України І.М. Вишневський).
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Г.Д. Латишев,
І.М. Вишневський,
В.С. Карасьов,
І.Д. Конозенко,
О.І. Лейпунський,
О.Ф. Німець,
В.Н. Ораєвський,
Л.Л. Пасічник,
М.В. Пасічник, В.М. Струтинський, В.Й. Сугаков та ін.
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1970–1990);
дисертації (1954–1956, 1970–1990);
тези та анотації доповідей співробітників Інституту на семінарах, нарадах та конференціях (1970–1990);
заявки на винаходи (1970–1990); свідоцтва на винаходи (1970–1989).
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ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НАН УКРАЇНИ ТА МНС УКРАЇНИ
Архівний фонд – 234 справ за 1991–2001 рр.
Адреса: 03680, Київ 142, просп. Академіка Палладіна, 34-а;
факс: 424-00-60, 423-83-37
e-mail: igns@i.com.ua; http://www.igns.com.ua.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 22.04. 1991 р. № 108 з метою
концентрації і координації науково-дослідних робіт, спрямованих на
вивчення та оздоровлення екологічної ситуації в Україні було створено
Відділення радіогеохімії навколишнього середовища як структурний підрозділ Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (з 19.02. 1993 р. –
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення).
В квітні 1996 р. згідно з розпорядженням Президії НАН України від
19.02. 1996 р. № 237 створено Державний науковий центр радіогеохімії
навколишнього середовища на базі ліквідованих Відділення радіогеохімії
навколишнього середовища та Відділення металогенії Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України.
З 28.10. 1996 р. Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища підпорядкований НАН України та МНС України.
Згідно з постановою Президії НАН України від 12.07. 2000 р. № 208 та
спільного наказу Президії НАН України і МНС України від 16.05. 2001 р.
№ 136/123 Центр перейменовано в Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України. Інститут адміністративно підпорядкований НАН України; МНС України здійснює методичне керівництво
Інститутом в частині, що стосується спільних прикладних розробок.
Основні напрями діяльності Інституту: геохімія, радіогеоекологія і космохімія; техногенно-екологічна безпека; встановлення закономірностей
поведінки радіонуклідів та хімічних елементів природного і техногенного
походження в навколишньому середовищі; підготовка рекомендацій з
оздоровлення екологічної ситуації в Україні; вивчення питань поводження
з радіоактивними відходами (РАВ), зберігання і захоронення РАВ, в тому
числі в глибинних геологічних формаціях; вирішення комплексних питань
геології та моніторингу навколишнього середовища в цілях народногосподарських потреб України; наукове супроводження геологорозвідувальних
та вишукувальних робіт щодо технологічних розробок уранової промисловості.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Г.М. Бондаренко,
Р.Я. Бєлєвцев, В.П. Бухарєв, Б.О. Горлицький, Є.О. Куліш, Г.В. Лисиченко,
Ю.П. Мельник, Е.В. Саботович, І.Ф. Шраменко та ін.
Науково-організаційна документація
Постанова Президії АН УРСР № 108 «Про створення Відділення радіогеохімії навколишнього середовища Інституту геохімії і фізики мінералів
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АН УРСР» (22.04. 1991); документи (постанова, угода, статут, зміни до
угоди і статуту) про створення і діяльність Центру (1996); накази керівника Відділення (1992–1996), директора Центру, Інституту з основної діяльності (1996–2001);
статут державного малого підприємства «Екоінформ» (1996);
листування з Президією НАН України та МНС України про організацію наукових досліджень (1992–2001);
плани НДР (1992–2001);
протокол наради в Мінчорнобилі України з розгляду методики складання ландшафтно-геохімічних і радіоекологічних карт за участю співробітників Центру (1992);
акт вилучення на самостійний баланс Відділення зі складу Інституту
геохімії і фізики мінералів (01.04. 1992);
звіти про наукову діяльність (1993, 1996–2001);
протоколи приймання результатів НДР (1995, 1999–2001);
річні звіти про роботу наукових відділів (1993–2001);
договір про наукове співробітництво з Інститутом геології Литви
(1993);
документи конференції «Шляхи поетапного реформування і удосконалення єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації» (1997);
звіти про чисельність і склад кадрів (1992, 1996);
звіт про роботу аспірантури і докторантури (1993);
кошториси і штатні розписи (1994–2001); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1992–2001);
документи (протоколи, стенограми і звіти) спеціалізованої вченої ради
для захисту дисертацій (1996–2001);
документи (протоколи засідань і зборів, колективні договори) профкому (1996–2001).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1995–2001).
Документація з особового складу
Накази керівника Відділення (1992–1996), директора Центру (1996–
2000), директора Інституту (2001) з особового складу;
особові справи звільнених працівників (1992–2001); особові картки
звільнених працівників (1992–1998);
контракти з працівниками на виконання робіт (1994–1996);
особові рахунки по зарплаті (1992–2001).
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л.В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
Архівний фонд – 3934 справи за 1939–1985 рр.
Адреса: 03028, Київ-28, просп. Науки, 31;
тел./факс: 525-62-16;
e-mail:admini@inphyschem-nas.kiev.ua,
http://www.inphyschem-nas.kiev.ua.
Інститут
фізичної
хімії
був
створений
06.11. 1927 р.
у
м. Дніпропетровськ на базі Науково-дослідної кафедри електронної хімії
Дніпропетровського гірничого інституту НКО УСРР. У 1934 р. переданий
до структури ВУАН згідно з постановою Президії ВУАН від 13.02. 1934 р.
(протокол № 6). У 1938 р. Інституту присвоєно ім’я видатного вченогохіміка, акад. Л.В. Писаржевського, у 1944 р. – переведено до м. Київ.
З Інститутом нерозривно пов`язана діяльність ряду видатних учених,
праці яких мали велике значення для розвитку хімічної науки. Це широко
відомі піонерські роботи засновника Інституту акад. Л.В. Писаржевського
в галузі електронної хімії, фундаментальні праці акад. О.І. Бродського з
хімії ізотопів, основоположні праці акад. В.А. Ройтера з фундаментальних
проблем каталізу – теорії передбачення каталітичної дії, макрокінетики
гетерогенно-каталітичних процесів; чл.-кор. Я.Б. Гороховатського з каталізу в рідкій фазі, чл.-кор. Г.І. Голодця з кінетики і механізму реакцій гетерогенно-каталітичного окиснення, чл.-кор. Л.І. Бударіна з кінетики та
механізму швидких реакцій комплексоутворення та ін.
Основні напрями діяльності Інституту: теорія хімічної будови, кінетика
і реакційна здатність; каталіз; адсорбція і адсорбенти; хімія високих енергій; фізико-неорганічна хімія.
У 1994 р. створено Виробничо-технологічний комплекс державних підприємств «Радма», «Катек», «Колоран» Інституту на базі заснованого в
1972 р. Дослідного виробництва Інституту.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України в галузі хімії:
О.І. Бродський,
П.П. Будников,
В.М. Власенко,
Г.І. Голодець,
Я.Б. Гороховатський,
В.Г. Кошечко,
Л.М. Марковський,
Л.В. Писаржевський, В.Д. Походенко, В.Д. Присяжний, В.А. Ройтер,
В.В. Стрелко, К.Б. Яцимирський та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1983,
1984); накази директора Інституту з основної діяльності (1941–1985);
листування з Президією АН УРСР, установами та організаціями з питань координації наукових досліджень (1940, 1941, 1948–1970);
акт від 25.07. 1944 р. про збитки, нанесені німецькими військами Інституту в Дніпропетровську (1944);
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документи (протокол, характеристики, довідки) про відзначення 60річчя з Дня народження акад. О.І. Бродського (1955);
листування акад. П.П. Будникова з акад. О.І. Бродським з питань проведення НДР (1945–1950);
звіти про наукову діяльність акад. О.І. Бродського (1942, 1956–1967);
звіти про наукову діяльність акад. П.П. Будникова (1944, 1946–1949); звіти
про наукову діяльність акад. В.А. Ройтера (1957, 1960, 1961, 1963, 1967);
документи
(протоколи,
біографії,
відгуки)
про
висунення
О.І. Бродського і О.Л. Давидова на здобуття Державної премії (1941);
документи (плани, звіти) про роботу ученої ради (1964–1985); протоколи засідань ученої ради (1940–1985);
плани НДР (1941–1985); протоколи приймання завершених НДР (1971–
1985); плани впровадження результатів завершених НДР (1976–1985);
документи (інформації, довідки) про діяльність Інституту (1939–1963,
1966–1985); плани розвитку Інституту (1976–1985); плани і характеристики найважливіших результатів досліджень Інституту (1966–1985); плани і
звіти з винахідницької і патентно-ліцензійної роботи (1971–1985);
документи (листування, інформації, звіти) про міжнародне співробітництво Інституту (1955–1971, 1975–1979);
довідки про видавничу діяльність (1944–1954, 1959, 1966, 1975–1977);
звіти про чисельність і склад кадрів (1940–1985); контрольні списки
наукових працівників (1950–1963, 1973–1985);
звіти про роботу аспірантури (1940, 1941, 1976–1985);
штатні розписи (1942–1985); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–1985);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–1985);
документи (протоколи засідань, колективні договори) про діяльність
профкому (1973–1985);
документи (протоколи засідань, плани робіт, звіти про діяльність) Наукової ради «Теорія хімічної будови, кінетики і реакційної здатності»
(1959–1985); документи (протоколи засідань, плани робіт, довідки, доповіді, звіти) Наукової ради «Наукові основи підбору і вдосконалення каталізаторів» (1960–1963);
документи (постанова Президії АН УРСР, листування, акт передавання
основних засобів) про створення Калуського СКТБ (1977–1979).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад. О.І. Бродського, Л.М. Марковського, В.Д. Походенка, В.А. Ройтера,
В.В. Стрелка,
К.Б. Яцимирського,
чл.-кор.
Г.І. Голодця,
Я.Б. Гороховатського, В.М. Власенка) (1964–1975, 1980–1985);
робочі журнали для записів наукових досліджень (1964–1971);
заявки на винаходи (з них виконані під керівництвом акад.
В.В. Стрелка,
К.Б. Яцимирського,
чл.-кор.
В.М. Власенка,
Я.Б. Гороховатського, В.Д. Присяжного) (1964–1974, 1976–1985);
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дисертації, автореферати (1964–1985);
доповіді, тези доповідей працівників (1964–1969);
авторські свідоцтва на винаходи (1964–1969).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1961–1962, 1971–
1985);
особові справи академіків О.І. Бродського (1969), В.А. Ройтера (1973),
чл.-кор. Я.Б. Гороховатського (1976); особові справи звільнених працівників (1954, 1966–1985); особові справи здобувачів наукових ступенів (1942–
1963); списки аспірантів (1971–1974, 1981–1985);
штатно-посадові книги (1961–1963, 1981–1984);
особові рахунки по зарплаті (1943–1963, 1972–1985).

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТАЛІЗ І ЕКОЛОГІЯ»
ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
Архівний фонд – 56 справ за 1994–2004 рр.
Адреса: 03028, Київ-28, просп. Науки, 31;
тел./факс: 525-72-42.
Державне підприємство «Каталіз і екологія» Інституту фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського створене в 1994 р. на базі каталізаторної та монтажно-механічної дільниць реорганізованого Дослідного виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського.
Згідно постанови Бюро Президії АН України «Про реформування дослідно-виробничої бази Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
АН України» від 29.10. 1993 р. № 302-Б та наказу директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського «Про виконання Постанови Бюро
Президії АН України від 29.10. 1993 р. № 302-Б» від 06.01. 1994 р. № 1
Дослідне виробництво Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
припинило свою діяльність і було реформоване у Виробничотехнологічний комплекс малих колективних підприємств Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського.
Згідно з розпорядженням Президії НАН України від 28.07. 1999 р.
№ 1014 МКП «Катек» отримало статус Державного підприємства із затвердженням відповідного статуту.
Основні напрями діяльності ДП «Катек»: збільшення обсягу виробництва і прискорення впровадження каталізаторів очистки вентиляційних і
відхідних газів для потреб промисловості і сільського господарства; виготовлення промислових і модельних апаратів очистки газів; пусконалагоджування і відпрацювання технологій очистки газових викидів;
розроблення нових і вдосконалення існуючих технологій виробництва ка189

талізаторів; вдосконалення існуючих і розробка нових апаратів газоочистки та ін.
Науково-організаційна документація
Статут підприємства (1999); документи (постанови, накази, договори)
про заснування та перереєстрацію підприємства (1993, 1994, 1999); накази
директора підприємства з основної діяльності (1995, 1996, 1998, 2002,
2004);
листування підприємства з установами та організаціями з питань науково-організаційної діяльності (1996);
договори про встановлення наукових, виробничих зв’язків підприємства з фірмами та товариствами (1994);
звіти та інформації про діяльність підприємства (1994−2004);
бухгалтерські звіти й баланси підприємства (1994−2004);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1999,
2001).
Документація з особового складу
Накази директора підприємства з особового складу (1994–2004);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1994–2004).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ
ІМ. Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
Архівний фонд – 451 справа за 1972–1994 рр. 1
В 1972 р. було створене Дослідне виробництво Інституту фізичної хімії
ім. Л. В. Писаржевського у відповідності з постановою Президії АН УРСР
від 24.02. 1972 р. № 71.
Основні напрями діяльності: радіаційно-хімічна технологія, промисловий каталіз та технологія композиційних матеріалів. Розробка досліднопромислових технологій проводилася на основі фундаментальних і прикладних досліджень Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського.
Постановою Бюро Президії АН України «Про реформування дослідновиробничої бази Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН
України» від 29.10.1993 р. № 302-Б і наказом директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського «Про виконання Постанови Бюро Президії АН України від 29.10.1993 р. № 302-Б» від 06.01. 1994 р. № 1 Дослідне виробництво Інституту було реорганізоване і припинило свою діяльність, на його базі створено Виробничо-технологічний комплекс Інституту
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, до якого ввійшли державні під1

Документи Дослідного виробництва зберігаються в архіві Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського за адресою: 03028, Київ 28, просп. Науки, 31.
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приємства: «Радіаційні матеріали» (РАДМА), «Каталіз і екологія»
(КАТЕК), «КОЛОРАН».
Науково-організаційна документація
Положення про Дослідне виробництво (1972); накази директора ДВ з
основної діяльності (1977–1993);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності ДВ (1972, 1973,
1984, 1986);
плани розвитку ДВ (1972–1987);
звіти про діяльність (1975–1990);
документи про впровадження розробок (1975–1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1975–1993);
штатні розписи (1972–1991); плани фінансування (1973–1990); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1972–1993).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1972–1981, 1988);
технічні умови (1978, 1982, 1987, 1988); технічні розробки (1990–1992);
свідоцтва на винаходи (1975–1984).
Документація з особового складу
Накази директора виробництва з особового складу (1972–1994);
особові справи звільнених працівників (1972–1994);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1972–1993);
акти про розслідування нещасних випадків (1973–1991).

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Архівний фонд – 7624 справи за 1941–2000 рр.
Адреса: 03680, Київ-142, просп. Академіка Палладіна, 32/34;
тел.: 424-34-61, факс: 424-30-70;
e-mail: office@ionc.kar.net.
У 1929 р. в м. Харків був створений Науково-дослідний інститут хімії
Наркомату освіти УРСР, який згідно з постановою Президії ВУАН від
26.06. 1931 р. (протокол № 17) переведений до складу Академії. До нього
була приєднана Хімічна лабораторія ВУАН, яка у 1919–1928 рр. працювала на базі КПІ. У 1945 р. згідно з постановами РНК УРСР від 12.06. 1945 р.
№ 934 та Президії АН УРСР від 28.09. 1945 р. № 20/7 Інститут хімії реорганізований в Інститут загальної і неорганічної хімії, директором якого
став академік А.В. Думанський.
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У 1988 р. при Інституті відповідно до постанови Бюро Президії АН
УРСР від 30.12. 1988 р. № 516-Б було створено СКТБ з ЕВ.
Згідно з постановою Президії АН України від 29.09. 1993 р. № 270 Інституту загальної і неорганічної хімії присвоєно ім’я В.І. Вернадського.
Основні напрями діяльності Інституту: координаційна хімія в розплавлених газофазних та плазмохімічних умовах; синтез оптичних, високоочистних оксидних матеріалів, надпровідної і тугоплавкої кераміки; дослідження іонних розплавів; нові наукоємні функціональні неорганічні металовмісні речовини, матеріали, покриття; екологічний та економічний кругообіг неорганічних металовмісних речовин (вторинна сировина).
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: А. К. Бабко,
А. Г. Білоус, С. В. Волков, О. В. Городиський, Ю. К. Делімарський,
А. В. Думанський, О. Г. Зарубицький, В.О. Ізбеков, Л. А. Кульський,
Я.Н. Фіалков, І.А. Шека, В. П. Яворський та ін.
Науково-організаційна документація
Накази і розпорядження Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1954, 1955); накази директора Інституту з основної діяльності (1942–
2000);
листування з Президією НАН України, органами влади, науковими
установами з питань організації наукової діяльності Інституту (1946,
1950–2000);
протоколи засідань ученої ради (1945–2000);
плани НДР Інституту (1944–2000);
звіти про наукову діяльність Інституту (1944–2000); звіти про діяльність наукових відділів (1951, 1983–2000);
рецензії і відгуки на наукову роботу Інституту (1947–1962);
документи (плани, протоколи) по закінчених НДР (1965–1970, 1983–
2000);
плани наукових конференцій (1968–1975);
документи (плани, звіти) про видавничу діяльність (1953–1982);
протоколи засідань редколегії «Українського хімічного журналу»
(1992–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1964–2000);
звіти про роботу аспірантури (1956, 1963, 1983–2000);
штатні розписи (1944–1988, 1992–2000); кошториси витрат (1946–1988,
1993–2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1946–2000);
документи (звіти про діяльність, списки осіб, що захистили дисертації)
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1983–2000);
протоколи засідань профкому (1983–2000);
документи (плани робіт, протоколи засідань, доповіді, рішення) Наукової ради «Неорганічна хімія» (1983–1985); документи (протоколи засідань,
плани НДР, звіти про діяльність) Наукової ради «Електрохімія» (1983–
1985); документи (списки членів, плани НДР, звіти про діяльність) Наукової ради «Синтез і глибока очистка неорганічних сполук» (1986–1989);
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протоколи засідань Наукової ради «Електрохімічна кінетика і управління
електродними процесами» (1985–1989);
документи (листування, протоколи засідань, звіти) про діяльність Одеських лабораторій Інституту (1959–1963);
документи (протоколи засідань, кошториси, звіти про фінансовогосподарську діяльність) первинної організації Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва (1983–1985).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад.
А.К. Бабка,
О.В. Городиського,
Ю.К. Делімарського,
А.В. Думанського;
чл.-кор.
А.Г. Білоуса,
О.Г. Зарубицького,
Я.Н. Фіалкова, І.А. Шеки) (1941, 1942, 1945–2000);
дисертації (1942−2000);
заявки на винаходи (з них виконані під керівництвом академіка
Ю.К. Делімарського) (1965–1991, 1993, 1996, 1998–2000);
свідоцтва на винаходи (1982–1991, 1996, 1999, 2000).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1956–2000);
особові справи звільнених працівників та аспірантів (1944, 1947, 1951–
2000); особові справи здобувачів наукових ступенів (1944−1963);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1945−2000).

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Архівний фонд – 7281 справа за 1939–2004 рр.
Адреса: 02660, Київ 94, вул. Мурманська, 5;
тел.: 559-06-67, факс: 573-26-43;
e-mail: ioch@bpci.kiev.ua; http://www.ioch.kiev.ua.
У 1939 р. згідно постанов Президії АН УРСР від 23.05. 1939 р. № 13/2
та від 01.07. 1939 р. № 15/23 створено Інститут органічної хімії і технології на базі Інституту хімічної технології АН УРСР та Сектора органічної
хімії Інституту хімії АН УРСР. Під час Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр. Інститут був тимчасово об’єднаний з Інститутом хімії АН УРСР,
а з 01.10. 1945 р. виокремлений у самостійну установу під назвою Інститут
органічної хімії АН УРСР (постанови РНК УРСР від 12.06. 1945 р. № 934
та Президії АН УРСР від 28.09. 1945 р. № 20/7).
У 1968 р. при Інституті за ініціативою акад. О.В. Кірсанова створено
Дослідне виробництво. Постановою Президії АН УРСР від 02.04. 1983 р.
№ 217 при Інституті створено Відділення біоорганічної хімії, яке у 1987 р.
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за постановою Президії АН УРСР від 16.01. 1987 р. № 16 було реорганізоване в Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР.
У 1992 р. наукові дослідження з хімії високомолекулярних сполук передані Інституту хімії високомолекулярних сполук, з цього часу в Інституті суттєво розширені роботи з пошуку нових і ресинтезу імпортованих високоефективних лікарських засобів.
Інститут органічної хімії є основним центром, що координує теоретичні
і прикладні дослідження з органічної та елементоорганічної хімії.
Основні напрями діяльності: теоретичні та експериментальні дослідження будови, кольоровості та реакційної здатності органічних сполук;
тонкий органічний синтез; хімія гетеро атомних органічних сполук; супермолекулярна хімія макроциклічних сполук тощо. Практичне значення
досліджень впроваджується у пошуку сполук і матеріалів з новими властивостями: біологічно активних сполук – ліків, пестицидів – засобів боротьби з шкідниками сільського господарства; регуляторів росту рослин –
сенсибілізаторів для фотокінопромисловості; комплексоутворювачів для
гідрометалургії; хімічних добавок для полівінілхлоридних виробів; полімерних матеріалів для ендопротезування і медичних клеїв.
Інститут підтримує творчі зв’язки з науковими закладами різних країн:
Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Франції, Японії тощо.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: П.В. Головін,
Ю.Г. Гололобов, Г.І. Деркач, А.І. Кіпріанов, О.В. Кірсанов, В.П. Кухар,
М.О. Лозинський, Л.М. Марковський, І.К. Мацуревич, В.Г. Шапошников,
Є.О. Шилов, В.П. Яворський, О.О. Ясников та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1990, 1996); статут Дослідного виробництва Інституту (1992); виписки з протоколів засідань Президії АН УРСР про організацію Інституту (1939, 1945); постанови Президії АН УРСР про зміни в
структурі Інституту (1983, 1987); накази директора Інституту з основної
діяльності (1945–2004);
листування з НАН України та органами влади стосовно діяльності Інституту (1963–2004);
протоколи засідань ученої ради (1945–2004);
плани НДР (1946–2004); обґрунтування нових тем НДР (1996−2004);
протоколи приймання завершених НДР (1967, 1970–2004); плани впровадження завершених НДР (1962, 1965);
звіти про діяльність Інституту (1945–1951, 1965–2004); звіти про винахідницьку роботу (1986–1993);
доповіді директорів Інституту про діяльність установи (1976, 1977,
1985, 1989, 1990, 1995);
аналітична довідка про розвиток органічної хімії в Україні за 1934–
1964 рр. (1964);
довідка про діяльність акад. Є.О. Шилова (1963); звіти про діяльність
акад. Є.О. Шилова (1966, 1968);
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документи (постанови Президії НАН України, протоколи) про обрання
М.О. Лозинського на посаду директора Інституту (2003);
пропозиції комісії (за участю акад. Л.М. Марковського) з принципів
впорядкування базового бюджетного фінансування інститутів Відділення
хімії НАН України на 1996 р. (1996);
документи (сценарій, списки нагороджених працівників, вітальні адреси) про відзначення 60-річчя Інституту (1999);
повідомлення акад. Л.М. Марковського на засіданні Відділення хімії
НАН України, присвячене 100-річчю акад. А.І. Кіпріанова (1996);
протокол приймання в Інституті Міністра хімічної промисловості СРСР
Л.А. Костандова (1976);
документи (постанови Президії НАН України, протоколи, обґрунтування, листування, плани, звіти, довідки, переліки) про розробку Інститутом лікарських засобів (1979−2003);
перелік наукових та науково-технічних розробок Інституту, що використані в оборонній промисловості в 1941–1945 рр. (1945);
документи (листування, протоколи засідань, списки учасників, звіти,
тези доповідей) наукових конференцій (1955, 1957, 1959, 1961, 1962, 1964–
1970, 1986–2004);
документи (листування, довідки, меморандуми, резюме, звіти) про
міжнародне співробітництво з науково-дослідними установами (1958,
1961, 1962, 1964–2004);
протоколи засідань конкурсних комісій (1987, 1989–1995, 1997−2000,
2003, 2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (1955, 1957, 1960–2004); списки
наукових працівників (1956, 1957, 1961, 1962, 1964−1966, 1969, 1971,
1980−2004); списки аспірантів (1971–1995);
звіти про роботу аспірантури (1959−1961, 1963–1970, 1975, 1976, 1978–
2004);
штатні розписи (1944–2004); кошториси витрат (1944–2004); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1946–2004);
документи (протоколи засідань, стенограми, списки членів, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1948–1951, 1971–2004);
документи (протоколи засідань, колективні договори, звіти) профкому
(1956–2004);
документи (постанови, протоколи, пропозиції) про створення відділу
Інституту в м. Одеса (1972–1973);
документи (статут, установчий договір, свідоцтво, акти) про діяльність
МП «Синпро» при Інституті (1991–2000);
документи (плани НДР, інформації, звіти) про роботу Наукової ради з
проблеми «Хімія елементоорганічних сполук» (1966–1970).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад.
А.І. Кіпріанова,
О.В. Кірсанова,
М.О. Лозинського,
Л.М. Марковського, Є.О. Шилова, чл.-кор. П.В. Головіна) (1945–2004);
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технічні завдання, технічні умови (1978−2004);
дисертації (1941–1953, 1955–2004); автореферати (1949–1953, 1955–
1970, 1993−2004);
відбитки наукових праць і статей акад. А.І. Кіпріанова (1925−1962);
тези доповідей (1961, 1993, 2003, 2004); статті в міжнародних виданнях
(2003, 2004);
авторські свідоцтва на винаходи, патенти (з них виконані під керівництвом акад. А.І. Кіпріанова, О.В. Кірсанова, М.О. Лозинського) (1964–
2004); заявки на винаходи (з них виконані під керівництвом акад.
О.В. Кірсанова, М.О. Лозинського, Л.М. Марковського) (1963–2004).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1945–2004);
особова справа акад. Є.О. Шилова (1970); особова справа чл.-кор.
П.В. Головіна (1961); особові справи звільнених працівників (1959–1970,
1986−2004); особові картки звільнених працівників (1986–2004);
особові рахунки по зарплаті (1943–2004);
штатно-посадові книги (2003, 2004);
акти про розслідування нещасних випадків (2000);
списки працюючих зі шкідливими речовинами (2001−2004).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Архівний фонд – 801 справа за 1968–2003 рр. 1
Адреса: 02094, Київ 94, вул. Червоноткацька, 60;
тел./факс: 552-73-20.
Дослідне виробництво Інституту органічної хімії створене у 1968 р. на
основі постанови Президії АН УРСР від 12.06. 1968 р. № 212 за ініціативою акад. О.В. Кірсанова.
За розпорядженням Президії АН УРСР від 20.04.1989 р. № 560 та наказом директора виробництва від 26.04. 1989 р. № 51 при Дослідному виробництві створено Консультативно-інженерний центр, ліквідований у 1991 р.
Основні напрями діяльності: виготовлення на дослідних установках дослідних партій нових хімічних продуктів, синтезованих в Інституті органічної хімії (в т.ч. лікарських засобів, ветеринарних медикаментів, препаратів); розробка на дослідних установках технологічних процесів одержання
хімічних продуктів; надання технічної допомоги у проектуванні та освоєнні на підприємствах дослідно-промислових або промислових установок;
1

Деяка документація науково-організаційного характеру Дослідного виробництва
відклалася також в архіві Інституту органічної хімії за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 5.
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виготовлення нестандартного обладнання для проведення науководослідних робіт Інституту та Виробництва тощо.
Науково-організаційна документація
Статути ДВ (1992, 1996); накази директора Виробництва з основної
діяльності (1971–2003);
протоколи засідань науково-технічної ради (1987−1989, 1997, 1998);
промфінплани (1987−1990);
звіти про діяльність Виробництва (1968–1992);
документи (плани, звіти) про винахідницьку діяльність (1972−1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1968−1988); списки наукових працівників (1987, 1988);
штатні розписи (1969–2003); кошториси і плани фінансування
(1968−1986, 1997, 1998, 2000−2003); звіти про фінансово-господарську
діяльність (1968−2003);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1981–
1987, 2002);
документи (розпорядження Президії АН УРСР, положення, штатні розписи, фінансові звіти) про діяльність Консультативно-інженерного центру
при ДВ (1989−1991).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1988−1992);
технічні умови, технічні завдання, технологічні регламенти (1978, 1980,
1981, 1983−1985, 1987−1995, 1997, 2000);
лабораторні методики (1987);
аналітично-нормативна документація (2002, 2003).
Документація з особового складу
Накази директора Виробництва з особового складу (1968–2003); накази
директора Консультативно-інженерного центру при Виробництві
(1989−1991);
особові справи звільнених працівників (1969−2003);
штатно-посадові книги (2000−2002); особові рахунки та відомості по
зарплаті (1968–2003); особові рахунки по зарплаті працівників Консультативно-інженерного центру (1989−1991);
акти про розслідування нещасних випадків (1978, 1979, 1981, 1982,
1984, 1985, 1987−2000);
списки працюючих в шкідливих умовах (1992−1999).
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ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
Архівний фонд – 4920 справ за 1959–1996 рр.
Адреса: 02160, Київ 160, Харківське шосе, 48;
тел./факс: 292-40-64;
e-mail: ihvsnas@i.com.ua; http://www.macromol.kiev.ua.
Постановою РМ СРСР від 23.07. 1958 р. № 795 було прийняте рішення
про організацію Інституту хімії полімерів і мономерів АН УРСР.
Постановами РМ УРСР від 28.12. 1963 р. № 1408 та Президії АН УРСР
від 15.01. 1964 р. № 4 Інститут хімії полімерів і мономерів реорганізовано
в Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: хімія, фізико-хімія і технологія
функціональних полімерів та композитів на їх основі; теоретичні основи
модифікації полімерів і композитів на їх основі продуктами малотоннажної хімії; теоретичні основи утворення полімерів медичного призначення.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: В.С. Гутиря,
Ю.Ю. Керча, К.А. Корнєв, Є.В. Лебедєв, Ю.С. Ліпатов, Ю.В. Савельєв та
ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1994); постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1959–1970); накази директора Інституту з основної діяльності (1959–1996);
листування з питань організації наукової діяльності (1959−1996);
протоколи засідань ученої ради (1959–1996);
плани НДР (1959–1996); протоколи приймання завершених НДР (1965–
1996);
звіти про наукову діяльність Інституту (1959–1996);
документи (протоколи, звіти) про впровадження завершених НДР
(1965–1996);
довідки про науково-організаційну і координаційну діяльність Інституту (1959–1963, 1969, 1973); довідки про розробки Інституту для радіо- і
телепередач в 1977–1980 рр. (1980);
документи (рішення, списки учасників, тези доповідей, програми, звіти) наукових конференцій (1971–1996);
документи (протоколи, довідки, звіти) про діяльність учених Інституту
в складі Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І. Менделєєва (1989–
1990);
документи (розпорядження, накази, тематичні плани, програми, листування) про міжнародне співробітництво (1961–1996);
документи з винахідницької діяльності (1967–1992);
документи (плани, акти, протоколи, розрахунки) з проведення експедиційних досліджень Інституту в Північно-Байкальському регіоні Бурятії
(1985–1987);
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документи (плани, довідки, звіти) про роботу аспірантури (1961−1996);
звіти про чисельність і склад кадрів (1959–1996); списки наукових працівників (1971–1980);
штатні розписи (1959–1996); кошториси витрат (1959–1996); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1959–1996);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1971–1996);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1959–1996);
документи (договори, статути, інформації, звіти) про діяльність малих
підприємств «Адгезив», «Галс», «Гіспур», «Копол», «Макротех», «Олма»
(1993–1996);
документи (плани, постанови, рішення, звіти) про організацію та діяльність Координаційної ради з проблеми «Полімер» (1960, 1961);
документи (постанова Президії АН УРСР про організацію Ради, плани
НДР, протоколи засідань, звіти про діяльність) Наукової ради з проблеми
«Високомолекулярні сполуки» (1969–1982);
документи (протоколи засідань, звіти наукових установ, довідки про
роботу) Наукової ради з проблеми «Полімерні композиційні матеріали»
(1982–1987);
документи (плани, довідки про роботу, програми конференцій, звіти)
Наукової ради з проблеми «Хімія і модифікація полімерів» (1988–1996);
документи (договір, статут, інформації про роботу Дослідного виробництва Інституту) (1993).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад. В.С. Гутирі, Ю.С. Ліпатова, чл.-кор. К.А. Корнєва) (1959–1996);
технічні завдання (1994–1996);
дисертації (1971–1992); автореферати (1959, 1960, 1962–1970);
рукописи наукових статей (1960, 1966–1970); тези доповідей (1964,
1967, 1968);
збірки праць (1964–1970); монографії (1970);
заявки на винаходи (1981–1996); авторські свідоцтва на винаходи
(1962–1992); патенти на винаходи (1976–1996).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1959–1996);
особові справи звільнених працівників (1960–1996); особові справи аспірантів (1963–1996);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1959–1996);
штатно-посадові книги (1982–1985).
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ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ХІМІЇ
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
Архівний фонд – 594 справи за 1971–2000 рр. 1
Адреса: 02160, Київ 160, Харківське шосе, 48;
тел./факс: 292-60-47.
Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук АН
УРСР створене згідно постанови Президії АН УРСР від 05.11. 1970 р.
№ 335.
Тематична спрямованість робіт ДВ визначається Інститутом хімії високомолекулярних сполук і полягає у створенні технологій виробництва полімерних композиційних матеріалів з метою прискорення впровадження
науково-технічних досягнень в народне господарство України.
Основні напрями діяльності: розробка та впровадження сучасних екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій, одержання функціональних високонаповнених полімерних матеріалів, переробка вторинної
сировини та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора ДВ з основної діяльності (1971–2000);
листування з питань організації наукової діяльності (1995–2000);
звіти про діяльність ДВ (1971–2000);
звіти НТР (1991–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1991–2000);
штатні розписи (1971–2000); плани фінансування (1971–2000); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1971–2000);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1977–
2000).
Науково-дослідна документація
Проектно-нормативна документація (1992–1994, 1997);
технічна документація (1973–1975); технічні умови (1982–1994); технологічні карти (1991–1994, 1996–1998, 2000); креслення зразків виробів
(1973–1990).
Документація з особового складу
Накази директора виробництва з особового складу (1971–2000);
особові справи звільнених працівників (1971–2000); особові картки
звільнених працівників (1971–2000);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1971–2000).

1

Деякі документи ДВ відклалися у фонді Інституту хімії високомолекулярних
сполук за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 48.
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У фонді Інституту відклалися документи Сектора нафтохімії ІХВС за
1965–1970 рр.: постанови і розпорядження Президії АН УРСР стосовно
діяльності Сектора (1965–1970); структура Сектора (1968); листування з
Президією АН УРСР та ін. установами з науково-організаційних питань
(1965, 1967–1970); протоколи засідань ученої ради (1965–1970); плани
НДР (1965–1970); звіти про діяльність Сектора (1965–1970); довідки про
науково-дослідну діяльність Сектора (1968, 1969); протоколи приймання
завершених НДР (1965); штатні розписи (1965); довідка про діяльність
Наукової ради з проблеми «Хімія і технологія сіркоорганічних сполук» за
1966–1968 рр. (1968).

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
Архівний фонд – 1916 справ за 1966–1977 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р.Люксембург, 70;
тел./факс: (062) 311-68-30;
e-mail: postmast@infou.donetsk.ua; http://www.infou.uah.biz
Постановою Президії АН УРСР від 21.01. 1966 р. № 13 на базі лабораторій Фізико-технічного інституту АН УРСР (м. Донецьк) було створено
Сектор хімії, провідними співробітниками якого були акад.
Л.М. Литвиненко, чл.-кор. Р.В. Кучер, С.М. Баранов. З 01.01. 1967 р. постановою Президії АН УРСР від 26.12. 1966 р. № 352 Сектор хімії був перетворений в Донецьке відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР.
Постановами РМ УРСР від 06.06. 1975 р. № 290 та Президії АН УРСР
від 12.06. 1975 р. № 214 на базі Донецького відділення фізико-органічної
хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського було створено Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії.
У 1990 р. згідно постанови Президії АН УРСР від 05.12. 1990 р. № 313
Інституту присвоєно ім’я його організатора і першого директора − академіка Л.М. Литвиненка.
Основні напрями діяльності Інституту: розроблення і впровадження
нових фізико-хімічних методів дослідження вугілля і його компонентів;
дослідження шляхів і розроблення процесів переробки вугілля, хімічних
продуктів у перспективні види палива; вуглехімічний синтез; вивчення
кінетики і механізму хімічних реакцій органічних сполук; металокомплексний каталіз і органічні каталізатори.
Серед працівників Інституту − видатні вчені України: С.М. Баранов,
Р.В. Кучер, Л.М. Литвиненко, А.Ф. Попов, Є.С. Рудаков та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1967–1977);
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листування з Президією АН УРСР, органами влади, науковими організаціями стосовно діяльності установи (1966−1977);
протоколи засідань ученої ради (1966–1977);
плани НДР (1966–1977); тематичні картки НДР (з них виконані під керівництвом акад. Л.М. Литвиненка, Р.В. Кучера, чл.-кор. С.М. Баранова)
(1970, 1972–1977); протоколи приймання завершених НДР (1969−1976);
анотації)
акад.
документи
(характеристики,
списки
робіт,
Л.М. Литвиненка (1972); доповіді акад. Л.М. Литвиненка про діяльність
установи (1966, 1968–1973, 1975, 1976);
звіти НДР (1966−1977);
протоколи засідань конкурсних комісій (1967, 1971);
звіти про чисельність і склад кадрів (1967–1969); списки наукових працівників (1967–1976);
звіти про роботу аспірантури (1967−1976);
штатні розписи (1967–1977); кошториси витрат (1967–1977).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад.
Р.В. Кучера,
Л.М. Литвиненка,
чл.-кор.
С.М. Баранова,
Є.С. Рудакова) (1967–1977);
технічні умови (1971);
автореферати (1970–1977);
наукові статті (1970−1977);
заявки на винаходи (1969–1977); авторські свідоцтва на винаходи
(1967–1977).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1967–1977);
особові справи звільнених працівників (1967–1977); особові справи
здобувачів наукових ступенів (1976, 1977);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1967–1977).

ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ
ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
Архівний фонд – 231 справа за 1972–1994 рр.
Адреса: 83114, Донецьк 114, вул. Р.Люксембург, 70;
тел./факс: (062) 381-12-41;
e-mail:op@infou.donetsk.ua.
Дослідне виробництво Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.
Л.М. Литвиненка було створене відповідно до постанови Президії АН
УРСР від 12.12. 1972 р. № 430 і почало функціонувати з 01.01. 1973 р.
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Основні напрями діяльності ДВ: розроблення технологій отримання
нових продуктів на основі маловикористовуваних продуктів і відходів
коксохімічних і хімічних виробництв, впровадження наукових розробок
вчених у виробництво.
Науково-організаційна документація
Накази директора Виробництва з основної діяльності (1973–1978);
штатні розписи (1972–1991); плани фінансування (1973–1990); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1972–1993).
Документація з особового складу
Накази директора Виробництва з особового складу (1972–1994);
особові справи звільнених працівників (1972–1994);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1972–1993);
акти про нещасні випадки (1973–1991).

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН
ІНСТИТУТУ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ІМ. Л. М. ЛИТВИНЕНКА
Архівний фонд – 168 справ за 1986–2000 рр.
Адреса: 79053, Львів 53, вул. Наукова, 3а;
тел./факс: (0322) 63-51-74;
e-mail: vfh@org.lviv.net.
Постановою Президії АН УРСР від 10.09. 1986 р. № 327 у м. Львів було
створено Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР.
За постановою Президії НАН України від 03.11. 2004 р. № 296 Відділення переведено у підпорядкування Інституту фізико-органічної хімії і
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка як Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка.
Основні напрями діяльності Відділення: вивчення реакційної здатності
частинок реагуючих речовин в процесах окислення органічних сполук і
окислювальної модифікації твердої поверхні, розробка наукових основ
створення технології застосування ПАР для зниження гідродинамічного
опору в процесах трубопровідного транспорту і нафтовидобутку та інші
дослідження.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР про створення Відділення (1986); накази
керівника Відділення з основної діяльності (1987–2000);
протоколи засідань ученої ради і додатки до них (1986–2000);
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плани НДР (1987–2000); протоколи приймання завершених НДР (1991,
1997–1999);
річні звіти про наукову діяльність Відділення (1986–2000);
звіти про наукові відрядження співробітників за кордон (1994–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1987–1997);
звіти про роботу аспірантури та докторантури (1987–2000);
штатні розписи та кошториси витрат (1987–2000); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1989–2000).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед них виконані під керівництвом акад. Р.В. Кучера) (1987–2000);
авторські свідоцтва на винаходи (1989, 1990).
Документація з особового складу
Накази директора Відділення з особового складу (1986–2000);
особові справи звільнених працівників та аспірантів (1986–1999); особові картки наукових працівників (1986–1999);
особові рахунки по зарплаті працівників (1987–2000);
індивідуальні плани роботи аспірантів (1986–2000).

ВІДДІЛЕННЯ НАФТОХІМІЇ ІНСТИТУТУ ФІЗИКООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ ІМ. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
Архівний фонд – 751 справа за 1965–1989 рр. 1
У 1965 р. в Інституті хімії високомолекулярних сполук за постановою
Президії АН УРСР від 20.03. 1965 р. № 76 було створено Сектор нафтохімії 2, який у 1976 р. за постановою Президії АН УРСР від 09.12. 1976 р.
№ 437 було підпорядковано Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії
АН УРСР.
У 1981 р. на підставі постанови Бюро Президії АН УРСР від
17.07. 1981 р. № 407-Б Сектор нафтохімії було перейменовано у Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР.
У 1989 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 03.05. 1989 р.
№ 181 Відділення нафтохімії втратило самостійний юридичний статус і

1

Документи Відділення нафтохімії зберігаються в науково-технічному архіві Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за адресою: м. Київ, вул.
Мурманська, 1.
2
Деякі документи Сектора нафтохімії за 1965–1970 рр. зберігаються в архіві Інституту хімії високомолекулярних сполук за адресою: м. Київ, Харківське шосе,
48.

204

було підпорядковане Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР
як структурний підрозділ.
Основні напрями діяльності: розробка наукових основ підбору цеолітних каталізаторів для процесів нафтохімічного синтезу й розробка теоретичних основ розділення складних вуглеводних сумішей за структурою
молекул на синтетичних целіотах; розробка фізико-хімічних основ нових
методів одержання ненасичених вуглеводнів із нафтової сировини; синтез
нових поверхнево-активних речовин та вивчення залежності між їх хімічною будовою і фізико-хімічними властивостями тощо.
Серед співробітників Відділення – видатні вчені України в галузі хімії:
П.М. Галич, В.С. Гутиря, К.І. Патриляк, Л.М. Роєв та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Сектор (1976); положення про Відділення (1981); накази директора з основної діяльності (1977–1989);
листування з Президією АН УРСР та органами влади стосовно діяльності установи (1965−1967, 1970−1989);
протоколи засідань ученої ради (1971–1989);
плани НДР (1971–1989); протоколи приймання завершених НДР (1969–
1986); акти впровадження завершених НДР (1965, 1971–1973, 1976−1988);
звіти про наукову діяльність (1965–1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1977–1988);
звіти про роботу аспірантури (1977−1988);
звіти про потерпілих при нещасних випадках, пов’язаних з виробництвом (1976−1988);
протоколи засідань конкурсних комісій (1975−1988);
штатні розписи (1976–1988); кошториси витрат і плани фінансування
(1975–1988); звіти про фінансово-господарську діяльність (1977–1988);
документи (протоколи засідань, стенограми засідань) спеціалізованої
вченої ради для захисту дисертацій (1976–1989);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1975–
1989).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1970, 1975, 1977–1989);
дисертації (1963, 1973–1980, 1982−1989);
заявки на винаходи (1977–1989); свідоцтва на винаходи (1978–1989).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1977–1989);
особові справи звільнених працівників (1971–1989);
особові рахунки по зарплаті (1977–1989);
документи (протоколи, списки, службові записки) про роботу в шкідливих умовах (1983−1989).
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ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ
ІМ. А.В. ДУМАНСЬКОГО
Архівний фонд – 4182 справи за 1968–2002 рр.
Адреса: 03680, МСП, Київ 142, бульв. Академіка Вернадського, 42;
тел.: 424-01-96, факс: 423-82-24;
e-mail: honch@iccwc.kiev.ua.
Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР створено у 1968 р. згідно з постановами РМ УРСР від 29.12. 1967 р. № 847 та Президії АН УРСР
від 22.01. 1968 р. № 25 на базі сектору хімії і технології води та сектора
фізичної хімії дисперсних систем Інституту загальної і неорганічної хімії
АН УРСР.
У 1968 р. при Інституті створене Дослідне виробництво, з 1992 р. −
Технологічне відділення.
Відповідно до постанови Президії АН УРСР від 11.06. 1980 р. № 293 до
сторіччя з дня народження одного з основоположників колоїдної науки в
Україні, академіка А.В. Думанського Інституту присвоєно його ім’я.
Основні напрями діяльності Інституту: теоретичні основи хімічної технології (хімія та технологія води), колоїдна хімія та фізико-хімічна механіка, координація науково-дослідних робіт в галузі раціонального використання і охорони водних ресурсів, вивчення хімії поверхні глинистих мінералів, розвиток теоретичних уявлень в галузі іонного обміну і адсорбції на
дисперсних мінералах та розробка загальних принципів модифікування
поверхні твердих фаз, дослідження фізико-хімічної механіки дисперсних
структур, розробка оптимальної технології отримання будівельних матеріалів і виробів, композиційних матеріалів тощо.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України в галузі хімії:
В. В. Гончарук, Б. Ю. Корнілович, Л. А. Кульський, О. Д. Куриленко,
К.Є. Махорін, А.Т. Пилипенко, Ф.Д. Овчаренко, Ю.І. Тарасевич та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора Інституту з основної діяльності (1968–2002);
листування з Президією НАН України, органами влади, установами з
питань організації наукової діяльності (1985–2002);
протоколи засідань ученої ради (1968–2002);
плани НДР (1968–2002); протоколи приймання завершених НДР (1969–
1986, 1989–1991, 1993, 1994, 1996, 1997–2002); акти впровадження завершених НДР (1970–2002);
звіти про діяльність Інституту (1968–2002); звіти про діяльність наукових відділів (1988–2002);
звіти працівників про закордонні відрядження (1988–1989);
доповідні записки про виконання Інститутом постанов та доручень
Президії АН УРСР (1988–1990);
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документи (програми, доповіді, запрошення, рішення, звіти) наукових
конференцій (1968–1972, 1974–1986, 1988–1994, 1997);
протоколи наукових семінарів відділів (1987–1993);
документи (листування, списки учасників, характеристики експонатів)
про участь Інституту у виставках (1987–1991, 1997);
плани видання наукових праць (1969, 1970, 1972–1986);
протоколи засідань редколегії журналу «Хімія і технологія води»
(1980–1990);
протоколи засідань конкурсних комісій (1989–1992, 1998–2002);
звіти про чисельність і склад кадрів (1968–2002);
звіти про роботу аспірантури (1981−2002);
штатні розписи (1968–2002); кошториси витрат (1968–2002); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1968–2002);
документи (протоколи, стенограми засідань, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1977–2002);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1970–
2002);
документи (рішення, постанови, програми, плани) Міжвідомчої Української комісії по глинах (1968–1982).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед яких виконані під керівництвом акад. В. В. Гончарука, Л. А. Кульського, А. Т. Пилипенка,
Ф. Д. Овчаренка,
чл.-кор.
Б. Ю. Корніловича,
К. Є. Махоріна,
Ю. І. Тарасевича) (1968–2002);
дисертації (1968–1993, 2001, 2002);
статті акад. А.Т. Пилипенка (1978);
доповіді, тези доповідей працівників (2001, 2002);
заявки на винаходи (1968–2002); авторські свідоцтва, патенти на винаходи (1971–2002).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1968–2002);
особова справа чл.-кор. О.Д. Куриленка (1982); особові справи звільнених працівників (1968–2002); особові картки звільнених працівників
(1968–2002); особові справи аспірантів (1968–1986);
особові рахунки по зарплаті (1968–2002);
контракти з працівниками на виконання робіт (1998–2001);
відомості по зарплаті працівників НТІЦ «Водообробка» (1990–1992).
У фонді Інституту зберігаються документи Відділення природних дисперсних систем: накази керівника Відділення з основної діяльності
(1987–1989); листування з Президією АН УРСР та іншими установами з
питань науково-дослідної діяльності (1987); протоколи наукових семінарів
відділів (1987, 1988); звіти про наукову та науково-організаційну діяльність (1984–1985).
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ВОДООБРОБКА»
ІНСТИТУТУ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ
ІМ. А.В. ДУМАНСЬКОГО
Архівний фонд – 297 справ за 1968–1991 рр. 1
Постановою Президії АН УРСР від 07.10. 1968 р. № 300 при Інституті
колоїдної хімії та хімії води АН УРСР було створено Дослідне виробництво. Постановою Бюро Президії АН УРСР від 30.12. 1980 р. № 624-Б
Дослідне виробництво було реорганізоване у Спеціальне конструкторськотехнологічне бюро з Дослідним виробництвом ІКХХВ АН УРСР.
В 1989 р. постановою Президії АН УРСР від 12.07. 1989 р. № 259 на базі СКТБ з ДВ було створено НТІЦ «Водообробка». У 1992 р. згідно з постановою Президії АН України від 19.02. 1992 р. № 55 НТІЦ «Водообробка» припинила діяльність як самостійна організація і була реорганізована
у Технологічне відділення в структурі ІКХХВ.
Основні напрями діяльності: впровадження в практику результатів наукових розробок ІКХХВ, конструювання, виготовлення, випробовування
експериментальних і головних зразків апаратів та приборів.
Науково-організаційна документація
Положення про ДВ (1968, 1969); положення про СКТБ з ДВ
(1980−1984); накази директора з основної діяльності (1968–1991);
протоколи загальних зборів (1974–1990);
плани НДР (1969–1989);
звіти про наукову діяльність (1968–1986); протоколи приймання завершених НДР (1969–1986);
огляди виробничої діяльності (1981−1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1968–1991); списки наукових працівників (1983);
звіти про розподілення молодих спеціалістів (1983−1990);
штатні розписи (1975–1989); кошториси витрат (1975, 1977, 1980); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1968–1989);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1979–
1991).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1968–1989);
особові справи звільнених працівників (1974–1991); особові картки звільнених працівників (1984–1991);
особові рахунки по зарплаті (1968–1989).

1

Документи зберігаються в архіві Інституту колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В.Думанського за адресою: м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42.
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ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО
Архівний фонд – 5400 справ за 1930–2002 рр.
Адреса: 65080, Одеса 80, Люстдорфська дорога, 86;
тел./факс: (0482) 65-20-12;
e-mail: physchem@paco.net.
У 1910 р. під керівництвом Є.С. Бурксера при хімічному відділі Одеського відділення Російського технічного товариства була створена Одеська
радіологічна лабораторія − перша установа в Російській імперії з вивчення
радіоактивності, яка займалася дослідженням радіоактивності мінеральних
вод, ґрунтів, повітря, мінералів і гірських порід. У 1921 р. на базі радіологічної лабораторії створено Інститут прикладної хімії і радіології, основним завданням якого було дослідження природних багатств південного
краю, використання їх у промисловості, у 1926−1931 рр. − Український
науково-дослідний хіміко-радіологічний інститут. В Інституті продовжувалися роботи з вивчення поширення радіоактивних елементів у природі,
розроблена методика визначення малої кількості радіоактивних речовин
хімічним і фізичним шляхом, вивчено місцезнаходження природних газів
в Україні. У 1932 р. на базі Інституту створена Українська філія Державного науково-дослідного інституту рідкісних і малих металів, яка в 1934 р.
включена до складу Українського науково-дослідного хімічного інституту, в 1936−1957 рр. − Українська філія Державного науково-дослідного
інституту рідкісних і малих металів. Згодом тут виникає і розвивається
одна з перших у Радянському Союзі шкіл аналітичної хімії, яку очолив
проф. О.С. Комаровський і його учні − М.С. Полуектов (акад. з 1972 р.),
В.А. Назаренко (чл.-кор. з 1972 р.). У 1957 р. філія включена в систему АН
УРСР як Лабораторії Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР в
м. Одеса.
Постановою Президії АН УРСР від 21.07. 1977 р. № 332 в Одесі на базі
Лабораторій створено Фізико-хімічний інститут АН УРСР.
Постановою Президії АН УРСР від 09.12. 1983 р. № 559 створено науково-технічний комплекс «Фізико-хімічний інститут АН УРСР» на базі
Фізико-хімічного інституту, Спеціального конструкторсько-технологічного
бюро з дослідним виробництвом, Дослідного заводу ФХІ (ліквідований у
1995 р.).
Постановою РМ УРСР від 01. 08. 1984 р. № 314 та Президії АН УРСР
від 12. 09. 1984 р. № 418 Інституту присвоєно ім’я акад. О.В. Богатського.
Основні напрями діяльності Інституту: розробки в галузі напрямленого
синтезу психоактивних сполук на основі вивчення хімічних, фізичних і
біологічних аспектів механізму дії ЦНС; розробки методів синтезу і вивчення властивостей нових біологічноактивних олігопептидів; синтез, вивчення будови і зв’язку між структурою і активністю противірусних препаратів і імуномодуляторів; вивчення нових речовин з практично корис209

ним комплексом властивостей: каталізаторів, електродно-активних сполук, лікарських препаратів та ін.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України:
С. А. Андронаті,
О. В. Богатський,
Є. С. Бурксер,
М. Г. Крейн,
В.А. Назаренко, М.С. Полуектов, І. А. Шека та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності установи
(1957−1984); положення про Лабораторії ІЗНХ в Одесі (1958); накази директора ІЗНХ стосовно діяльності Лабораторій (1957–1977); накази директора установи з основної діяльності (1948–1998);
листування з питань організації наукової діяльності (1948−1998);
протоколи засідань ученої ради (1946–1998);
плани НДР (1945–1998); протоколи приймання завершених НДР
(1976−1998);
звіти про наукову діяльність установи (1931–1933, 1946–1998);
звіти акад. В.І. Липського про наукові відрядження (1932);
звіт О.С. Глушка про евакуацію Філії із м. Одеса в червні 1941 р.
(1942);
тези доповіді чл.-кор. В.А. Назаренка про наукову діяльність Лабораторій за період існування (1972);
документи (протоколи, списки, звіти) наукових конференцій (1930,
1954−1991);
документи (програми, листування, звіти) про міжнародні зв’язки (1977–
1995);
плани видань (1960, 1976−1979);
протоколи засідань конкурсних комісій (1958−1995);
звіти про чисельність і склад кадрів (1945–1998);
звіти про роботу аспірантури (1964, 1966−1998);
штатні розписи (1944–1995); кошториси витрат (1944, 1946–1998); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1944, 1946–1998);
документи (довідки, протоколи засідань, відомості про захист дисертацій, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976–1998);
протоколи засідань профкому (1953–1998).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (з них виконані під керівництвом
акад. С.А. Андронаті, О.В. Богатського, М.С. Полуектова; чл.-кор.
Є.С. Бурксера, В.А. Назаренка, І. А. Шеки) (1930−1941, 1946–2002);
авторські рукописи праць акад. О. В. Богатського (1976−1979),
М. С. Полуектова (1975−1982), чл.-кор. В. А. Назаренка (1975−1983); авторські рукописи статей співробітників (1930−1936, 1955−1974);
дисертації (1945, 1958, 1959, 1961–1963, 1964, 1965, 1969, 1970, 1975–
1980, 1984);
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заявки на винаходи (з них виконані під керівництвом акад.
С.А. Андронаті, О.В. Богатського, чл.-кор. В.А. Назаренка, І.А. Шеки)
(1966–2002); авторські свідоцтва на винаходи (1973–1997).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1944–2002);
особові справи акад. О.В. Богатського (1983), М.С. Полуектова (1986),
чл.-кор. М.Г. Крейна (1989), В.А. Назаренка (1991); особові справи звільнених працівників (1945–2002); особові справи аспірантів (1964−1999);
особові картки звільнених працівників (1999−2002);
штатно-посадові книги (1984−1988);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1944−2002).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО
ІНСТИТУТУ ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО
Архівний фонд – 306 справ за 1981–1990 рр.
Адреса: 65011, Одеса, вул. Пушкінська, 37;
тел./факс: (048) 724-08-33.
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 13.03. 1981 р. № 152-Б було
створено Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Відділення економіки і екології Світового океану Морського
гідрофізичного інституту АН УРСР. Бюро займалося випуском засобів
біотехніки для морського господарства і організацією експериментальновиробничого морського господарства.
Згідно з постановою Президії АН УРСР від 30.05. 1983 р. № 290 СКТБ
було передане Фізико-хімічному інституту АН УРСР.
Основні напрями діяльності: забезпечення практичної реалізації результатів наукових досліджень і розробок; проектування нових приладів і
обладнання для фізико-хімічних досліджень; оцінювання ефективності
НДР та ДКР тощо.
Науково-організаційна документація
Накази директора СКТБ з основної діяльності (1982–1990);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності СКТБ
(1982−1989);
тематичні плани НДР (1986–1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1982–1990);
штатні розписи (1981–1990); звіти про фінансово-господарську діяльність (1981–1990).
211

Науково-дослідна документація
Креслення загального вигляду виробів (1982, 1984–1988, 1990).
Документація з особового складу
Накази директора СКТБ з особового складу (1981–1990);
особові справи звільнених працівників (1981–1990);
особові рахунки працівників по зарплаті (1981–1990).

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО
Архівний фонд – 1274 справи за 1938–1982 рр. 1
Базою для створення Дослідного заводу став Виробничий відділ, створений в 1920 р. при Одеській радіологічній лабораторії. Виробничий відділ займався виготовленням хімічно чистих препаратів і медикаментів,
необхідних для боротьби з епідеміями.
В 1921 р. Виробничий відділ ввійшов до складу новоствореного Інституту прикладної хімії і радіології як Виробнича лабораторія, основною
діяльністю якої було налагодження виробництва хімічно чистих солей і
кислот.
З 1932 р. − Дослідно-промислова лабораторія Української філії Державного науково-дослідного інституту рідкісних і малих металів. З 1957 р. −
Експериментально-виробничий відділ Лабораторій Інституту загальної і
неорганічної хімії АН УРСР.
Постановою Президії АН УРСР від 22.11. 1960 р. № 690 Експериментально-виробничий відділ перейменовано в Дослідний завод Лабораторій
Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР в м. Одеса. З 1977 р. −
Дослідний завод Фізико-хімічного інституту АН УРСР.
Основні напрями діяльності: перевірка методів і технологій вилучення
рідкісних металів із рудної сировини; синтез і дослідження фізикохімічних властивостей нових сполук рідкісних елементів; впровадження
удосконалених методів аналітичного контролю виробництва.
У 1995 р. згідно з постановою Бюро Президії НАН України від
02.03. 1995 р. № 63-Б завод ліквідовано.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності установи (1957,
1960−1974); накази директора з основної діяльності (1958–1960,
1962−1982);
перспективні плани розвитку (1959−1965);
1

Документи Дослідного заводу зберігаються в архіві Фізико-хімічного інституту
ім. О.В. Богатського за адресою: 65080, м. Одеса 80, Люстдорфська дорога, 86.
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річні звіти з основної діяльності (1945−1974); річні звіти з виробничої
діяльності (1952−1956);
звіти про чисельність і склад кадрів (1948−1982);
штатні розписи (1952–1982); кошториси витрат (1946−1982); плани фінансування (1948−1981); звіти про фінансово-господарську діяльність
(1952–1956, 1975−1982).
Науково-дослідна документація
Рукописи наукових статей (1972);
заявки на винаходи (1969−1982); авторські свідоцтва (1973−1982).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1952–1982);
особові справи звільнених працівників (1946–1982);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1945–1982).

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.О. ЧУЙКА
Архівний фонд – 1256 справ за 1983–2002 рр.
Адреса: 03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 17;
тел.: 423-80-58, факс: 424-35-67;
e-mail: user@surfchem.freenet.kiev.ua; http://www.isc.gov.ua.
У відповідності з постановою Президії АН УРСР від 11.02. 1983 р.
№ 107 створено Відділення хімії поверхні Інституту фізичної хімії АН
УРСР. Відділення займалося дослідженням хімії поверхні твердих тіл, моделюванням і розробкою наукових основ технології модефікування поверхні твердих тіл тощо.
Згідно з постановами РМ УРСР від 08.04. 1986 р. № 121-005 та Президії
АН УРСР від 08.05. 1986 р. № 180 Відділення було реорганізоване в Інститут хімії поверхні АН УРСР. В 1987 р. за постановою Президії АН
УРСР від 24.12. 1987 р. № 420 на базі Інституту було створено Науковотехнічний комплекс «Інститут хімії поверхні», а в 1990 р. за постановою
РМ СРСР від 31.08. 1990 р. № 878 – Міжгалузевий науково-технічний
комплекс з розробки матеріалів на основі високодисперсних твердих тіл −
МНТК «Хімія поверхні».
У 2007 р. згідно з постановою Президії НАН України від 31.01. 2007 р.
№ 30 Інституту присвоєно ім’я видатного вченого в галузі хімії, академіка
О.О. Чуйка.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження природи активних
центрів поверхні і механізмів реакцій в поверхневих шарах; розробка наукових основ технології хімічного моделювання поверхні твердих тіл;
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створення нових матеріалів із заданими властивостями; наноструктурна
хімія; супрамолекулярна хімія.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: О.О. Чуйко,
В.М. Огенко, М.Т. Картель, Н.І. Шкловська, П.П. Горбик, В.В. Туров та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1991); документи (постанова Президії АН УРСР, довідки, листування) про створення Інституту (1986); документи (постанови,
доповідні записки) про створення Відділення хімії поверхні (1983); положення про Таганчанський ДЕЗ (1989); акти приймання СКТБ з ДВ, ОКТБ з
ЕВ, Чигиринського ДЕЗ на баланс Інституту (1992); накази директора з
основної діяльності (1984–2002);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності установи (1983–
1988, 1992–2002);
протоколи засідань ученої ради (1983–2002);
плани НДР (1983–2002); тематичні карти НДР (1983−1988); обґрунтування нових тем НДР (2000, 2002); протоколи приймання завершених НДР
(1985−1992, 2001);
звіти про діяльність установи (1983–2002); звіти про діяльність СКТБ,
Сиваського ДЕЗ, Калуського ДЕЗ (1986–1988, 1991, 2001);
звіти працівників про закордонні відрядження (1990–1995);
журнали реєстрації заявок на винаходи (1985−1988);
документи (звіти, листування) про впровадження розробок Інституту
(1999–2001);
документи (регламенти, інструкції, акти) про впровадження розробок
Інституту для ліквідації аварії на ЧАЕС (1986, 1987); документи (звіти,
довідки) про участь Інституту в роботах по ліквідації аварії на ЧАЕС
(1986, 1988);
документи (плани, програми, доповіді) наукових конференцій (1990);
протоколи засідань наукових відділів (1989–1995);
документи (програми, звіти) з міжнародного співробітництва (1996–
1998); документи (плани, пропозиції) про участь у виставках (1990, 1993,
1994);
договори про творчу співпрацю з інститутами медичного профілю
(1998);
звіти про чисельність і склад кадрів (1999–2002); списки наукових працівників (1989, 1999–2002);
звіти про роботу аспірантури (1984–2002);
штатні розписи (1984–2002); кошториси витрат (1983–2002); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1986–2002);
звіти про діяльність спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1991–2002);
протоколи засідань профкому (1986–2002);
документи (плани, програми, рішення, звіти) про діяльність Наукової
ради «Хімія поверхні та технологія модифікування дисперсних окислів»
(1983–1988, 2001, 2002);
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звіт про діяльність Українського хімічного товариства (2002).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1985–2002);
технічні завдання (1985−1988);
дисертації, автореферати (1990–1994, 1999, 2000, 2002);
заявки на винаходи (1986−2002); свідоцтва на винаходи, патенти (1983–
2002).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1984–2002);
особова справа чл.-кор. В.М. Огенка (2002); особові справи звільнених
працівників та аспірантів (1984–2002); особові картки звільнених працівників (1999–2002);
особові рахунки, відомості по зарплаті (1986, 1988–2002);
документи (протоколи, подання) про роботу в шкідливих умовах (2000,
2001);
контракти з працівниками на виконання робіт (1999–2002).
У фонді Інституту зберігаються документи Міжгалузевого науковотехнічного комплексу «Хімія поверхні»: статут МНТК (1987, 1992);
структура МНТК (1990); накази директора з основної діяльності (1993–
1995).

СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
З ДОСЛІДНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
Архівний фонд – 465 справ за 1977–1992 рр. 1
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом створене відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від
14.01. 1977 р. № 21-Б і підпорядковувалося Інституту фізичної хімії АН
УРСР. З 1983 р., у зв’язку зі створенням Відділення хімії поверхні ІФХ,
СКТБ з ДВ підпорядковувалося цьому Відділенню. В 1986 р. було створено Інститут хімії поверхні і СКТБ діяло при цьому Інституті. СКТБ з моменту його створення підпорядковувалося Калуське дослідне виробництво, з 1981 р. − Сиваський дослідно-експериментальний завод.
Діяльність СКТБ як самостійної організації припинена з 1992 р. згідно
наказу директора ІХП від 27.02. 1992 р. № 35.

1

Документи СКТБ з ДВ зберігаються в архіві Інституту хімії поверхні
ім. О.О. Чуйка за адресою: 03164, Київ 164, вул. Генерала Наумова, 17.
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Основними напрямами діяльності СКТБ були: розробка технології вироблення нових матеріалів; дослідно-промислове перевіряння технології
отримання нових матеріалів; впровадження наукових розробок у практичне застосування тощо.
Науково-організаційна документація
Положення про СКТБ (1977, 1987, 1989); положення про Калуське дослідне виробництво (1982); положення про Сиваський дослідноекспериментальний завод (1980); накази директора СКТБ з основної діяльності (1977–1992);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності СКТБ
(1982−1990);
плани розвитку СКТБ (1981−1990);
звіти про діяльність СКТБ (1982−1991);
перелік розробок СКТБ (1977−1990);
звіти про винахідницьку діяльність (1977−1987);
акти впровадження розробок (1980−1982);
штатні розписи (1978, 1979, 1981, 1983–1992); плани фінансування
(1977−1991); звіти про фінансово-господарську діяльність (1977,
1979−1991).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1977−1991);
технічні умови (1978−1991); технічні завдання (1978, 1980−1991);
свідоцтва на винаходи (1984).
Документація з особового складу
Накази директора СКТБ з особового складу (1977–1992),
особові справи звільнених працівників (1977–1992);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1977–1992);
штатно-посадові книги (1988−1992).

ОСОБЛИВЕ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО З
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ
Архівний фонд – 149 справ за 1986–1992 рр. 1
Особливе конструкторсько-технологічне бюро з експериментальним
виробництвом Інституту хімії поверхні АН УРСР створене у 1986 р. на
базі конструкторського бюро «Іскра», що було передане до системи АН
1

Документи ОКТБ з ЕВ зберігаються в архіві Інституту хімії поверхні
ім. О.О. Чуйка за адресою: 03164, Київ 164, вул. Генерала Наумова, 17.
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УРСР − Інституту хімії поверхні у відповідності з розпорядженням РМ
УРСР від 18.08.1986 р. № 475-р.
Діяльність ОКТБ з ЕВ як самостійної організації припинена у 1992 р.
згідно наказу директора ІХП від 27.02. 1992 р. № 35.
Основними напрямами діяльності ОКТБ з ЕВ були: конструкторськотехнологічні розробки зі створення високодисперсних систем з хімічно
модифікованою поверхнею; розроблення технологічного оснащення для
виготовлення матеріалів і конструкцій тощо.
Науково-організаційна документація
Положення про ОКТБ (1986); накази директора ОКТБ з основної діяльності (1986–1992);
листування з Президією АН УРСР стосовно діяльності ОКТБ (1987,
1991, 1992);
техпромфінплани (1987−1989);
звіти про чисельність і склад кадрів (1986−1991);
штатні розписи (1986–1992); кошториси витрат (1986, 1990); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1986−1991).
Науково-дослідна документація
Технічні описи (1989); технічні умови (1988−1991); технологічні регламенти (1987, 1990); технологічні інструкції (1988−1991).
Документація з особового складу
Накази директора ОКТБ з особового складу (1986–1992);
особові справи звільнених працівників (1987–1992);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1986–1992).

НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПО РОЗРОБЦІ ТА
ВПРОВАДЖЕННЮ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ АМОНІЙНОКАРБОНАТНИХ СПОЛУК В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
«АКСО» ІНСТИТУТУ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ
Архівний фонд – 165 справ за 1991–2002 рр.
Адреса: 02160, Київ-160, Харківське шосе, 50;
тел./факс: 559-37-54;
e-mail: selit@ua.fm.
Науково-інженерний центр по розробці та впровадженню технологій
використання амонійно-карбонатних сполук в сільському господарстві
«АКСО» створено у 1991 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від
18.07. 1991 р. № 236 на базі відділу проблем застосування амонійнокарбонатних сполук Інституту фізіології рослин і генетики АН УРСР для
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проведення науково-дослідних, біотехнологічно-інженерних та конструкторських робіт в галузі виробництва і використання амонійно-карбонатних
сполук для потреб сільського господарства (кормовиробництво, рослинництво та тваринництво).
Розпорядженням Президії АН України від 29.12. 1992 р. № 1135 НІЦ
«АКСО» з 01.01. 1993 р. переведено у відання Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН України.
Основні напрями діяльності: дослідження хімічних та фізикомеханічних властивостей комплексних препаратів на основі амонійнокарбонатних сполук, біологічно активних речовин та їх дії на біологічні
об’єкти; розробка нових технологій з використання амонійно-карбонатних
сполук у кормовиробництві, рослинництві, тваринництві; організація
впровадження створених технологій в практику промисловості та сільського господарства тощо.
Науково-організаційна документація
Документи (постанови, статут) про створення Центру (1991); накази
директора з основної діяльності (1992, 1993, 1995−1997, 2000−2002);
листування з питань організації наукової діяльності (1996);
протоколи засідань дирекції (1992−1996);
протоколи засідань ученої ради (1995−2002);
документи (робочі плани, протоколи приймання і оцінювання завершених робіт) про розробку НДР (1993−2002); протоколи приймання завершених НДР (2001);
звіти про науково-організаційну діяльність (1992, 1995−2002);
документи (програми, договори, листування) про наукове співробітництво з зарубіжними установами та вченими (1993−2001); документи (договори, листування) про наукове співробітництво з установами Китаю
(1993−1997);
звіти про чисельність і склад кадрів (1991−2002);
штатні розписи (1991−2002); кошториси і плани фінансування
(1992−2002); звіти про фінансово-господарську діяльність (1991−2002).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1998, 2000−2002);
заявки на винаходи (1991, 1993, 1995−1997, 1999); авторські свідоцтва
та патенти на винаходи (1991−2002).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1991–2002);
особові справи звільнених працівників (1993–2002); особові картки
звільнених працівників (1993−2002);
особові рахунки по зарплаті (1991–2002);
контракти з працівниками на роботу в Центрі (1992−2002).
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ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ ЕНДОЕКОЛОГІЇ
Архівний фонд – 570 справ за 1980–2004 рр.
Адреса: 03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 13;
тел.: 452-39-28, факс: 452-93-27;
e-mail: ispe@ispe.kiev.ua.
Інститут сорбції та проблем ендоекології АН УРСР створено в 1991 р.
згідно розпорядження РМ УРСР від 11.01. 1991 р. № 7 та постанови Президії АН УРСР від 05.02. 1991 р. № 36 на базі Відділення сорбції та тонкого неорганічного синтезу і СКТБ з експериментальним виробництвом Інституту загальної і неорганічної хімії.
Основні напрями діяльності Інституту: теорія селективної та іонообмінної сорбції, наукової основи синтезу сорбентів з наперед заданими властивостями; створення сорбційних методів і технологій для медицини,
охорони навколишнього середовища та для використання в процесах виділення, розділення, концентрування і глибокого очищення речовин.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України в галузі хімії:
В.В. Стрелко, В.М. Власенко, М.Т. Картель, К.Є. Махорін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1991, 1995, 1999, 2003); накази і розпорядження
Президії АН УРСР про створення СКТБ з ЕВ ІЗНХ (1988, 1989); розпорядження, постанови Президії НАН України про створення та діяльність Інституту (1991, 1997, 2001); накази директора СКТБ та Інституту з основної
діяльності (1989–2004);
листування з Президією НАН України та Відділенням хімії з питань організації наукової діяльності (1989–2004);
протоколи засідань ученої ради (1989–2004);
плани НДР Інституту (1991–2004); обґрунтування нових тем НДР
(1996, 1998, 2000–2004); протоколи приймання завершених НДР (1997–
1999);
звіти про діяльність Інституту (1990–2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (1990–2004);
штатні розписи (1991–2004); кошториси витрат та плани фінансування
(1997–2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1991–2004);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1991–
2004).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1990–2000);
дисертації (1983, 1988, 1990, 1991);
заявки на винаходи (серед них виконані під керівництвом акад.
В.В. Стрелка, чл.-кор. М.Т. Картеля) (1980–2001); свідоцтва на винаходи
та патенти (1980–2001).
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Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1990–2004);
особові справи чл.-кор. К.Є. Махоріна (1999), В.М. Власенка (2000);
особові справи звільнених працівників та аспірантів (1989–2004); особові
картки звільнених працівників (1989–2004);
відомості та особові рахунки по зарплаті (1989−2004);
списки осіб, що працювали в шкідливих умовах праці (1989, 1991,
1993–2004).
У фонді відклалися документи, утворені в діяльності відділу сорбційних матеріалів і процесів Інституту загальної і неорганічної хімії НАН
України під керівництвом В.В. Стрелка за 1980–1990 рр., СКТБ з ЕВ ІЗНХ
за 1988–1990 рр.
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ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ
БІОЛОГІЇ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА
Архівний фонд – 3002 справи за 1925-2005 рр.
Адреса: 01601, Київ 30, вул. Леонтовича, 9;
тел.: 234-59-74, факс: 279-63-65;
e-mail: secretar@biochem.kiev.ua.
У 1925 р. в м. Харків відповідно до постанови Президії Укрнауки Наркомпросу УРСР від 10.10. 1925 р. був створений Український біохімічний
інститут НКО УРСР. Це був перший інститут біохімії на теренах СРСР та
один із перших українських науково-дослідних інститутів. Засновник Інституту, академік О.В. Палладін залишався його незмінним директором до
лютого 1969 року.
У грудні 1931 р. Український біохімічний інститут НКО УРСР було переведено з Харкова до Києва і включено до складу ВУАН як Інститут біохімії. Постановою РМ УРСР від 29.01. 1973 р. № 36 та постановою Президії АН УРСР від 09.02. 1973 р. Інституту присвоєно ім’я академіка
О.В. Палладіна.
В Інституті сформовані та діють наукові школи: біохімія нервової системи (О.В. Палладін, В.К. Лішко); біохімія м’язів (О.В. Палладін,
Д.Л. Фердман, М.Д. Курський, С.О. Костерін); біохімія вітамінів та коферментів (О.В. Палладін, С.І. Винокуров, Р.В. Чаговець, В.П. Вендт,
А.Г. Халмурадов, Г.В. Донченко); регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів (М.Ф. Гулий, Д.О. Мельничук,
Н.М. Гула); структура і функції білка (В.О. Бєліцер, Т.В. Варецька,
Е.В. Луговський, Л.В. Медвєдь); біохімія ферментів (О.С. Циперович,
С.О. Кудінов); біохімія імунітету (С.В. Комісаренко).
У 1973 р. АН УРСР засновано премію ім. О.В. Палладіна. На базі Інституту працює засноване О.В. Палладіним Українське біохімічне товариство, яке у 1994 р. було прийнято до Федерації Європейських біохімічних
товариств (FEBS) як рівноправний член.
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення структури, фізикохімічних властивостей і біологічних функцій складних білкових і надмолекулярних систем; з'ясування біохімічних механізмів регуляції метаболічних процесів низькомолекулярними біологічно активними речовинами;
розробка біотехнологій та способів для одержання і практичного застосування біохімічних препаратів, медичних і ветеринарних діагностикумів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.О. Бєліцер,
Н.М. Гула, М.Ф. Гулий, Г.В. Донченко, С.В. Комісаренко, С.О. Костерін,
В.К. Лішко, О.В. Палладін та ін.
Науково-організаційна документація:
Статут Інституту (2004);
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постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Інституту
(1950–1978, 2004–2005); накази директора Інституту з основної діяльності
(1925–1931, 1941–2005); розпорядження директора з основної діяльності
(1945–1963, 1965–1978);
листування з Президією НАН України, науковими установами з науково-організаційних питань (1941–2005);
протоколи засідань ученої ради (1941–2005);
тематичні і робочі плани НДР (1941–2005); обґрунтування нових тем
НДР (1944–2005); тематичні картки НДР (1944–1946, 1950–1961, 1966–
1967); протоколи приймання завершених НДР (1971–2005);
звіти про наукову діяльність Інституту (1941–2005); звіти про діяльність наукових відділів, лабораторій (1948–2005);
документи (списки, стенограми, звіти) наукових конференцій (1942–
1944, 1947–1955, 2005); документи (програма, анкети, листування) конференцій Європейської федерації біохімічних товариств (1967);
протоколи наукових семінарів (1950–2000); протоколи наукових конференцій (1942–2005);
документи (звіти, листування) з міжнародного співробітництва (1962–
2005);
документи (протоколи засідань, звіти) редколегії Українського біохімічного журналу (1949, 1959–1964, 1966–2005);
документи (звіти, списки) про роботу аспірантури (1945–1951, 1954,
1956–1962, 1964, 1968, 1970–2005);
звіти про чисельність і склад кадрів (1942–1943, 1946, 1954, 1960–
2005); списки наукових співробітників Інституту (1944–2005);
штатні розписи (1941–2005); кошториси і плани фінансування (1941–
2005); звіти про фінансово-господарську діяльність (1941–2005);
документи (протоколи, стенограми засідань, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1964–2005);
документи (протоколи, звіти, колективні договори) профкому (1946–
2005);
протоколи, звіти наукових рад (1953–2003);
документи (плани, протоколи, звіти) Українського біохімічного товариства (1959–1962, 1965–2004);
документи (протоколи, плани, звіти) Київського відділення УБТ (1960–
1970); документи (листування, списки, проспекти) про участь Київського
відділення УБТ в VІ Міжнародному біохімічному конгресі в Нью-Йорку
(1964);
документи (протоколи, звіти, доповіді) Українського фізіологічного товариства (1940, 1943–1960);
звіт про аналіз діяльності філії «Біотехнологія» кафедри біохімії КНУ
ім. Т.Г. Шевченка при Інституті (2000–2004).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед них виконані під керівництвом акад. О.В. Палладіна, М.Ф. Гулого, В.Р. Беліцера, Р.В. Чаговця,
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В.К. Лішка, С.В. Комісаренка, чл.-кор. Г.В. Донченка, Н.М. Гулої,
С.О. Костеріна) (1942, 1947–2005);
дисертації (1946, 1948–1993, 2002–2005); автореферати (1949–1978,
2002–2005);
заявки на винаходи (1980–2005); заявки та свідоцтва на товарні знаки
України (1993–2005); свідоцтва на товарні знаки СРСР та Росії (1988–
1994); свідоцтва на винаходи (1979–1993);
патенти України (1994–2005); іноземні патенти (1992–1996).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1971–2005);
особові справи звільнених працівників (1944–2005); особові картки звільнених працівників (1971–2005); особові справи аспірантів (1966–2005);
особові рахунки по зарплаті (1941, 1943–2005).

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Архівний фонд − 4616 справ за 1937−1995 рр.
Адреса: 01601, МСП, Київ 24, вул. Богомольця, 4;
тел.: 256-25-00, факс: 256-20-00;
e-mail: secretar@biph.kiev.ua, http://www.biph.kiev.ua.
У 1934 р. був створений Інститут клінічної фізіології АН УРСР за постановою Президії ВУАН на базі кафедр Природничо-технічного відділу
ВУАН. Директором Інституту був академік АН СРСР і АН УРСР
О.О.Богомолець (1934–1953 рр.).
На базі Інституту клінічної фізіології АН УРСР та Інституту експериментальної біології та патології Міністерства охорони здоров’я УРСР 1 у
1953 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 27.01. 1953 р. № 208 був
заснований Інститут фізіології АН УРСР. У 1953 р. постановою РМ УРСР
від 23.06. 1953 р. № 1223 Інституту було присвоєно ім’я видатного вченого, академіка О.О. Богомольця.
Дослідження здійснюються в трьох основних наукових напрямах: вивчення проблем молекулярної фізіології, нейрофізіології, патофізіології.
На базі Інституту працюють п’ять відомих наукових шкіл: молекулярні
механізми основних життєвих процесів; механізми регуляції функціональних систем організму в фізіологічних та патологічних умовах; фізіологія
центральної та вегетативної нервової системи; нервово-м’язова фізіологія;
патофізіологія серцево-судинної системи. З 1955 р. в Інституті видається
«Фізіологічний журнал», а з 1969 р. − журнал «Нейрофізіологія».
1

Документи цих інститутів входять до складу архівного фонду Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.
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Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Є.Б. Бабський,
О.О. Богомолець, В.Х. Василенко, А.М. Воробйов, Д.С. Воронцов,
О.О. Городецький, В.М. Іванов, Р.Є. Кавецький, О.В. Квасницький,
В.П. Комісаренко, П.Г. Костюк, О.В. Леонтович, О.Ф. Макарченко,
Г.І. Маркелов, Н.Б. Медведєва, В.П. Протопопов, О.І. Смирнова-Замкова,
М.Д. Стражеско, Є.О. Татаринов, О.Д. Тимофєєвський, В.П. Філатов,
Г.В. Фольборт та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР, що стосуються діяльності Інституту
(1941−1985); накази директора Інституту з основної діяльності
(1943−1985);
листування з Президією АН УРСР, органами влади, науковими установами з науково-організаційних і науково-дослідних питань (1958−1985);
протоколи засідань ученої ради (1941−1985);
тематичні і робочі плани НДР (1939−1985);
звіти про наукову діяльність Інституту (1941−1985); звіти про діяльність наукових відділів (1941−1985);
документи (листування, плани, інформації) наукових конференцій
(1942−1985);
документи (звіти, листування, інформації) про міжнародне співробітництво (1946−1985);
протоколи наукових конференцій (1942−1985);
документи (плани, довідки, звіти) про участь у виставках (1959−1985);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946−1985); списки наукових працівників (1942−1985);
звіти про роботу аспірантури і докторантури (1946−1985);
штатні розписи (1953−1985); кошториси і плани фінансування
(1953−1985); звіти про фінансово-господарську діяльність (1953−1985);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1963−1985);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1953−1985);
документи (протоколи засідань, плани, звіти) Українського фізіологічного товариства ім. І.П. Павлова (1960−1980).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1947−1995);
дисертації, автореферати (1937−1995);
наукові статті співробітників (1956−1980);
заявки на винаходи (1980−1995); свідоцтва на винаходи (1956−1995).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1943−1995);
особові справи звільнених працівників (1948−1995); особові справи
акад. Є.Б. Бабського (1950), Д.С. Воронцова (1965), В.М. Іванова (1962),
Р.Є. Кавецького (1960), О.В. Квасницького (1956), В.П. Комісаренка
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(1965), О.Ф. Макарченка (1979), Г.І. Маркелова (1945), В.П. Протопопова
(1957), О.І. Смірнової-Замкової (1962), Г.В. Фольборт (1948); особові
справи чл.-кор. В.Х. Василенка (1948), А.М. Воробйова (1956),
О.А. Городецького (1967), О.Ю. Лурьє (1948), Н.Б. Медведєвої (1957),
Є.О. Татаринова (1950), О.Д. Тимофєєвського (1956); особові картки звільнених працівників (1960−1995);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1946−1995);
списки працівників Інституту (1940−1995);
документи (накази директора, акти, журнали реєстрації) про роботу в
шкідливих умовах праці (1978−1985).
До складу архівного фонду Інституту входять документи Радянського
національного комітету Міжнародної організації по дослідженню мозку за 1961-1980 рр.: положення про Комітет (1964); довідки про діяльність
(1961–1980); протоколи засідань (1968–1980); звіти про діяльність (1969–
1980).

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Архівний фонд − 804 справи за 1944−1988 рр. 1
За наказом РНК УРСР від 19.08. 1944 р. № 840 при Інституті експериментальної біології і патології МОЗ УРСР були створені Експериментально-конструкторські майстерні.
У 1953 р. у зв’язку зі створенням на базі Інституту експериментальної
біології та патології Міністерства охорони здоров’я УРСР та Інституту
клінічної фізіології АН УРСР Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН
УРСР. Майстерні увійшли до складу новоствореного Інституту.
За постановою Бюро Президії АН УРСР від 14.01. 1971 р. № 15-Б Експериментально-конструкторські майстерні були перейменовані в Дослідноконструкторське підприємство Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.
Підприємство займало одне з провідних місць із розробки та випуску
біологічної та медичної апаратури.
У 1998 р. за розпорядженням Президії НАН України від 26.02. 1998 р.
№ 454 Дослідно-конструкторське підприємство було ліквідоване.
Науково-організаційна документація
Положення про Експериментально-конструкторські майстерні (1948,
1953); положення про Дослідно-конструкторське підприємство (1977,
1982); накази директора з основної діяльності (1944−1988);
1

Документи Дослідно-конструкторського підприємства зберігаються в архіві Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця за адресою: 01601, МСП, Київ 24, вул. Богомольця, 4.
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протоколи засідань технічної ради (1962, 1980−1988); протоколи загальних зборів (1964−1983);
тематичні і робочі плани НДР по приладобудуванню (1949−1988);
звіти про виконання планів НДР (1949−1988);
документи (звіти, акти) про винахідницьку діяльність (1968−1988);
документи (плани, анотації) про міжнародне співробітництво
(1985−1988);
документи (плани, анотації, звіти ) про участь у виставках (1978−1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1965−1988); штатні розписи
(1945−1988); кошториси і плани фінансування (1945−1988); звіти про фінанcово-господарську діяльність (1944−1988);
документи (протоколи, колективні договори) про діяльність профкому
(1964−1988).
Науково-дослідна документація
Документи (технічні умови, технічні описи, креслення) на розробки виробництва (1948−1988);
заявки і свідоцтва на винаходи та технічні вдосконалення (1949−1988).
Документи з особового складу
Накази директора з особового складу (1944−1988);
особові справи, особові картки звільнених працівників (1945−1988);
особові рахунки по зарплаті (1945−1988);
акти про розслідування нещасних випадків, списки працюючих в шкідливих умовах (1956−1988).

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ
ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
Архівний фонд − 4748 справ за 1934−1999 рр.
Адреса: 03143, Київ 143, вул. Академіка Заболотного, 154;
тел.: 526-11-79, факс: 526-23-79;
e-mail: secretar@serv.imv.kiev.ua, http://imv.kiev.ua.
31.05. 1928 р. всесвітньо відомим вченим, академіком Д.К. Заболотним,
який тоді був президентом ВУАН, організований Інститут мікробіології та
епідеміології Наркомату освіти УРСР. У 1930 р. Інституту було присвоєне
ім’я академіка Д.К. Заболотного − Науково-дослідний інститут мікробіології і епідеміології ім. Д.К. Заболотного Наркомату освіти УРСР. У
1933 р. Інститут був переданий у систему ВУАН, але його фінансування
відбувалося за рахунок Наркомосвіти УРСР до 1934 р., з якого він набув
повного статусу академічного закладу. В 1941−1944 рр. в період Великої
Вітчизняної війни Інститут знаходився в евакуації у м. Уфа (Башкирія) і
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перебував у складі Інституту зообіології АН УРСР. Після повернення із
евакуації Інститут виділився із складу Інституту зообіології як Інститут
мікробіології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР (постанова Президії АН
УРСР від 07.07. 1944 р. (протокол №9). Відповідно до постанови РМ УРСР
від 28.12. 1962 р. № 1408 та постанов Президії АН УРСР від 29.12. 1962 р.
та 08.03. 1963 р. Інститут отримав назву – Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. До складу Інституту були включені
лабораторія генетики Інституту зоології АН УРСР, лабораторія хімії нуклеїнових кислот і хімії білків Інституту органічної хімії АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення фундаментальних основ біологічної активності мікроорганізмів і вірусів з метою її регулювання та вивчення екології, систематики мікроорганізмів і вірусів та виявлення видів і штамів для розробки біотехнологічних процесів. Традиційно
фундаментальні дослідження вчених Інституту стають основою для створення новітніх біотехнологій і технологічних процесів у промисловості,
сільському господарстві, охороні здоров’я та захисті навколишнього середовища.
В Інституті створена одна з найбільших у світі Національна колекція
мікроорганізмів, де зберігається понад 20000 штамів мікроорганізмів, які
використовуються для молекулярно-біологічних досліджень та біотехнології. На його базі функціонує депозитарій мікроорганізмів.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
В.Г. Дроботько,
Д.К. Заболотний,
Д.Г. Затула,
С.М. Московець,
М.М. Підоплічко, Г.О. Ручко, В.В. Смирнов.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту
(1950−1975); витяги з протоколів засідань Президії АН УРСР (1944−1949);
накази директора з основної діяльності (1944−1985, 1988−1990);
листування з Президією НАН України, органами влади, установами про
організацію наукової діяльності (1969−1971, 1986−1999);
протоколи засідань ученої ради (1944−1999);
тематичні і робочі плани НДР (1942−1999); обґрунтування нових тем
НДР (1970−1999); протоколи приймання завершених НДР (1965−1999);
звіти про діяльність Інституту (1944−1999); звіт про роботу Інституту
за період з 1929 до 1947 рр. (1947); звіти про діяльність наукових відділів
(1942−1999);
документи (плани, протоколи, тематика доповідей) про участь працівників у наукових семінарах, конференціях, нарадах (1947−1999);
документи (листування, звіти) з міжнародного співробітництва
(1946−1999); звіт М.М. Підоплічка про перебування в 1959 р. в Румунії
(1959);
протоколи засідань редколегії «Мікробіологічного журналу»
(1972−1999); протоколи засідань редколегії збірника, присвяченого 100річчю з дня народження акад. Д.К. Заболотного (1966);
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документи (звіти, списки) про представлення працівників Інституту до
нагородження медаллю «За трудову доблесть під час Великої Вітчизняної
війни 1941−1945 рр.» (1945);
звіти про чисельність і склад кадрів (1944−1999); списки членівкореспондентів, докторів, кандидатів наук (1948, 1951, 1953); списки наукових працівників (1957, 1969, 1972−1999);
звіти про роботу аспірантури (1944, 1949−1999);
штатні розписи (1944−1999); кошториси витрат (1944−1985, 1988−1991,
1993−1999); плани фінансування (1989-1999); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1946−1985, 1988−1999);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1962−1999);
документи (протоколи, звіти, колективні договори) профкому
(1959−1999);
документи (протоколи засідань, звіти) Українського мікробіологічного
товариства (1986−1999);
звіти осередку товариства «Знання» (1964−1966).
Науково-дослідна документація
Робочі зошити наукових спостережень (1946−1949);
наукові звіти по завершених темах (серед яких виконані під керівництвом акад. В.Г. Дроботька, Д.К. Заболотного, В.В. Смирнова, чл.-кор.
Д.Г. Затули, С.М. Московця, Г.О. Ручка) (1936–1999);
брошури акад. Д.К. Заболотного: «Письмо к крестьянам о здоровье»
(1926), «Что такое грипп» (1926), «Летние желудочно-кишечные заболевания» (1926); рукопис праці акад. Д.К. Заболотного «Основы эпидемиологии» (1927); праця акад. Д.К. Заболотного «Курс микробиологии»
(1932); брошура акад. В.Г. Дроботька «Мясные отравления», нарис «Микробиология» (1936);
рукописи опублікованих праць академіків, членів-кореспондентів
(1989−1999);
дисертації (1937−1999); автореферати (1951−1975);
доповіді; тези доповідей (1961, 1962, 1964, 1968); заявки на винаходи
(1974−1985);
свідоцтва на винаходи (1968−1971, 1973−1999); патенти України на винаходи (1993−1994, 1996−1999); патенти Російської федерації на винаходи
(1988, 1991−1995, 1997, 1999);
примірники «Мікробіологічного журналу» (1934−1941, 1947−1971).
Документація з особового складу:
Накази директора з особового складу (1951−1999); списки працівників
Інституту (1944−1968, 1977, 1988); списки аспірантів Інституту
(1944−1967, 1969−1971); особові картки звільнених працівників
(1982−1999);
особові справи звільнених працівників (1944–1999); особові рахунки та
відомості по зарплаті (1943−1996, 1997−1999).
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ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ
Архівний фонд − 2352 справи за 1968−2000 рр.
Адреса: 03143, Київ 143, вул. Академіка Заболотного, 150;
тел.: 526-11-69, факс: 526-07-59;
e-mail: inform@imbg.org.ua, http://www.imbg.org.ua.
Інститут молекулярної біології і генетики АН УРСР був створений згідно з постановою Президії АН УРСР від 28.06. 1973 р. № 263 на базі Сектора молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: вирішення фундаментальних
проблем молекулярної біології та генетики, виявлення головних принципів функціонування живих організмів та детальне вивчення тих макромолекул, що забезпечують збереження, передачу і реалізацію генетичної інформації. Інститут є провідним закладом в Україні з проблем молекулярної біології, генетики, генетичної інженерії, біотехнології.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України:
В.П. Зосимович,
С.М. Гершензон,
Д.М. Говорун,
Г.В. Єльська,
С.С. Малюта, Г.Х. Мацука та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Інституту
(1968−2000); накази директора з основної діяльності (1968−2000);
листування з Президією НАН України, відділеннями, установами про
організацію наукової діяльності (1968−2000);
протоколи засідань ученої ради (1968−2000);
тематичні і робочі плани НДР (1968−2000); протоколи приймання науково-дослідних робіт (1968−2000);
звіти про наукову діяльність Інституту (1968−2000); звіти про роботу
наукових відділів (1968−2000);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво
(1969−2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1968−2000); списки наукових працівників (1968−2000);
штатні розписи (1968−2000); кошториси витрат і плани фінансування
(1968−2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1968−2000);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1976−2000);
документи (колективні договори, звіти) профкому (1981−1990).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1968−2000);
дисертації (1975−1996);
заявки та свідоцтва на винаходи (1969−2000).
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Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1968−2000);
особові справи звільнених працівників (1968−2000); особові картки звільнених працівників (1968−2000);
особові рахунки по нарахуванню заробітної плати (1968−2000).

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І
РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
Архівний фонд − 6687 справ за 1960−2002 рр.
Адреса: 03022, Київ 22, вул. Васильківська, 45;
тел.: 259-01-83, факс: 258-16-56;
e-mail: iepor@onconet.kiev.ua, http://www.onconet.kiev.ua/iepor/.
У 1960 р. відповідно до постанови РМ УРСР від 07.07. 1960 р. № 1064
створено Український науково-дослідний інститут експериментальної і
клінічної онкології Міністерства охорони здоров’я УРСР.
На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від
18.01. 1965 р. Інститут перейменовано в Київський науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної онкології Міністерства охорони здоров’я УРСР.
Наказом Міністерства вищої і середньої освіти СРСР від 10.02. 1966 р.
Інституту надане право приймання документів до офіційного захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата, доктора медичних і біологічних наук зі спеціальності «онкологія», «рентгенологія і радіологія».
Відповідно до постанови РМ УРСР від 30.12. 1970 р. № 657 і постанови
Президії АН УРСР від 25.02. 1971 р. № 82 Інститут передано в підпорядкування АН УРСР (окрім клінічної бази та відповідних клінічних наукових відділів).
За постановою РМ УРСР від 14.05. 1971 р. № 371-р та постановою Президії АН УРСР від 23.05. 1971 р. № 663 Інститут перейменовано на Інститут проблем онкології АН УРСР.
Відповідно до постанови РМ УРСР від 15.12. 1978 р. № 563 та постанови Президії АН УРСР від 29.12. 1978 р. № 571 Інституту присвоєно ім’я
його засновника − акад. Р.Є. Кавецького.
Згідно постанови Президії АН УРСР від 05.12. 1990 р. № 319 з метою
розширення розробки проблематики з радіобіологічних питань, що набуло
особливого значення в період усунення наслідків Чорнобильської катастрофи, Інститут перейменовано в Інститут проблем онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР. На сьогодні установа має назву Інститут
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького
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НАН України (підстава: постанова Президії АН України від 11.12. 1991 р.
№ 332).
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення молекулярних та клітинних особливостей онкогенезу з метою розробки методів ранньої діагностики та нової стратегії злоякісного процесу; вивчення механізмів протипухлинної резистентності та створення засобів реабілітації захисних систем організму; вивчення механізмів дії іонізуючого опромінення і розробка методів корекції його ефектів на різних рівнях організації живих систем.
У 1999 р. до 100-річчя від дня народження Р.Є. Кавецького була заснована премія імені Р.Є. Кавецького.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Р.Є. Кавецький, А.Й. Бикоріз, В.Б. Вінницький, В.Г. Пінчук, Г.П. Потебня,
В.Ф. Чехун.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії НАН України, вищих органів державної влади, що
стосуються діяльності Інституту (1960−2002); накази директора з основної
діяльності (1960−2002);
листування з установами, Президією НАН України з науковоорганізаційних питань (1960−2002);
протоколи засідань ученої ради (1961−2002);
тематичні та робочі плани НДР (1960−2002); плани впровадження наукових досягнень (1960−2002); протоколи приймання завершених НДР
(1960−2002);
звіти про наукову діяльність Інституту (1960−2002); звіти про діяльність наукових відділів (1971−2002);
документи (інформації, листування, звіти) про міжнародне співробітництво (1960−2002);
документи (інформації, листування) про участь у виставках
(1971−2002);
штатні розписи (1971−2002); плани фінансування (1971−2002); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1960−2002);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1967–2002);
документи (протоколи, плани, звіти) профкому (1961−2002);
документи (протоколи, плани, звіти, листування) Наукової ради з проблеми «Злоякісних новоутворень» (1960−2002).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1961−1997);
дисертації (1967−1997);
заявки та свідоцтва на винаходи (1960−1997).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1960−2002);
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особові справи звільнених працівників (1961−2002);
особові рахунки по зарплаті (1960−2002).

ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОГО
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ПРИ ІНСТИТУТІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І
РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО
Архівний фонд −726 справ за 1976−2000 рр.
Адреса: 03022, Київ 22, вул. Васильківська, 45;
тел.: 259-05-89.
Дослідне конструкторське виробництво медичного приладобудування
при Інституті проблем онкології АН УРСР (тепер Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького) створено у
1976 р. відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 19.11. 1976 р.
№ 387-Б з метою забезпечення дослідно-експериментальної бази по виготовленню комплексів нестандартної апаратури онкологічного профілю і суттєвого розширення досліджень для боротьби з раковими захворюваннями.
ДКВ будувало свою діяльність як госпрозрахунковий структурний підрозділ з самостійним балансом та розрахунковим рахунком, маючи права
юридичної особи.
Основні напрями діяльності: конструювання нових унікальних приладів і розробка технічної документації, виготовлення і впровадження апаратури та апаратурних комплексів медико-біологічного призначення; випуск
дослідних зразків та дрібносерійних партій для науково-дослідних інститутів та лікувальних закладів, а також для інших галузей народного господарства.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії НАН України, вищих органів державної влади, що
стосуються діяльності Виробництва (1976−2000); накази директора з основної діяльності (1976−2000);
листування з установами з наукових питань (1976−2000);
протоколи засідань дирекції (1976−2000); протоколи засідань технічної
ради (1979−2000);
тематичні і робочі плани НДР (1976−2000); виробничі програми
(1976−2000);
звіти та статистичні звіти про діяльність (1976−2000); звіти про діяльність Виробництва з впровадження у виробництво раціоналізаторських
винаходів (1976−2000);
документи (переліки експонатів, листування, дипломи) про участь у виставках (1976−2000);
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звіти про чисельність і склад кадрів (1976−2000);
звіти про фінансово-господарську діяльність (1976−2000);
документи (протоколи, колдоговори, довідки) про діяльність профкому
(1976−2000).
Науково-дослідна документація
Технічні умови на прилади (1977−1994); інструкції, маршрутноопераційні карти (1977−1994); проекти на розробки (1977−1994);
заявки на винаходи (1977−1994); свідоцтва та патенти на винаходи
(1977−1994).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1976−2000);
особові справи звільнених працівників (1976−2000); особові картки звільнених працівників (1976−2000);
особові рахунки працівників по зарплаті (1976−2000).

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
Архівний фонд – 4378 справ за 1972−2004 рр.
Адреса: 61015, Харків 15, вул. Переяславська, 23;
тел.: (057) 373-41-43, факс: 373-30-84;
e-mail: cryo@online.kharkov.ua.
В 1972 р. за постановами РМ УРСР від 07.02. 1972 р. № 57 та Президії
АН УРСР від 11.02.1972 р. № 50 в м. Харків був створений Інститут проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР на базі лабораторії Фізикотехнічного інституту низьких температур та проблемної науково-дослідної
лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку та
крові Харківського інституту удосконалення лікарів. Ініціаторами створення Інституту були акад. Б.І. Вєркін та чл.-кор. М.С. Пушкар, який став
його першим директором. Відповідно до постанови Президії АН УРСР від
29.05. 1975 р. № 208 Інститут було перейменовано в Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини АН УРСР.
Згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від 30.12. 1980 р. № 623-Б
було створено СКТБ з ДВ Інституту проблем кріобіології і кріомедицини.
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження механізмів кріопошкодження і кріозахисту біологічних структур на різних рівнях їх організації; дослідження антигенної перебудови тканин в процесі низькотемпературного консервування; розробка науково обґрунтованих методів низькотемпературної консервації тканин і створення необхідного кріогенного обладнання; створення і вивчення нових кріопротекторів. З 1983 р. Інститутом керує акад. НАН України В.І. Грищенко. На базі Інституту в тра233

вні 1994 р. було створене Українське товариство кріобіології і кріомедицини.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: І.О. Бабійчук,
А.М. Гольцев,
В.І. Грищенко,
М.С. Пушкар,
О.С. Снурников,
А.О. Цуцаєва.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1992, 1999);
постанови Президії НАН України, що стосуються діяльності Інституту
(1972−2004); накази директора з основної діяльності (1972−2004);
листування з Президією НАН України, органами влади, установами з
питань науково-дослідної діяльності (1972−2004);
протоколи засідань дирекції (1972−2004); протоколи загальних зборів
(1997, 2002);
документи (подання, витяги з протоколів, відгуки) про висунення директора Інституту, д.м.н. М.С. Пушкаря в члени-кореспонденти АН УРСР
(1977);
протоколи засідань ученої ради (1972−2004);
документи (витяги з протоколів, відгуки) на призначення стипендії
Президента України для молодих вчених (2000, 2004);
тематичні і робочі плани НДР (1972−2004); обґрунтування нових тем
НДР (1972−2004); протоколи приймання завершених НДР (1972−2004);
звіти про діяльність Інституту (1972−2004);
протокол ювілейного наукового засідання до 25-річчя Інституту (1997);
документи (плани, листування, інформації) наукових конференцій
(1972−2004);
протоколи наукових семінарів (1973−2004);
документи (угоди, звіти, інформації) з міжнародного співробітництва з
Словацькою академією наук (1986), зі Спілкою низькотемпературної біології Великобританії (1986), Інститутом репродуктивної генетики
(м. Чикаго, США) (1991−1998), з Індією, Болгарією, Нідерландами, Австралією, США, Німеччиною, Бельгією, Чехією, Англією, В’єтнамом, Іспанією, Італією, Ізраїлем, Швецією, Японією (1972−2004);
документи (інформації, переліки, листування) про участь у виставках
(1974, 1979);
звіти про чисельність і склад кадрів (1972−2004);
звіти про роботу аспірантури (1973−2004);
штатні розписи (1972−2004); кошториси і плани фінансування
(1972−2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1972−2004);
документи (плани, протоколи, стенограми, довідки, звіти) про діяльність спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1980−2004);
документи (протоколи конференцій, колективні договори) профкому
(1972−2004).
Серед науково-організаційної документації – документи засідання
Європейського товариства низькотемпературної біології (1983); документи
(програма, протоколи, доповіді, списки) І Українського з’їзду товариства
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кріобіології та кріомедицини (1995); документи (плани, протоколи, звіт)
про роботу міжнародної кафедри кріобіології ЮНЕСКО (1998–2004).
Науково-дослідна документація
Журнали експериментів (1972−2003);
наукові звіти по завершених темах (1972−2004);
методичні рекомендації з впровадження досліджень, розроблених Інститутом (1972−2004);
дисертації (1972−1999); автореферати (1972−1984);
доповіді, тези доповідей, статті в міжнародних виданнях (1972−2004);
заявки на винаходи (1973−2004); свідоцтва на винаходи (1973−1992);
патенти України на винаходи (1993−2004); іноземні патенти на винаходи
(Франція, Німеччина, США − 1990, РФ − 1993, 1994).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1972−2004);
особові справи звільнених працівників (1972−2004);
особові рахунки по зарплаті (1972−2004).
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ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО
Архівний фонд – 6087 справ за 1920–2005 рр.
Адреса: 01601, Київ 1, вул. Терещенківська, 2;
тел./факс: 234-40-41;
e-mail: inst@botany.kiev.ua; http://www.botany.kiev.ua.
Основою для створення і попередниками Інституту були, засновані
акад. О.В. Фоміним у вересні 1921 р., Ботанічний кабінет (музей) та Гербарій ВУАН. Восени 1922 р. О.В. Фоміним також створена Науководослідна кафедра ботаніки управління наукових установ Народного Комісаріату освіти УСРР, котра в 1927 р. була реорганізована в Науководослідний інститут ботаніки НКО УСРР. В 1931 р. за постановою Президії
ВУАН від 26.03.1931 р. Інститут передано в систему ВУАН та об’єднано з
Ботанічним кабінетом (музеєм) і Гербарієм в єдину наукову установу −
Інститут ботаніки ВУАН.
У 1971 р. згідно з постановою РМ УРСР від 01.07. 1971 р. № 306 Інституту ботаніки АН УРСР було присвоєно ім’я видатного українського ботаніка, академіка М.Г. Холодного.
У 1974 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 16.11. 1973 р.
№ 396 було створено Львівське відділення Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного. 1 У 1988 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від
20.07.1988 р. № 342 та наказу директора Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного від 19.09.1988 р. № 115 було створено Відділення клітинної біології та інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного. 2
Основні напрями діяльності Інституту: критико-систематичні, флористичні, фітоценотичні, созологічні й екологічні дослідження фітобіоти та
мікобіоти, розробка теоретичних питань організації і динаміки фіто- та
ценорізноманіття, його моніторингу й охорони; дослідження структурнофункціональної організації рослин та грибів на організменному, клітинному і молекулярному рівнях в нормі та при змінах умов навколишнього середовища − природного та антропогенного.
При Інституті працює Проблемна рада з питань ботаніки та мікології,
яка координує роботу 52 ботанічних установ України, а також громадська
організація «Українське ботанічне товариство».
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: Г.І. Білик,
С.П. Вассер, Ю.Ю. Глеба, М.А. Голубець, М.М. Гришко, Я.П. Дідух,
Д. К. Зеров,
Ю. Д. Клеопов,
Є. Л. Кордюм,
А. С. Лазаренко,
Я. С. Модилевський, Л. І. Мусатенко, П. Ф. Оксіюк, А. М. Окснер,

1
2

З 1991 р. – Інститут екології Карпат.
З 1990 р. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії.
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А.О. Сапєгін, К.М. Ситник, О.В. Фомін, М.Г. Холодний, Ю.Р. ШелягСосонко та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1994, 1996, 2003); положення про Інститут (1990);
постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту
(1941−1946, 1951−1979); накази директора з основної діяльності (1944–
2005);
листування з Президією НАН України, органами влади та установами з
питань організації наукової діяльності (1946, 1947, 1949, 1955−2005);
протоколи засідань дирекції (1969, 1971, 1975−1979, 1985−2004);
протоколи засідань ученої ради (1941–2005);
плани НДР (1942−2005); протоколи приймання завершених НДР (1966,
1970−1981, 1984−2005);
наукова структура Інституту і Центрального республіканського ботанічного саду (1963);
звіти про наукову діяльність Інституту (1941−2005); звіт про роботу Інституту в роки Великої Вітчизняної війни (1944); звіти про діяльність наукових відділів (1941−2004);
звіт про наукову діяльність акад. К.М. Ситника (1979); звіт про наукову
діяльність акад. М.Г. Холодного (1942);
стаття акад. Д.К. Зерова, присвячена 25-річчю Інституту (1956);
акт про збитки, нанесені Інституту німецькими військами під час окупації Києва (1944);
документи (рекомендації, висновки, листування) про організацію заповідної справи в Україні (1989); документи (рекомендації, доповіді, листування) про участь Інституту в діяльності заповідників і охороні навколишнього середовища (1988, 1990); документи (пропозиції, наукові характеристики, звіти) про роботу природно-заповідних об’єктів України (1991);
наукові характеристики проектованих пам’яток природи України, підготовлені співробітниками Інституту (1993);
довідка про роботу експериментальної бази Інституту в Феофанії
(1950); звіти про діяльність експериментальної бази в Феофанії (1955,
1961, 1963−1965, 1969);
звіти про діяльність експериментальної бази Інституту «Старосілля»
(1955);
звіти про діяльність Відділу ботаніки Кримської філії АН УРСР (1955);
звіт групи ботаніків про експедиційну роботу в рейсах науководослідного судна «Академік Вернадський» (1986, 1990);
документи (положення, листування, завдання, звіти) про участь Інституту в ліквідації аварії на ЧАЕС (1986, 1987, 1989); стенограма пресконференції акад. Д.М. Гродзинського про участь Інституту в ліквідації
аварії на ЧАЕС (1988);
документи (програми, плани, резолюції, звіти) наукових конференцій
(1984−1997);
протоколи засідань наукових відділів (1932, 1971−2005);
237

документи (програми, плани, інформації, звіти) з міжнародного співробітництва з науково-дослідними установами (1963, 1965−2005);
протоколи засідань редколегії «Українського ботанічного журналу»
(1925, 1941, 1946, 1950, 1951, 1953−1965, 1977−1979, 1987, 1995−2005);
протоколи засідань редколегії журналу «Альгологія» (1991−1994,
1997−2005);
протоколи засідань конкурсних комісій (1958−2002);
звіти про чисельність і склад кадрів (1947−1949, 1952, 1957−1979,
1983−2005); списки наукових працівників (1942, 1944−1951, 1953−1955,
1971−1983, 1987, 2005);
звіти про роботу аспірантури (1945−1949, 1955−1958, 1961−2005);
штатні розписи (1942, 1944–2005); кошториси витрат і плани фінансування (1944−2005); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944–
2005);
документи (стенограми, протоколи засідань, довідки, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1940, 1942−1971, 1977−2005);
документи (протоколи засідань, колективні договори, звіти) профкому
(1945, 1949, 1957−2005);
документи (протоколи засідань, програми, звіти) наукових рад та комісій (1953−1956, 1959−2005);
документи (протоколи засідань, плани робіт, звіти) про діяльність
Українського ботанічного товариства (1950−2005).
Науково-дослідна документація
Щоденники польових досліджень (1930−1933, 1938−1940);
наукові звіти по завершених темах (1946−1962, 2005);
дисертації (1939, 1942, 1943, 1945, 1946, 1950−1992, 2004, 2005); автореферати дисертацій (1950−1979, 2004, 2005);
тези доповідей (1949, 1955, 1962);
рукописи статей працівників (1940, 1941, 1948−1963); наукові статті,
направлені для опублікування в закордонних виданнях (2001−2005);
заявки на винаходи (1985, 1986, 1988−1991); свідоцтва на винаходи та
патенти (1980−1983, 1985−1992, 2001, 2002);
монографії (1972−1979); збірники наукових праць (1978, 1979);
путівник «Ботанічний музей» (1976);
броньовані екземпляри «Українського ботанічного журналу»
(1941−1970).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1944–2005);
особові справи звільнених працівників (1944−2005); особові картки звільнених працівників (1981−2005);
особові рахунки по зарплаті (1944–2005);
документи (протоколи засідань, звіти, списки) про роботу в шкідливих
умовах праці (1983, 1988−2005);
документи (звіти, акти) про розслідування нещасних випадків
(1969−1979).
238

У фонді відклалися також документи інших установ та організацій:
Українське наукове товариство: статут Товариства (1925); звіти про
роботу Товариства (1927−1929); особові справи членів Товариства (1920);
протоколи засідань Ботанічної секції Товариства (1920−1930); звіти про
роботу Ботанічної секції Товариства (1920−1924); протоколи засідань редколегії «Ботанічного журналу» (1925).
Державний заповідник «Хомутівський степ»: положення про Заповідник (1951, 1955); плани розвитку Заповідника на 1956−1960 рр. (1956);
звіти про діяльність Заповідника (1953, 1955−1960, 1963).
Державний заповідник «Стрільцівський степ»: положення про Заповідник (1955); звіти про діяльність Заповідника (1955−1960).
Державний заповідник «Кам’яні могили»: плани розвитку Заповідника на 1956−1960 рр. (1956); звіт про діяльність Заповідника (1960).
Український степовий природний заповідник: положення про Заповідник (1962, 1989); положення про охоронні зони Заповідника (1985); звіти
про діяльність Заповідника (1966, 1969, 1975−1978, 1980, 1982−1990);
штатний розпис (1994); звіти про фінансово-господарську діяльність Заповідника (1961, 1962, 1982−1986, 1988−1993).
Львівське відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного: звіти
про діяльність Відділення (1975−1978, 1980, 1982, 1984−1990); списки
працівників Відділення (1975−1985); звіти про фінансово-господарську
діяльність (1981−1990).
Відділення клітинної біології та інженерії Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного: документи (постанови, положення, акт) про створення Відділення (1988, 1989).

ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
Архівний фонд – 6692 справи за 1911–2005 рр. 1
Адреса: 01601, МСП, Київ 30, вул. Б. Хмельницького, 15;
тел.: 235-10-70, факс: 234-15-69;
e-mail: iz@izan.kiev.ua; http://www.izan.kiev.ua.
Основою для створення і попередником Інституту був, організований у
1919 р. акад. М.Ф Кащенком, Зоологічний музей − один із перших зооло1

Науково-організаційна та науково-дослідна документація Інституту за
1911−1975 рр. зберігається в Інституті архівознавства НБУВ (ф. 258) за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 62.
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гічних центрів у системі УАН, де почалося планомірне вивчення тваринного світу України.
У 1930 р. на базі Зоологічного музею, окремих лабораторій Біологічного інституту ім. Ф.З. Омельченка й зоологічних кафедр ВУАН − експериментальної зоології в Києві, зоології в Харкові, морфології тварин разом із
Приморською біологічною станцією в Одесі, згідно з постановою РНК
УРСР та Колегії Наркомосу від 01.08. 1930 р. № 24/667 створено Зоологобіологічний інститут ВУАН. У 1939 р. за постановою Президії АН УРСР
від 05.03. 1939 р. № 7 Інститут перейменовано в Інститут зоології АН
УРСР. У 1981 р. постановами РМ УРСР від 06.01. 1981 р. № 2 та Президії
АН УРСР від 21.01. 1981 р. № 35 Інституту присвоєно ім’я видатного зоолога, академіка І.І. Шмальгаузена.
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення фауни, еволюційноморфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу України;
розробка наукових основ охорони і раціонального використання ресурсів
тваринного світу, проведення його моніторингу в умовах впливу антропогенних факторів; розробка зоологічних основ захисту і підвищення продуктивності рослин і тварин.
При Інституті працює Наукова рада з проблеми «Раціональне використання ресурсів тваринного світу в умовах інтенсивного природокористування» (голова І.А. Акімов), а також 3 наукових товариства: Українське
наукове товариство паразитологів, Українське ентомологічне товариство,
Українське теріологічне товариство.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: І.А. Акімов,
В. Г. Долін,
І. Г. Ємельянов,
В. А. Караваєв,
С. М. Гершензон,
В. Г. Касьяненко, П. М. Мажуга, О. П. Маркевич, В. І. Монченко,
І.Г. Підоплічко, П.О. Свириденко, В.О. Топачевський, Д.К. Третьяков,
Л.І. Францевич, І.І. Шмальгаузен та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1996, 2003);
проект організації Всеукраїнського НДІ зоології і біології ВУАН
(1930);
постанови Президії НАН України стосовно діяльності Інституту (1938,
2000−2005); накази директора з основної діяльності (1936–2005);
листування з Президією НАН України, органами влади та установами з
питань організації наукової діяльності (1948−2005);
протоколи засідань дирекції (1988−1995); протоколи засідань ученої
ради (1941–2005); списки членів ученої ради Інституту зообіології (1943,
1944, 1946−1948);
плани НДР (1934−1946, 1951–2005); протоколи приймання завершених
НДР (1965, 1972, 1974, 1976−1985, 1990, 1995, 1999, 2003, 2005);
звіти про наукову діяльність Інституту (1931, 1934−1936, 1940−2005);
звіти про діяльність наукових відділів (1933−1938, 1943−1946, 1949−2005);
пояснювальна записка акад. І.І. Шмальгаузена стосовно профілю діяльності Інституту (1938); довідка про основні досягнення Інституту за період
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його існування (1957); довідки про створення та основні напрями діяльності Інституту (1996);
опис майна та акти про збитки, нанесені Інституту німецькими військами в період окупації Києва (1943−1945);
щоденник чл.-кор. Є.В. Звєрезомб-Зубовського про структуру, штат,
плани і тематику робіт, списки працівників Інституту за 1941−1944 рр.
(1944);
документи (інформації, списки, звіти) про роботу наукової групи Інституту на Арктичній китобійній флотилії (1959); звіти про роботу Закавказької високогірної комплексної експедиції Інституту (1967); звіт про роботу
комплексної Сахаліно-Курильської експедиції Інституту (1968); звіт про Ішу Центрально-Азіатську експедицію зоологічного музею (1968); звіт про
І-шу Забайкальську експедицію зоологічного музею (1971);
звіти Інституту про діяльність в рамках національної програми «Людина і біосфера» (1976−1985);
документи (листування, довідки, протоколи, плани, звіти) з питань організації і стану державних заповідників України (1980−1985);
документи (програми, протоколи, плани, довідки, інформації, резолюції) наукових конференцій (1931, 1934, 1940, 1941, 1953−1961, 1971, 1988);
протоколи засідань наукових відділів (1933−1937, 1951−1956,
1963−2005);
договори про наукове співробітництво Інституту із заповідниками,
НДІ, ВНЗ (1988−1990);
документи (посвідчення, звіти) про відрядження працівників Інституту
в зону ЧАЕС (1991−2001); перелік робіт Інституту з проблеми ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС (1995);
документи (інформації, звіти про відрядження) з міжнародного співробітництва з науково-дослідними установами (1958−1967, 1969, 1972, 1979,
1984−1991, 1996−2001);
протоколи засідань редколегії журналу «Вісник зоології» (1976−1980,
1986−2005);
протоколи засідань конкурсних комісій (1955−1969, 1988, 1989);
звіти про чисельність і склад кадрів (1947−1960,1988−2005); списки
наукових працівників (1935−1956, 1959, 1960, 1964, 1966, 1970,
1972−1987, 1996−2005); списки працівників Інституту − учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (1989);
звіти про роботу аспірантури (1988−2005);
штатні розписи (1934, 1947–2005); кошториси витрат (1953, 1955, 1961,
1976−2005); звіти про фінансово-господарську діяльність (1948–2005);
документи (стенограми, протоколи засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1977−2005);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому
(1970−2005);
протоколи засідань, звіти наукових рад та комісій (1967, 1976−1998);
документи (довідки, інформації, звіти) про діяльність Центру моніторингу та охорони тваринного світу (2000);
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документи (статут, протоколи засідань, списки членів, звіти) про діяльність Українського ентомологічного товариства (1982, 1987−2005);
документи (протоколи засідань, звіти) про діяльність Українського теріологічного товариства (1988−2000);
звіти про діяльність Українського орнітологічного товариства
(1988−1994, 1997);
звіти про діяльність Українського наукового товариства паразитологів
(1988−2000).
Науково-дослідна документація
Щоденники польових досліджень (1928, 1931−1935, 1940−1942,
1951−1955, 1961, 1967, 1968, 1971, 1981);
наукові звіти по завершених темах (в т.ч. виконані під керівництвом
акад. В.Г. Касьяненка, В.І. Монченка, І.Г. Підоплічка, В.О. Топачевського,
чл.-кор. І.А. Акімова, В.Г. Доліна, І.Г. Ємельянова, П.О. Свириденка)
(1925, 1928, 1941, 1943−2005);
дисертації (1940−1942, 1944−1992);
доповіді, тези доповідей (1930, 1931, 1934−1936, 1939, 1942, 1953−1955,
1960, 1961, 1968−1970, 1973); наукові статті працівників (1919−1922, 1928,
1931, 1932, 1937−1942, 1947−1975, 1985, 1986); рукописи статей та монографій (1927, 1932, 1933, 1936, 1941, 1947, 1948, 1951, 1955).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1962–2005);
особова справа акад. В.Г. Касьяненка (1979); особові справи звільнених
працівників (1926, 1931, 1933−1941, 1945, 1947−2005); особові картки звільнених працівників (1986−2005); картки обліку кандидатів та докторів
наук (1996−2001);
особові рахунки по зарплаті (1947–2005);
штатно-посадові книги (1997−2001);
документи (звіти, списки) про роботу в шкідливих умовах праці (1998,
2000−2005);
контракти, договори з працівниками на виконання робіт (1994−2005).
У фонді відклалися також документи інших установ та організацій: статут Російського товариства діячів з прикладної ентомології (1914); статут
Українського зоологічного товариства ВУАН (1919); статут Українського
комітету охорони пам’яток природи (1929); каталог Київського зоологічного саду (1911); протоколи засідань Комітету з вивчення фауни України
ВУАН (1919, 1920); положення про Український центральний інститут
поширення знань позашкільним шляхом (1920); кошторис витрат Зоологічної секції УАН (1921); документи (списки, протокол, анкета, доповіді) з
організації Всеукраїнської асоціації зоологів (1922); документи (протоколи, тези, доповіді, програма) з питань організації і проведення Конференції зоологів в УАН (1922); документи (виписки з протоколів, доповідні
записки, звіт, постанова) стосовно діяльності Першого державного степового заповідника «Чанлі» ім. Х. Раковського (Асканія-Нова) (1925−1927);
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план розвитку експериментальної бази в заповіднику «Олександрія» на
1952−1954 рр. (1954); звіти про наукову діяльність відділу зоології Кримської філії АН УРСР за 1948−1954 рр. (1954, 1955); плани НДР відділу
зоології Кримської філії АН УРСР (1955); довідка про роботу Українського товариства охорони природи (1963, 1967).
Українське наукове товариство: протоколи засідань Зоологічної секції Відділу природознавчих наук Українського наукового товариства
(1920−1922); повідомлення про діяльність Зоологічної секції Відділу природознавчих наук Українського наукового товариства (1920, 1923); повідомлення про діяльність Фенологічної комісії при географічній секції
Відділу природознавчих наук Українського наукового товариства (1920);
повідомлення про діяльність Літературної комісії природознавчої секції
Українського наукового товариства (1920).
Зоологічний музей: протоколи засідань працівників Зоологічного музею УАН (1920, 1921, 1931); протоколи засідань Ентомологічного гуртка
при Зоологічному музеї УАН (1928).
Державний природознавчий музей (м. Львів): документи (проект плану, протоколи засідань ученої ради, відгуки, листування) з питань діяльності Львівського природознавчого музею (1941); плани НДР Музею (1945,
1959, 1962).
Чорноморський природний біосферний заповідник: рекомендації Чорноморського державного заповідника АН УРСР для впровадження їх в
практику ведення мисливського господарства України (1956); плани НДР
(1960−1965); звіти НДР (1958−1975, 1983); довідки про створення та основні напрями діяльності заповідника (1996); довідки про роботу і значення
заповідника (1961, 1981, 1983); звіти про чисельність і склад кадрів (1958,
1959, 1999, 2000); кошторис витрат (1976−1980, 1982−1985, 1987, 1990,
1996−2000); звіти про фінансово-господарську діяльність (1981−2000).
Луганський природний заповідник: звіти НДР заповідника (1972,
1973).

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
Архівний фонд – 3881 справа за 1945–1995 рр.
Адреса: 03022, Київ 22, вул. Васильківська, 31/17;
тел.: 257-51-60, факс: 257-51-50;
e-mail: plant@ifrg.kiev.ua; http://www.ifrg.kiev.ua.
У 1945 р. згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від
20.10. 1945 р. № 1692 та Президії АН УРСР від 24.08. 1945 р. (протокол
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№ 18, § 2) на базі відділу фізіології живлення рослин і агрохімії Інституту
ботаніки АН УРСР організовано Інститут фізіології сільськогосподарських рослин і агрохімії АН УРСР.
У 1956 р. на підставі постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 10.05. 1956 р.
№ 524 та згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від
19.05. 1956 р. № 351 Інститут реорганізований в Український науководослідний інститут фізіології рослин Міністерства сільського господарства УРСР.
У 1957 р. Інститут увійшов в систему Української академії сільськогосподарських наук. У 1962 р. Інститут передано в систему АН УРСР.
У 1966 р. згідно з розпорядженням РМ УРСР від 24.03. 1966 р. № 307-р
і розпорядженням АН УРСР від 05.04. 1966 р. № 423 Інститут перейменовано в Інститут фізіології рослин АН УРСР.
У 1987 р. за постановою Президії АН УРСР від 01.07. 1987 р. № 246, на
виконання розпорядження РМ УРСР від 06.06. 1987 р. № 317 Інститут перейменовано в Інститут фізіології рослин і генетики АН УРСР.
При Інституті діє Дослідне сільськогосподарське виробництво, передане Інституту в квітні 1986 р. з Інституту молекулярної біології і генетики
АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: з’ясування фізико-хімічних і
молекулярно-біологічних закономірностей росту, розвитку та стійкості
рослинних систем, створення на цій основі нових технологій і біотехнологій; всебічне вивчення процесів фотосинтезу, мінерального живлення рослин, біологічної азотфіксації, можливостей використання біологічно активних речовин, обґрунтування нових інтенсивних технологій вирощування
і зберігання сільськогосподарської продукції; вивчення механізмів генетичних процесів з метою розробки принципів управління спадковою мінливістю живих організмів, розробка генетичних і фізіологічних основ селекції рослин тощо.
В Інституті започатковані й успішно діють відомі наукові школи: з молекулярної генетики (засновник акад. НАН України С.М. Гершензон);
експериментального мутагенезу рослин (засновник акад. НАН України,
Герой України В.В. Моргун); з фізіології росту і розвитку рослин (засновник заслужений діяч науки УРСР, д.б.н. Ф.Л. Калінін); з фізіологічної ролі
мікроелементів (засновник акад. АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюк); з
фізіології і екології фотосинтезу (засновник чл.-кор. АН УРСР
А.С. Оканенко).
Інститут координує роботу Українського товариства генетиків і селекціонерів та Українського товариства фізіологів рослин.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: П.А. Власюк,
С.М. Гершензон, І.П. Григорюк, Д.М. Гродзинський, Ф.Л. Калінін,
А.В. Манорик, В.В. Моргун, А.С. Оканенко та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1956);
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витяги із постанов та розпоряджень Президії АН УРСР, вищих органів
влади стосовно організації Інституту (1945); положення про Дослідне господарство Інституту (1957); постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1946, 1947, 1950−1970); акт приймання Дослідного сільськогосподарського виробництва Інституту мікробіології і генетики до
складу Інституту (1986); накази директора з основної діяльності (1946–
1995);
листування з Президією НАН України, органами влади та установами з
питань організації наукової діяльності (1946−1995);
протоколи засідань дирекції (1946, 1992−1995); протоколи засідань
ученої ради (1946–1995);
плани НДР (1946−1995); обґрунтування нових тем НДР (1986−1990);
протоколи приймання завершених НДР (1965−1995);
звіти про наукову діяльність Інституту (1946−1995); звіти про виконання наукових робіт Інституту з Чорнобильської тематики (1991−1994); звіти
про діяльність наукових відділів (1947−1970);
довідки про стан і діяльність науково-експериментальної сільськогосподарської бази Інституту (1950, 1951);
документи (довідки, інформації, листування) про наукову діяльність
акад. П.А. Власюка (1954);
доповідь акад. П.А. Власюка про життя та діяльність акад.
О.І. Душечкіна (1954);
тези доповіді і пропозиції акад. П.А. Власюка на сесії ВАСГНІЛ щодо
розвитку НДР у рослинництві (1963); тези доповіді акад. О.І. Душечкіна
на засіданні Відділення сільськогосподарських наук АН УРСР про діяльність Інституту (1950);
документи (завдання, інформаційні звіти) про виконання НДР
(1992−1995);
документи (протоколи, інформації) наукових конференцій (1947,
1949−1958, 1961−1964, 1970);
протоколи засідань наукових відділів (1947, 1949−1950);
документи (листування, довідки, інформації, звіти) з міжнародного
співробітництва з науково-дослідними установами (1955, 1957, 1960−1976,
1986−1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946−1995); списки наукових працівників (1946−1972, 1976, 1991−1995);
звіти про роботу аспірантури (1947−1970, 1991−1995);
протоколи засідань конкурсних комісій (1946, 1947, 1956−1972,
1991−1995);
штатні розписи (1949–1992); кошториси витрат і плани фінансування
(1949−1992); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту
(1946–1992); звіти про фінансово-господарську діяльність Дослідного господарства Інституту (1959−1961); звіти про фінансово-господарську діяльність науково-експериментальної сільськогосподарської бази Інституту
(1952, 1955);
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документи (стенограми, протоколи засідань, списки членів, звіти) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1973−1995);
документи (протоколи засідань, колективні договори, звіти) профкому
(1946−1995);
документи (плани, звіти) наукових рад (1973−1995);
документи (положення, звіти про роботу) про діяльність Тимчасового
молодіжного творчого колективу «Скрінінг» (1988−1990);
документи (протоколи, звіти) Українського товариства фізіологів рослин (1988, 1993−1995);
документи (звіти про роботу, інформації) про діяльність обласних відділень Українського товариства генетиків і селекціонерів (1986−1992).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1947−1995);
дисертації (1953, 1964−1994);
рукописи наукових статей працівників (1949−1966, 1970, 1972);
заявки на винаходи (1973, 1977−1993); свідоцтва на винаходи
(1987−1993);
збірники наукових праць (1956, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1956–1995);
особові справи акад. П.А. Власюка (1980), А.С. Оканенка (1978); особова справа чл.-кор. А.В. Манорика (1974); особові справи звільнених
працівників (1946−1995); особові картки звільнених працівників
(1986−1995);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1946–1995);
документи (акти, доповідні записки, протоколи засідань, висновки) про
роботу в шкідливих умовах праці (1979−1995).

ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Архівний фонд – 520 справ за 1988–2000 рр.
Адреса: 03143, Київ 143, вул. Академіка Заболотного, 148;
тел./факс: 526-71-04;
e-mail: iicb@iicb.kiev.ua; http://www.icbge.org.ua.
У 1988 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 20.07. 1988 р.
№ 342 та наказу директора Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного від
19.09. 1988 р. № 115 було створено Відділення клітинної біології та інже-
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нерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. 1 Відділення було
створене з метою виконання фундаментальних досліджень в галузі клітинної біології, молекулярної біології, молекулярної генетики, радіобіології і біології розвитку рослинної клітини, а також генетичного конструювання (клітинної і генної інженерії рослин).
У 1990 р. на базі Відділення клітинної біології та інженерії Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР згідно з постановою Президії АН
УРСР від 06.06. 1990 р. № 160 та відповідно до розпоряджень РМ СРСР
від 11.05. 1990 р. № 736 і РМ УРСР від 31.05. 1990 р. № 224 було створено
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР.
У 1992 р. за постановою Президії АН України від 21.10. 1992 р. № 281
на базі ІКБГІ з метою всебічного сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва в галузі клітинної біології та біотехнології створено
Міжнародний інститут клітинної біології.
Основні напрями діяльності ІКБГІ: розробка фундаментальних основ
розвитку біотехнології рослин, зокрема, пошук і клонування нових генів,
створення технологій генетичної трансформації для сортів сільськогосподарських рослин української селекції, дослідження структурнофункціональної організації клітинної стінки вищих базидіальних грибів,
розробка нормативно-правової бази України в галузі робіт з генетичноінженерно модифікованими організмами тощо.
В Інституті створено одну з найбільших в світі колекцій зародкової
плазми рослин світової флори, яка складається з банку насіння та банку
клітинних культур in vitro. Постановою Кабінету Міністрів України від
01.04. 1999 р. № 527 колекція віднесена до Переліку наукових об’єктів, що
складають Національне надбання.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України: Я.Б. Блюм,
Ю.Ю. Глеба, Д.М. Гродзинський, О.П. Дмитрієв, Є.Б. Патон, В.А. Сідоров,
О.О. Созинов та ін.
Науково-організаційна документація
Наказ директора Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного від
19.09. 1988 р. № 115 про організацію Відділення клітинної біології і інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1988); статут Інституту клітинної біології та генетичної інженерії (1995); постанови Президії НАН України стосовно діяльності установи (1993−2000); накази директора з основної діяльності (1988–2000);
листування з Президією НАН України, органами влади та установами з
питань організації наукової діяльності (1988−2000);
протоколи засідань ученої ради (1988–2000);
плани НДР (1988–1990); обґрунтування нових тем НДР (1990); протоколи приймання завершених НДР (1988, 1989);

1

Деяка документація Відділення зберігається в архіві Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2.
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звіти про наукову діяльність установи (1988–2000); звіт про виконання
плану наукових досліджень і плану впровадження (1988); звіт про найважливіші досягнення в галузі природничих і суспільних наук (1988); звіти
про діяльність наукових відділів (1988, 1989);
договори про науково-технічне співробітництво з науково-дослідними
установами (1988−1995, 1997); документи (договори, акти, плани) про спільні наукові дослідження установи з іншими організаціями (1989−1990);
документи (програма, листування, проекти, пропозиції) про участь
установи в наукових дослідженнях в рамках Всесоюзної програми фундаментальних досліджень «Проблеми генетики і селекції» Наукової ради з
проблем генетики і селекції АН СРСР (1989); документи (програми, листування, пропозиції, обґрунтування) про участь установи у виконанні проектів ДНТП і ДФФД (1989−1997); документи (плани, листування, звіти)
про наукові дослідження в рамках ДНТП «Біотехнологія» (1992−1996);
документи (плани, листування, звіти) про наукові дослідження в рамках
ДНТП «Новітні методи біоінженерії» (1992); документи (плани, листування, звіти) про наукові дослідження в рамках ДНТП «Генінформ» (1992);
документи (плани, листування, звіти) про наукові дослідження в рамках
ДНТП «Збереження рослинного та тваринного світу України» (1992); документи (плани, листування, звіти) про наукові дослідження в рамках
ДНТП «Здоров’я людини» (1992−1994, 1997−2000); документи (плани,
листування, звіти) про наукові дослідження в рамках ДНТП «Продовольство» (1992−1996);
документи (програми, списки, листування, звіти) наукових конференцій (1988−1990);
документи (плани, листування, звіти) з міжнародного співробітництва з
науково-дослідними установами (1988−1991, 1997); документи (анкети,
довідки, інформації, програми) про приймання зарубіжних учених
(1988−1991);
документи (звіти, списки) про роботу аспірантури (1989−1997);
документи (накази, списки) про виплату компенсацій за шкоду, заподіяну здоров’ю співробітникам − учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (1991);
документи (доповідні записки, посвідчення, звіти) про відрядження працівників, в т.ч. до ЧАЕС (1989−2000);
списки наукових працівників (1988−1999); списки наукових працівників, які приймали участь в дослідженнях наслідків аварії на ЧАЕС
(1988−1991);
звіти про чисельність і склад кадрів (1988–2000);
статистичні звіти з основних видів діяльності (1992−1994, 1996); штатні
розписи (1991–1999); кошториси витрат (1995–2000); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1989–2000);
документи (стенограми, протоколи засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1993−2000);
протоколи засідань комісії по розгляду пільг та компенсацій за шкоду,
заподіяну здоров’ю учасника ліквідації аварії на ЧАЕС (1992−1994).
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Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (в т.ч. виконані під керівництвом
акад. Ю.Ю. Глеби, Д.М. Гродзинського, О.О. Созинова, чл.-кор.
В.А. Сідорова, Я.Б. Блюма) (1988−1990, 1994, 1999, 2000);
дисертації (1992−2000); автореферати дисертацій (1992−2000);
свідоцтва на винаходи, патенти (1988−1992);
технічні завдання (1997, 1998).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1988–2000);
особові справи звільнених працівників (1988−2000);
особові рахунки по зарплаті (1989–2000);
штатно-посадові книги (1988−2000); табелі обліку робочого часу працюючих у Чорнобилі (1988−1995);
документи (протоколи, списки, доповідні записки) про затвердження
надбавок за шкідливість умов праці (1989−1993, 1996, 1997);
контракти, договори з працівниками на виконання робіт (1993−2000).
У фонді відклалися також документи Міжнародного інституту клітинної біології НАН України за 1992−2000 рр.: статут (1993); протокол
засідання ученої ради ІКБГІ від 23.10. 1992 р. № 8 про організацію МІКБ
(1992); листування з Президією НАН України, органами влади, установами про організацію діяльності Інституту (1993, 1998−2000); документи
(угоди, інформації, листування) про науково-дослідне співробітництво з
іншими установами (1994−1999); документи (програми, списки, звіти)
наукових конференцій (1994, 1997−1999); звіт про фінансовогосподарську діяльність (2000).

ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
Архівний фонд – 2378 справ за 1912–1987 рр.
Адреса: 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12;
тел.: 419-39-81, факс: 418-22-32;
e-mail: hydrobiol@igb.ibc.com.ua; http://igb.ibc.com.ua.
У 1909 р. Київським товариством любителів природи була організована
Прісноводна біологічна станція на р. Дніпро (Труханів острів). У 1921 р.
станція була введена до структури ВУАН як Дніпровська біологічна станція згідно з постановою Спільного зібрання ВУАН від 23.12. 1921 р. (протокол № 126). У 1934 р. на базі Дніпровської біологічної станції та сектора
біології водяних тварин Інституту біології і зоології ВУАН створена Гідробіологічна станція, завданням якої було всебічне дослідження і виявлення основних закономірностей життя у водному середовищі; пошук
249

шляхів найбільш раціонального використання всіх тваринних і рослинних
ресурсів.
Згідно з рішенням Загальних зборів АН УРСР від 19.03. 1939 р. та постановою РНК УРСР від 23.05. 1940 р. Гідробіологічна станція була реорганізована в Інститут гідробіології АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: фізіологія водних тварин, санітарна гідробіологія, радіоекологія, іхтіологія тощо. Інститут займається
вивченням закономірностей функціонування антропогенно змінених екосистем водних об'єктів різного типу (річки, озера, водосховища, канали,
водойми-охолоджувачі теплових і атомних електростанцій тощо); розробкою методів проведення довготривалого біологічного моніторингу екологічної оцінки та прогнозування змін, що в них відбуваються, а також методології поліпшення та підтримання благополучного стану водних екосистем, біорізноманіття, управління процесами формування якості води та
біологічною продуктивністю водних об'єктів; еколого-фізіологічними дослідженнями гідробіонтів різних трофічних рівнів (бактерії, водорості,
вищі водяні рослини, безхребетні, риби) з метою пізнання їх ролі в структурно-функціональній організації екосистем водних об'єктів різного типу,
забезпеченні високої якості води та рибопродуктивності, в тому числі завдяки найбільш цінним видам аборигенної та інтродукованої іхтіофауни
та ін.
В Інституті діють наукові школи: фізіологія водних тварин (засновник
– акад. В.Д. Романенко); санітарна гідробіологія (засновник – акад.
О.В. Топачевський); радіоекологія (засновник – д-р біол. наук
М.І. Кузьменко).
Інститут координує роботу Гідроекологічного товариства України.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України:
О.П. Маркевич,
В.А. Мовчан,
О.В. Топачевський,
Д.К. Третьяков,
Я.В. Ролл, В.Д. Романенко, В.П. Тульчинська та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Інституту (1944);
накази директора з основної діяльності (1936–1941, 1944−1952,
1954−1987);
листування з питань організації наукової діяльності (1912−1919,
1946−1987);
протоколи засідань дирекції (1960, 1969−1987); протоколи засідань
ученої ради (1940, 1945–1948, 1950−1987);
довідка про підсумки діяльності Гідробіологічної станції та організацію
Інституту (1939);
документи (листування, інформації) про організацію Вилківської науково-експериментальної бази (1947); документи (листування, інформації)
про організацію Лютіжської біологічної станції (1965); положення про
Вилківську науково-експериментальну базу (1948); положення про
Херсонську гідробіологічну станцію (1974);
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плани НДР (1938–1941, 1944−1987); обґрунтування нових тем НДР
(1978, 1979); протоколи приймання завершених НДР (1969−1987); документи (договори, звіти, інформації) про впровадження НДР (1950−1955,
1962−1968, 1971−1987);
інформація до ЦК КПУ про дослідження водойм заповідника КончаЗаспа (1938); документи (листування, інформації, довідки) про надання
допомоги народному господарству у визначенні запасів промислових молюсків (1937, 1938);
документи (плани, звіти, програми) проведення експедиційних робіт
(1949−1951, 1968, 1971, 1973−1987);
звіти про наукову діяльність установи (1929–1939, 1944−1987); звіти
про діяльність наукових відділів (1938, 1941, 1944, 1949, 1950, 1952, 1954,
1955, 1961−1987); звіт гідробіологічного відділу Інституту зоології про
наукову діяльність в період евакуації в Башкирію (1944); звіти про роботу
Карадазької біологічної станції (1950, 1951); звіти про роботу Одеської
біологічної станції (1952, 1954−1956, 1958−1961); звіти про роботу Дніпро-Бузької біологічної станції (1968, 1969, 1971, 1972); звіти про роботу
Херсонської гідробіологічної станції (1970, 1973−1978);
перелік наукових проблем Станції (1933−1940);
документи (програми, стенограми, звіти) наукових конференцій (1941,
1952, 1953, 1955, 1958, 1966−1969, 1972−1987);
протоколи засідань наукових відділів (1941, 1954, 1960, 1972−1974,
1976−1987);
протоколи засідань комісії у справах Дніпровської біологічної станції
(1912−1923); доповідні записки та інформації про діяльність Дніпровської
біологічної станції (1926, 1927, 1933−1937);
протоколи наукових конференцій та нарад (1940, 1949, 1950,
1952−1955, 1962, 1963, 1967);
документи (доповідні записки, довідки) про участь Інституту в роботі
сесії ВАСГНІЛ (1948);
документи (списки, тематика, листування, програми) про участь Інституту в роботі ВДНГ СРСР та ВДНГ УРСР (1954, 1956, 1957, 1964, 1967,
1971, 1973−1975, 1978−1980, 1982−1985);
документи (плани, програми, обґрунтування, листування, звіти) з міжнародного співробітництва (1958−1987);
протоколи засідань конкурсних комісій (1956, 1958, 1961−1963,
1965−1968, 1970−1973);
списки наукових працівників (1944, 1948, 1950, 1952−1980, 1984−1986);
звіти про чисельність і склад кадрів (1948, 1956−1987);
звіти про роботу аспірантури (1945, 1947, 1956−1987);
штатні розписи (1945–1952, 1961−1967, 1970−1987); кошториси витрат
(1933, 1946−1952, 1961, 1962, 1965−1967, 1970−1987); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1946−1953, 1960−1987);
документи (стенограми, протоколи засідань) спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1979−1985);
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документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому
(1965−1987);
документи (протоколи, звіти) наукових рад (1969−1973, 1977,
1980−1987);
документи (протоколи засідань, плани НДР, звіти про діяльність) Української іхтіологічної комісії (1953−1964, 1973);
документи (протоколи засідань, плани НДР, листування, інформації
про дослідження та наукові конференції, звіти про діяльність) Українського гідробіологічного товариства (1951, 1952, 1964, 1970−1977, 1982−1984).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (щоденники, журнали досліджень, дані) (1930, 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1948−1950, 1952, 1955, 1959,
1966−1985);
наукові звіти по завершених темах (1934−1938, 1940, 1943−1980,
1982−1987);
технічні завдання (1972, 1973, 1975, 1977);
дисертації (1946, 1951−1959, 1961, 1963−1987);
свідоцтва на винаходи (1969, 1970, 1973−1987);
інструкції та методичні рекомендації (1940, 1954, 1955, 1957, 1960,
1963, 1964, 1971−1974, 1979, 1982).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1936–1941,
1954−1987);
особові справи звільнених працівників (1959−1987);
особові рахунки по зарплаті (1945–1987);
документи про роботу працівників в зоні ЧАЕС (1987).

1944−1952,

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ
ІМ. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО
Архівний фонд – 5770 справ за 1928–1978 рр.
Адреса: 99011, Севастополь, пр. Нахімова, 2;
тел.: (0692) 54-41-10, факс: (0692) 55-78-13;
e-mail: ibss@ibss.iuf.net; http://www.ibss.iuf.net.
У вересні 1871 р. в м. Севастополь під керівництвом вченого-біолога
О.О. Ковалевського була створена Севастопольська біологічна станція,
котрій в 1948 р. було присвоєно його ім’я. В 1963 р. за постановою Президії АН УРСР від 25.07. 1963 р. № 27 на базі трьох біологічних станцій (Севастопольської, Одеської та Карадазької) з центром у Севастополі було
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організовано Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН
УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: вивчення механізмів адаптації,
трансформації і еволюції морських систем в умовах кліматичних змін і
антропогенного впливу; вирішення гідробіологічних і біотехнічних проблем інтегрованого управління прибережними зонами з метою раціонального використання природних ресурсів; створення методів і технологій
оперативного контролю екологічного стану біоти; дослідження біологічного різноманіття Чорноморсько-Азовського басейну тощо.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України:
В. О. Водяницький,
В. М. Грезе,
В. М. Єгоров,
В. М. Єремєєв,
В. В. Зеленський, С. О. Зернов, О. О. Ковалевський, Т. С. Петіпа,
Г.Г. Полікарпов, Л.М. Сущеня, Г.Є. Шульман та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови та розпорядження Президії АН УРСР, вищих органів влади
стосовно діяльності установи (1946−1975); накази директора з основної
діяльності (1942–1975);
листування з питань організації наукової діяльності (1954−1975);
протоколи засідань дирекції (1965−1967); протоколи засідань ученої
ради (1947–1974);
документи (доповідні записки, програми робіт, акти передачі) про передачу Станції із відання АН СРСР в АН УРСР та створення на її базі Інституту (1961, 1962); документи (положення, структура, довідки) про
реорганізацію Станції в Інститут (1963);
плани НДР (1946–1975); протоколи приймання завершених НДР (1969,
1973);
плани синхронних океанографічних зйомок в Середземному, Чорному,
Азовському морях та в північно-західній частині Індійського океану (1961,
1962);
огляд досліджень життя Чорного моря і роботи Інституту за 50 років
(1967);
документи (протоколи, наказ директора про створення робочої групи,
програми робіт) про підводні дослідження (1969−1972);
звіти про наукову діяльність установи (1959−1975); звіти про діяльність
наукових відділів та лабораторій (1958−1975),
документи (інформації, протоколи, звіти) про роботу аспірантури
(1953, 1954, 1958, 1965−1974);
інформація про радіоактивні забруднення Кримської області (1958);
огляд досліджень станції в Середземному морі у 1958−1960 рр. (1960);
документи (плани робіт, пропозиції) щодо Радянсько-Кубинського
співробітництва (1971); документи (постанова Президії АН УРСР, доповідні записки, доповіді, звіти) про роботу Радянсько-Кубинської експедиції
(1964, 1965);
документи (програми, плани, протоколи, звіти) наукових конференцій
(1948, 1950, 1951, 1953, 1958, 1960, 1962, 1966, 1967, 1969, 1972−1974);
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протоколи засідань наукових семінарів (1962);
документи (плани, інформації, звіти) з міжнародного співробітництва
(1973, 1974); документи (тематика робіт, протоколи, пояснювальні записки) про співробітництво з французькими вченими з проблеми «Використання ресурсів океанів» (1967);
звіти НДР (1941, 1942, 1946, 1948−1962, 1966, 1968, 1970−1972, 1974);
звіт про наукові дослідження по темі «Вивчення морів і океанів та їх ресурсів» (1961);
протоколи засідань конкурсних комісій (1967−1974);
списки наукових працівників (1945−1960, 1972); звіти про чисельність і
склад кадрів (1946, 1948, 1949, 1953, 1955−1957, 1959−1961, 1963−1974);
штатні розписи (1941, 1943, 1946, 1947, 1949−1975); кошториси витрат
(1941, 1943, 1946, 1947, 1949−1975); звіти про фінансово-господарську
діяльність (1942–1975);
документи (протоколи засідань, звіти, колективні договори) профкому
(1960−1978);
звіт про роботу Кримського відділення Всесоюзного гідробіологічного
товариства (1965).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (щоденники, журнали експедиційних
досліджень, книги спостережень) (1934, 1938, 1946−1975);
наукові звіти по завершених темах (серед яких виконані під керівництвом чл.-кор. В.О. Водяницького, В.М. Грезе, Г.Г. Полікарпова) (1940,
1955, 1958−1968, 1970−1975);
дисертації (1941, 1953, 1954, 1958, 1960−1975); автореферати дисертацій (1945−1948, 1969−1975);
доповіді, тези доповідей (1948−1950, 1952, 1961, 1966−1975);
збірники наукових праць співробітників (1928, 1932, 1935, 1936, 1947,
1948, 1954, 1957−1961, 1964−1975);
статті (1938, 1939, 1946−1975);
списки наукових праць співробітників за 1923−1946 рр. (1946);
монографії (1951, 1966, 1970−1975).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1942–1974);
особова справа чл.-кор. В.А. Водяницького (1971); особові справи звільнених працівників (1946−1974); особові справи аспірантів (1964, 1966,
1968−1974);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1942–1974).
У фонді відклалися також документи інших установ: плани НДР Одеської біологічної станції (1963); документи з організації Інституту морських досліджень в Одесі (1961); звіти про діяльність Одеського відділення
Інституту (1963, 1965−1967, 1969, 1972−1974); особові справи звільнених
працівників Одеського відділення Інституту (1972); звіти про діяльність
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Карадазького відділення Інституту (1966−1974); особові справи звільнених
працівників Карадазького відділення Інституту (1968−1973); звіти НДР
Карадазького відділення Інституту (1965); документи (протоколи, звіти)
про діяльність Південного наукового центру (1972, 1973); документи
(пропозиції, плани НДР) про створення Кримського наукового центру
(1971).

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ
Архівний фонд – 434 справи за 1973–2001 рр.
Адреса: 79026, Львів 26, вул. Козельницька, 4;
тел./факс: (0322) 70-74-30;
e-mail: есоinst@mаіl.lviv.uа.
У 1974 р. з метою розвитку ботанічної науки у західних областях України згідно з постановою Президії АН УРСР від 16.11. 1973 р. № 396 було
створено Львівське відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН
УРСР. 1 Відділення створене на базі трьох наукових відділів − біогеоценології, експериментальної екології, охорони природних екосистем Львівського державного природознавчого музею АН УРСР та відділу експериментальної морфології рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН
УРСР. Відділення проводило вивчення механізмів керування біотичним
кругообігом, основних параметрів популяцій рослин у природних чагарникових і лісових біогеоценозах, закономірностей розповсюдження рідкісних і зникаючих фітоценозів тощо.
У 1991 р. Львівське відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
реорганізоване в Інститут екології Карпат АН України згідно з постановою Президії АН України від 22.10. 1991 р. № 275.
Основні напрями діяльності Інституту: комплексне вивчення структурно-функціональної організації екосистем і геосоціосистем; стаціонарні
дослідження популяційної організації рідкісних, реліктових, ендемічних і
корисних видів рослин; дослідження екологічних і хорологічних особливостей рідкісних рослинних угруповань; вивчення початкових змін і послідовності фізіологічних, біохімічних і морфологічних процесів під впливом внутрішніх і зовнішніх збурювальних чинників під час реалізації спадкової програми в онтогенезі рослин тощо.
В Інституті сформувалися і набули світового визнання чотири наукові
школи: екосистемології (акад. НАН України М.А. Голубець); територіальної созології (д.б.н., проф. С.М. Стойка); популяційної екології (д.б.н.,
проф. К.А. Малиновський); експериментального морфогенезу архегоніат
(чл.-кор. НАН України А.С. Лазаренко).
1

Деяка документація Відділення за 1975–1990 рр. зберігається в архіві Інституту
ботаніки ім. М.Г. Холодного за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2.
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Серед співробітників Інституту
М.А. Голубець, А.С. Лазаренко та ін.

−

видатні

вчені

України:

Науково-організаційна документація
Постанови Президії АН України стосовно діяльності Відділення
(1973−1991); накази директора з основної діяльності (1974–1983);
листування з питань організації наукової діяльності (1974−1991);
протоколи засідань ученої ради (1974–1991);
плани НДР (1974–1991);
звіти про наукову діяльність Відділення (1974–1991);
документи (програми, протоколи засідань, доповіді) наукових конференцій (1974, 1975, 1977, 1978, 1982−1987, 1990, 1991);
протоколи засідань конкурсних комісій (1974−1983);
звіти про чисельність і склад кадрів (1974–1991);
штатні розписи (1974–1991); кошториси витрат (1974–1991); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1974–1991);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1974–
1989).
Науково-дослідна документація
наукові звіти по завершених темах Відділення та Інституту (серед яких
виконані під керівництвом акад. М.А. Голубця, чл.-кор. А.С. Лазаренка)
(1974−1979, 1982−1984, 1987, 1989, 1992, 1994, 1997, 1999);
дисертації (1975−2001); автореферати дисертацій (1978−1983, 1992);
рукописи наукових статей працівників (1974−1978); доповіді, тези доповідей працівників (1992);
монографії (1974−2001); збірники наукових праць (1993, 2001);
методичні рекомендації (1980, 1983, 1986, 1987, 1989).
Документація з особового складу
Накази директора Відділення з особового складу (1974–1991);
особова справа чл.-кор. А.С. Лазаренка (1979); особові справи звільнених працівників (1974–1979, 1984−1991);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1974–1991).

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. М.М. ГРИШКА
Архівний фонд − 3050 справ за 1938−2004 рр.
Адреса: 01014, Київ 14, вул. Тімірязєвська, 1;
тел.: 285-41-05, факс: 285-26-49;
e-mail: nbg@nbg.kiev.ua; http://www.nbg.kiev.ua.
У 1935 р. відповідно до постанови РНК УРСР від 22.09. 1935 р. № 1220
був заснований Ботанічний сад Інституту ботаніки АН УРСР.
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Постановою РНК УРСР від 23.03. 1944 р. № 243 Сад отримав статус
самостійної установи Академії наук і назву Ботанічний сад АН УРСР.
При розробці наукової частини генерального плану будівництва були
використані ідеї академіків АН УРСР О.В. Фоміна, Д.К. Зерова,
В.М. Любименка, В.І. Липського, П.О. Погребняка, А.О. Сапєгіна,
М.Г. Холодного, які працювали в саду в повоєнні та післявоєнні роки.
У травні 1964 р. Ботанічний сад було відкрито для масових відвідувань.
У зв’язку з розширенням фундаментальних досліджень та відповідно до
постанови Президії АН УРСР від 07.12. 1967 р. № 314 Ботанічний сад
отримав у 1967 р. офіційний статус науково-дослідного інституту і назву
Центральний республіканський ботанічний сад Академії наук УРСР.
Постановами Кабінету Міністрів України від 15.11. 1991 р. № 323 та
Президії АН України від 11.12. 1991 р. № 329 Саду було присвоєно ім’я
його організатора та першого директора, академіка М.М.Гришка і він
отримав назву Центральний ботанічний сад ім. М.М. Гришка АН України.
Указом Президента України від 06.10. 1999 р. та постановою Президії
НАН України від 20.10. 1999 р. № 328 ЦБС ім. М.М. Гришка наданий статус національного і змінено назву − Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України. У 1999 р. статус національного надбання
отримала колекція тропічних та субтропічних рослин (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04. 1999 р. № 527). Згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05. 2006 р. № 299 колекція півоній та монокультурні сади «Розарій» та «Сад бузків» також віднесено до об’єктів, що становлять національне надбання.
Серед співробітників Саду − видатні вчені України: М.М. Гришко,
А.М. Гродзинський, Н.В. Заіменко, Є.М. Кондратюк, Т.М. Черевченко та
ін.
Нині НБС ім. М.М. Гришка є провідною науково-дослідною установою
України в галузі інтродукції та акліматизації рослин і одним з 12 найбільших ботанічних садів світу.
Сад очолює Раду ботанічних садів та дендропарків України, здійснює
науково-консультативне керівництво дендрологічними парками НАН
України: «Софіївка», «Олександрія», «Тростянець».
Основні напрями діяльності Саду: дослідження проблем інтродукції та
акліматизації, селекції рослин, раціональних біотехнологій, хімічної взаємодії рослин; збільшення видової різноманітності культур-фітоценозів;
збереження біологічної різноманітності та охорона рослин; фітодизайн,
медична ботаніка, паркознавство, дендрологія, фітогеографія, зелене будівництво.
Науково-організаційна документація
документи (постанови РНК УРСР, Київського міськвиконкому, Президії АН УРСР, пояснювальні записки), що стосуються будівництва Ботсаду
та його діяльності (1938−2004); документи (генеральні плани, проектні
завдання, пояснювальні записки, акти приймання) по капітальному будівництву Ботсаду (1944−1990); документи (довідки, протоколи, звіти) про
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реставрацію Видубицького монастиря на території Ботсаду (1950−1952,
1955, 1962, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973);
накази директора з основної діяльності (1946−2004);
протоколи науково-технічних нарад Ботсаду, його відділів (1946−2004);
протоколи засідань ученої ради (1950−2004);
тематичні плани НДР (1944–2004); протоколи приймання НДР
(1965−2004);
документи (списки, посадкові відомості, технічні проекти ділянок, звіти) по зеленому будівництву Ботсаду (1939−2004);
звіти про наукову діяльність Ботсаду (1946−2004);
публікації про Ботсад у періодичних виданнях (1970−2004);
документи (звіти, інформації) про міжнародне співробітництво (1947,
1951−1953, 1959, 1971−2004);
звіти про чисельність та склад кадрів (1949−2004);
протоколи засідань комісій по заміщенню вакантних посад
(1959−2003);
звіти про роботу аспірантури (1950−2004);
кошториси та фінансові плани (1945−2004); штатні розписи
(1944−2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1945−2004);
протоколи, стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту
дисертацій (1982−1988, 1991−2004);
документи (протоколи, звіти, колективні договори) профкому
(1957−2004);
документи (протоколи засідань, звіти, інформації) Ради ботанічних садів України (1952−1995, 2000−2004).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по темах (1947−2004); звіти наукових відділів по проблемі «Створення ботанічного саду» (1947−1955);
кліматичні довідники (1945−1962);
методичні посібники (1963−1992);
дисертації (1982−1988, 1992−2004);
свідоцтва на винаходи (1958−2004);
записи спостережень метеорологічної станції Ботсаду (1946−1968).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1944−2004);
особові справи звільнених працівників (1948−2004);
особові рахунки по зарплаті (1944−2004).
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ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
Архівний фонд − 916 справ за 1965−1979 рр.
Адреса: 83059, Донецьк 59, просп. Ілліча, 110;
тел.: (0622) 94-11-90, факс: (0622) 94-12-80;
e-mail: herb@herb.dn.ua.
Донецький ботанічний сад АН УРСР заснований у 1964 р. згідно з постановою РМ УРСР від 28.07. 1964 р. № 805.
За період існування саду створена наукова школа з промислової ботаніки, інтродукції та охорони рослин у промисловому регіоні. Засновниками
її були провідні учені − чл.-кор. НАН України Є.М. Кондратюк,
В.П. Тарабрін та доктор біологічних наук, проф. М.Л. Рева. Постановою
Кабінету Міністрів України від 19.12. 2001 р. № 1709 комплексній колекції ДБС «Степи України» наданий статус національного надбання України.
Основні напрями діяльності Донецького ботанічного саду: дослідження
у сфері промислової ботаніки; інтродукція та акліматизація рослин з метою збагачення рослинних ресурсів та їх використання у народному господарстві, розробка наукових основ охорони рослинного світу в індустріальних регіонах Південного Сходу України тощо.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1965−1979);
листування з питань організації наукової діяльності (1972, 1975–1979);
протоколи засідань ученої ради (1965–1979); протоколи засідань співробітників відділів (1967−1979);
довідки про наукову та організаційну діяльність Ботанічного саду
(1966−1979);
плани НДР (1966−1979); протоколи приймання завершених НДР (1970,
1972−1978);
звіти НДР (1965−1979);
документи про роботу аспірантури (1967−1979);
документи наукових конференцій (1967);
протоколи засідань конкурсних комісій (1965, 1967, 1968, 1970, 1972,
1976−1978);
звіти про чисельність і склад кадрів (1965−1979); списки наукових працівників (1965−1969, 1973−1979); статистичні звіти про чисельність і
склад наукових працівників (1965−1979);
штатні розписи (1965−1979); кошториси витрат (1965−1979); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1965−1979);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1977, 1978);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому
(1970−1979).
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Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1970, 1972−1979);
програми і методики наукових досліджень (1966, 1970, 1971,
1973−1979);
дисертації (1977, 1978); автореферати (1965, 1968, 1969, 1971, 1972,
1974, 1975, 1977);
збірники праць (1971−1973, 1975−1979);
журнали досліджень (1965−1979).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1965–1979);
особові справи звільнених працівників (1965−1977);
особові рахунки по зарплаті (1965−1979); відомості по зарплаті (1966,
1967, 1971).
У фонді Донецького ботанічного саду відклалися документи Луганського державного заповідника: штатні розписи (1974, 1976−1979); кошториси витрат (1974, 1976−1979); звіти про фінансово-господарську діяльність (1974−1979).

ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
Архівний фонд – 1193 справи за 1819–1999 рр. 1
Адреса: 79008, Львів, вул. Театральна, 18;
тел.: (0322) 72-89-17, факс: 74-23-07;
e-mail: office@museum.lviv.net; http://www.museum.lviv.net.
У 1870 р. у м. Львів відомим зоологом, етнографом і археологом, членом-кореспондентом Краківської академії наук Володимиром Дідушицьким засновано музей ім. Дідушицьких як приватна колекція природничих
експонатів сім’ї Дідушицьких. Формування музею відбувалося з природничих колекцій, зібраних в околицях маєтків Дідушицьких на території
Львівщини, палеонтологічних і мінералогічних зборів професора Варшавського університету Л. Цейшнера, гербарію професора Львівського університету Г. Лобажевського та інших матеріалів. 10.09. 1880 р.
В. Дідушицький передав музей на потреби суспільства і забезпечив його
довічне утримання. У 1893 р. музей дістав першу офіційну назву − Природничий музей імені Дідушицьких.

1

Деякі документи Музею зберігаються в архіві Інституту
ім. І.І. Шмальгаузена за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15.
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зоології

У 1940 р. згідно з постановою РНК УРСР від 02.01. 1940 р. № 39 на базі
Природничого музею ім. Дідушицьких та Природничого музею НТШ у
Львові було створено Науково-природознавчий музей АН УРСР. Музей
був визначений як база для наукової роботи по вивченню флори, фауни і
корисних копалин у західних областях України. У 1951 р. Музей на правах
відділу увійшов до Інституту агробіології Львівської філії АН УРСР. З
1956 р. − Львівський науково-природознавчий музей АН УРСР (постанова
Президії АН УРСР від 23.03.1956 р. № 213). Згідно з постановами РМ
УРСР від 28.05. 1963 р. № 643 та Президії АН УРСР від 03.06. 1963 р. №22
Музей передано у відання Міністерству культури УРСР. З 1969 р. згідно з
розпорядженням РМ УРСР від 26.03. 1969 р. № 250-р Музей прийнято у
відання Академії наук УРСР як Державний природознавчий музей АН
УРСР. В 1973 р. на базі деяких відділів музею було створено Львівське
відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (з 1991 р. −
Інститут екології Карпат).
Основні напрями діяльності: розроблення наукових основ природничої
музеєлогії, створення, збагачення та збереження фондових колекцій; вивчення біологічної різноманітності та екології окремих груп сучасної і викопної флори та фауни західного регіону України; проведення науковоосвітньої, популяризаторської та культурно-просвітницької роботи тощо.
Серед співробітників музею − видатні вчені України: Г.С. Кияк,
А.С. Лазаренко, О.П. Маркевич, Ю.М. Чорнобай та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про музей (1956); статут (1996);
постанови і розпорядження Президії НАН України, органів влади стосовно діяльності музею (1944−1947, 1949−1951, 1954−1989, 1994−1999);
накази директора Музею з основної діяльності (1946–1951, 1956−1999);
листування з питань організації наукової діяльності (1956−1991,
1993−1999);
протоколи засідань ученої ради (1940, 1941, 1946−1999); протоколи засідань наукових відділів (1945−1953, 1961−1963, 1970−1993, 1996−1999);
плани НДР (1946−1999);
звіти про наукову діяльність Музею (1945–1999); документи (довідки,
звіти, статистичні дані) про роботу Музею (1950, 1971, 1976);
звіт про виконання робіт з Міжнародної біологічної програми (1971);
документи (рішення, протоколи засідань, листування) про будівництво
високогірного біостаціонару в Карпатах (1956−1959);
документи (плани, звіти) про експедиційну роботу Музею (1982,
1985−1999);
документи (стенограми, протоколи, програми, тези доповідей) наукових конференцій (1951, 1956, 1962, 1970, 1972, 1975, 1983, 1986, 1996);
протоколи наукових семінарів (1961, 1962); документи (плани роботи,
протоколи засідань) мічурінського семінару (1950); документи (плани,
тексти лекцій) про роботу лекторію Музею (1950);
плани видання наукових праць (1964, 1965);
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документи (договори, звіти, довідки, інформації) про співробітництво
Музею з іншими установами та організаціями (1983, 1988, 1990, 1992,
1997, 1998);
документи (програми, звіти, договори) з міжнародного співробітництва
з науково-дослідними установами (1982−1987, 1989, 1991, 1994, 1995,
1997, 1999);
книги відгуків та пропозицій про роботу Музею (1940, 1941,
1948−1975, 1982−1986);
інвентарні книги фонду зоологічних колекцій хребетних (1946−1969,
1976−1983); інвентарні книги основного фонду палеонтологічних колекцій
(1948−1974, 1976, 1979, 1982); інвентарні книги фонду ботанічних колекцій (1978−1981); інвентарні книги фонду ентомологічних колекцій (1982,
1984);
контрольний список експонатів Музею (1982);
протоколи засідань конкурсних комісій (1959−1961, 1970−1978, 1982);
звіти про чисельність і склад кадрів (1955−1999);
звіти про роботу аспірантури (1995−1999);
штатні розписи (1956–1999); кошториси витрат (1956–1999); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1956–1999);
документи (протоколи засідань, колективні договори, кошториси, фінансові звіти) профкому (1956–1999).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (серед яких виконані під керівництвом чл.-кор. Г.С. Кияк, А.С. Лазаренка, О.П. Маркевича) (1947–1996);
дисертації (1953−1971);
статті працівників музею (1947−1951, 1966−1999);
наукові праці, монографії (1946, 1947, 1958, 1963, 1985−1991); збірники
праць (1973, 1974, 1978, 1983, 1989, 1990, 1992);
методичні рекомендації про проведення наукових досліджень (1968,
1970, 1972);
путівник по Музею (1971); путівник по відділу безхребетних (1958);
фотоілюстрації до наукової роботи «Підводні ссавці верхів’я басейну
Дністра» (1950).
Документація з особового складу
Накази директора Музею з особового складу (1947−1951, 1957–1999);
особові справи звільнених працівників (1977–1999);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1956, 1958–1974, 1976,
1978−1999).
У фонді також відклалися документи Музею ім. Дідушицьких за
1819−1940 рр.: положення про музей (рукопис М. Ломницького, б/д); господарські документи про власність В. Дідушицького (1845, 1856−1900);
господарські документи музею (1870−1887, 1893); ділове листування музею (1870−1887, 1903−1937); документи і листування музею у справі сві262

тової виставки у Відні (1873); ділове листування сім’ї Дідушицьких
(1881−1899); реєстри вбитих тварин на полюваннях (1883−1891,
1893−1896); книги відвідувачів музею (1871−1913); опис власності
В. Дідушицького (1893); звіти про роботу музею (1899−1931); журнали
музейної роботи (1903−1907); проект плану лісовпорядження (1912); документи про фінансову діяльність музею (1928, 1930−1935); документи і
листування Польського ентомологічного товариства (1922−1940); касова
книга ентомологічного товариства (1921−1939); листування товариства
охорони природи і ентомологічного товариства (1930−1940); звіт
Л. Цейшнера про геологічні експедиції (1864); путівник по музею (автор
В. Дідушицький, 1895); фрагменти путівників по музею (1880−1895); витяг з інвентарної книги про геологічні і палеонтологічні експонати (1915,
1935); каталог палеонтологічних колекцій (б/д); записки Я. Ломницького
про результати наукових експедицій (1899, 1900); особистий записник
В. Дідушицького (б/д); список птахів, складений В. Дідушицьким (1880);
список тварин, що знаходилися у музеї, складений В. Дідушицьким (1894);
рукописи А. Готвальда (1924−1927); рукописи В. Дідушицького (1865,
1871); рукописи М. Ломницького (1880, 1888, 1895, 1896, 1898−1900, 1902,
1903, 1907, 1908, 1913, 1925); рукописи Л. Цейшнера (1820−1846, 1850,
1860, 1861); рукописи Шауера (1865, 1871); рукописи статей, рецензії
Я. Ломницького (1902, 1920); рукопис Й. Семирадського за матеріалами
Л. Цейшнера та ін. «Каталог палеонтологічних колекцій» (б/д); рукопис
статті про шахту Корець (б/д); рукописні відомості про напрямок і кут нахилу Карпатських гір (б/д); бібліографія М. Ломницького (1870−1910);
машинопис Тейшера «Профілі Східно-Карпатських річок» (1931); реферат
доповіді Тейшера «Профіль Карпатських рік» (1937).

ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ОЛЕКСАНДРІЯ»
Архівний фонд – 412 справ за 1946–2004 рр.
Адреса: 09113, Київська обл., м. Біла Церква;
тел./факс: (04463) 410-42;
e-mail: dp@magnus.kiev.ua.
Дендропарк «Олександрія» засновано наприкінці ХVІІІ ст. великим коронним гетьманом Польщі та старостою Білоцерківським Франциском
Ксаверієм Браницьким і названо на честь дружини Олександри Браницької. Автором генерального плану забудови парку став відомий французький архітектор-паркобудівник Мюффо. Майже одночасно з висадкою дерев розпочалися роботи по загальному благоустрою парку, будівництву
резиденції та інших архітектурних споруд. До середини ХІХ ст. «Олександрія» перетворилася на один із ключових пейзажних парків Європи. В
1920 р. парк був переданий у користування Білоцерківському сільськогос263

подарському технікуму і став основною базою його навчально-дослідного
господарства. В 1921 р. «Олександрія» перейменована на парк
ім. Х. Раковського. У 1927 р. парку було повернуто стару назву. Під час
Великої Вітчизняної війни 1941−1945 рр. в «Олександрії» була пошкоджена значна частина дерев та залишки архітектурних споруд.
У 1946 р. згідно з розпорядженням РМ СРСР від 10.04. 1946 р. № 4786рот «Олександрія» була передана у розпорядження Академії наук УРСР. В
післявоєнні роки тут здійснювався лише догляд за насадженнями та проводилися підготовчі роботи з реконструкції парку. У 1953 р. дендропарк
був закріплений за Центральним республіканським ботанічним садом АН
УРСР для здійснення науково-методичного керівництва. У 1959 р. дендропарк віднесено до заповідних пам’яток природи та культури і взято під
охорону держави.
У 1971 р. згідно з постановою Бюро Президії АН УРСР від
26.03. 1971 р. № 124-Б дендропарк перейменований в Державний дендрологічний заповідник «Олександрія» АН УРСР.
Постановою РМ УРСР від 22.06. 1983 р. № 311 з метою збереження,
вивчення та збагачення в штучних умовах рослинних ресурсів для їх найбільш ефективного наукового, культурного і господарського використання
заповідник реорганізовано у Державний дендрологічний парк «Олександрія».
Наукова діяльність Дендропарку з 1953 р. координується Національним
ботанічним садом ім. М.М. Гришка та Радою ботанічних садів і дендропарків України.
Основні напрями діяльності: збереження, відновлення та подальший
розвиток дендропарку; збагачення флори парку новими видами, формами
та сортами рослин шляхом інтродукції; розробка ландшафтних і екологічних основ відновлення та оптимізації насаджень дендропарку тощо.
Науково-організаційна документація
Положення про заповідник (1952); статут Дендропарку (1992); постанови та розпорядження Президії НАН України та вищих органів влади
стосовно діяльності дендропарку (1947−1950, 1952−1979); накази директора дендропарку з основної діяльності (1946−1992, 1994–2004);
листування з питань організації наукової діяльності (1948, 1951,
1962−1970, 1980, 1993−2001, 2003, 2004);
протоколи засідань науково-технічної ради (1949, 1952, 1974−1976,
1980−1985, 1987);
проект реконструкції парку (1950);
документи про організацію заходів з охорони декоративного дендрарію
(1951);
звіти про наукову діяльність (1952, 1953, 1972, 1974–1978);
доповідні записки директора про роботу заповідника (1948, 1952);
штатні розписи (1947–2004); кошториси витрат (1947−1989, 1996−2000,
2003, 2004); звіти про фінансово-господарську діяльність (1948–2004);
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документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1974–
2002).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1971–2004);
особові справи звільнених працівників (1991–2004); особові картки звільнених працівників (1986–2004);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1947–2004).

ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ТРОСТЯНЕЦЬ»
Архівний фонд – 806 справ за 1938–2001 рр.
Адреса: 16742, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, п/в Тростянець;
тел.: (04633) 2-46-24.
Парк закладено у 1834 р. визначним громадським та культурноосвітнім діячем І.М. Скоропадським. Згідно з постановою РНК УРСР від
25.03. 1938 р. № 392 парк став самостійною структурою Наркомату землеробства УРСР. З 1940 р. дендропарк «Тростянець» як державний заповідник знаходився в системі Управління заповідниками при РНК УРСР. В
1951 р. згідно з постановами РМ УРСР від 25.09. 1951 р. № 2738 та Президії АН УРСР від 30.11. 1951 р. (протокол № 49, § 762) парк переданий у
відання АН УРСР і підпорядкований у своїй науково-дослідній діяльності
Ботанічному саду АН УРСР.
Як старовинний парк, у якому збереглося не тільки первісне ландшафтне планування, а й більшість ландшафтних елементів, використовується
для досліджень у галузі паркознавства та дендрології, відновлення й формування садово-паркових ландшафтів і розробки заходів з їх оптимізації.
Численна дендрологічна колекція, яка характеризується значною кількістю екзотичних видів та рідкісних садово-декоративних форм, є базою для
досліджень у галузі інтродукції, акліматизації, таксономії і філогенії рослин, розробки наукових основ охорони природи.
Основні напрями діяльності дендропарку: вивчення біології деревнокущових рослин, виявлення найбільш цінних видів, їх розмноження та
впровадження в народне господарство та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про дендропарк (1947, 1954, 1955); постанови Президії
НАН України, органів влади стосовно діяльності парку (1938, 1945–1951,
1953–1958, 1961, 1962, 1963–1970); накази директора з основної діяльності
(1944–1997);
протоколи засідань дирекції (1971, 1980–1982); протоколи засідань
науково-технічних рад (1964–1970);
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плани НДР (1948–1951, 1953, 1955–1970, 1998–2001);
звіти про діяльність дендропарку (1967, 1971–2001); звіти НДР (1946,
1952–1954, 1957–1970);
звіти про чисельність і склад кадрів (1945, 1947–2001);
штатні розписи (1946, 1948–2001); кошториси витрат (1946–2001); звіти
про фінансово-господарську діяльність (1944–2001);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1949–
1953, 1961–2001).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1971–1974, 1976–2001);
особові справи звільнених працівників (1947–2001); особові картки звільнених працівників (1998–2001);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944–2001).

КАРАДАЗЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
Архівний фонд − 1015 справ за 1915−1984 рр.
Адреса: 98188, Крим, Феодосійський р-н, п/в Курортне;
тел./факс: (06562) 2-62-12;
e-mail: karadag@crimea.com.
У
1914 р.
приват-доцентом
Московського
університету
Т.І. В’яземським була заснована Карадазька наукова станція (з 1925 р. –
Карадазька біологічна станція). З 1914 по 1921 рр. Станція знаходилася у
віданні Товариства сприяння успіхам дослідних наук та їх практичним застосуванням ім. Х.С. Лєдєнцова; з 1922 по 1931 рр. − Московського товариства дослідників природи; з 1931 по 1937 рр. − Народного комісаріату
просвіти Кримської АРСР; з 1937 р. − АН УРСР.
В 1963 р. на базі трьох чорноморських гідробіологічних станцій (Севастопольської, Одеської, Карадазької) був створений Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського. Карадазька біологічна станція згідно
з постановою Президії АН УРСР від 25.07. 1963 р. № 27 була перейменована у Карадазьке відділення Інституту біології південних морів
ім. О.О. Ковалевського. 1
У 1979 р. згідно з постановою РМ УРСР від 09.08. 1979 р. № 386 Карадазьке відділення реорганізоване у Карадазький державний заповідник АН
УРСР, за постановою Президії АН УРСР від 20.04. 1988 р. № 170 заповідник перейменовано у Карадазький філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського.
1

Деякі документи Відділення зберігаються в архіві Інституту біології південних
морів ім. О.О. Ковалевського за адресою: м. Севастополь, пр. Нахімова, 2.
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Відповідно до постанови Президії НАН України від 14.05. 1997 р.
№ 182 створено Карадазький природний заповідник. З 2001 р. рослиннотваринний комплекс Карадазького природного заповідника та фонд стародруків (ХVІІ−ХІХ ст.) бібліотеки заповідника є національним надбанням
України.
Основні напрями діяльності: екологічні дослідження на пріоритетних
для збереження біорізноманіття територіях південно-східного Криму; вивчення репродуктивних, фізіологічних і біохімічних особливостей морських організмів тощо.
Науково-організаційна документація
Статут Станції (1925); постанови Президії АН УРСР, органів влади
стосовно діяльності установи (1919, 1927, 1937, 1945, 1946, 1950,
1954−1956, 1960, 1963, 1967, 1969, 1970); накази директора з основної діяльності (1925−1941, 1945−1984);
листування з питань організації наукової діяльності (1950−1961, 1963,
1965, 1967, 1970, 1972, 1974−1984);
протоколи загальних зборів (1926, 1931−1933); протоколи засідань Комітету у справах Станції (1927−1929); витяги з протоколів об’єднаного
засідання Ради Московського товариства дослідників природи і Комітету у
справах Станції (1930);
плани НДР (1926, 1928−1941, 1946−1984);
документи про стан Станції в 1944 р. (1944);
звіти про діяльність установи (1917, 1918, 1922−1931, 1934−1941,
1945−1984);
звіти про чисельність і склад кадрів (1972−1984); списки наукових працівників (1948−1954, 1965−1984);
штатні розписи (1938, 1945−1984); кошториси витрат (1945−1984); звіти про фінансово-господарську діяльність (1945−1984);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому
(1955−1984).
Науково-дослідна документація
Щоденники та журнали польових досліджень (1975−1977);
наукові звіти по завершених темах (1927, 1936, 1950−1967, 1972, 1974,
1979, 1980, 1983);
дисертації (1971−1973, 1978); автореферати (1968, 1975);
доповіді, тези доповідей (1916, 1931, 1940, 1949, 1952, 1954, 1955, 1963,
1966, 1967, 1969, 1971, 1973−1984);
наукові статті (1915, 1916, 1939, 1940, 1947, 1950−1957, 1963−1970);
збірники наукових праць (1917, 1918, 1930, 1931, 1939, 1940, 1949−1952,
1955, 1957, 1959−1961).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1925–1984);
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особові справи звільнених працівників (1937, 1938, 1940, 1945−1966,
1981−1984); особові картки звільнених працівників (1967−1984);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944−1984).

ЗАПОВІДНИК «ХОМУТІВСЬКИЙ СТЕП»
УКРАЇНСЬКОГО СТЕПОВОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
Архівний фонд − 160 справ за 1936−1971 рр. 1
Адреса: 87620, Донецька обл., Новоазовський р-н, п/в Хомутове;
тел./факс: (06279) 2-97-25.
Заповідник «Хомутівський степ» є відділом Українського степового
природного заповідника НАН України. Заснований у 1926 р. постановою
Маріупольського окружного виконкому і переданий у відання Маріупольського краєзнавчого музею. У вересні 1936 р. Донецький облвиконком
оголосив Хомутівський степ заповідником обласного значення (постанова
Президії Донецького облвиконкому від 26.09. 1936 р. № 100).
З метою збереження і охорони Хомутівського степу і організації дослідницької роботи по вивченню природних кормових ресурсів й дикої степової фауни постановою РМ УРСР від 07.04. 1947 р. цілинний степ отримав статус державного − Державний заповідник «Хомутіський степ» і переданий у підпорядкування Головному управлінню заповідниками при РМ
УРСР.
В 1951 р. Заповідник переданий Інституту ботаніки АН УРСР, як база
для проведення науково-дослідної роботи.
В 1961 р. «Хомутівський степ» увійшов до складу Українського державного степового заповідника АН УРСР (нині Український степовий природний заповідник НАН України), котрий був створений постановою РМ
УРСР від 15.07. 1961 р. № 1118 на базі чотирьох самостійних заповідників
− Хомутівський степ, Стрільцівський степ, Михайлівська цілина, Кам’яні
могили. Хомутівський степ є єдиною збереженою ділянкою різнотравнотипчаково-ковилових степів Приазов’я.
Основні напрями діяльності: збереження первинної рослинності в зоні
степу, використання її як природного еталону для вивчення ґрунтів, флори
і фауни; збереження насіннєвого фонду дикорослих рослин; вивчення характеру взаємовідносин між рослинами і тваринами в біоценозах; виявлення динаміки рослинності в залежності від господарської діяльності і
встановлення оптимальних умов для збереження різних типів рослинності
степу в її первинному вигляді.
1

Деяка науково-організаційна документація заповідника «Хомутівський степ» за
1951−1963 рр. відклалася у фонді Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН
України за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 2.
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Науково-організаційна документація
Положення про Заповідник (1946, 1948, 1951, 1955, 1963); постанови,
розпорядження Президії АН УРСР та органів влади стосовно діяльності
заповідника (1936, 1947−1951, 1954, 1955, 1961−1967, 1971); накази директора з основної діяльності (1947−1971);
інструкція про охорону державних заповідників на території України
(1947);
плани НДР (1948−1950, 1953, 1958);
звіти про діяльність заповідника (1949−1951, 1959−1970);
штатні розписи (1947−1949, 1951−1970); кошториси витрат
(1949−1970); звіти про фінансово-господарську діяльність (1947−1949,
1951−1971).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1947–1971);
особові справи звільнених працівників (1950−1971);
особові рахунки по зарплаті (1953−1971).

ЛУГАНСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
Архівний фонд − 70 справ за 1968−1977 рр. 1
Адреса:

93602, Луганська обл., смт.
вул.Рубіжна, 95;
тел./факс: (0642) 53-31-62;
e-mail: lug.zapovidnuk@mail.ru.

Станично-Луганське-2,

У 1968 р. згідно з постановою РМ УРСР від 12.11. 1968 р. № 586 створено
Луганський державний заповідник АН УРСР у складі двох відділень − «Станично-Луганське» і «Стрільцівський степ». Постановою РМ УРСР від
22.12. 1975 р. № 1003-р було створено третє відділення заповідника − «Провальський степ». З 1992 р. − Луганський природний заповідник АН України.
Основні напрями діяльності: збереження тваринної і рослинної популяції, занесеної до Червоної книги і цілинних ділянок мезотичного варіанту
різнотравно-типчаково-ковилового степу на південних відрогах СередньоРуської височини тощо.
Науково-організаційна документація
Положення про Заповідник (1969); постанови, розпорядження Президії
АН УРСР та органів влади стосовно діяльності заповідника (1968−1970,
1972−1975, 1977);
1

Деякі документи Заповідника зберігаються в архіві Інституту зоології
ім. І.І. Шмальгаузена за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15 та в архіві
Донецького ботанічного саду за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 110.
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листування з питань організації наукової діяльності (1970−1977);
документи по розширенню території заповідника (1969, 1970,
1974−1977);
плани НДР (1970, 1973, 1977);
звіти про діяльність заповідника (1975−1977); звіти про наявність і використання земель (1970−1976);
звіти про чисельність і склад кадрів (1970, 1971, 1974, 1975);
штатні розписи (1970−1977); кошториси витрат (1970−1977); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1970−1977).
Науково-дослідна документація
Щоденники та журнали польових досліджень (1969−1970);
наукові звіти по завершених темах (1976, 1977);
картографічні документи (1969−1977).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1969–1977);
особові справи звільнених працівників (1969−1977); особові картки звільнених працівників (1969−1977);
особові рахунки по зарплаті (1970−1977).

ХЕРСОНСЬКА ГІДРОБІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
Архівний фонд – 88 справ за 2002–2004 рр.
Адреса: 73000, Херсон 16, вул. М. Фортус, 87;
тел./факс: (0552) 27-03-35;
e-mail: alexenco@mail.ru
Основою для організації Херсонської гідробіологічної станції стала
Херсонська база флоту, створена у 1952 р., де проводилися дослідження у
галузі гідробіології. Статус гідробіологічної станції Херсонська база флоту
одержала в 1961 р. З 1963 р. діяла на правах відділу Інституту гідробіології АН УРСР.
Згідно з постановою Бюро Президії НАН України від 22.02. 2002 р.
№ 36-Б з метою вдосконалення організації та підвищення ефективності
гідроекологічних та гідробіологічних досліджень у Дніпровсько-Бузькому
регіоні України на базі Херсонської науково-дослідної гідробіологічної
станції Інституту гідробіології НАН України була створена Херсонська
гідробіологічна станція НАН України. 1

1

Архівні документи Станції до 2002 р. зберігаються у фонді Інституту гідробіології НАН України за адресою: 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12.
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Основні напрями діяльності: дослідження біорізноманіття ДніпровськоБузької гирлової ділянки, як складової частини Південноукраїнського
(Приморсько-степового) екологічного коридору та розроблення рекомендацій щодо його збереження і відновлення; вивчення екологічного стану
Дніпровсько-Бузької гирлової ділянки в умовах антропогенного забруднення та її впливу на екологічний стан шельфової зони Чорного моря; вивчення окремих груп гідробіонтів та їх ролі в екосистемі водойм тощо.
Науково-організаційна документація
Статут Станції (2002); організаційно-правові документи Станції (акти,
довідки, свідоцтво, генеральний план) (2004); постанови Президії НАН
України стосовно діяльності Станції (2002−2004); накази директора з основної діяльності (2002–2004);
листування з питань організації наукової діяльності (2002−2004);
протоколи засідань дирекції (2002−2004); протоколи засідань науковотехнічної ради (2002–2004);
плани НДР (2002–2004); плани експедиційних досліджень (2002−2004);
звіти про наукову діяльність Станції (2002–2004); звіти наукових експедицій, в т.ч. рейсів науково-дослідних суден (2002−2004);
списки опублікованих праць співробітників (2002−2004);
історичні огляди і тексти радіо- і телевізійних передач про діяльність
Станції (2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (2002–2004); списки наукових працівників (2002−2004);
статистичні звіти з праці та інших напрямів діяльності (2002−2004);
штатні розписи (2002–2004); плани фінансування (2002–2004); звіти про
фінансово-господарську діяльність (2002–2004);
документи (протоколи засідань, доповіді, постанови) профкому (2003,
2004).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (щоденники, журнали польових досліджень) (2003, 2004);
наукові звіти по завершених темах (2003, 2004);
технічні завдання (2002−2004).
Документація з особового складу
Накази директора Станції з особового складу (2002–2004); накази директора станції про відрядження на польові експедиції (2002−2004);
особові справи звільнених працівників (2003); особові картки звільнених працівників (2002−2004);
особові рахунки по зарплаті (2002–2004).
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Архівний фонд – 834 справи за 1997–2004 рр.
Адреса: 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26;
тел./факс: 280-12-34;
e-mail: gvm@iep.i-c.com.ua; http://www.iep.i-c.com.ua.
У 1997 р. відповідно до постанови КМ України від 19.07. 1997 р. № 772
та постанови Президії НАН України від 05.09. 1997 р. № 298 створено Інститут економічного прогнозування НАН України. Постановою Президії
НАН України від 06.07. 2005 р. № 139 Інститут перейменовано – Державна установа «Інститут економіки та прогнозування».
Основними напрямками досліджень Інституту є: інституційні зміни та
розвиток форм господарювання; моделювання економічного розвитку;
економічне зростання та структурні зміни в економіці; секторальні прогнози та аналіз кон’юнктури ринків; технологічне прогнозування та інноваційна політика; моделювання та короткострокове прогнозування; фінансове прогнозування; системне моделювання та прогнозування суспільного
розвитку; розвиток зовнішньоекономічної діяльності; економічна теорія;
стратегія міжнародної інтеграції.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.М. Геєць,
В.І. Голіков, А.І. Даниленко, Б.Є. Кваснюк, В.І. Мунтіян, О.М. Онищенко,
В.Р. Сіденко та ін.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1998); накази директора Інституту з основної діяльності (1997–2004);
листування з Адміністрацією Президента України, КМУ, міністерствами і відомствами, Президією і Відділенням економіки НАН України та
іншими організаціями з питань виконання їх доручень та організації і проведення наукових досліджень (1997–2004);
протоколи засідань ученої ради (1997–2004);
тематичні і робочі плани НДР (1997–2004); обґрунтування нових тем
НДР (1997–2004); протоколи приймання завершених тем НДР (1998–
2004);
звіти про діяльність Інституту (1997–2004); звіти про діяльність наукових відділів (1997–2004);
звіти про наукову і науково-організаційну роботу акад. В.М. Гейця
(1997–2004) та чл.-кор. В.І. Голікова (1999–2003);
пропозиції та зауваження до проектів Законів України, державних програм (1998–2004);
документи (програми, протоколи, списки учасників) наукових конференцій, круглих столів (1998–2004);
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звіти про наукові відрядження співробітників до Австрії, Польщі, Німеччини, Греції, Угорщини, Фінляндії, Бельгії, Франції, Росії, Білорусі,
Естонії, Канади, Бразилії, США (1998–2004); програма презентації Інституту на економічному круглому столі у Світовому банку (1997);
протоколи засідань редколегії журналу «Економіка і прогнозування»
(2000–2004); протоколи засідань редколегії журналу «Вісник Інституту
економічного прогнозування» (2002–2004);
звіти про чисельність і склад кадрів (1997–2004); списки наукових працівників (1997–2004);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1997–2004);
штатні розписи (1997–2004); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1997–2004);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1998–2004);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1997–2004).
Науково-дослідна документація
звіти по завершених науково-дослідних темах (1997–2004);
методики виконання науково-дослідних робіт (1997–2004);
дисертації та автореферати дисертацій (1998–2004);
наукові доповіді, доповідні записки, наукові інформації, аналітичні записки, проекти (1997–2004);
наукове обґрунтування економічного розвитку України на основі макроекономічних показників (1997);
аналітичні матеріали до щорічного послання Президента України до
Верховної Ради України (1998–2003);
концепція економічної безпеки України (1998);
проект Закону України «Про амортизацію» (1999);
пропозиції до Концепції діяльності Кабінету Міністрів України (2001);
проект Стратегії розвитку України як соціальної держави (2004);
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1997–2004);
особові справи звільнених працівників (1997–2004);
особові рахунки по зарплаті (1997–2004).

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Архівний фонд – 3181 справа за 1960–1981 рр.
Адреса: 83048, Донецьк 48, вул. Університетська, 77;
тел./факс: (062)345-06-71;
e-mail: admin@iep.donetsk.ua; iep_don@ukr.net.
Розпорядженням Ради народного господарства Сталінського економічного району від 19.10. 1959 р. № 459 в складі Сталінського науково273

дослідного вугільного інституту було організоване Відділення економіки
промисловості. У 1962 р. Відділення було передане Макіївському науководослідному інституту з безпеки робіт у гірській промисловості (розпорядження від 13.03. 1962 р. № 264 по Донецькому раднаргоспу). Розпорядженням РМ УРСР від 27.12. 1963 р. № 2064 Відділення було передане в
безпосереднє підпорядкування Донецькому раднаргоспу. У 1965 р. Відділення ввійшло до складу Інституту економіки АН УРСР (постанова РМ
УРСР від 21.05. 1965 р. № 493; постанова Президії АН УРСР від
16.06. 1965 р. № 644). Постановою РМ УРСР від 03.07. 1969 р. № 403 і постановою Президії АН УРСР від 08.07. 1969 р. № 238 та від 11.09. 1969 р.
№ 250 Відділення було реорганізоване в Інститут економіки промисловості АН УРСР.
Основні напрями діяльності Інституту: стабілізація виробничої динаміки і фінансово-економічної ситуації, промислова політика і механізми її
реалізації, структурні реформи в промисловості, активізація інноваційних і
інвестиційних процесів, державне регулювання промислового розвитку в
перехідній економіці, соціально-трудові відносини і соціальні наслідки
ринкових змін у промисловості.
У межах наукових напрямів Інституту сформувалися і діють такі наукові школи: управління народним господарством та державна регіональна
політика (акад. НАН України М.Г. Чумаченко), ефективність інвестиційних процесів і структурних зрушень (чл.-кор. НАН України М.І. Іванов),
соціально-економічні проблеми промисловості (акад. НАН України
О.І. Амоша).
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: О.М. Алимов,
О.І. Амоша, В.П. Вишневський, М.І. Іванов, І.І. Лукінов, В.К. Мамутов,
К.І. Татомир, М.Г. Чумаченко та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Відділення (1963, 1965); постанови і розпорядження
Президії АН УРСР (1966–1968, 1971–1981); накази директора Інституту
економіки стосовно діяльності Відділення (1966–1967); накази і розпорядження керівника Відділення (1967–1968), директора Інституту (1969–
1981) з основної діяльності;
листування з міністерствами і відомствами СРСР, УРСР, Президією АН
УРСР та іншими організаціями з питань організації та проведення наукових досліджень (1966–1981);
протоколи засідань ученої ради (1964–1981);
тематичні і робочі плани НДР (1960–1981); обґрунтування нових тем
НДР (1961–1963, 1966, 1970); протоколи приймання завершених тем НДР
(1961–1979);
річні звіти про науково-дослідну роботу Відділення (1964–1968), Інституту (1969–1981); звіти про діяльність наукових відділів (1963–1981);
документи (положення, плани, штатний розпис) прийому-передачі Відділення до Інституту економіки АН УРСР (1965); доповідна записка про
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перетворення Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР в Інститут економічної промисловості АН УРСР (1968);
перелік найважливіших НДР, впроваджених Інститутом в 1966–
1974 рр. (1974);
звіти про наукову і науково-організаційну роботу членівкореспондентів О.М. Алимова (1967–1971), В.К. Мамутова (1972);
стенограма Міжвідомчої економічно-правової наукової конференції,
що проходила в м. Донецьк (1967); документи (стенограма, звіт, рекомендації) про підготовку і проведення Республіканської науково-технічної
конференції «Проблемы создания автоматических систем управления в
промышленности»(1974);
звіти про закордонні відрядження співробітників (1967–1970); звіт
І.І. Лукінова, М.Г. Чумаченко про виконану роботу в Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія) (1978);
звіти про чисельність і склад кадрів (1962–1981); списки наукових працівників (1962–1971);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1967–1981);
штатні розписи (1962–1981); кошториси і плани фінансування (1962–
1972, 1980–1981); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту
(1964–1981);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1968–1981).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація (виписки і копії статистичних звітів,
результати переписів, звіти промислових підприємств, шахт, колгоспів,
таблиці, списки, інформації) (1960–1970);
звіти по завершених науково-дослідних темах (1960–1981);
методики виконаних НДР (1966–1981);
дисертації (1967–1970, 1974–1981); автореферати дисертацій (1962–
1972);
доповіді директора Інституту О.М. Алимова «Опыт и проблемы создания автоматизированной системы управления промышленным производством», «Развитие Донбасса за 250 лет», «Академическая наука Донбасса»
(1971–1973); доповіді і тези доповідей співробітників (1971–1978).
Документація з особового складу
Накази керівника Відділення (1962–1968), директора Інституту з особового складу (1969–1981);
особові справи звільнених працівників (1962–1981);
особові рахунки по зарплаті (1962–1981).
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РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Архівний фонд – 4282 справи за 1925–2002 рр.
Адреса: 01032, Київ 32, бульвар Т. Шевченка, 60;
тел./факс: (044) 244-66-70;
e-mail:golova@rvps.kiev.ua; http://www.rvps.kiev.ua.
У 1919 р. в системі Академії наук створена Комісія для виучування
природних багатств України під головуванням Президента УАН акад.
В.І. Вернадського (рішення Фізико-математичного відділу УАН від
03.03.1919 р. та рішення Спільного зібрання УАН від 08.03. 1919 р. (протокол № 17). Рішенням Спільного зібрання ВУАН від 06.12. 1926 р. на основі Комісії для виучування природних багатств України було створено
тимчасову Комісію в справі підготовки ІІ Всесоюзного з’їзду для виучування продукційних сил. У травні 1927 р. рішенням Спільного зібрання
ВУАН Комісію в справі підготовки ІІ Всесоюзного з’їзду для виучування
продукційних сил перетворено на постійну Комісію для виучування продукційних сил України (УКОПС). В 1931 р. УКОПС припинила свою діяльність. Постановою Президії ВУАН від 13.02. 1934 р. створена Рада по
вивченню виробничих сил УСРР. Постановою РНК УРСР від
21.05. 1938 р. Рада передана до складу Інституту економіки. Постановою
РНК УРСР від 14.03. 1939 р. в системі АН УРСР утворено Раду по вивченню продуктивних сил УРСР, як координаційний орган науководослідних робіт установ АН УРСР. У червні 1941 р. Рада тимчасово припинила свою діяльність. Постановою Президії АН УРСР від 12.12 1947 р.
відновлена робота Ради по вивченню продуктивних сил УРСР (РВПС).
Постановою РМ УРСР від 29.09. 1959 р. № 1532 РВПС перетворена в
науково-дослідну установу на правах інституту. Протягом 1963–1966 рр.
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР була виведена з системи АН
УРСР і підпорядкована Держплану УРСР (постанова РМ СРСР від
11.04. 1963 р. № 426; постанова РМ УРСР від 28.05. 1963 р. № 643; постанова Президії АН УРСР від 03.06. 1963 р. – постанова РМ УРСР від
18.11. 1966 р. № 846).
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 30.30. 1973 р. № 133-Б при
РВПС була створена філія Обчислювального центру Інституту економіки
промисловості, з 1975 р. на базі філії створений Обчислювальний центр
РВПС для обробки інформації, що надходила з наукових відділів Ради
(постанова Президії АН УРСР від 12.12. 1974 р. № 475). Постановою Бюро
Президії АН України від 29.12. 1991 р. № 354-Б Обчислювальний центр
РВПС ліквідований.
Рада здійснює фундаментальні наукові дослідження з трьох основних
напрямів: дослідження теоретико-методологічних проблем і концептуальних основ розвитку та розміщення продуктивних сил України, на основі
яких розробляються прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил
України в цілому, її регіонів і областей, Автономної Республіки Крим,
276

міст Києва і Севастополя на довго-, середньо- і короткострокову перспективу; дослідження теоретичних і практичних проблем соціальноекономічного і науково-технічного розвитку України і його регіонів в
умовах формування ринкових відносин у контексті стійкого розвитку; дослідження проблем раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища, формування наукових засад сталого
розвитку держави. В установі сформовані та діють наукові школи, зокрема: дослідження комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил
України (керівник чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцов); дослідження
проблем стійкого розвитку та техногенно-екологічної безпеки (керівник
чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишин); дослідження людського розвитку
(керівник чл.-кор. НАН України Е.М. Лібанова); дослідження комплексного, соціально-економічного і науково-технічного розвитку регіонів.
Серед співробітників Ради – видатні вчені України: О.М. Алимов,
Є.Р. Бершеда, В.І. Вернадський, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов,
Е.М. Лібанова,
М.М. Паламарчук,
П.М. Першин,
С.І. Солнцев,
П.А. Тутковський, В.П. Цемко, О.Г. Шліхтер, Л.М. Яснопольський та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Раду (1963, 1967); накази голови Ради з науковоорганізаційної діяльності (1961–1990);
листування з РМ УРСР, ЦК КПУ, Держпланом УРСР, Президією АН
УРСР та іншими організаціями й установами з питань організації та проведення наукових досліджень (1961–1985);
протоколи засідань дирекції (1961–1974, 1986–1990);
протоколи засідань ученої ради (1961–1990);
тематичні і робочі плани НДР (1948–1990); протоколи приймання завершених тем НДР (1966–1970, 1973–1990);
річні звіти про науково-дослідну роботу Ради (1939, 1948–1990);
звіт про науково-дослідну і організаційну роботу чл.-кор.
О.М. Алимова (1971);
протокол розгляду проекту іригаційно-транспортного каналу на
р. Дніпро (1936);
документи (постанова, листування, доповідна записка, інформації) комісії з підготовки проекту постанови РНК УРСР з питання використання
місцевих видів палива (1939);
хронологічний перелік найважливіших наукових досягнень і знаменних
подій в житті РВПС України за період 1934–1989 рр. (1989);
документи (стенограми, резолюції, програми) наукових конференцій
(1939–1941, 1948–1975); документи (стенограма, програма, резолюції) республіканської конференції з питань степового лісорозведення на Україні
(1950); стенограми координаційних нарад з проблем: використання водних
ресурсів УРСР, комплексного використання бурого вугілля і торфу в республіці, боротьби з посухою в степових і лісостепових районах України та
ін. (1949–1960);
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звіти про міжнародні зв’язки Ради (1977, 1980, 1987, 1989, 1990); звіт
співробітника Г.Б. Якуші про участь у Симпозіумі Європейської комісії
ООН з перспектив розвитку електроенергетичної промисловості (Швеція,
Стокгольм – 1972 р.);
документи (постанови, плани виставок, переліки експонатів) про участь
у ВДНГ СРСР (1972, 1977, 1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1967–1990);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1966–1990);
штатні розписи (1949–1951, 1960–1990); кошториси і плани фінансування (1948–1990); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту
(1961–1991);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1962 – 1990);
звіт Міжнародної ради по проблемі «Наукові основи раціонального використання і охорони вод басейнів рік Дніпра, Прип’яті і Дністра» (1981–
1985);
звіт робочої групи Національного комітету УРСР по програмі
ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (1981–1986, 1990);
звіт Міжнародної комісії по економічно-екологічних проблемах будівництва водогосподарського комплексу «Дунай–Дніпро» (1985);
документи (доповідні записки, звіти) Наукової ради по проблемі народонаселення (1977–1986); документи (листування, програми, звіти) Наукової ради по проблемі науково-технічного і соціально-економічного прогнозування (1984–1985); звіт Наукової ради «Системні дослідження організаційно-управлінських проблем науки і техніки» (1985).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1951, 1952, 1962–1990);
програми і методики виконання НДР (1974–1985);
дисертації (1971–1984, 1987–1990); автореферати дисертацій (1967–
1975);
доповіді, доповідні записки, тези доповідей (1960–1990), в тому числі
доповіді академіків В.П. Поспєлова (1939), П.М. Першина (1957),
О.М. Алимова (1975).
Документація з особового складу
Накази голови Ради з особового складу (1960–2002);
особові справи звільнених працівників (1961–1990);
особові рахунки по зарплаті (1961–2002).
У фонді РВПС України відклалися документи Комісії для виучування
продукційних сил України: проект статуту Комісії (1928); протоколи засідань Комісії з науково-організаційних, фінансових і інших питань (1927–
1928); протоколи засідань секцій (1928–1929); плани НДР та пояснювальні
записки до них з визначенням напрямів досліджень та асигнувань по секціям та окремим установам, що проводять спільні роботи з Комісією
(1927–1932); інформації та звіти Комісії про історію створення, головні
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напрями і підсумки роботи (1926–1929); документи (плани, розрахунки
кошторисів, листування і зібрані робочі матеріали) з проведення наукових
досліджень з вивчення технічних культур, водного господарства України,
розвитку садівництва на Поділлі (1925–1928); статті академіків
П.А. Тутковського «Недра Украины», «Минеральные ресурсы Украины»
(1927) та Є.В. Оппокова «Вода. Очерк по изучению производительных сил
УССР по линии водного хозяйства» (1927); документи про участь у підготовці і проведенні всесоюзної та української конференцій з вивчення продуктивних сил (1927); документи (програми, протоколи, листування, доповідні
записки) щодо підготовки і проведення наради з питань використання сировини (1928); документи (структура та штати, кошториси і пояснювальні записки до них) Комісії природних продуктивних сил Всесоюзної АН (КЕПС) під
головуванням В.І. Вернадського (1928–1933).

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР РАДИ ПО ВИВЧЕННЮ
ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Архівний фонд – 54 справи за 1973–1983 рр. 1
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 30.03. 1973 р. № 133-Б при
РВПС була створена філія Обчислювального центру Інституту економіки
промисловості, з 1975 р. на базі філії створений Обчислювальний центр
РВПС для обробки інформації, що надходила з наукових відділів Ради
(постанова Президії АН УРСР від 12.12. 1974 р. № 475). Постановою Бюро
Президії АН України від 29.12. 1991 р. № 354-Б Обчислювальний центр
РВПС ліквідований.
Обчислювальний центр здійснював методичне керівництво в питаннях
вирішення завдань розвитку і розміщення виробничих сил в УРСР; займався розробленням алгоритмів і програм для ЕОМ по дослідженнях наукових відділів РВПС; розробленням разом з науковими відділами РВПС
УРСР проблем, пов’язаних з впровадженням в практику управління народним господарством ЕОМ і економіко-математичних методів; розробленням алгоритмів і програм для АСУ.
Науково-організаційна документація
Накази директора з основної діяльності (1974–1988);
промфінплани (1973, 1977–1979);
штатні розписи (1973, 1976, 1979–1983); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1974, 1979–1983).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1973–1983);
картки особових рахунків по зарплаті співробітників (1973–1983).
1

Фонд ОЦ зберігається в архіві РВПС за адресою: м. Київ 32, бульвар
Т. Шевченка, 60.
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Архівний фонд – 1052 справи за 1970–1995 рр.
Адреса: 65044, Одеса, Французький бульвар, 29;
тел./факс: (0482) 22-66-11;
e-mail: iprei@ukrtel.net.
За рішенням Президії АН УРСР від 28.05. 1970 р. № 168 було створено
Одеське відділення Інституту економіки АН УРСР. З 1 вересня 1980 р., у
зв’язку зі створенням в Академії Відділення океанології і географії, Одеське відділення перетворено у Відділення економіки і екології Світового
океану і передано в структуру Морського гідрофізичного інституту АН
УРСР (постанова Президії АН УРСР від 27.06. 1980 р. № 322).
Постановою Президії АН УРСР від 28.02. 1983 р. № 132 Відділення
економіки і екології Світового океану було знову підпорядковано Інституту економіки і перейменовано в Одеське відділення Інституту економіки
АН УРСР.
Постановами Президії АН України від 08.05. 1991 р. № 27 та
07.10. 1991 р. № 270 на базі Одеського відділення було утворено Інститут
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН України.
Дослідження Інституту орієнтовані на реалізацію таких наукових напрямів: економіко-екологічні проблеми природокористування і рекреації в
приморських регіонах; проблеми формування та розвитку зон вільного і
спільного підприємництва в приморських регіонах і морегосподарських
комплексах; теорія і методологія аналізу механізму ринкових структур,
господарювання та управління соціально-економічними, виробничими,
економіко-екологічними системами у приморських регіонах.
Інститут має такі наукові школи: економіка природокористування
(акад. НАН України Б.В. Буркинський; д.е.н., професор С.К. Харічков;
д.е.н., професор В.М. Степанов); ринок транспортних послуг (д.е.н.
М.І. Котлубай); проблеми розвитку підприємництва (д.е.н., професор
А.І. Бутенко).
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
Б.В. Буркинський,
М.Т. Мелешкін,
А.І. Бутенко,
М.І. Котлубай,
В.М. Степанов, С.К. Харічков та ін.
Науково-дослідна документація
Розпорядження Президії НАН України стосовно діяльності Інституту
(1991–1995); накази керівника Відділення, директора Інституту з основної
діяльності (1970–1995);
листування з Президією АН УРСР, установами та організаціями про
проведення науково-дослідних робіт (1972–1980, 1985–1986, 1992);
протоколи засідань ученої ради (1971–1995); протоколи засідань наукових відділів (1972–1975, 1980–1985);
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тематичні та робочі плани НДР (1973, 1975–1995);
звіти про наукову діяльність Інституту (1973–1995); статистичні звіти
про виконання науково-дослідних, дослідних проектних, конструкторських і технологічних робіт (1978–1984, 1989–1990);
документи про співробітництво з зарубіжними установами та ученими
(1989, 1993); договір про наукове співробітництво з Варненським Вищим
інститутом народного господарства ім. Д. Благоєва (Болгарія) (1989);
документи (договори, довідки) про творче співробітництво з науковими
установами (1972, 1975–1985, 1991, 1993);
звіти про роботу аспірантури (1972–1978, 1981–1984, 1989–1995);
звіти про чисельність і склад кадрів (1970–1995);
кошториси та штатні розписи (1970–1995); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1972–1975, 1977–1983, 1988–1995);
стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1976–1995);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1973, 1976–
1995).
Науково-дослідна документація
Заключні звіти по завершених науково-дослідних темах (1971–1995);
дисертації (1972–1995).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1970–1995);
особова справа чл.-кор. М.Т. Мелешкіна (1970); особові справи звільнених працівників (1970–1995);
особові рахунки по заробітній платі (1971–1995).

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Архівний фонд – 1827 справ за 1964–1980 рр.
Адреса: 79026, Львів 26, вул. Козельницька, 4;
тел.: (0322) 70-71-68, факс: (0322) 70-70-58;
e-mail: irr@mail.lviv.ua; http://www.irr.org.ua.
У 1964 р. було створено Львівське відділення Інституту економіки АН
УРСР (постанова Президії АН УРСР від 27.01. 1964 р. № 16). Постановою
Президії НАН України від 19.10. 1994 р. № 233, на базі Львівського відділення Інституту економіки створений Інститут регіональних досліджень.
З січня 1968 р. року при Відділенні почав функціонувати Обчислювальний центр, який був ліквідований у 1996 р. (постанова Президії НАН
України від 11.03. 1996 р. № 816).
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В Інституті здійснюються фундаментальні й прикладні дослідження:
проблем формування регіональної політики; систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів; раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального
потенціалу регіонів; ринкової інфраструктури і підприємництва; зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва; регіональної статистики. В Інституті діє Наукова школа трудового потенціалу і
регіональної економіки.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
П.Ю. Бєлєнький, Є.І. Бойко, О.Й. Вовканич, М.І. Долішній, С.М. Злупко,
М.Т. Мелешкін, С.М. Писаренко, Я.О. Побурко та ін.
Науково-організаційна документація
Документи (постанови, проекти, структура, листування) про створення
Львівського відділення ІЕ АН УРСР (1964); накази директора Інституту
економіки, що стосуються діяльності Відділення (1965–1968); постанови
вченої ради Інституту економіки АН УРСР щодо діяльності Відділення
(1965–1966); накази керівника Відділення з основної діяльності (1964–
1980);
листування з вищими органами державної влади про виконання їх доручень та організацію наукової діяльності (1972–1980);
протоколи засідань дирекції Відділення (1965, 1969, 1970, 1977–1979);
протоколи засідань ученої ради Відділення (1967–1975);
перспективні, тематичні і робочі плани НДР Відділення (1965–1980);
річні звіти про діяльність Відділення та його відділів (1964–1980);
акти приймання НДР (1970–1980);
відзиви і рецензії на наукові роботи працівників Відділення (1967–
1980);
документи (плани, звіти, програми, списки учасників, стенограми) наукових конференції, семінарів (1969–1979);
документи (плани, листування) про співробітництво з зарубіжними
установами та ученими (1977–1980);
річні звіти про чисельність та склад кадрів (1969–1980);
річні звіти про роботу аспірантури (1966–1989);
штатні розписи (1964–1980); звіти про фінансово-господарську діяльність (1966–1980);
протоколи і стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1966–1980);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1964–1980).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1968–1980);
наукові інформації (1968, 1972–1978);
дисертації (1976–1980).
Документація з особового складу
Накази керівника Відділення з особового складу (1966–1980);
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особові справи звільнених працівників (1966–1980);
особові рахунки по зарплаті (1964–1980).
У фонді відклалися документи Обчислювального центру Відділення:
листування, доповідні записки, довідки до вищих органів державної влади
з питань наукової діяльності (1975–1980); накази директора Центру з основної діяльності (1972–1980); річні звіти з науково-дослідної діяльності
(1972–1980); протоколи засідань наукових відділів (1972–1980); відзиви і
рецензії на наукові праці співробітників (1972–1980); статистичні звіти
про склад кадрів (1972–1980); штатні розписи (1968–1980); звіти по завершених науково-дослідних темах (1971–1980); накази директора з особового складу (1971–1980); відомості і книги по нарахуванню заробітної плати (1968–1980).
У фонді Інституту відклалися документи (положення, листування) про
створення у Західних областях України наукового центру АН УРСР
(1966); документи секції економічних наук Західного наукового центру
АН УРСР (1971).

ОБ’ЄДНАНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
ІА НБУВ – Ф. 360, 7168 справ за 1941–2005 рр. 1
За рішенням Президії АН УРСР від 27.07. 1936 р. № 25 на базі Інституту економіки ВУАМЛІН та Інституту сільськогосподарської економіки
Народного комісаріату землеробства УРСР був створений Аграрноекономічний інститут АН УРСР. Рішенням Президії АН УРСР від
13.12. 1936 р. № 41 Інститут був перейменований в Інститут економіки АН
УРСР. В 1937 р. до нього приєднаний Інститут демографії і санітарної статистики АН УРСР.
25.01. 1940 р. постановою РНК УРСР від 02.01. 1940 р. № 39 організовано відділ Інституту економіки у Львові, який проіснував до 1946 р. Згідно з постановою Президії АН УРСР від 27.01. 1964 р. № 16 створено
Львівське відділення Інституту економіки 2. За рішенням Президії АН
УРСР від 16.06. 1965 р. № 644 до складу Інституту увійшло Донецьке відділення 3. У 1965 р. створено Харківське відділення 4. Рішенням Президії
1

Фонд зберігається в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 62.
2
У 1994 р. на базі Львівського відділення був створений Інститут регіональних
досліджень НАН України.
3
У 1969 р. Донецьке відділення перетворено в Інститут економіки промисловості
АН УРСР.
4
У 2005 р. Харківське відділення перетворено в Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України.
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АН УРСР від 28.05. 1970 р. № 168 організоване Одеське відділення. У
1980–1983 рр. Одеське відділення входило до складу Морського гідрофізичного Інституту АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від
27.06. 1980 р. № 322 та від 11.03. 1983 р.) 1.
Постановою Президії НАН України від 08.10. 2003 р. № 242 Інститут
економіки реорганізовано в Об’єднаний інститут економіки, постановою
Президії НАН України від 06.07. 2005 р. № 139 Об’єднаний інститут економіки ліквідовано.
Основні напрями діяльності Інституту: економічна теорія та світове господарство; проблеми сталого економічного розвитку; міжгалузеві проблеми та макроекономічне регулювання; питання економічної безпеки;
демографічний розвиток України та соціально-демографічні прогнози; питання соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу; обґрунтування системи соціального захисту населення.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: О.М. Алимов,
П.І. Багрій, Л.К. Безчастний, Є.Р. Бершеда, О.Г. Білорус, К.Г. Воблий,
В.М. Геєць, М.С. Герасимчук, В.І. Голіков, О.С. Короїд, І.І. Лукінов,
П.І. Лященко, М.Т. Мелешкін, О.О. Нестеренко, О.М. Онищенко,
Ю.М. Пахомов,
П.М. Першин,
С.І. Пирожков,
М.В. Птуха,
В.М. Трегобчук, Я.Г. Фейгін, М.Г. Чумаченко, С.М. Ямпольський,
Л.М. Яснопольський та ін.
Науково-дослідна документація
Статути Інституту (1996, 2003);
накази директора з науково-організаційної діяльності (1942–2005);
листування з вищими органами державної влади і управління, з міністерствами, відомствами і науковими установами (ЦК КПРС, ЦК КПУ, РМ
УРСР, Адміністрацією Президента України, КМУ, ВРУ) з питань організації НДР (1948–1955, 1969, 1975–1976, 1986–2005); листування з Президією АН УРСР, Секцією суспільних наук та Відділеннями з питань науково-організаційної діяльності (1954, 1962, 1964, 1967, 1969–1974, 1976,
1986–2005);
протоколи засідань дирекції Інституту (1948, 1950, 1952–1965, 1971,
1975); стенограми загальних зборів наукових співробітників Інституту
(1947, 1949);
протоколи засідань ученої ради (1941–2005); протокол засідання ученої
ради, присвяченого 50-річчю Інституту (1987);
тематичні і робочі плани НДР (1946–1987, 1993–2005); обґрунтування
нових тем НДР (1986–1997, 1999–2000, 2003–2004); протоколи приймання
результатів завершених НДР (1973–2005);
річні звіти про наукову діяльність Інституту та його відділень (1945–
1951, 1965–2005); звіти про виконання НДР з найважливіших економічних
проблем (1986–1993);
1

У 1991 р. Одеське відділення реорганізовано в Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН України.
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довідки про основні напрями роботи Інституту (1941, 1944, 1945, 1972);
довідки, інформації про наукові досягнення Інституту та його відділів
(1957, 1959, 1960, 1963, 1970, 1971, 1973, 1975–1984);
документи (інформації, листи, експертні висновки) про участь інституту в розробці проектів Законів України (1990–2005);
звіти про діяльність акад. І.І. Лукінова (1982–1995), чл.-кор.
В.І. Голікова (1987);
відзиви, рецензії на наукові праці співробітників (1942, 1949–1955,
1958, 1961, 1964–1966, 1976–1995);
документи про висунення циклів наукових праць Інституту на здобуття
державних та іменних премій (1986–1988);
документи (доповідні записки, довідки, інформації, прогнози) про удосконалення підготовки спеціалістів, розвитку системи освіти, демографічної ситуації в УРСР (1977, 1980, 1981, 1984, 1985); документи з досліджень проблем розвитку сільського господарства (1977, 1980);
довідка про зустріч вчених Відділення економіки АН України з
Прем’єр-міністром України Л.Д. Кучмою (1992);
зауваження члена Конституційної комісії ВР України І.І. Лукінова до
проекту Конституції України (1992);
звернення членів Спілки наукових та інженерних об’єднань України за
участю акад. О.М. Алимова до Президента України з проблеми заміщення
потужностей Чорнобильської АЕС (1995);
документи (протоколи, звіти) наукових конференцій, семінарів, конгресів, сесій, їх секцій, наукових засідань (1948–1968, 1973, 1975, 1987–1989);
документи (листування, звіти, програми, довідки, доповідні записки)
про співробітництво з зарубіжними установами та ученими (1969–1981,
1996–2005); документи (протоколи, плани, інформації, довідки) про творче
співробітництво з академіями наук Молдавії та Білорусії (1975–1984);
звіти про чисельність і склад кадрів (1948–1950, 1952, 1953, 1956, 1957,
1962, 1963, 1965, 1970–1976, 1980–2005); списки наукових працівників
Інституту (1941–1966, 1969–1974, 1977–1995);
звіти про роботу аспірантури (1948, 1949, 1952, 1956, 1963, 1965, 1969–
2005);
кошториси та штатні розписи (1944–2005); звіти про фінансовогосподарську діяльність (1945–1964, 1972–2005);
стенограми засідань спеціалізованої вченої ради по присудженню наукових ступенів (1946–2005);
документи (колективні договори, протоколи засідань) профкому (1969–
2005);
документи (плани, звіти, доповідні записки в ЦК КПУ) українського
філіалу Наукової ради АН СРСР по економічним проблемам науковотехнічного розвитку та його секцій (1976–1984); документи (звіти, протоколи) Міжреспубліканської Наукової ради АН УРСР, БРСР та МРСР з
«Економічних проблем і перспективного планування НТП в регіонах»
(1986, 1988–1990).
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Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1960, 1964–2005);
наукові доповіді, статті, наукові записки, проекти (1942, 1943, 1961–
2005);
дисертації (1941, 1942, 1945–2005).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1945, 1965–2005);
особові справи звільнених працівників (1946–2005);
особові рахунки та відомості по заробітній платі працівників (1944–
2005); особові рахунки по виплаті стипендій аспірантам (1978–1995).
У фонді відклалися документи Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР: кошториси і штатні розписи
(1980–1981); особові рахунки працівників (1978–1979).

ІНСТИТУТ РОСІЇ
ІА НБУВ – Ф. 276, 407 справ за 1965–1997 рр. 1
Постановою КМ України від 14.10. 1991 р. № 259 на базі Українського
філіалу науково-дослідного інституту планування і нормативів Держплану
СРСР був створений Національний інститут економічних програм при Держекономраді КМУ. Розпорядженням Президента України від
06.03. 1992 р. № 37 Інститут був переданий у відання Колегії з питань економічної політики Державної Думи України. У 1993 р. Національний інститут економічних програм увійшов до складу АН України (розпорядження Президента України від 21.01. 1993 р. № 5/93 рп.; постанова Президії АН України від 03.02. 1993 р. № 34). Постановою Президії НАН
України від 15.03. 1995 р. № 69 Національний інститут економічних програм реорганізовано в Інститут Росії. Постановою КМУ від 26.04. 1997 р.
№ 400 і розпорядженням Президії НАН України від 27.05. 1997 р. № 847
Інститут Росії НАН України ліквідовано.
Інститут проводив дослідження за основними напрямами: комплексне
вивчення, оцінка та прогнозування соціально-економічного стану та основних напрямків сучасної соціально-економічної політики Росії, інших країн
СНД і визначення її впливу на Україну; системний аналіз особливостей
формування та інтересів фінансово-промислових груп, транснаціональних
корпорацій Росії та інших країн СНД, визначення їх впливу на зовнішню і
1

Фонд зберігається в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 62.
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внутрішню політику Росії та України; дослідження соціальноекономічного підґрунтя та основних напрямків державно-політичних, правових, науково-технічних, національно-культурних, релігійних та інформаційних процесів розвитку Росії, інших країн СНД з визначенням їх
впливу на Україну; дослідження правового статусу, функцій, напрямів і
механізмів діяльності та перспектив розвитку організаційних структур
СНД з визначенням ступеня їх економічної доцільності при реалізації національних інтересів України.
Науково-організаційна документація
Статут Інституту (1995); накази директора Інституту з основної діяльності (1992–1997);
протоколи нарад при директорі Інституту (1992); протоколи засідань
ученої ради (1992–1997);
тематичні і робочі плани НДР (1992–1997);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1992–1997); акти
приймання завершених тем НДР (1992–1994);
документи про створення та ліквідацію Національного інституту економічних програм НАН України (1991–1994); документи про створення та
ліквідацію Інституту Росії НАН України (1995–1997);
штатні розписи (1992–1997); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1992–1997).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1992–1996).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1992–1997);
особові справи звільнених працівників (1992–1997);
особові рахунки по зарплаті (1992–1997).
У фонді Інституту Росії відклалися документи Українського філіалу
науково-дослідного інституту планування і нормативів Держплану
СРСР: накази директора Філіалу з особового складу (1965–1992); особові
рахунки по зарплаті (1966–1992); особові справи звільнених працівників
(1966–1992).
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ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ІА НБУВ – Ф. 262, 561 справа за 1978–1991 рр. 1
Інститут соціальних і економічних проблем зарубіжних країн був створений на базі структурних підрозділів Інституту історії і Інституту економіки АН УРСР (постанова ЦК КПУ і РМ УРСР від 27.06. 1978 р. № 352 і
постанова Президії АН УРСР від 19.07. 1978 р. № 330). Згідно з постановою Президії АН УРСР від 10.07. 1991 р. № 222 Інститут ліквідований з
1 січня 1992 р.
Основні напрями діяльності Інституту: закономірності розвитку світової системи соціалізму, проблеми соціалістичної економічної інтеграції;
регіональні аспекти підвищення інтеграційного співробітництва СРСР з
країнами-членами РЕВ; соціальні рухи і етнонаціональні проблеми на глобальному і країновому рівнях в новітній час; розвиток соціалістичної держави, управління і права, державно-правові проблеми капіталістичних
країн і країн, що розвиваються; міжнародне право; історія і актуальні проблеми міжнародних відносин; зовнішня політика Радянської держави; розвиток міжнародного робочого і визвольного руху; економіко-соціальні і
політичні проблеми розвитку сучасного капіталізму; сучасні зарубіжні
ідеологічні течії; критика буржуазної ідеології.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.Б. Євтух,
А.М. Шлепаков та ін.
Науково-організаційна документація
Документи (постанова, акт, довідки) про створення Інституту (1978);
накази директора Інституту з основної діяльності (1978–1991);
листування з ЦК КПУ, РМ УРСР, ВР УРСР, МЗС УРСР, Президією АН
УРСР та установами з питань організації та проведення наукових досліджень (1978–1991);
протоколи засідань дирекції (1978–1990); протоколи засідань ученої
ради (1979–1991);
тематичні і робочі плани НДР (1979–1991); обґрунтування нових тем
НДР (1978–1986); протоколи приймання завершених тем НДР (1979–
1990);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1978–1991); звіти
про діяльність наукових відділів (1979–1990);

1

Науково-організаційна та науково-дослідна документація Інституту соціальних і
економічних проблем зарубіжних країн (ф. № 262) зберігається в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 62. Документи з особового складу за 1979–1991 рр. Інституту зберігаються в архіві Інституту світової
економіки і міжнародних відносин за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 5, також
частково (за 1978–1981 рр.) в ІА НБУВ – ф. 360.
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перелік доповідних записок в директивні органи, підготовлених Інститутом (1978–1984); пропозиції Інституту до проекту «Основних напрямів
економічного і соціального розвитку СРСР на 1986–1990 рр. і до 2000 р.»
(1985);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність директора Інституту акад. А.М. Шлепакова (1982, 1984);
інформації з періодичної преси про діяльність Інституту (1978–1991);
документи (протоколи, інформації, звіти) про проведення наукових семінарів, конференцій (1978–1990);
документи (листування, звіти Інституту, звіти про закордонні відрядження, програми і звіти з прийому іноземних вчених) з міжнародного
співробітництва (1978–1991); угода про співробітництво Інституту з Академією суспільних наук при ЦК Соціалістичної єдиної партії Німеччини
(1985); договір про наукове співробітництво з Інститутом світової економіки Угорської Народної Республіки (1989);
тематичний план виставки Інституту на ВДНГ УРСР (1983);
звіти про чисельність і склад кадрів (1978–1991); списки наукових працівників (1978–1991);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1978–1991);
штатні розписи; кошториси (1981–1991); звіти про фінансовогосподарську діяльність Інституту (1981–1991);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1978–1981);
документи (плани, звіти, протоколи) про роботу Наукової ради по проблемі «Критика буржуазних ідеологічних концепцій» (1978–1989); документи (плани, звіти, протоколи) про роботу Наукової ради по проблемі
«Історія міжнародного робочого і національно-визвольного руху» (1982–
1989); документи (плани, звіти, протоколи, доповіді) про роботу Наукової
ради по проблемі «Світова соціалістична система» (1983–1987).
Науково-дослідна документація
Звіти по завершених науково-дослідних темах (1979–1986, 1988–1991);
аналітичні довідки, наукові інформаційні записки (1979, 1981, 1983,
1985, 1988–1990);
доповіді і тези доповідей (1979, 1981, 1985, 1989–1991).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1981–1991);
особові справи звільнених працівників (1979–1991); особові картки звільнених працівників (1979–1991);
особові рахунки по зарплаті (1981–1991).
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Архівний фонд – 6436 справ за 1924–1995 рр.
Адреса: 01001, Київ 1, вул. М. Грушевського, 4;
тел./факс: 279-63-62;
e-mail: institute@history.org.ua; http://www.history.org.ua.
Інститут історії України створений у 1936 р. в системі АН УРСР на базі
ряду кафедр і комісій АН УРСР та Інституту історії України ВУАМЛІН,
рішенням ЦК КП(б)У від 23.07. 1936 р. та постановою Президії АН УРСР
від 27.07. 1936 р. № 25. В зв’язку з розширенням науково-дослідної тематики і виконанням функцій головної науково-дослідної установи на Україні
в галузі історичної науки Інститут історії України у 1952 р. був реорганізований в Інститут історії АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від
06.09. 1952 р.). У 1990 р. Інститут історії перейменований в Інститут історії України (постанова Президії АН УРСР від 21.11. 1990 р. № 301).
Відповідно до постанови РНК УРСР від 02.01. 1940 р. створено відділ
Інституту у Львові, в 1946 р. Львівський відділ ліквідовано (постанови
Президії АН УРСР від 22.10. 1946 р. та РМ УРСР від 28.10. 1946 р.).
Основні напрями діяльності Інституту: історія України з часів Київської Русі до сьогодення; Україна в контексті європейської та світової історії; регіональна історія України; дослідження національної історіографії та
публікація археографічної спадщини; спеціальні історичні дисципліни;
підготовка «Енциклопедії історії України»; підготовка багатотомного
«Зводу пам’яток історії та культури України»; виконання Національної
програми «Реабілітовані історією».
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
О.М. Апанович, О.М. Боголюбов, В.О. Голобуцький, І.О. Гуржій,
К.Г. Гуслистий,
В.М. Даниленко,
В.Б. Євтух,
В.І. Клоков,
Ю.Ю. Кондуфор, О.П. Оглоблин, М.Ф. Котляр, І.П. Крип’якевич,
М.О. Максимейко, І.М. Мельникова, М.Н. Петровський, Н.Д. ПолонськаВасиленко, О.П. Реєнт, А.Д. Скаба, В.А. Смолій, В.Ф. Солдатенко,
П.С. Сохань,
М.І. Супруненко,
П.Т. Тронько,
А.Г. Шевелєв,
Ф.П. Шевченко, А.М. Шлепаков, Й.З. Штокало, С.В. Юшков та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови РМ УРСР, Президії та Бюро Відділення суспільних наук,
Відділення історії, філософії та права НАН України стосовно діяльності
Інституту (1950–1995); накази директора Інституту з основної діяльності
(1944–1995);
листування з Президією НАН України, Відділенням суспільних наук,
Відділенням історії, філософії та права НАН України та іншими організа290

ціями з питань організації та проведення наукових досліджень (1943–
1995);
протоколи засідань ученої ради (1943–1995); протоколи засідань наукових відділів (1941–1995);
тематичні і перспективні плани НДР Інституту (1942–1995); протоколи
приймання завершених тем НДР (1980–1995);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1943–1995); звіти
про діяльність наукових відділів (1945–1995);
стенограма спільного засідання Інституту історії України АН УРСР з
Інститутом історії АН СРСР по обговоренню проекту схеми «Курсу історії
України» (02.12. 1947–17.02. 1948); стенограма наради у завідуючого
Управлінням пропаганди та агітації ЦК КП(б)У Г. Гапочки по обговоренню розділів «Короткого курсу історії України» (06.10. 1948); стенограма
наукової сесії Інституту у Львові спільно з істориками Москви і західних
областей УРСР з питань історії України (18–23.04. 1950); стенограма засідання кафедри історії СРСР, історичного факультету Московського державного університету ім. М. Ломоносова і кафедри історії Академії суспільних наук при ЦК ВКП(б), присвяченого обговоренню І тому «Історії
Української РСР» (04.03. 1952); стенограма засідання ІІІ Міжнародного
симпозіуму з аграрної історії Східної Європи (23–29.09. 1960); документи
(програма, листування, протоколи) про державний історико-культурний
заповідник на о. Хортиця (1968);
документи (звіти про закордонні відрядження співробітників, програми
приймання іноземних вчених, листування) з міжнародного співробітництва (1951–1995); документи (звіти, доповіді, бесіди) Х Міжнародного конгресу істориків у Римі (1955); угода з Польською академією наук, АН
СРСР про спільну роботу по підготовці до видання збірника документів
«Польське повстання 1863–1864 рр.» (1959);
протоколи засідань редколегії «Українського історичного журналу»
(1958–1995);
звіти про чисельність і склад кадрів (1953–1995); списки наукових працівників Інституту (1942–1945, 1980–1995);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1953–1995); документи
(звіти, списки, інформації) про роботу аспірантури і докторантури (1945–
1953, 1958, 1980–1995);
штатні розписи (1944–1995); кошториси і плани фінансування (1944–
1995); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1945–1995);
стенограми засідань спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій
(1980–1995);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1949–
1995);
протоколи засідань Головної редколегії багатотомної «Історії Української РСР» (1980–1981);
документи (протоколи засідань, плани, звіти) про роботу Наукової ради
по проблемі «Історія Великої Вітчизняної війни. 1941–1945 рр.» (1978–
1981); документи (листування, протоколи засідань, плани, списки членів)
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про роботу Наукової ради по проблемі «Основні закономірності вітчизняної історії дожовтневого періоду» (1977–1986); документи (протоколи засідань, плани, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Історія країн
соціалістичної співдружності» (1980–1985); документи (протоколи засідань, плани, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Основні закономірності розвитку суспільства і зміни соціально-економічних формацій»
(1964–1974); документи (плани, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Історія історичної науки» (1964–1971).
Науково-дослідна документація
Первинна наукова документація – фотокопії, копії й виписки з документів українських, російських та польських архівів по темах, які розроблялися в Інституті, зокрема фотокопії документів з історії України ХVІ, ХVІІ
ст.; виписки з Архіву Південно-Західної Росії; копії документів по темі
«Визвольна війна українського народу», про діяльність народників в Україні, про діяльність М.П. Драгоманова, про революційний рух в Україні в
60-х рр. ХІХ ст.; матеріали, що не ввійшли до збірників «Возз’єднання
України з Росією», «Отмена крепостного права на Украине» та ін.;
дисертації (1940–1941, 1944–1992).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу;
особові справи академіків М.І. Супруненка (1984), А.Д. Скаби (1986),
Й.З. Штокала (1987), чл.-кор. Ф.П. Шевченка (1995); особові справи звільнених працівників (1948–1995); особові картки звільнених працівників
(1944–1995);
особові рахунки по зарплаті (1944–1995).
У фонді відклалися документи:
Львівський відділ Інституту: листування з Президією та Відділенням
суспільних наук та Львівською філією АН УРСР, Відділом пропаганди та
агітації ЦК КП(б)У, науковими установами, вузами (1945); протоколи засідань відділу (1944–1945); звіт про роботу відділу (1945).
Київська науково-дослідної кафедра історії України при Кафедрі
українського народу ВУАН під керівництвом М.С. Грушевського: довідка про заснування та склад Київської кафедри (1924); листування про організацію НДР (1924, 1925); плани НДР (1924, 1927–1930); звіт про роботу
Кафедри (1928–1929); протоколи засідань Кафедри (1924–1930); звіти про
роботу аспірантури (1924–1930); списки наукових працівників та аспірантів (1927–1928, 1930).
Історико-археографічний інститут ВУАН: положення про Інститут
(1933); накази директора (1934); листування з установами про організацію
НДР (1934); тематичний план роботи (1934); звіт про роботу Інституту
(1934); штатний розпис (1934).
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Документи Інститутів НАН України: штатні розписи і кошториси Інституту
літератури
ім. Т.Г. Шевченка,
Інституту
мовознавства
ім. О.О. Потебні, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського (1980–1995).

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА
Архівний фонд – 3451 справа за 1940–1987 рр.
Адреса: 79026, Львів 26, вул. Козельницька, 4;
тел.: (032) 270-70-22, факс: (032) 270-70-21;
e-mail: inukr@inst-ukr.lviv.ua.
У 1951 р. на базі Відділу археології Інституту археології АН УРСР,
Відділу мовознавства Інституту мовознавства АН УРСР та Етнографічного музею виник Інститут суспільних наук (постанови Президії АН СРСР та
Президії АН УРСР від 20.10. 1950 р. (протокол № 33, § 538); РМ СРСР від
21.02. 1951 р. № 457; РМ УРСР від 24.03. 1951 р. № 561). З 1963 р. Інститут суспільних наук був підпорядкований Львівському державному університетові ім. І. Франка, у 1969 р. Інститут знову ввійшов в систему АН
УРСР. Постановою Президії АН України від 20.01. 1993 р. № 6 Інститут
суспільних наук реорганізований в Інститут українознавства АН України,
в тому ж році Інституту присвоєне ім’я академіка І.П. Крип’якевича (постанова Президії АН України від 28.05. 1993 р. № 157).
Основні напрями наукових досліджень Інституту: історико-культурна
спадщина як фактор формування національної свідомості; комплексне вивчення проблем теорії та історії української культури, процесів формування етнічної самосвідомості, державотворчої діяльності українського народу від найдавніших часів до кінця XVIII ст.; історія суспільно-політичного
та національно-визвольного руху на західних землях України в контексті
загальноукраїнських і європейських соціально-економічних, політичних,
культурних, етноконфесійних процесів; вивчення історичної та діалектної
лексики на західних землях України, складання різногалузевих словників
української мови, зокрема фундаментального Словника української мови
XVI ст. – І пол. XVII ст., дослідження питань сучасної української мови;
укладання електронних баз даних з історії культури та історії лексикографії на електронних носіях; комплексне археологічне дослідження матеріальної та духовної культури давнього населення Заходу України. В Інституті сформувалися й набули всеукраїнського і міжнародного визнання
наукові школи: культурології (акад. НАН України Я.Д. Ісаєвич); літературознавства (чл.-кор. НАН України М.М. Ільницький); історичної лексикографії (заснована проф. Л.Л. Гумецькою).
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Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.Д. Баран,
Л.Л. Гумецька,
Я.Д. Ісаєвич,
М.М. Ільницький,
І.П. Крип’якевич,
О.О. Нестеренко та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1969, 1971); постанови РМ УРСР, Президії, Бюро
Відділення суспільних наук, Львівського філіалу АН УРСР, Західного
наукового центру (1951–1987); накази ректора Львівського державного
університету ім. І. Франка стосовно діяльності Інституту (1964–1969); накази директора Інституту з основної діяльності (1951–1987);
листування з Президією АН УРСР, Відділенням суспільних наук, Відділенням історії, філософії та права АН УРСР та іншими організаціями з
питань організації та проведення наукових досліджень (1970–1987);
протоколи засідань дирекції Інституту (1971–1981);
протоколи засідань ученої ради (1951–1987);
тематичні і робочі плани НДР Інституту (1951–1987); протоколи
приймання завершених тем НДР (1971–1984);
річні звіти про роботу Інституту (1951–1987);
протоколи засідань наукових відділів (1951–1987); звіти про діяльність
наукових відділів (1951–1987);
звіти про роботу археологічних експедицій (1950–1987);
документи (план заходів, інформації, доповіді) про відзначення 25річчя Інституту (1976);
стенограма наради працівників Інституту Львівського держуніверситету та працівників архівів і музеїв Львова «Про стан і завдання розвитку
допоміжних історичних дисциплін» (31.01. 1959);
документи (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР, акт, кошторис, баланс) передачі Інституту Львівському державному
університету ім. І. Франка (1963); документи (розпорядження, накази міністерств, акт) про передачу Інституту в підпорядкування АН УРСР (1969);
документи (звіти Інституту, звіти про закордонні відрядження співробітників, програми прийому іноземних вчених) з міжнародного співробітництва (1959–1972);
звіти про чисельність і склад кадрів (1951–1987); списки наукових працівників Інституту (1959–1987);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1952–1972);
штатні розписи (1951–1987); кошториси і плани фінансування (1951–
1987); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1951–1987);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1951–
1987).
Науково-дослідна документація
Щоденники археологічних експедицій (1950–1987);
звіти по завершених науково-дослідних темах (1971–1987);
дисертації (1971–1982);
наукові доповіді (1951–1970);
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виписки з архівних документів, підготовлені групою по збору матеріалів до «Історії міст і сіл Львівської області» (1966–1967).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1951–1987);
особові справи академіків М.С. Возняка (1952), І.П. Крип’якевича
(1970); особові справи звільнених працівників (1951–1987); особові картки
звільнених працівників (1971–1987);
особові рахунки по зарплаті (1951–1987).
У фонді відклалися документи:
Львівський відділ мовознавства Інституту мовознавства АН УРСР:
стенограми і протоколи засідань співробітників Відділу (1950–1951); звіт
про діяльність Відділу у 1946–1950 рр. (1950); наукові статті (1940–1950).
Львівський відділ археології Інституту археології АН УРСР: щоденники і звіти археологічних експедицій (1946–1950); монографії, реферати,
наукові статті, доповіді (1940, 1941, 1945); інвентарні описи матеріалів
розкопок (1946–1950).

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
Архівний фонд – 1109 справ за 1944–1975 рр.
Адреса: 04210, Київ 210, проспект Героїв Сталінграда,12;
тел.: 418-27-75, факс: 418-33-06;
e-mail:sekretar@iananu.kiev.ua.
Постановою Президії ВУАН від 13.02. 1934 р. створений Інститут історії матеріальної культури. Постановою ЦК КП(б)У від 20.05. 1938 р. Інститут історії матеріальної культури реорганізований в Інститут археології
АН УРСР.
Згідно з постановою РНК УРСР від 28.02. 1938 р. до Інституту приєднано Державний історико-археологічний заповідник «Ольвія» (створений
у 1926 р.). Постановою РМ УРСР від 01.04. 1946 р. № 150 заповідник
отримав статус самостійної наукової установи у складі АН УРСР, а в березні 1952 р. знову приєднаний до Інституту археології. Постановою Бюро
Президії АН УРСР від 27.04. 1990 р. № 100-Б історико-археологічний заповідник «Ольвія» відокремлений від Інституту археології 1. У лютому
1992 р. на базі Відділу античної та середньовічної археології Криму Інституту створено Кримський філіал Інституту.

1

Тепер Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія».
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Метою науково-дослідної роботи Інституту є всебічне вивчення археологічних пам’яток, а також висвітлення проблем давньої та середньовічної
історії та культури України: первісне розселення найдавніших племен на
території сучасної України, виникнення та розвиток відтворюючих форм
господарства, соціально-економічний та етнічний розвиток найдавнішого
населення України, історія та культура скіфів і сарматів, античних містдержав Північного Причорномор’я, етногенез та рання історія східних
слов’ян, історія та культури Київської Русі та її столиці – Києва. Серед
основних завдань Інституту є організація й проведення охоронних археологічних досліджень у зонах новобудов.
За час існування Інституту його очолювали і в ньому працювали відомі
вчені: І.І. Артеменко, В.Б. Баран, С.М. Бібіков, М.Ю. Брайчевський,
В.М. Даниленко,
П.П. Єфіменко,
С.Д. Крижицький,
О.П. Моця,
В.П. Петров,
М.Я. Рудинський,
Л.М. Славін,
О.І. Тереножкін,
П.П. Толочко, Ф.П. Шевченко та ін.
Науково-організаційна документація
Накази директора Інституту з основної діяльності (1944–1975);
листування з РМ УРСР, Президією АН УРСР, Відділенням суспільних
наук, Відділенням історії, філософії та права АН УРСР та іншими організаціями з питань організації та проведення наукових досліджень (1947–
1975);
протоколи засідань дирекції Інституту (1962–1975);
протоколи засідань ученої ради (1948–1955, 1960, 1963, 1965–1975);
тематичні і робочі плани НДР Інституту (1944–1947, 1951–1956, 1965–
1975);
плани експедиційних досліджень (1946, 1948–1952, 1975);
Відкриті листи на проведення археологічних розкопок (1944, 1949,
1965, 1969–1975); книги реєстрації видачі Відкритих листів (1945–1974);
протокол засідання Польового комітету про необхідність перезахоронення отамана Війська Запорозького Івана Сірка (1968);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1947–1955, 1960–
1975); звіти про наукову діяльність відділів (1946–1975);
акт про збитки, завдані Інституту під час німецької окупації (1944);
протоколи VI–XII наукових конференцій Інституту (1952, 1954, 1956,
1958, 1960, 1962, 1964);
тематичний план представлення досягнень Інституту на ВДНГ (1967);
довідка про міжнародні наукові зв’язки Інституту за 1956–1963 рр.
(1963);
звіт про наукове відрядження М.Ю. Брайчевського до Польщі (1957);
звіт про наукове відрядження В.М. Даниленка до Чехословаччини (1957);
звіт про наукове відрядження В.І. Довженка і Д.Я. Телегіна до Польщі
(1961);
звіти про чисельність і склад кадрів (1944–1975); списки наукових працівників Інституту (1944–1970, 1972–1974);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1944–1966, 1970, 1973);
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штатні розписи (1944–1945, 1948–1952, 1960–1975); кошториси і плани
фінансування (1949–1953, 1960–1966); звіти про фінансово-господарську
діяльність Інституту (1952–1974);
документи (протоколи засідань, кошториси) профкому (1971–1975);
документи (протоколи, плани, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Археологічні дослідження на території УРСР» (1971–1975).
Науково-дослідна документація
Дисертації (1947–1948, 1950–1953, 1957–1958, 1960–1967, 1972–1985).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1944–1975);
особові картки звільнених працівників (1944–1975);
особові рахунки по зарплаті (1944, 1946–1975).

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА
Архівний фонд – 366 справ за 1991–2003 рр.
Адреса: 01001, Київ 11, вул. Кутузова, 8;
тел.: 285-65-61, факс 286-62-61;
e-mail: office@ipiend.gov.ua; http://www.ipiend.gov.ua.
Постановою Президії АН України від 11.12. 1991 р. № 328 створено Інститут національних відносин і політології АН України. Постановою Президії НАН України від 05.11. 1997 р. № 368 Інститут було перейменовано
в Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. У 2005 р. Інституту
присвоєне ім’я академіка І.Ф. Кураса (постанова Президії НАН України
від 14.12. 2005 р. № 280).
Основні напрями діяльності Інституту: сучасна динаміка політичних
інститутів і процесів; співвідношення політики і етнонаціональних відносин; пошук і вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку;
розробка моделей запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері;
моделювання оптимальних варіантів етнополітики; вивчення та розробка
технологій управління сферами політичних і міжетнічних відносин; здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя. Інститут має серйозні здобутки у
теоретико-методологічному обґрунтуванні нового напряму соціогуманітарних наук – етнополітології, розробці об’єктно-предметної області політології та етнополітології і удосконаленні понятійно-категоріального апарату цих наук, етнічних і регіональних чинників. Плідно досліджується етнонаціональна специфіка, характер та особливості політичних процесів і
297

політичної культури в минулому і сьогоденні, релігійна ситуація і взаємини різних конфесій.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України:
М.С. Кармазіна,
І.Ф. Курас,
Ю.А. Левенець,
М.І. Михальченко,
М.І. Панчук,
О.О. Рафальський,
В.Ф. Солдатенко,
Ю.І. Шаповал,
В.І. Юрчук та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1991, 1994, 1998); постанови, розпорядження Президії і Бюро Відділення історії, філософії та права АН України стосовно
діяльності Інституту (1991–2003); накази директора Інституту з основної
діяльності (1991–2003);
протоколи засідань дирекції Інституту (1992–1994);
листування з вищими органами державної влади, Президією АН України, Відділенням історії, філософії та права АН України з питань основної
діяльності (1992–2003); листування з установами, організаціями про проведення науково-дослідних робіт (1992–2003);
документи (пропозиції, інформації, листи), розроблені Інститутом з питань удосконалення законодавства і практики роботи державних органів
України (1992–1994);
протоколи засідань ученої ради (1992–2003);
робочі плани НДР Інституту (1992–2003); документи (обґрунтування,
запити, довідки, кошториси) про відкриття нових тем НДР (1992, 1998,
2000–2002); протоколи приймання завершених тем НДР (1994, 1997–
2002);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1992–2003);
протоколи засідань наукових відділів (1992–2003);
звіти про діяльність наукових відділів (1992–2003);
інформації про найважливіші наукові досягнення та нагороди працівників Інституту (2003);
документи (листування, протоколи, програми, списки учасників) про
роботу наукових конференцій (1992–2003);
документи (листування, звіти) про зв’язки з зарубіжними установами,
організаціями (1992–2003);
звіти про чисельність і склад кадрів (1992–2003); списки наукових працівників Інституту (1992–2003);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1993–2005);
статистичні звіти з наукової діяльності (1992–2003);
штатні розписи (1992–2003); кошториси доходів і видатків (1996–2003);
звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1992–2003);
протоколи засідань спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій
(1995–2003);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1992, 1996–
2003).
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ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г.С. СКОВОРОДИ
Архівний фонд – 4310 справ за 1946–2005 рр.
Адреса: 01001, Київ 1, вул. Трьохсвятительська, 4;
тел.: 278-06-05, факс 278-63-66 ;
e-mail: ifukr@i.com.ua; http://www.filosof.com.ua.
Інститут філософії виник у 1946 р. Згідно з постановою РМ УРСР від
03.07. 1946 р. в складі Відділення суспільних наук АН УРСР створена Філософська комісія. Постановою РМ УРСР від 06.11. 1946 р. № 1914 Комісію перейменовано в Інститут філософії. У 1997 р. Інституту присвоєно
ім’я Г.С. Сковороди (постанова КМ України від 28.10. 1997 р. № 1190 та
постанова Президії НАН України від 09.12. 1997 р. № 403).
Постановою Президії АН УРСР від 26.06. 1991 р. № 192 в Інституті
створене Відділення релігієзнавства, що здійснює наукові розробки фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства.
Інститут розробляє фундаментальні наукові проблеми у сфері філософських наук, координує філософські дослідження в країні, здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. В Інституті започатковані напрями наукових досліджень, з яких працюють цілі наукові
школи. В рамках цих напрямів здійснюються фундаментальні розробки в
сфері логіки, методології та філософії науки (П.В. Копнін, М.В. Попович,
С.Б. Кримський, А.Т. Ішмуратов). Розгорнуті наукові дослідження філософських проблем людини, умов формування та функціонування людського світогляду, людського світовідчуття та світосприймання
(В.І. Шинкарук, М.О. Булатов, В.Г. Табачковський). Розробляються проблеми філософії культури, етики і естетики, філософії мистецтва
(В.П. Іванов, Є.К. Бистрицький, В.І. Мазепа, В.А. Малахов). Здійснюються
дослідження історії української та зарубіжної філософії. Вивчаються недосліджені періоди, події та явища української культури, філософська спадщина визначних мислителів минулого та сучасності (В.М. Нічик,
В.С. Горський, Я.М. Стратій, В.В. Лях).
Крім зазначених напрямів Інститут розробляє проблеми соціальної філософії, філософські проблеми природознавства та екології, релігієзнавства тощо. За час, що минув від початку створення, Інститут став провідною
установою з розвитку філософської науки в Україні.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: В.М. Ворона,
М.В. Гончаренко,
П.В. Копнін,
В.І. Куценко,
М.І. Михальченко,
М.Е. Омельяновський, О.С. Онищенко, Д.Х. Острянін, В.С. Пазенок,
Ю.М. Пахомов, М.В. Попович, Л.В. Сохань, В.І. Шинкарук та ін.
Науково-організаційна документація
Статути Інституту (1994, 1996, 2003); постанови РМ УРСР, Президії та
Бюро Відділення суспільних наук АН УРСР стосовно діяльності Інституту
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(1946–1970); накази директора Інституту з основної діяльності (1946–
2005);
листування з Президією НАН України, Відділенням суспільних наук,
Відділенням історії, філософії та права НАН України та іншими організаціями з питань організації та проведення наукових досліджень (1954–1959,
1971–1987, 1994–2005);
протоколи засідань ученої ради (1948–2005);
тематичні і робочі плани НДР Інституту (1946–2005); обґрунтування
нових тем НДР (1988–2005); протоколи приймання завершених тем НДР
(1966, 1971–2005);
річні звіти про науково-дослідну роботу Інституту (1946–2005); звіти
про діяльність наукових відділів (2000–2005);
протоколи засідань наукових відділів (1950–1999);
звіти про наукову і науково-організаційну діяльність академіків
В.І. Шинкарука (1976, 1997, 1998, 2000), М.В. Поповича (2003);
документи (дипломи, довідки, листування) про присвоєння акад.
В.І. Шинкаруку та співробітникам Інституту С.Б. Кримському й
Г.І. Косусі міжнародних почесних звань (1995);
довідки про академіків, членів-кореспондентів та докторів наук, що
працювали в Інституті в 1980–1997 рр.; пропозиції Інституту до Концепції
розвитку гуманітарної сфери України (2000);
рецензія М. Рильського на статтю к.ф.н. М.І. Новікова «Философские и
общественно-политические воззрения Т.Г. Шевченко» (1949);
стенограма співбесіди співробітників Інституту з президентом Міжнародної асоціації соціологів проф. Г.А. Фрідманом (1958);
документи (стенограми, програми, списки учасників) про роботу наукових конференцій (1956–2005); стенограма Всесоюзного симпозіуму з
філософських проблем теорії тяжіння Ейнштейна і релятивістської космології, що відбувся в м. Києві (18–21.05. 1964); документи (програма, доповіді) І та ІІ Всеукраїнських конгресів філософів (1991, 1995); документи
(довідки, програми) про роботу Всесоюзного теоретичного семінару «Світогляд і наукове пізнання» (1981–1986);
документи (звіти Інституту, звіти про закордонні відрядження співробітників, програми приймання іноземних вчених) з міжнародного співробітництва (1961–1965, 1971–2005);
звіти про чисельність і склад кадрів (1948–2005); списки наукових працівників Інституту (1947–2005);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1948–2005);
штатні розписи (1946–2005); кошториси і плани фінансування (1946–
2005); звіти про фінансово-господарську діяльність Інституту (1946–2005);
стенограми засідань спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій
(1971–2005);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1948–1991,
1994, 2000–2005);
документи (звіти, протоколи) про роботу Ради молодих учених Інституту (1979–1987);
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документи (протоколи, звіти) про роботу Українського відділення Радянської соціологічної асоціації (1971–1987);
документи (протоколи, довідки) про роботу Українського відділення
філософського товариства СРСР (1972–1986);
документи (звіти, плани, постанови, рішення, довідки) про роботу Наукової ради по проблемі «Філософські проблеми сучасного природознавства» (1961–1970, 1981, 1982); документи (протоколи, плани, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Історичний матеріалізм» (1969–1970);
документи (протоколи, звіти) про роботу Наукової ради по проблемі «Філософські і соціальні проблеми науки і техніки» (1983–1987).
Науково-дослідна документація
Звіти та реферати по завершених науково-дослідних темах (1947–2005);
дисертації (1948–1950, 1954, 1956, 1960–2005); автореферати дисертацій (1949–1970, 1999–2005);
наукові доповіді і тези доповідей (1962–1970, 1999–2005);
методичні рекомендації (1955–1968);
брошури (1948–1969).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1946–2005);
особові справи звільнених працівників (1948–2005); особові картки звільнених працівників (1993–2005);
особові рахунки по зарплаті (1946–2005).
У фонді відклалися документи Відділення релігієзнавства Інституту: протоколи засідань ученої ради Відділення (1991–1995, 1999–2005);
робочі плани НДР (1991–1992); звіти про роботу Відділення (1991–2005);
штатні розписи (1993–2005); кошториси (1993–2005).

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО
Архівний фонд – 3557 справ за 1949–2003 рр.
Адреса: 01001, Київ 1, вул. Трьохсвятительська, 4;
тел.: 278-81-27, факс: 278-54-74;
e-mail: jus@ukrpack.net.
Розпорядженням РМ СРСР від 21.04. 1949 р. № 5331-р, постановою РМ
УРСР від 06.05. 1949 р. № 1091 та постановою Президії АН УРСР від
13.05. 1949 р. № 14 у складі АН УРСР утворений Сектор держави і права
як самостійна науково-дослідна одиниця. Постановою РМ УРСР від
12.06. 1969 р. № 360 та постановою Президії АН УРСР від 24.06. 1969 р.
№ 202 Сектор держави і права був реорганізований в Інститут держави і
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права АН УРСР. Згідно з постановами РМ УРСР від 15.02. 1990 р. № 36 та
Президії АН УРСР від 28.02. 1990 р. № 64 Інституту держави і права присвоєне ім’я академіка В.М. Корецького.
Основні напрями наукових досліджень Інституту: проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика; правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського
суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини; теоретичні
і прикладні проблеми розвитку правової системи України; теоретичні і
практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської
інтеграції: теорія і практика; проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.
Серед співробітників Інституту – видатні вчені України: Б.М. Бабій,
В.М. Корецький, В.Ф. Погорілко, В.І. Семчик, В.Ф. Сіренко, В.В. Цвєтков,
Ю.С. Шемшученко та ін.
Науково-організаційна документація
Положення про Сектор (1949); статут Інституту (1997); постанови і
розпорядження РМ СРСР, РМ УРСР, Президії та Бюро відділення суспільних наук АН УРСР (1949–1976); накази завідуючого Сектором (1949–
1968), директора Інституту (1969–2003) з основної діяльності;
листування з ВР України, РМ УРСР, КМУ, Міністерствами і їх відомствами, Президією НАН України, Відділенням суспільних наук, Відділенням історії, філософії та права НАН України та іншими організаціями з
питань організації та проведення наукових досліджень, розробки державних законодавчих та нормативних актів (1977–2003);
протоколи нарад наукових співробітників Сектору (1949–1957);
протоколи засідань ученої ради (1952–2003);
тематичні і робочі плани НДР (1949–2003); обґрунтування нових тем
НДР (1991–2003); протоколи приймання завершених тем НДР (1971–
2003);
річні звіти про науково-дослідну роботу Сектору, Інституту (1949–
2003); звіти про діяльність наукових відділів (1960–2003);
документи (протоколи, нагородний лист, список наукових робіт) з відзначення 60-річчя з дня народження і 30-річчя наукової діяльності акад.
В.М. Корецького (1950);
звіти про наукову і науково-організаційну роботу академіків
В.М. Корецького (1960, 1962, 1965), Б.М. Бабія (1979), членівкореспондентів В.І. Семчика (1995, 1997, 1998), В.В. Цвєткова (1995–
1998), В.Ф. Сіренка (1995, 1998);
документи (програма, привітання Президента України, ВРУ, Президії
НАН України, організацій і установ, ескізи емблеми Інституту, листування) про відзначення 50-річчя від дня заснування Інституту (1999);
зауваження Сектора до проекту Карного Кодексу Української РСР
(1957);
302

документи (програми, рекомендації, доповіді, звіти) методологічних
семінарів «Актуальні проблеми судово-правової реформи в Україні»
(1999), «Зовнішньополітична діяльність України та її правове забезпечення» (2000), «Парламентаризм в Україні: теорія і практика» (2001), «Адміністративна реформа: стан та перспективи» (2001), «Земельний кодекс
України: проблеми реалізації» (2002), «Конституційно-правові проблеми
Українського державотворення» (2002), «Нові Цивільний та Господарський кодекси України: проблеми теорії і практики реалізації» (2003);
документи (програми, рекомендації, звіти) науково-практичних семінарів щодо вдосконалення енергетичного законодавства України та його
адаптації до законодавства ЄС (2002);
резолюція Республіканської наради по координації наукової роботи
юридичних наукових установ і навчальних закладів УРСР з питань радянської держави і права, скликаної Сектором (1957); документи (план, протокол, звіт) про роботу IV радянсько-французького симпозіуму юристів,
який відбувся у Києві (31.05–03.06.1979); документи (розпорядження Президента України, програма, рекомендації) наукової конференції «Правова
система України: теорія і практика» (1993); документи (програма, рекомендації) круглого столу «Актуальні проблеми філософії права» (2003);
документи (звіти про закордонні відрядження співробітників, листування) з міжнародного співробітництва (1955–1968, 1969–1970, 1977–1992,
2003);
звіти про чисельність і склад кадрів; списки наукових працівників Інституту (1988–2003);
звіти про роботу аспірантури, докторантури (1988–2003);
штатні розписи (1949–2003); кошториси і плани фінансування (1949–
2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1949–1976, 1992–
2003);
стенограми засідань спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій
(1971–2005);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1959–2003);
документи (угода, план, звіти) про створення і роботу Міжнародного
центру космічного права (2000–2003);
документи (положення, звіти) про роботу Центру банківського права
(2000–2003);
документи (угода, положення, звіти) про створення і діяльність Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності (2002–2003);
звіти Ради по координації фундаментальних правових досліджень
(2000–2001);
документи (звіти, плани, протоколи засідань) про роботу Наукової ради
по проблемі «Закономірності розвитку держави, управління і права»
(1970–1978);
звіт про роботу Секції «Соціальні і правові проблеми охорони навколишнього середовища» Наукової ради АН України з проблем біосфери
(1992);
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звіт про роботу Секції «Правові основи природокористування» Українського товариства охорони природи (1993).
Науково-дослідна документація
Звіти та реферати по завершених науково-дослідних темах (1954–1976,
1994–2003);
стенограма лекції акад. В.М. Корецького «Про першу сесію комісії
міжнародного права ООН» (1949);
доповідь акад. В.М. Корецького на засіданні Верховної ради УРСР
(1963);
проекти Законів УРСР «Об основах государственной политики в научно-технической сфере», «Про інтелектуальну власність» (1991); проект
глави «Екологічні злочини» до нового Кримінального кодексу України
(1993); проект Закону України «Про професійні спілки» (1995); проект
Указу Президента України «Про науково-дослідну програму «Проблеми
розвитку і зміцнення української держави» (1995); матеріали до послання
Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» (1997); проект Земельного кодексу України (2000);
проект Закону України «Про ринок земель» (2003); коментар проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (2003); наукова
записка – обґрунтування доцільності приватизації газотранспортної системи України (2000); висновки науково-правової експертизи щодо тлумачення і застосування чинного законодавства України та висновки з науково-правової оцінки організаційно-нормативних документів з діяльності
організацій та їх відповідності чинному законодавству (1994–2003);
дисертації (1950–2003); автореферати дисертацій (1950–1956, 1960–
1976, 1994–2003);
доповіді і наукові записки (1964–1968, 1988–2003);
брошури (1954–1970).
Документація з особового складу
Накази завідуючого Сектором, директора Інституту з особового складу
(1949–2003);
особова справа чл.-кор. АПрНУ, Заслуженого діяча науки і техніки
О.Я. Свєтлова (1999); особова справа чл.-кор. АПрНУ, лауреата Державної
премії України А.П. Таранова (1999); особова справа чл.-кор. АПрНУ, Заслуженого діяча науки і техніки І.П. Лановенка (2002); особові справи звільнених працівників (1950–1976, 1988–2003); особові картки звільнених
працівників (1994–1998);
особові рахунки по зарплаті (1949–1976, 1988–2003).
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НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Архівний фонд – 4871 справи за 1918–2003 рр.
Адреса: 03039, Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3;
тел.: (044) 525-81-04, факс: (044) 524-33-98;
е-mail: nlu@csl.freenet.kiev.ua; http://www.nbuv.gov.ua.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського створена згідно з Законом Української Держави «Про утворення Фонду «Національної
бібліотеки Української Держави» від 02.08. 1918 р.
Рішенням Спільного Зібрання УАН від 03.05.1919 р. бібліотека перейменована у Всенародну Національну бібліотеку України при Українській
Академії наук; з 28.12. 1920 р. – Всенародна бібліотека України при Українській Академії наук (рішення Комітету по заснуванню бібліотеки від
28.12. 1920 р., прот. № 168); з 13.02. 1934 р. – Бібліотека ВУАН (постанова
Президії ВУАН від 13.02. 1934 р., прот. № 6); з 07.08. 1948 р. – Державна
публічна бібліотека УРСР (постанова РМ УРСР від 07.08. 1948 р. № 1613);
з 22.03. 1965 р. – Центральна наукова бібліотека АН УРСР (розпорядження Президії АН УРСР від 22.03. 1965 р. № 286); з 19.02. 1988 р. – Центральна наукова бібліотека імені В.І. Вернадського АН УРСР (постанова РМ
УРСР від 19.02. 1988 р. № 46). Указом Президента України від
05.04. 1996 р. № 244/96 Центральна наукова бібліотека імені
В.І. Вернадського отримала статус національної і була перейменована –
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ).
Ініціатива заснування Бібліотеки належить двом великим вченим – Миколі Прокоповичу Василенку та Володимиру Івановичу Вернадському.
Членами Тимчасового Комітету по заснуванню Бібліотеки були видатні
діячі української науки та культури.
Серед співробітників Бібліотеки – видатні вчені України:
О.М. Апанович, Д.А. Балика, Л.Ю. Биковський, Л.І. Гольденберг,
О.Т. Дзбановський, Л.А. Дубровіна, Ю.П. Діаковський, Ю.О. ІвановМеженко, Г.І. Ковальчук, І.П. Крип’якевич, Ф.П. Максименко,
С.І. Маслов,
В.Ю. Омельчук,
О.С. Онищенко,
П.М. Попов,
П.Т. Тронько,
І.Г. Шовкопляс,
С.П. Постернак,
Ф.К. Сарана,
М.І. Ясинський та ін.
Як науково-дослідна установа НАН України НБУВ здійснює наукові
дослідження проблем бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, архівознавства, інформатизації бібліотек, збереження, консервації і реставрації бібліотечних фондів; методології, методики й організації створення національної бібліографії України, повних бібліографій документів національних меншин України; створення і розвитку
комп’ютерних технологій бібліотечної діяльності; виконує функції національного центру біобібліографічних досліджень та загальнодержавного
інформаційно-аналітичного центру.
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НБУВ здійснює науково-інформаційне забезпечення розробки та реалізації державної політики у бібліотечній галузі, координує діяльність бібліотек усіх систем і відомств на розробку та реалізацію національних проблем, спрямованих на розвиток бібліотечної справи в Україні, забезпечує
належне зберігання, використання та поповнення всіх фондів, готує пропозиції, що потребують законодавчого вирішення та урядової підтримки.
Бібліотека – член IFLA, Бібліотечної асамблеї Євразії, Міжнародної
асоціації наукових бібліотек, Міжнародної асоціації музичних бібліотек,
архівів і документальних центрів. На базі НБУВ діє Асоціація бібліотек
України, Українське бібліографічне товариство, Рада директорів наукових
бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної
асоціації академій наук.
Науково-організаційна документація
Статути Бібліотеки (1919, 1936, 1965, 1974, 1989, 1993); статут Вінницької філії Бібліотеки (1923); структура Бібліотеки (1965, 1986, 1987,
1991); постанови РНК УРСР (1923), Президії НАН України щодо діяльності Бібліотеки (1926, 1929–1934, 1936–1937, 1944, 1946–1978, 1986–2003);
розпорядження Раднаркому СРСР від 05.02. 1945 р. № 2001 про віднесення Бібліотеки АН УРСР до бібліотек першої категорії; розпорядження по
Бібліотеці (1924–1927, 1965, 1966, 1979–1985); накази директора Бібліотеки з основної діяльності (1965, 1966–2003); наказ від 23 вересня 1920 р.
№ 806 про створення Вінницької філії Бібліотеки (1920);
листування Тимчасового Комітету по заснуванню Бібліотеки (1918,
1921); Бібліотеки з Народним комісаріатом освіти (1924–1927), ЦК Комуністичної партії УРСР, РМ УРСР, Міністерством культури з науковометодичних та організаційних питань діяльності (1965–1966), Правлінням
АН УРСР (1919–1927), Президією НАН України (1929, 1934–1940, 1942,
1944–1946, 1955–2003), книжковими палатами (1919–1935, 1965–1968,
1986, 1994, 1997–2003), Бібліотечною радою при Президії АН СРСР
(1965–1967, 1973–1975, 1986, 1988, 1990, 1991, 1999); вітчизняними та іноземними установами та організаціями з питань книгообміну (1921, 1975–
2003), комплектування фондів (1919–1935, 1977–2003), щодо придбання
приватних колекцій (1919–1933), іноземної літератури (1923–1934, 1949,
1951, 1952, 1965);
протоколи засідань Тимчасового Комітету по заснуванню Бібліотеки
(1918–1921);
протоколи засідань дирекції (1934, 1968–1984, 1987, 1991, 1992);
протоколи засідань ученої ради (1945, 1949–1952, 1965–2003);
протоколи засідань наукових відділів (1993–2003);
тематичні та робочі плани НДР (1928–1933, 1937, 1950–1952, 1965–
1967, 1978–1981, 1986–1991);
звіти про роботу Бібліотеки (1919–1921, 1923–1934, 1936–1937, 1939–
1940, 1942, 1944–2003); звіти про діяльність відділів (1921–1940, 1945,
1947, 1949–2003);
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протоколи засідань: Ради бібліотекарів (1919), Ради Бібліотеки (1923,
1926, 1929, 1932, 1950–1952); Ради наукової організації праці (1974–1980);
Ради з комплектування фондів (1978, 1980–1983);
протоколи загальних зборів працівників (1919, 1920, 1922, 1927, 1932–
1934, 1944, 1967–1985);
перспективний план розвитку Бібліотеки на 1966–1980 рр. (1966);
положення про структурні підрозділи (1924, 1926, 1931–1933, 1938,
1939, 1970, 1971, 1979, 1980, 1986–2003);
списки стародруків, які було вивезено в м. Уфа на початку Великої Вітчизняної війни (1941);
акти: приймання-передавання бібліотеки Київської Духовної Академії
від 22.11. 1923 р.; приймання-передавання літератури Інститутом народної
освіти від 07.02. 1929 р. та 14.09. 1929 р.; приймання фондів бібліотеки
ВУАМЛІНу від 10.01. 1937 р.; про збитки, завдані Бібліотеці німецькими
військами від 31.07. 1944 р. № 26;
документи (анкета, довідки, список наукових праць) про присвоєння
співробітникам вчених звань (1989, 1996, 1999–2003);
документи наукових конференцій (1925–1928, 1935, 1966, 1969, 1970,
1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1997–2003);
листування з Публічною бібліотекою ім. Леніна щодо проведення
Першого бібліографічного з’їзду робітників наукових бібліотек (1924);
документи (списки установ, листування) Першої конференції наукових
бібліотек (1925–1926);
звіти про наукові відрядження (1919, 1965, 1966, 1983–1987, 19901991);
видавничі плани (1926, 1985–1990);
хроніки поточних справ (1921–1922);
правила користування Бібліотекою (1923, 1927–1929, 1934, 1979);
документи (положення, протоколи, листування) про роботу аспірантури (1926–1933, 1951, 1952, 1993–2003);
документи (протоколи, акти, кошториси, проектні завдання, листування) щодо будівництва та ремонту Бібліотеки (1924–1926, 1929, 1949–1951,
1953);
звіти про чисельність та склад кадрів (1931, 1953, 1987–1992, 2002–
2003); списки наукових працівників (1986, 2003);
штатні розписи (1919–1926, 1944, 1946, 1951–1953, 1965–1967, 1991,
1998–2003); кошториси (1919–1926, 1944, 1946, 1953, 1986–1987, 2000–
2003); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944, 1946, 1951,
1953, 1965–1967, 1986–1991, 1998–2003);
документи (стенограми, протоколи засідань, довідки, звіти) спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій (1993–2003);
документи (колективні договори, протоколи засідань, звіти) профкому
(1925, 1967, 1986–1990);
документи (статут, положення, протоколи засідань, звіти, листування,
відомості про стан бібліографічної роботи наукових установ України)
Науково-дослідного інституту бібліотекознавства (1926–1933);
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документи (положення, протоколи засідань) Тендерного комітету
НБУВ (2001–2003);
протоколи засідань Інформаційно-бібліотечної ради НАН України
(1974–2003); положення про Бібліотечну раду Президії АН УРСР (1979–
1986); звіти Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів
АН – членів МААН (1997–2003); звіти та довідки про діяльність бібліотек
НДУ НАН України (1925, 1949, 1967–1998).
Науково-дослідна документація
Наукові звіти по завершених темах (1976, 1977, 1979, 1982–1983, 1988,
1995, 1997–2003);
монографії (1919, 1952, 1960, 1971, 1997);
довідники, путівники (1962, 1972, 1979);
бібліографічні покажчики (1920, 1931–1936, 1940, 1949–1957, 1961,
1962, 1967, 1970–1975, 1979–1980); біобібліографічні покажчики (1949,
1952–1955, 1975, 1976);
методичні розробки, правила, інструкції щодо обробки, збереження, каталогізації літератури (1920–1925, 1927, 1931, 1934–1937, 1940, 1944–1955,
1962, 1963, 1966, 1971, 1973–1976, 1979–1987, 1993–2003); методичні розробки щодо складання бібліографічного опису (1938);
рукописи наукових статей (1919, 1929, 1930, 1933–1935, 1949, 1953,
1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1967, 1969–1975, 1982, 1991, 1992);
каталоги інкунабулів (1935, 1970); арабських рукописів (1987); іноземної періодики (1938); виставок (1921, 1990);
автореферати дисертацій (1994–2003).
Документація з особового складу
Накази директора Бібліотеки з особового складу (1941, 1943–2001);
особові справи звільнених працівників (1944–2001);
списки працівників (1967, 1991–1992);
особові рахунки по зарплаті (1918–2001);
документи (звіти, акти) про розслідування нещасних випадків (1997–
1999).
У фонді відклалися також документи інших установ та організацій:
Бібліотечної Комісії ВУАН (1922–1924), Бібліотечної комісії Фізикоматематичного відділу ВУАН (1929–1930), звіти про роботу Львівської
бібліотеки імені В. Стефаника (1986, 1988–1990, 1992–1999).
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ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
УКРАЇНИ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ІА НБУВ – Ф. 277, 313 справ за 1968–2002 рр.
Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 62;
тел.: 234-73-60, 288-14-31; факс: (044) 234-69-90;
e-mail: arсhivNAS@ukr.net.
Постановою Бюро Президії АН УРСР від 06.03. 1968 р. № 105-Б створено Центральний науковий архів АН УРСР (ЦНА АН УРСР) при Центральній науковій бібліотеці АН УРСР (ЦНБ АН УРСР) з безпосереднім підпорядкуванням Президії АН УРСР. У 1984 р. ЦНА АН УРСР введений до
складу ЦНБ АН УРСР на правах структурного підрозділу (постанова Бюро
Президії АН УРСР від 04.01.1984 р. № 5-Б). Постановою Бюро Президії
АН УРСР від 22.03. 1985 р. № 131-Б ЦНА АН УРСР був реорганізований у
Відділ архівних фондів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР зі статусом наукового підрозділу. Згідно з постановою Президії АН України від
09.09. 1992 р. № 241 та наказом директора ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН
України від 30.09. 1992 р. № 8-осн на основі Відділу створено Інститут
архівознавства як науково-дослідний підрозділ Бібліотеки з функціями
головного архівного підрозділу в системі НАН України. На базі ІА НБУВ
діє Експертно-перевірна комісія НАН України, що займається розглядом
питань, пов’язаних з визначенням складу та формуванням АФ НАН України, затвердженням результатів експертизи наукової, історико-культурної
цінності документів.
Основні напрями діяльності ІА НБУВ: наукова розробка проблем архівознавства, документознавства, археографії, історії і організації архівної
справи за документами, які утворюються в діяльності Академії та її установ; централізований облік та збереження документів Архівного фонду
НАН України, створення до нього науково-довідкового апарату; формування АФ НАН України, здійснення заходів з його оптимізації та науковометодичне забезпечення цих робіт; організація наукового використання
АФ НАН України; нормативно-методичне забезпечення ведення діловодства та роботи наукових та науково-технічних архівів установ і організацій
НАН України.
Науково-організаційна та науково-дослідна документація
Постанови і розпорядження Президії АН УРСР стосовно діяльності
ЦНА (1968–1974, 1976, 1983–1985); положення про Відділ архівних фондів ЦНБ АН УРСР (1986); положення про ІА НБУВ (1994);
робочі та тематичні плани; протоколи нарад працівників (1971–1973,
1986–2000);
протоколи засідань науково-методичної ради (1993, 1996–2002);
звіти про науково-організаційну роботу (1973–2002);
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документи (програми, протоколи, списки учасників) про проведення
семінарів по підвищенню кваліфікації працівників діловодного апарату та
архівної служби установ АН (1971–1973, 1976, 1986–2000);
протокол приймання НДР (1996); звіти по завершених НДР (1996, 1999,
2002);
пропозиції до проектів нормативних актів про Архівний фонд СРСР
(1988); зауваження до проекту Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1993);
відзив Державного Комітету архівів України на проекти нормативних
документів з архівної справи та діловодства в системі НАН України, підготовлених ІА НБУВ (2000);
документи (доповіді, списки, листування) про участь ЦНА у VII Міжнародному конгресі архівістів (1972);
інформації про стан роботи архівів установ НАН України (1976, 1977,
1992, 1993, 2001); інформації про наявність в установах системи АН УРСР
музейних та інших постійно діючих експозицій, пов’язаних з історією
науки, науковою та громадською діяльністю видатних вчених (1988); довідка про наявність документів наукових проблемних рад, комітетів, комісій та товариств, що діють при установах АН України (1993);
список № 1 наукових установ НАН України – джерел комплектування
АФ АН України (1993, 1996, 1997);
положення про ЕПК АН УРСР (1977); положення про ЕПК НАН
України (1995); протоколи засідань ЕПК НАН України (1971–2002).

ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В. СТЕФАНИКА
Архівний фонд – 4034 справи за 1940–2002 рр.
Адреса: 79000, Львів, вул. Стефаника, 2;
тел.: (0322)72-57-20; факс: (0322)72-91-47;
e-mail: library@lsl.lviv.ua.
Постановою РНК УРСР від 02.01. 1940 р. була утворена Львівська філія
Бібліотеки АН УРСР на базі 84 бібліотек Львова та західного регіону України, серед яких – бібліотеки наукового закладу Оссолінських, Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Народного дому, численні книгозбірні «Просвіти», бібліотека-архів «Ставропігії», конфісковані бібліотеки монастирів,
різних громадських організацій і товариств, приватні збірки тощо. З 1944 р.
Львівська філія почала діяти на правах самостійної наукової бібліотеки,
підпорядкованої безпосередньо Академії наук УРСР. З 1963 по 1969 р.
Львівська державна наукова бібліотека була підпорядкована Міністерству
культури УРСР (постанова Президії АН УРСР від 03.06. 1963 р.; розпорядження Президії АН УРСР від 11.04. 1969 р. № 359). У 1971 р. Львівській
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науковій бібліотеці присвоєне ім’я В. Стефаника (постанова РМ УРСР від
07.05. 1971 р. № 202). Розпорядженням РМ УРСР від 05.08. 1989 р. № 1364
Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника надано статус науководослідного інституту.
Сьогодні фонди бібліотеки налічують понад 7 млн. одиниць зберігання,
у тому числі стародруки, рукописи, мистецькі видання і твори, збірки
карт, нот, іменні бібліотечні й архівні колекції та ін. Бібліотека володіє
найбагатшою у світі колекцією україніки, зокрема української та зарубіжної періодики XIX–першої половини XX ст., унікальними колекціями стародруків, палеотипів, інкунабул XV–XIX ст., винятковою колекцією творів українського і світового мистецтва – гравюри, рисунки, акварелі, гуаші, ноти та найбільшою в Україні збіркою творів зарубіжних композиторів, колекцією рукописів (включно зі збіркою україніки) XIII–XX ст. Бібліотека є потужним інформаційним і науково-дослідним центром. Функціональні відділи обслуговують читачів, зберігають і комплектують бібліотечні фонди, здійснюють бібліотечно-інформаційну роботу та довідковобібліографічну діяльність, методичне керівництво бібліотеками установ
Західного наукового центру, автоматизацію та комп’ютеризацію бібліотечних процесів тощо. Маючи статус науково-дослідного інституту, Бібліотека веде наукову діяльність, основними напрямами якої є питання книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, а саме – бере участь у
підготовці національної бібліографії української книги та періодики, займається науково-бібліографічним розкриттям книжкових, рукописних, мистецьких фондів, досліджує питання книгознавства, історії та теорії журналістики, музикознавства.
Науково-організаційна документація
Положення про Львівську філію (1944), про Бібліотеку (1952, 1954,
1967); статут Бібліотеки (1991); постанови, розпорядження, накази Міністерства культури УРСР, Президії, Львівського філіалу АН УРСР (1941,
1944, 1946, 1952–1990); накази директора Бібліотеки з основної діяльності
(1945–2000);
листування з РМ СРСР, РМ УРСР, Президією НАН України, Відділенням суспільних наук, Відділенням історії, філософії та права НАН України, Бібліотечною радою НАН України та іншими організаціями про наукову діяльність, основи бібліографічної роботи (1945–1949, 1956–2000);
листування з РМ УРСР та Президією АН УРСР про збереження і впорядкування творів М.В. Лисенка (1946); листування з РМ СРСР, ЦК КПУ про
недоцільність приєднання бібліотеки до Львівського державного університету (1963);
протоколи виробничих нарад при директорі (1947–1981, 1990–1998);
протоколи засідань бібліотечної ради (1953–1964);
протоколи засідань ученої ради (1976–2000);
тематичні і робочі плани НДР Бібліотеки (1947–2000);
річні звіти про роботу Бібліотеки (1947–2000); звіти про діяльність відділів (1940–2000);
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документи (наказ Львівського обласного управління культури, план заходів, розпорядження) про відзначення 25-річчя Львівської державної
наукової бібліотеки (1964);
положення про комплектування загального книгосховища, відділів та
кабінетів Бібліотеки (1941);
документи (протокол засідання комісії, листування, акт передачі) про
відбір і передачу культурних цінностей з Львівської філії Бібліотеки АН
УРСР Польській Народній Республіці (1945–1947); документи (акт, кошторис) прийому особистої бібліотеки проф. Кляйнера (1947); акт передачі
музею Театрального мистецтва у Києві театральних фотографій та афіш
(1946); акт передачі документів відділу рукописів Бібліотеки у Львівський
облдержархів (1951); акт прийому документів від філіалу Центрального
державного історичного архіву України у Львові (1957);
документи (розпорядження Міністерства культури УРСР, програми,
протоколи) науково-практичних конференцій бібліотечних працівників
Прикарпатської зони областей УРСР (1964–1965); протокол науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми формування та збереження
фондів наукових бібліотек» (1985);
листування з зарубіжними організаціями і вченими про поповнення та
мікрофільмування фондів Бібліотеки (1954–1990);
звіти про чисельність і склад кадрів (1951–1990);
штатні розписи (1940–2000); кошториси і плани фінансування (1940–
1990); звіти про фінансово-господарську діяльність Бібліотеки (1944–
2000);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1949–1990).
Науково-дослідна документація
Бібліографічні покажчики (1949–1990);
рукописи наукових статей (1954–1990);
каталоги виставок (1979–1980, 1986, 1989).
Документація з особового складу
Накази директора Бібліотеки з особового складу (1940–1941, 1944–
2002);
особові справи звільнених працівників (1944–2002); особові картки звільнених працівників (1950–1975, 1993–2002);
особові рахунки по зарплаті (1940–1941, 1944–2002).
У фонді Бібліотеки також зберігаються протоколи засідань Президії
Львівського філіалу АН УРСР (22.02–15.11. 1955) та виписки з протоколів
засідань (01.02–07.05. 1956); довідки про діяльність бібліотек Волинської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Рівненської областей (1964–1969).
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Архівний фонд − 3317 справ за 1940−2000 рр. 1
Адреса: 01601, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4;
тел.: 229-10-84, факс: 228-52-81;
e-mail: tgah@ukr.net; http://www.gilan.uar.net/nasu/sil.html.
У 1926 р. в м. Харків (з філіалом у Києві) в системі НКО УСРР заснований Інститут Тараса Шевченка, який мав за мету збирати й зосереджувати матеріали з історії української літератури, насамперед діяльності
Т.Г.Шевченка, досліджувати й популяризувати їх.
У 1936 р. харківський склад Інституту було об’єднано з київським
філіалом, долучено до них Літературну комісію ВУАМЛІН, і на цій основі
згідно постанов Політбюро ЦК КП(б)У від 25.07. 1936 р. та Президії АН
УРСР від 27.07. 1936 р. № 25 утворено Інститут української літератури
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР. З 1952 р. – Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР.
Згідно з постановою Президії АН УРСР від 05.12. 1990 р. № 318 у
м. Львів було створено Львівське відділення Інституту літератури
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР − науковий центр для комплексного вивчення
літературного процесу на Західній Україні та української літератури за
кордоном.
Основні напрями діяльності Інституту: підготовка фундаментальних
досліджень теоретико- й історико-літературного плану, видання творчої
спадщини класиків українського письменства, енциклопедій, підручників,
покажчиків та ін. довідкової літератури, координація досліджень в галузі
літературознавства, виявлення і збереження рукописної спадщини українських письменників, підготовка наукових кадрів.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України в галузі літератури:
Г.Д. Вервес,
І.О. Дзеверін,
В.Г. Дончик,
І.М. Дзюба,
М.Г. Жулинський, Д.В. Затонський, Є.П. Кирилюк, Н.Є. Крутікова,
О.В. Мишанич, Д.С. Наливайко, Л.М. Новиченко, М.Є. Сиваченко,
Г.М. Сивокінь, Є.С. Шабліовський, М.З. Шамота та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії, Бюро Відділення стосовно організації діяльності
Інституту (1979, 1980); накази директора Інституту з основної діяльності
(1942–2000);
1

Науково-організаційна та науково-дослідна документація Інституту за 1940–
1973 рр. зберігається в Інституті архівознавства НБУВ (ф. 261) за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 62. Штатні розписи та кошториси Інституту за 1980–1995 рр.
зберігаються у фонді Інституту історії України за адресою: м. Київ,
вул. М. Грушевського, 4;
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листування з питань організації наукової діяльності (1943, 1949−1972,
1983, 1985, 1987–2000);
протоколи засідань дирекції (1942−1944, 1955, 1956, 1962−1965,
1968−1970); протоколи засідань ученої ради (1942–2000); протоколи засідань відділів Інституту (1974−2000);
плани НДР (1942–2000); обґрунтування нових тем НДР (1991, 1993,
1997, 1999);
довідки про історію створення і діяльність Інституту (1974−1990);
звіти про діяльність Інституту (1944–2000);
протоколи приймання завершених НДР (1965−1992);
звіти про наукову діяльність чл.-кор. С.І. Маслова (1944, 1945); звіти
про наукову діяльність чл.-кор. П.М. Попова (1954); звіт про наукову діяльність акад. О.І. Білецького (1954);
доповідь М.Г. Жулинського «Про завдання Інституту в галузі науководослідної і науково-організаційної діяльності» (1985);
документи (плани, інформації, програми, ухвали, стенограми, звіти)
наукових конференцій (1950, 1952−1955, 1961, 1969, 1970, 1988, 1990,
1993, 1994, 1999);
документи (плани, звіти) про співробітництво з науково-дослідними
установами (1978, 1979, 1986−1988);
документи (плани, звіти, інформації, листування) про міжнародне наукове співробітництво (1956−1972, 1979, 1980, 1986−1989, 1993); звіти працівників про відрядження за кордон (1979, 1990);
списки публікацій та наукових робіт працівників (1974−1988);
рецензії та відгуки на НДР Інституту (1975, 1977–1979, 1981, 1983,
1984);
інформації про виконання постанов і розпоряджень Президії АН УРСР
та Відділення мови, літератури та мистецтвознавства (1977−1984);
документи (довідки, інформації, звіти) про роботу аспірантури
(1945−2000);
протоколи засідань редколегії журналу «Радянське літературознавство»
(1957−1973);
протоколи засідань конкурсних комісій (1948, 1952, 1957−1981,
1998−2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946−2000); списки наукових працівників (1979, 1982, 1986, 1997−2000);
штатні розписи (1950−1973, 1977, 1979, 1993−2000); кошториси витрат
(1942, 1943, 1947−1973, 1996−2000); звіти про фінансово-господарську
діяльність (1945−1973, 1993−2000);
протоколи засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій
(1945−2000);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому (1978,
1980, 1982, 1986−1991, 1993−1995, 1997−2000);
документи (склад, протоколи засідань, рішення, програми, інформації)
з діяльності наукових рад «Закономірності розвитку світової літератури в
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сучасну епоху» та «З проблем класичної спадщини та сучасної літератури» (1966, 1969−1973, 1978, 1983−2000);
документи (постанова Президії АН УРСР, положення, склад) про створення Шевченківської комісії при Відділенні мови, літератури та мистецтвознавства АН УРСР (1988);
положення і склад Комітету науки і культури по зв’язках з українцями
за кордоном при АН УРСР (1990).
Науково-дослідна документація
Дисертації (1941, 1944, 1946−1992);
доповіді (1958).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1951–2000);
особова справа акад. Л.М. Новиченка (1996), Є.С. Шабліовського
(1983), М.З. Шамоти (1978); особова справа чл-кор. Є.П. Кирилюка (1989),
М.Є. Сиваченка (1987); особові справи звільнених працівників (1943–1973,
1990, 1995, 2000); особові картки звільнених працівників (1996−2000);
особові рахунки по зарплаті (1944−2000);
списки працівників Інституту (1943−1957, 1959−1961, 1963−1966, 1968,
1972, 1973);
трудові угоди, договори, контракти (1993−2000).
У фонді також відклалися документи Львівського відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка: плани НДР (1998, 1999); звіти про
науково-дослідну та науково-організаційну діяльність (1991, 1996–2000);
звіти про чисельність і склад кадрів (1991, 1994); списки працівників
(1995).
ЛЬВІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІНСТИТУТУ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА
ІА НБУВ – Ф. 244, 26 справ за 1939–1941, 1944–1945 рр. 1
Відповідно до постанови РНК УРСР від 02.01. 1940 р. утворено відділ
Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка в м. Львів. У 1946 р.
згідно з постановами Президії АН УРСР від 22.10. 1946 р., РМ УРСР від
28.10. 1946 р. Львівський відділ ліквідований 2.

1

Фонд зберігається в Інституті архівознавства НБУВ за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 62.
2
У 1951 р. Відділ відновлено у складі новоствореного Інституту суспільних наук
АН УРСР (зараз Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича).
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Основні напрями наукової діяльності Відділу: вивчення історії української літератури XIX–поч. XX ст.; шевченкознавство; франкознавство;
дослідження радянської української літератури.
У Відділі працювали видатні вчені: акад. К.Й. Студинський,
акад. В.Г. Щурат, акад. М.С. Возняк та ін.
Науково-організаційна документація
Накази і звернення уповноваженого Президії АН УРСР до наукових
співробітників з приводу вибору тематики і підготовки статей для місцевої
преси (1944–1945);
протоколи засідань відділу та інформації про виконання тематичних
планів (1940–1945);
тематичні плани роботи (1940–1941);
звіти про виконання наукової роботи (1940, 1944);
замовлення на висилку бібліографічних матеріалів, фотокопій, книг з
творчості І.Франка, Панаса Мирного, М. Коцюбинського і ін. (1939–1940).
Документація з особового складу
Накази з особового складу (1940);
особові справи звільнених працівників (1940).
У фонді також зберігаються плани і звіти про роботу рукописного відділу Філіалу бібліотеки АН УРСР у Львові (1940–1945).

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О.О. ПОТЕБНІ
Архівний фонд − 3238 справ за 1925−1991 рр. 1
Адреса: 01601, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4;
тел.: 279-02-92, факс: 278-71-82;
e-mail: inmo2006@ukr.net.
У 1921 р. під керівництвом акад. А.Ю. Кримського на базі Правописнотермінологічної комісії при Історико-філологічному відділі ВУАН і Термінологічної комісії Українського наукового товариства у Києві засновано
Інститут української наукової мови ВУАН. У 1930 р. згідно з постановою
ВУАН від 07.03.1930 р. (протокол № 8) було створено Інститут мовознавства ВУАН, до якого увійшли Інститут української наукової мови, Комісія
для складання історичного словника української мови, Комісія для складання словника української живої мови, Комісія етимологічного словника

1

Штатні розписи та кошториси Інституту за 1980–1995 рр. зберігаються в архіві
Інституту історії України за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4.
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української мови, Комісія нормативної граматики української мови, Діалектологічна комісія, Комісія історії української мови.
Під час Великої Вітчизняної війни Інститут був евакуйований до
м. Уфа (Башкирська АРСР) і входив до складу Інституту суспільних наук,
а з 1942 р. − Об’єднаного інституту мови і літератури АН УРСР.
З 1944 р., після повернення до Києва, Інститут відновив свою роботу як
самостійна науково-дослідна установа під керівництвом акад.
Л.А. Булаховського. 13.02. 1945 р. Президія Верховної Ради УРСР присвоїла Інституту ім’я видатного вченого-лінгвіста О.О. Потебні.
Згідно з постановою Президії АН України від 07.10. 1991 р. № 269
«Про створення в АН України Інституту української мови», на основі відділу теорії й історії української мови, лексикології та лексикографії, культури мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні було створено Інститут української мови АН України.
Основні напрями діяльності Інституту: наукові дослідження проблем
мовознавства, слов’янських мов, мов інших національностей, які проживають на території України, мов народів Європи, Далекого і Близького
Сходу.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України в галузі мовознавства: І.К. Білодід, Л.А. Булаховський, І.П. Кириченко, Б.О. Ларін,
В.М. Русанівський, М.Є. Сиваченко, В.Г. Скляренко та ін.
Науково-організаційна документація
Постанови Президії, Бюро Відділення стосовно організації діяльності
Інституту (1955−1973); накази директора Інституту з основної діяльності
(1956–1991);
листування з питань організації наукової діяльності (1954–1991);
протоколи засідань ученої ради (1957–1991); протоколи засідань відділів, комісій Інституту (1947−1991);
плани НДР (1948−1951, 1956–1991); звіти НДР (1947−1991); протоколи
приймання завершених НДР (1968−1991);
документи (плани, звіти) про роботу аспірантури (1956−1991);
документи (протоколи, списки) наукових конференцій (1956−1991);
документи (інформації, довідки) про міжнародне наукове співробітництво (1954, 1974−1991);
списки публікацій та наукових робіт працівників (1961−1967,
1975−1991); рецензії та відгуки на наукові праці працівників (1945−1967);
документи (довідки, відгуки та ін.) про представлення циклу робіт директора Інституту, акад. І.К. Білодіда на здобуття Державної премії СРСР
в галузі науки і техніки (1977);
видавничі плани (1961−1967, 1975−1991);
документи (постанова, листування, план) про організацію журналу
«Мовознавство» (1960);
довідка про наукову і суспільну діяльність акад. Л.А. Булаховського
(1961); довідки і звіти про наукову та суспільну діяльність акад.
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І.К. Білодіда (1962, 1979, 1980); довідка про наукову і суспільну діяльність
чл.-кор. В.М. Русанівського (1982);
документи (план, вітальні адреси, листування, інформації) про відзначення 70-річчя з Дня народження акад. Л.А. Булаховського (1951);
документи (подання, витяги з протоколів, довідки, списки праць) по
висуненню в дійсні члени АН СРСР чл.-кор. АН СРСР, акад. АН УРСР
О.С. Мельничука (1987);
протоколи засідань конкурсних комісій (1958−1973, 1980−1988);
звіти про чисельність і склад кадрів (1947, 1952−1975, 1980−1991);
штатні розписи (1944−1975); кошториси витрат (1944−1975); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1944−1978);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1962−1991);
документи (протоколи, колективні договори) профкому (1946, 1947,
1957, 1958, 1960−1991);
документи (декларація, статут, програма) про створення Міжнародної
асоціації україністів (1989–1990);
документи (склад, звіти) про діяльність Української ономастичної комісії (1962, 1963, 1982, 1985);
документи (інформації, звіти) про роботу Української комісії з лінгвістичної термінології (1984, 1987, 1989);
звіти про роботу Української термінологічної комісії (1966);
документи (склад, протоколи засідань, звіти) Українського комітету
славістів (1982, 1985–1988);
звіти про роботу Комітету наукової термінології (1986, 1987);
документи (перелік основних напрямів наукових досліджень, плани видань, протоколи засідань, плани НДР, інформації, звіти) Наукової ради
«Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй», «Закономірності розвитку мов соціалістичних націй», «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» (1961–1973,
1978–1990).
Науково-дослідна документація
Автореферати (1971−1973); дисертації (1973−1991);
доповіді, лекції, тези (1947, 1951, 1957−1959, 1962−1966, 1973,
1976−1979, 1981, 1984, 1985);
рукописи (1925, 1935, 1938−1943, 1945−1964, 1966, 1967);
монографії (1953, 1955, 1958, 1959, 1961−1976, 1979, 1982−1991);
статті (1954, 1955, 1974−1977, 1979, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991);
посібники (1927, 1928, 1937, 1939, 1947−1952, 1954−1963, 1965−1967,
1969, 1972, 1973); словники (1935−1937, 1941, 1947−1950, 1953, 1955,
1957, 1958, 1960−1962, 1964, 1966, 1967, 1969−1973); збірники (1949−1956,
1958, 1960−1973).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1947, 1956–1985,
1988−1991);
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особові справи акад. І.К. Білодіда (1981), чл.-кор. І.П. Кириченка
(1955), чл.-кор. Б.О. Ларіна (1949), чл-кор. М.Є. Сиваченка (1987); особові
справи звільнених працівників (1944−1991); особові картки звільнених
працівників (1974−1991);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944−1973);
списки працівників Інституту (1947, 1956, 1959−1965, 1967−1970, 1973,
1976−1991).

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА
ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М.Т. РИЛЬСЬКОГО
Архівний фонд − 1912 справ за 1943−1990 рр. 1
Адреса: 01601, Київ-1, вул. М. Грушевського, 4;
тел.: 228-34-54, факс: 228-17-50;
e-mail: ethnolog@ethnolog.kiev.ua; http://www.etnolog.org.ua.
У 1936 р. згідно з постановами Політбюро ЦК КП(б)У від 25.07. 1936 р.
та Президії АН УСРР від 27.07. 1936 р. (протокол № 25) на базі Етнографічної комісії і Кабінету музичної етнографії АН УСРР було створено Інститут українського фольклору АН УСРР. Евакуйований в м. Уфа Башкирської АРСР влітку 1941 р., Інститут перейменовано в Інститут народної творчості і мистецтв АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від
03.04. 1942 р., протокол № 11). Повернувшись до Києва в липні 1944 р.,
Інститут поновив свою діяльність під назвою Інститут мистецтвознавства,
фольклору та етнографії АН УРСР (постанова Президії АН УРСР від
14.07. 1944 р. (протокол № 10) та постанова РНК УРСР «Про структуру
АН УРСР» від 17.07. 1944 р.).
З липня 1964 р. Інститут носить ім’я М.Т. Рильського.
З 1994 р. – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського.
Основні напрями діяльності Інституту: історико-етнографічне вивчення
культури та етнічної історії українського народу; історія та теорія професійного мистецтва і народної творчості; етнокультура та мистецтво зарубіжних країн.
При Інституті діють науково-координаційні ради «Проблеми збереження і дослідження традиційної культури» та «Національна спадщина і сучасний мистецький процес». На базі Інституту функціонує міжнародна
наукова організація – Міжнародна Асоціація етнологів.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України в галузі мистеО.Г. Костюк,
цтвозавства:
М.В. Гончаренко,
М.М. Гордійчук,
1

Штатні розписи та кошториси Інституту за 1980–1995 рр. зберігаються в архіві
Інституту історії України за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4.
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І.Ф. Ляшенко, О.К. Федорук, фольклористики: І.П. Березовський, О.І. Дей,
Н.С. Шумада, етнології: В.Ф. Горленко, К.Г. Гуслистий, О.В. Курочкін,
Г.А. Скрипник та ін.
Науково-організаційна документація
постанови Президії АН УРСР, вищих органів влади стосовно організації діяльності Інституту (1944−1946, 1950−1963); накази директора Інституту з основної діяльності (1954–1990);
документи (постанова РНК УРСР, ЦК КПУ, акти) про передачу Львівського етнографічного музею Львівському відділу Інституту (1945);
листування з питань організації наукової діяльності (1943–1968); листування з діячами культури, збирачами народної творчості та ін. з питань
збирання, систематизації та опублікування фольклорних та етнографічних
матеріалів (1944–1968);
протоколи засідань ученої ради (1943–1990); протоколи засідань відділів Інституту (1943−1990);
плани НДР (1943–1990); звіти НДР (1944−1990); протоколи приймання
завершених НДР (1966−1972, 1975−1980, 1982−1984);
звіти наукових відділів про діяльність (1943−1950, 1953−1955, 1957,
1964−1979, 1983, 1984, 1986−1990);
документи (звіти, довідки) про міжнародне наукове співробітництво
(1971);
документи (положення, відомості, звіти) про роботу аспірантури (1945,
1946, 1951−1986);
документи (положення, завдання, запитання, плани-схеми) експедицій
Інституту (1948);
рецензії та відгуки на наукові праці співробітників (1947, 1952, 1970);
видавничі плани (1943−1964, 1968, 1969, 1971, 1981, 1984−1986);
акти про придбання експонатів та документів (1945, 1947, 1949−1951,
1958);
акт про передачу антропологічних експонатів з Дніпропетровського
державного історичного музею (1958);
довідка про роботу редколегії журналу «Народна творчість та етнографія» (1964);
протоколи засідань конкурсних комісій (1958, 1959, 1962, 1965−1974,
1976−1979, 1982, 1989);
звіти про чисельність і склад кадрів (1946−1990);
штатні розписи (1944−1965, 1967−1974); кошториси витрат (1944−1965,
1967−1974); звіти про фінансово-господарську діяльність (1944−1957,
1959−1974);
протоколи та стенограми засідань спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій (1969−1985);
документи (протоколи засідань, колективні договори) профкому
(1964−1967, 1970−1974, 1983−1990);
документи (протоколи засідань, плани, звіти) Наукової ради «Закономірності розвитку культури і мистецтва на сучасному етапі» (1976−1985).
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Науково-дослідна документація
Дисертації (1946−1950, 1953−1955, 1957, 1959−1962, 1964−1985).
Документація з особового складу
Накази директора Інституту з особового складу (1944−1963, 1965−1968,
1971−1990);
особові справи чл.-кор. П.М. Попова (1951), чл.-кор. К.Г. Гуслистого
(1973); особові справи звільнених працівників (1945, 1947−1963,
1969−1990); особові справи аспірантів (1969−1990); особові картки звільнених працівників (1969, 1971, 1979−1986);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944, 1946−1968, 1972);
списки працівників Інституту (1944−1965, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974,
1976, 1978, 1986−1990).

ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
Архівний фонд − 1180 справ за 1939−1981 рр.
Адреса: 79000, Львів, просп. Свободи, 15;
тел.: 297-01-57, факс: 297-01-55;
e-mail: inst@ethnolog.lviv.ua; http://www.ethno.iatp.org.ua.
Згідно з постановою ЦК КПУ та РМ УРСР від 11.08. 1951 р. № 2120 у
м. Львів було створено Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР на базі Державного етнографічного музею АН УРСР та
Державного музею художньої промисловості Комітету у справах мистецтв
при РМ УРСР. Новостворений Музей розгорнув свою науково-дослідну
діяльність на базі цінних збірок своїх попередників. Музей досліджував і
здійснював координацію наукових досліджень у галузі етнографії, мистецтвознавства, музеєзнавства та художніх промислів, збирав художні твори
прикладного мистецтва, організовував постійні та тимчасові експозиції,
проводив науково-дослідну роботу в галузі історії мистецтва, слугував
навчальною базою для викладачів та студентів навчальних закладів.
Згідно з постановою ЦК КПУ і РМ УРСР від 28.05. 1963 р. № 643 та
постановою Президії АН УРСР від 03.06. 1963 р. № 22 Музей з
01.07. 1963 р. був переданий у відомство Міністерства культури УРСР.
Відповідно до постанови РМ УРСР від 26.03. 1969 р. № 250 і постанови
Президії АН УРСР від 11.04. 1969 р. № 359 Музей повернено у підпорядкування АН УРСР.
У 1982 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 31.05. 1982 р.
№ 266 Музей реорганізовано у Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР, на осно321

ві якого у 1992 р. сформовано Інститут народознавства НАН України (постанова Президії НАН України від 05.02. 1992 р. № 34).
Основні напрями діяльності Інституту: дослідження проблем традиційної і сучасної культури українців, етнології, історії українського професійного мистецтва та його місця в загальноєвропейському контексті, народного ужиткового і сакрального мистецтва, фольклору, української націології, етнолінгвістики, урбаністки, гендерних студій.
Інститут співпрацює із зарубіжними установами в рамках Міжнародної
комісії дослідження культури Карпат.
Серед співробітників Інституту − видатні вчені України:
М.З. Козакевич, К.І. Матейко, С.П. Павлюк, С. Сидорович, Л.М. Суха та
ін.
1. Державний музей художньої промисловості Комітету у справах
мистецтв при РМ УРСР:
Науково-організаційна документація
Накази директора Музею з основної діяльності (1944–1951);
плани НДР (1946–1951);
звіти НДР (1944−1951);
звіти про наукові відрядження (1950);
список експонатів Музею, які були втрачені під час нацистської окупації 1941−1945 рр. (1946); документи про передавання музейних експонатів
для Польщі (1946);
акти про придбання експонатів (1947−1950);
список експонатів дорогоцінних металів Музею (1948);
акти про пошкодження або втрату музейних експонатів (1949);
штатні розписи (1945−1951); кошториси витрат (1946−1951); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1946, 1947, 1949, 1951).
Документація з особового складу
Особові справи звільнених працівників (1947, 1949−1951); особові картки звільнених працівників (1946);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944−1951);
списки працівників Музею (1944−1951).
2. Державний етнографічний музей АН УРСР:
Науково-організаційна документація
Накази директора Музею з основної діяльності (1944–1951);
протоколи засідань ученої ради (1950);
плани НДР (1945–1949); звіти НДР (1944−1950);
протоколи засідань відділів (1951);
документи відряджень та експедицій (1949, 1950);
списки експонатів, що поступили до фондів Музею (1940);
документи з карткового каталогу Музею (1939−1941);
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штатні розписи (1946−1950); кошториси витрат (1946−1950);
документи профкому (1950, 1951).
Документація з особового складу
Особові справи звільнених працівників (1946);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1944−1951);
списки працівників Музею (1944−1950).
3. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР:
Науково-організаційна документація
Положення про Музей (1951, 1963);
акти про об’єднання Державного етнографічного музею та Державного
музею художньої промисловості (1951−1953);
накази Міністерства культури УРСР, постанови Президії АН УРСР стосовно діяльності Музею (1953−1981); накази директора Музею з основної
діяльності (1951–1981);
листування з установами АН УРСР та іншими організаціями з питань
науково-дослідної роботи (1954−1981);
доповідна записка про реорганізацію Музею у філіал Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського (1977);
протоколи засідань ученої ради (1956−1967, 1970−1981);
плани НДР (1952–1981);
звіти про наукову діяльність Музею (1951−1981); звіти про діяльність
відділів (1972−1981);
протоколи приймання завершених НДР (1972, 1973, 1975, 1978, 1980,
1981);
звіти про наукові відрядження (1952−1956, 1958, 1960−1962);
протоколи засідань відділів (1954−1981);
документи про святкування 100-річчя Музею (1974);
документи наукових конференцій (1960−1964, 1968);
документи наукових експедицій (1953, 1954, 1960, 1962);
документи з міжнародного співробітництва (1973, 1976, 1979, 1981);
звіти про роботу аспірантури (1976−1981);
протоколи засідань конкурсних комісій (1970−1980);
штатні розписи (1952−1981); кошториси витрат (1952−1981); звіти про
фінансово-господарську діяльність (1951−1981);
документи профкому (1954−1981).
Науково-дослідна документація
Польові журнали та щоденники експедицій (1953, 1961, 1962, 1969);
фотодокументи експедицій (1953, 1954, 1965);
альбоми замальовок (1952, 1953, 1955−1957);
дисертації (1959, 1964); автореферати (1960, 1964);
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монографії (1951−1954, 1956, 1957, 1959−1966, 1968, 1971); збірники
праць (1953, 1954, 1956, 1957, 1962, 1963, 1967); історичні нариси (1953,
1961, 1962, 1966); статті та доповіді (1953−1965, 1967, 1968, 1970, 1971).
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1953, 1955−1981);
особові справи звільнених працівників (1952, 1953, 1955−1958,
1960−1964, 1966−1981);
особові рахунки та відомості по зарплаті (1952−1981);
списки працівників Музею (1957, 1958, 1960−1963, 1970−1981).

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
Архівний фонд − 64 справи за 1991−2000 рр.
Адреса: 01601, Київ 30, вул. Володимирська, 54.
тел.: 525-81-65;
e-mail: shirokov@ulif.org.ua; http://www.ulif.org.ua.
Український мовно-інформаційний фонд створено у 1991 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 20.03. 1991 р. №90/26А шляхом реорганізації підрозділів Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Відділення
наукової інформації Інституту математики АН УРСР.
Основні напрями діяльності Українського мовно-інформаційного фонду: дослідження системної будови природної мови; створення та ведення
фундаментального архіву (фундаментальної електронної бібліотеки) української мови й інших мов та лінгвістичних баз даних; розробка і створення
інформаційно-лінгвістичних систем (традиційних і комп’ютерних словників, підручників, навчальних, експертних систем, систем автоматизованого
опрацювання природної мови тощо); дослідження лінгвістичних аспектів
інтелектуальної діяльності; розробка та експлуатація інформаційних систем, баз даних і знань загальнокультурного характеру; координація робіт в
Україні у галузі комп’ютерної та когнітивної лінгвістики та лексикографії;
налагодження зв’язків з фаховими організаціями світу із зазначеної проблематики.
Документація з особового складу
Накази директора з особового складу (1991−2000);
особові справи звільнених працівників (1991−2000); особові картки звільнених працівників (1991−2000);
особові рахунки по зарплаті (1991−2000).
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НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
1918
2 серпня

Закон Української Держави про створення Національної
бібліотеки Української Держави (з 1919 – Всенародна Національна бібліотека України при Українській
академії наук, з 1920 – Всенародна бібліотека України
при Українській академії наук, з 1934 – Бібліотека
ВУАН, з 1948 – Державна публічна бібліотека
УРСР, з 1965 – Центральна наукова бібліотека АН
УРСР, з 1988 – Центральна наукова бібліотека
ім. В.І. Вернадського АН УРСР, з 1996 – Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН
України)

14 листопада

Закон Української Держави та наказ Гетьмана Павла
Скоропадського про створення Української академії
наук (з 1918 – Українська академія наук (УАН), з
1921 – Всеукраїнська академія наук (ВУАН), з квітня
1935 – Українська академія наук (УАН), з лютого
1936 – Академія наук УРСР (АН УРСР), з 1991 – Академія наук України (АН України), з березня 1994 –
Національна академія наук України (НАН України)

30 листопада

Рішенням Загальних зборів УАН (протокол № 2) було
створено Інститут технічної механіки УАН на базі
кафедри опору матеріалів Київського політехнічного
інституту (з 1929 – Інститут будівельної механіки
ВУАН, з 1960 – Інститут механіки АН УРСР, з 1993 –
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка АН України)
1919

3 березня,
8 березня

Рішення Фізично-математичного відділу УАН та Спільного зібрання УАН (протокол № 17) про створення Комісії для виучування природних багатств України в системі УАН на чолі з В.І. Вернадським (див. 06.12. 1926,
1927, 1931, 13. 02. 1934, 21.05. 1938, 14.03. 1939, 1941,
12.12. 1947, 29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

3 травня

Рішення Спільного зібрання УАН про перейменування Національної бібліотеки Української Держави у
Всенародну Національну бібліотеку України при
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Українській академії наук (див. 02.08. 1918,
28.12. 1920, 13.02. 1934, 07.08. 1948, 22.03. 1965,
19.02. 1988, 05.04. 1996)
1919 р.

Створено Зоологічний музей у системі УАН (з 1930 –
Зоолого-біологічний інститут ВУАН, з 1939 – Інститут зоології АН УРСР, з 1981 – Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР)
1920

28 грудня

Рішення Комітету по заснуванню бібліотеки (протокол № 168) про перейменування Всенародної Національної бібліотеки України при УАН у Всенародну бібліотеку України при УАН (див. 02.08. 1918, 03.05. 1919,
13.02. 1934, 07.08. 1948, 22.03. 1965, 19.02. 1988,
05.04. 1996)
1921

вересень 1921 р.

Створено Ботанічний кабінет (музей) та Гербарій
ВУАН (з 1931 – Інститут ботаніки ВУАН, з 1971 –
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР)

23 грудня

Постанова ВУАН (протокол № 126) про введення
Дніпровської біологічної станції до ВУАН (з 1934 –
Гідробіологічна станція ВУАН, з 1939 – Інститут гідробіології АН УРСР)

1921 р.

Створено Інститут української наукової мови ВУАН
на базі Правописно-термінологічної комісії при Історико-філологічному відділі ВУАН і Термінологічної
комісії Українського наукового товариства у Києві (з
1930 – Інститут мовознавства ВУАН, з 1945 – Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР)
1922

1922 р.

Створення видавництва у складі Редакційно-видавничої
комісії ВУАН (див. 1927, 01.01. 1964, 13.01. 2006)
1926

6 грудня

Рішення Спільного зібрання ВУАН про створення
тимчасової Комісії в справі підготовки ІІ Всесоюзно326

го з’їзду по виучуванню продукційних сил на базі
Комісії для виучування природних багатств України
(див. 03.03. 1919, 1927, 1931, 13.02. 1934, 21.05. 1938,
14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947, 29.09. 1959, 11.04. 1963,
18.11. 1966)
1927
травень 1927 р.

Рішення Спільного зібрання ВУАН про перетворення
тимчасової Комісії в справі підготовки ІІ Всесоюзного з’їзду по вивченню продукційних сил на постійну
Комісію ВУАН для виучування продукційних сил
України – УКОПС (див. 03.03. 1919, 06.12. 1926, 1931,
13.02. 1934, 21.05. 1938, 14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947,
29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

1927 р.

Видавництво ВУАН виокремлено в окрему організацію – Видавництво ВУАН (див. 1922, 01.01. 1964,
13.01. 2006)
1929

15 червня

Постанова Президії ВУАН (протокол № 25) про перейменування Інституту технічної механіки ВУАН в
Інститут будівельної механіки ВУАН (див. 30.11. 1918,
29.12. 1959, 12.01. 1960, 09.06. 1993)
1930

7 березня

Постанова ВУАН (протокол № 8) про створення Інституту мовознавства ВУАН, до якого увійшли Інститут української наукової мови, Комісія для складання
історичного словника української мови, Комісія для
складання словника української живої мови, Комісія
етимологічного словника української мови, Комісія
нормативної граматики української мови, Діалектологічна комісія, Комісія історії української мови (див.
1921, 13.02. 1945)

1 серпня

Постанова РНК УРСР та Колегії Наркомосу
№ 24/667 про створення Зоолого-біологічного інституту ВУАН на базі Зоологічного музею, окремих
лабораторій Біологічного інституту ім. Ф.З. Омельченка та зоологічних кафедр ВУАН – експериментальної зоології в Києві, зоології в Харкові, морфології тварин разом із Приморською біологічною
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станцією в
21.01.1981)

Одесі

(див.

1919,

05.03.

1939,

12 липня

Постанова Президії ВУАН № 21 про створення Електрозварювальної лабораторії, (з 1933 – Інститут електрозварювання ВУАН, з 1945 – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР)

28 вересня

Створення Електрозварювального комітету ВУАН (з
1933 – Інститут електрозварювання ВУАН, з 1945 –
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АН
УРСР)
1931

26 березня

Постановою Президії ВУАН Науково-дослідний інститут ботаніки НКО УСРР переданий в систему
ВУАН та об’єднаний з Ботанічним кабінетом (музеєм)
та Гербарієм в єдину наукову установу – Інститут ботаніки ВУАН (див. 1921, 01.07. 1971)

26 червня

Постанова Президії ВУАН (протокол № 17) про передачу Інституту фізики НКО УРСР в систему ВУАН

26 червня

Постанова Президії ВУАН (протокол № 17) про передачу Науково-дослідного інституту хімії НКО УРСР
до складу ВУАН (з 1945 – Інститут загальної та неорганічної хімії АН УРСР, з 1993 – Інститут загальної та
неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського АН України)

26 червня

Постанова Президії ВУАН (протокол № 17) про передачу Українського науково-дослідного геологічного
інституту НКО УСРР до складу ВУАН і об’єднаний з
Кафедрою геології, Кабінетом геології й Геологічним
музеєм ВУАН (з 1938 – Інститут геологічних наук АН
УРСР)

1931 р.

Комісія ВУАН для виучування продукційних сил
України припинила свою діяльність (див. 03.03. 1919,
06.12. 1926, 1927, 13.02. 1934, 21.05. 1938, 14.03. 1939,
1941, 12.12. 1947, 29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

1931 р.

Український біохімічний інститут НКО УРСР переведено з Харкова до Києва та включено до складу
ВУАН як Інститут біохімії ВУАН (з 1973 – Інститут
біохімії ім. О.В. Палладіна АН УРСР)
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1933
2 лютого

Постанова ВУАН (протокол № 3) про створення Інституту електрозварювання ВУАН на базі Електрозварювального
комітету
і лабораторії
(див.
12.07. 1930, 28.09. 1930, 17.03. 1945)

1933 р.

Науково-дослідний інститут мікробіології і епідеміології ім. Д.К. Заболотного НКО УРСР був переданий
у систему ВУАН (з 1944 р. – Інститут мікробіології
ім. Д.К. Заболотного АН УРСР, з 1962 р. – Інститут
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН
УРСР)
1934

13 лютого

Постанова Президії ВУАН (протокол № 6) про створення Інституту історії матеріальної культури ВУАН
(з 1938 р. – Інститут археології АН УРСР)

13 лютого

Постанова Президії ВУАН (протокол № 6) про створення Інституту математики ВУАН на базі трьох математичних комісій Фізико-математичного відділу
ВУАН – прикладної математики, теоретичної математики і математичної статистики

13 лютого

Постанова Президії ВУАН (протокол № 6) про передачу Інституту фізичної хімії НКО УСРР до структури ВУАН (з 1938 – Інститут фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського)

13 лютого

Постанова Президії ВУАН (протокол № 6) про перейменування Всенародної бібліотеки України при
ВУАН у Бібліотеку ВУАН (02.08. 1918, 03.05. 1919,
28.12. 1920, 07.08. 1948, 22.03. 1965, 19.02. 1988,
05.04. 1996)

13 лютого

Постанова Президії ВУАН (протокол № 6) про створення Ради по вивченню виробничих сил УСРР (див.
03.03. 1919, 06.12. 1926, 1927, 1931, 21.05. 1938, 14.03.
1939, 1941, 12.12. 1947, 29.09. 1959, 11.04. 1963,
18.11. 1966)

9 травня

Постанова Президії ВУАН (протокол № 17) про створення Інституту клінічної фізіології ВУАН на базі
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кафедр Патологічної фізіології, Клінічної медицини й
Комісії патоморфології Природничо-технічного відділу (з 1953 – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
АН УРСР)
1934 р.

Науково-дослідний інститут водного господарства
України переданий до ВУАН (з 1937 р. – Інститут гідрології і гідрогеології АН УРСР, з 1938 р. – Інститут
гідрології АН УРСР, з 1944 р. – Інститут гідрології і
гідротехніки АН УРСР, з 1964 р. – Інститут гідромеханіки АН УРСР)

1934 р.

Постанова ВУАН про створення Гідробіологічної
станції на базі Дніпровської біологічної станції та сектору біології водяних тварин Інституту біології і
зоології ВУАН (див. 23.12. 1921, 19.03. 1939,
23.05. 1940)
1935

22 вересня

Постанова РНК УСРР № 1220 про заснування Ботанічного саду Інституту ботаніки АН УАН (див.
23.03. 1944, 07.12. 1967, 15.11. 1991, 06.10. 1999)
1936

20-26 січня

Постанова Президії УАН (протокол № 2) про виведення Полтавської гравіметричної обсерваторії із
складу Української Головної палати мір та вагів
УРСР та включення в систему УАН (див. 14.05. 1938,
28.12. 1963, 15.01. 1964)

23 липня,
27 липня

Рішення ЦК КП(б)У та постанова Президії АН УРСР
№ 25 про створення Інституту історії України в системі АН УРСР на базі ряду кафедр і комісій АН УРСР
та Інституту історії України ВУАМЛІН (див. 06.09.
1952, 21.11. 1990)

25 липня,
27 липня

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У та постанова Президії АН УРСР № 25 про створення Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР на базі
Науково-дослідного інституту Тараса Шевченка НКО
та Літературної комісії ВУАМЛІН (з 1952 – Інститут
літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР)
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25 липня,
27 липня

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У та постанова Президії АН УСРР № 25 про створення Інституту українського фольклору АН УСРР на базі Етнографічної
комісії і Кабінету музичної етнографії АН УСРР (з
1941 – Інститут народної творчості і мистецтв АН
УРСР, з 1944 – Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, з 1994 – Інститут мистецтвознавства,
фольклористики
та
етнології
ім. М.Т. Рильського)

27 липня

Постанова Президії АН УРСР № 25 про створення
Аграрно-економічного інституту АН УРСР на базі
Інституту економіки ВУАМЛІН та Інституту сільськогосподарської економіки Народного комісаріату
землеробства УРСР (з грудня 1936 – Інститут економіки АН УРСР, з 2003 – Об’єднаний інститут економіки НАН України, з 2005 – Об’єднаний інститут
економіки НАН України ліквідований)

13 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 41 про перейменування Аграрно-економічного інституту АН УРСР в
Інститут економіки АН УРСР (див. 27.07. 1936,
08.10. 2003, 06.07. 2005)
1937

17 липня

Постанова Президії АН УРСР № 22 про перейменування Інституту водного господарства АН УРСР в
Інститут гідрології і гідрогеології АН УРСР (див.
1934, 14.05. 1938, 17.07. 1944, 28.12. 1963, 15.01. 1964)

1937 р.

Карадазька біологічна станція перейшла у підпорядкування АН УРСР (з 1963 – Карадазьке відділення
Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР, з 1979 – Карадазький державний
заповідник АН УРСР, з 1988 – Карадазький філіал
Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР, з 1997 – Карадазький природний
заповідник АН УРСР)
1938

28 лютого

Постанова РНК УРСР про приєднання до Інституту
історії матеріальної культури АН УРСР Державного
історико-археологічного заповідника «Ольвія» (див.
01.04. 1946)
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14 травня

Постанова Президії АН УРСР № 19 про реорганізацію Інституту гідрології і гідрогеології АН УРСР в
Інститут гідрології АН УРСР (див. 1934, 17.07. 1937,
17.07. 1944, 28.12. 1963, 15.01. 1964)

14 травня,
20 травня

Постанова ЦК КП(б)У та постанова Президії АН
УРСР № 19 про реорганізацію Геофізичної обсерваторії АН УРСР: геофізичну групу передано до Інституту геології АН УРСР, Полтавська гравіметрична
обсерваторія виділена в самостійну структурну одиницю АН УРСР (див. 20-26.01. 1936, 28.12. 1963,
15.01. 1964)

14 травня,
20 травня

Постанова ЦК КП(б)У та постанова Президії АН
УРСР № 19 про реорганізацію Інституту історії матеріальної культури АН УРСР в Інститут археології АН
УРСР (див. 13.02. 1934)

21 травня

Постанова РНК УРСР про передачу Ради по вивченню виробничих сил України до складу Інституту економіки АН УРСР ( див. 03.03. 1919, 06.12. 1926, 1927,
1931, 13.02. 1934, 14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947,
29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

1938 р.

Інституту фізичної хімії АН УРСР присвоєно ім’я
Л.В. Писаржевського (див. 13.02. 1934)
1939

5 березня

Постанова Президії АН УРСР № 7 про перейменування Зоолого-біологічного інституту АН УРСР в Інститут зоології АН УРСР (див. 1919, 01.08. 1930,
21.01. 1981)

14 березня

Постанова РНК УРСР про створення в системі АН
УРСР Ради по вивченню продуктивних сил УРСР як
координаційного органу науково-дослідної роботи
установ АН УРСР ( див. 03.03. 1919, 06.12. 1926,
1927, 1931, 13.02. 1934, 21.05. 1938, 1941, 12.12. 1947,
29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

19 березня

Рішення Загальних зборів АН УРСР про реорганізацію Гідробіологічної станції в Інститут гідробіології
АН УРСР (див. 23.12. 1921, 1934, 23.05. 1940)

332

23 травня,
1 липня

Постанови Президії АН УРСР № 13/2 та 15/23 про
створення Інституту органічної хімії і технології АН
УРСР на базі Інституту хімічної технології АН УРСР
та Сектора органічної хімії Інституту хімії АН УРСР
(з 1945 – Інститут органічної хімії АН УРСР)

16 листопада

Постанова РНК УРСР № 1483 про створення у Харкові Інституту енергетики АН УРСР з відділенням у
Києві

16 листопада

Постанова РНК УРСР № 1491 про створення у Харкові Інституту чорної металургії АН УРСР з відділеннями у Дніпропетровську та Києві (див. 14.06. 1991,
06.02. 1992)

1939 р.

Постанова РНК УРСР про перейменування Українського науково-дослідного геологічного інституту АН
УРСР в Інститут геологічних наук АН УРСР (див.
26.06. 1931)
1940

2 січня

Постанова РНК УРСР № 39 про створення у Львові
Науково-природознавчого музею АН УРСР на базі
Природничого музею ім. Дідушицьких та Природничого музею НТШ (з 1956 – Львівський науковоприродознавчий музей АН УРСР, з 1969 – Державний
природознавчий музей АН УРСР)

2 січня

Постанова РНК УРСР № 39 про створення у Львові
відділів:
Інституту
української
літератури
ім. Т.Г. Шевченка, Інституту економіки, Інституту
історії України (див. 28.10. 1946) Інституту мовознавства, Інституту археології АН УРСР (з 1951 – Інститут
суспільних наук АН УРСР, з 1993 – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича)

2 січня

Постанова РНК УРСР № 39 про створення Львівської
філії Бібліотеки АН УРСР на базі 84 бібліотек Львова
і західного регіону України (з 1944 – Львівська бібліотека діяла на правах самостійної установи, з 1947 –
Львівська наукова бібліотека АН УРСР, з 1971 –
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН
УРСР, з 1989 – Львівська наукова бібліотека
ім. В. Стефаника отримала статус науково-дослідного
інституту)
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25 січня

Розпорядження РНК УРСР № 260601 про створення
Центральних експериментально-виробничих майстерень при Фізико-технічному інституті АН УРСР (див.
01.01. 1945, 22.10. 1955, 22.11. 1960, 14.01. 1971,
20.01. 1993)

23 травня

Постанова РНК УРСР про реорганізацію Гідробіологічної станції АН УРСР в Інститут гідробіології АН
УРСР (див. 23.12. 1921, 1934, 19.03. 1939)
1941

березень 1941 р.

Створений Експериментально-технічний відділу Інституту будівельної механіки АН УРСР (з 1960 –
Експериментально-виробничі майстерні Інституту
механіки АН УРСР, з 1971 – Дослідне виробництво
Інституту механіки АН УРСР)

червень 1941 р.

Рада по вивченню продуктивних сил УРСР тимчасово
припинила свою діяльність (див. 03.03. 1919,
06.12. 1926, 1927, 1931, 13. 02. 1934, 21.05. 1938,
14.03. 1939, 12.12. 1947, 29.09. 1959, 11.04. 1963,
18.11. 1966)

1941 р.

Інститут етнографії і фольклору АН УРСР перейменовано в Інститут народної творчості і мистецтв АН
УРСР (див. 25.07. 1936, 14.07. 1944, 1994)
1942

24 вересня

Організована Морська гідрофізична лабораторія АН
СРСР на базі відділу фізики моря Інституту теоретичної геофізики АН СРСР та Чорноморської гідрофізичної станції в селищі Кацівелі (з 1948 – Морський гідрофізичний інститут АН СРСР, з 1961 – Морський
гідрофізичний інститут АН УРСР)
1943

1943 р.

Створено в Уфі Лабораторію проблем швидкохідних
машин і механізмів як самостійну науково-дослідну
установу АН УРСР на базі відділу гідродинаміки Інституту енергетики АН УРСР (див. 17.07. 1944,
19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963, 15.01. 1964,
12.02. 1970, 08.01. 1971, 27.04. 1972, 23.10. 1996)
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1944
23 березня

Постанова РНК УРСР № 243 про надання Ботанічному саду Інституту ботаніки АН УРСР статусу самостійної установи в складі АН УРСР (див. 22.09. 1935,
07.12. 1967, 15.11. 1991, 06.10. 1999)

7 липня

Постанова Президії АН УРСР № 9 про створення Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР
на базі Науково-дослідного інституту мікробіології і
епідеміології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР (див.
1933, 29.12. 1962)

14 липня

Постанова РНК УРСР та Президії АН УРСР про перейменування Інституту народної творчості і мистецтв
АН УРСР в Інститут мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР (див. 25.07. 1936, 1941, 1994 )

17 липня

Постанова РНК УРСР про перейменування Інституту
гідрології АН УРСР в Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР (див. 1934, 17.07. 1937, 14.05. 1938,
28.12. 1963, 15.01. 1964)

17 липня

Постанова РНК УРСР № 810 про створення Головної
астрономічної обсерваторії АН УРСР

17 липня

Постанова РНК УРСР № 810 про переведення Лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів
АН УРСР з Уфи до Києва (див. 1943, 19.04. 1948,
11.06. 1955, 28.12. 1963, 15.01. 1964, 12.02. 1970,
08.01. 1971, 27.04. 1972, 23.10. 1996)

8 вересня

Постановою Президії АН УРСР Львівська бібліотека
почала діяти на правах самостійної установи у складі
АН УРСР (див. 02.01. 1940, 1947, 07.05. 1971,
05.08. 1989)

9 серпня,
8 вересня

Постанова РНК УРСР № 1036, постанова Президії АН
УРСР та наказ по Інституту енергетики АН УРСР
№ 75 про організацію Харківського філіалу Інституту
енергетики АН УРСР (з 1947 – Харківський філіал
Інституту теплоенергетики АН УРСР)
1945

1 січня

Розпорядженням АН УРСР Центральні експериментальні майстерні Фізико-технічного інституту АН
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УРСР були виділені в самостійну виробничу одиницю
і переведені на самостійний госпрозрахунковий баланс (див. 25.01. 1940, 22.10. 1955, 22.11. 1960,
14.01. 1971, 20.01. 1993)
13 лютий

Постанова ВР УРСР про присвоєння Інституту мовознавства АН УРСР імені О.О. Потебні (див. 1921,
07.03. 1930)

17 березня

Постанова РНК УРСР та ЦК КП(б)У про присвоєння
Інституту електрозварювання АН УРСР імені
Є.О. Патона (див. 12.07. 1930, 28.09. 1930, 02.02. 1933)

23 березня

Постанова Президії АН УРСР № 5 про створення Лабораторії машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки АН УРСР (з 1950 – Інститут машинознавства і сільськогосподарської механіки АН
УРСР, з 1958 – Інститут ливарного виробництва АН
УРСР, з 1964 – Інститут проблем лиття АН УРСР, з
1996 – Фізико-технологічний інститут металів та
сплавів НАН України)

12 червня,
28 вересня

Постанова РНК УРСР № 934 та постанова Президії
АН УРСР № 20/7 про реорганізацію Інституту хімії
АН УРСР в Інститут загальної та неорганічної хімії
АН УРСР (див. 26.06. 1931, 29.09. 1993) та Інститут
органічної хімії АН УРСР (див. 23.05. 1939)

2 липня,
6 липня

Постанова РНК УРСР № 1023 та постанова Президії
АН УРСР (протокол № 13) про організацію Львівського відділу Інституту геологічних наук АН УРСР (з
1951 – Інститут геології корисних копалин АН УРСР,
з 1962 – Інститут геології горючих копалин АН УРСР,
з 1964 – Інститут геології і геохімії горючих копалин
АН УРСР)

2 липня,
6 липня

Постанова РНК УРСР № 1023 та постанова Президії
АН УРСР (протокол № 13) про організацію Львівського відділу Інституту геологічних наук АН УРСР (з
1972 – Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН УРСР, з 1978 – Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР, з
1990 – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача АН УРСР)
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20 жовтня,
24 серпня

Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У № 1692 та постанова Президії АН УРСР (протокол № 8, § 2) про організацію Інституту фізіології сільськогосподарських
рослин і агрохімії АН УРСР на базі відділу фізіології
сільськогосподарських рослин і агрохімії Інституту
ботаніки АН УРСР (з 1956 – Український науководослідний інститут фізіології рослин Міністерства
сільського господарства УРСР, з 1966 – Інститут фізіології рослин АН УРСР, з 1987 – Інститут фізіології
рослин і генетики АН УРСР)

15 листопада

Постанова РНК УРСР № 1809 про створення Лабораторії металофізики АН УРСР на базі відділу металофізики Інституту чорної металургії АН УРСР, лабораторії кристалізації Дніпропетровського фізикотехнічного інституту і відділу дифузійних процесів
Інституту фізики АН УРСР (з 1955 – Інститут металофізики АН УРСР, з 1996 – Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України)
1946

1 квітня

Постанова РМ УРСР № 150 про надання Державному
історико-археологічному заповіднику «Ольвія» статусу самостійної наукової установи у складі АН УРСР
(див. 28.02. 1938, 1952, 27.04. 1990)

10 квітня

Розпорядження РМ СРСР № 4786-р про передачу парку «Олександрія» у відання АН УРСР (з 1971 – Державний дендрологічний заповідник «Олександрія», з
1983 – Державний дендрологічний парк «Олександрія»)

3 липня

Постанова РМ УРСР про створення у складі Відділення суспільних наук АН УРСР Філософської комісії
АН УРСР (з листопада 1946 – Інститут філософії АН
УРСР, з 1997 – Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди
НАН України)

22 жовтня,
28 жовтня

Постанови Президії АН УРСР та РМ УРСР про ліквідацію Львівського відділу Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР

6 листопада

Постанова РМ УРСР № 1914 про перейменування Філософської комісії АН УРСР в Інститут філософії АН
УРСР (див. 03.07. 1946, 28.10. 1997)
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1947
24 березня
5 травня,

Рішення Президії АН УРСР (протокол № 8) та постанова РМ УРСР № 639 про розподіл Інституту енергетики АН УРСР на два інститути – Інститут теплоенергетики АН УРСР (див. 28.12. 1963, 15.01. 1964) та
Інститут електротехніки АН УРСР (див. 28.12. 1963,
15.01. 1964)

12 грудня

Постанова Президії АН УРСР (протокол № 22) про
поновлення роботи Ради по вивченню продуктивних
сил УРСР (див. 03.03. 1919, 06.12. 1926, 1927, 1931,
13. 02. 1934, 21.05. 1938, 14.03. 1939, 1941,
29.09. 1959, 11.04. 1963, 18.11. 1966)
1948

9 січня

Постанова Президії АН УРСР № 1 про переведення
Лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР з Києва до Харкова

21 лютого,
29 березня

Рішенням РМ СРСР № 415 та РМ УРСР № 467 організовано Експериментально-виробничі майстерні порошкової металургії при Інституті чорної металургії
АН УРСР (див. 27.09. 1952, 07.03. 1955, 24.03. 1964,
14.01. 1971, 29.07. 1994)

19 квітня

Постанова РМ УРСР № 613 про злиття Лабораторії
проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР
з Харківським філіалом Інституту енергетики АН
УРСР (див. 1943, 17.07. 1944, 11.06. 1955, 28.12. 1963,
15.01. 1964, 12.02. 1970, 08.01. 1971, 27.04. 1972,
23.10. 1996)

15 травня,
10 червня

Розпорядженням РМ СРСР № 5843-р та розпорядженням Президії АН СРСР № 566 створено Морський
гідрофізичний інститут АН СРСР на базі Морської
гідрофізичної лабораторії АН СРСР (див. 24.09. 1942,
03.07. 1961)

7 серпня

Постанова РМ УРСР № 1613 про перейменування Бібліотеки ВУАН у Державну публічну бібліотеку УРСР
(02.08. 1918, 03.05. 1919, 28.12. 1920, 13.02. 1934,
22.03. 1965, 19.02. 1988, 05.04. 1996)
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1949
21 квітня,
6 травня,
13 травня

Розпорядження РМ СРСР № 5331-р, постанова РМ
УРСР № 1091 та постанова Президії АН УРСР № 14
про створення у складі АН УРСР Сектора держави і
права як самостійної науково-дослідної одиниці (з
1969 – Інститут держави і права АН УРСР, з 1990 –
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького АН
УРСР)

25 червня,
11 липня,
1 вересня

Розпорядження РМ СРСР № 9756-р, постанова ЦК
КП(б)У і РМ УРСР № 1814 та постанова Президії АН
УРСР № 105 про створення в системі АН УРСР Інституту використання газу в промисловості і комунальному господарстві (з 1963 – Інститут газу АН УРСР)
1950

15 січня, 31 січня,
10 лютого

Розпорядження РМ СРСР № 521-р, постанова РМ
УРСР № 221 та постанова Президії АН УРСР № 6 про
реорганізацію Лабораторії машинобудування і проблем сільськогосподарської механіки АН УРСР в Інститут машинознавства і сільськогосподарської механіки АН УРСР (див. 09.03. 1945, 26.09.1958,
28.12. 1963, 15.01. 1964, 09.02. 1996)

8 лютого

Постанова Президії АН УРСР (протокол № 2) про
створення Експериментально-виробничого відділу
при Інституті фізики АН УРСР (з 1960 – Експериментально-виробничі майстерні Інституту фізики АН
УРСР, з 1971 – Дослідне виробництво Інституту фізики АН УРСР, з 1980 – СКТБ фізичного приладобудування з Дослідним виробництвом Інституту фізики
АН УРСР)
1951

21 лютого,
24 березня

Постанова РМ СРСР № 457 та постанова РМ УРСР
№ 561 про створення Інституту геології корисних копалин АН УРСР на базі Львівського відділення Інституту геологічних наук АН УРСР (див. 02.07. 1945,
12.02. 1962, 28.12. 1963, 15.01. 1964)

21 лютого,
24 березня

Постанова РМ СРСР № 457 та постанова РМ УРСР
№ 561 про створення Інституту суспільних наук АН
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УРСР на базі Відділу археології Інституту археології
АН УРСР, Відділу мовознавства Інституту мовознавства АН УРСР та Етнографічного музею (див.
02.01. 1940, 20.01. 1993, 28.05. 1993)
21 лютого,
24 березня

Постанова РМ СРСР № 457, постанова РМ УРСР
№ 561 та постанова Президії АН УРСР про створення
Інституту машинобудування та автоматики АН УРСР
на базі Львівського відділу теорії пружності Інституту
математики АН УРСР та Львівської групи Інституту
автоматики і телемеханіки АН УРСР (з 1964 – Фізико-механічний інститут АН УРСР, з 1980 – Фізикомеханічний інститут ім. Г.В. Карпенка АН УРСР)

11 серпня

Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 2120 про створення у Львові Державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР на базі Музею етнографії УРСР та Музею художньої промисловості Комітету у справах мистецтв при РМ УРСР (з 1982 –
Львівське відділення Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН
УРСР, з 1992 – Інститут народознавства АН України)

25 вересня,
30 листопада

Постанова РМ УРСР № 2738 та постанова Президії АН
УРСР (протокол № 49, § 762) про передачу Державного дендропарку «Тростянець» у відання АН УРСР

1951 р.

Заповідник «Хомутівський степ» переданий Інституту
ботаніки АН УРСР як база для проведення науководослідної роботи (див. 15.07. 1961)
1952

6 вересня

Постанова Президії АН УРСР про реорганізацію Інституту історії України АН УРСР в Інститут історії
АН УРСР (див. 23.07. 1936, 21.11. 1990)

27 вересня,
10 жовтня

Постанова РМ СРСР № 25166 та постанова РМ УРСР
№ 3397-355 про приєднання Експериментальновиробничих майстерень до Лабораторії спецсплавів та
перейменування у Відділ впровадження Інституту
чорної металургії АН УРСР (див. 21.02. 1948,
07.03. 1955, 24.03. 1964, 14.01. 1971, 29.07. 1994)

1952 р.

Державний
історико-археологічний
заповідник
«Ольвія» приєднаний до Інституту археології АН
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УРСР (див. 28.02. 1938, 01.04. 1946, 27.04. 1990)
1952 р.

Створено Лабораторію спецсплавів АН УРСР на основі відділу фізико-хімії металургійних процесів Інституту чорної металургії АН УРСР (з 1954 – Інститут металокераміки і спецсплавів АН УРСР, з 1964 –
Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР, з 1987
– Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича АН УРСР)

1952 р.

Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН
УРСР перейменовано в Інститут літератури
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (див. 25.07. 1936)
1953

27 січня

Постанова РМ УРСР № 208 про створення Інституту
фізіології АН УРСР на базі Інституту клінічної фізіології АН УРСР та Інституту експериментальної біології та патології МОЗ УРСР (див. 09.05. 1934)

23 червня

Постанова РМ УРСР № 1223 про присвоєння Інституту фізіології АН УРСР імені О.О. Богомольця

1953 р.

Інститут чорної металургії АН УРСР переведено з
Києва до Дніпропетровська
1954

2 липня, 21 липня

Розпорядження РМ СРСР № 7090-р, розпорядження
РМ УРСР № 740-р про створення Кафедри іноземних
мов АН УРСР (з 1990 – Центр наукових досліджень
та викладання іноземних мов АН УРСР)

24 грудня

Постанова РМ УРСР про створення Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР на основі Лабораторії спецсплавів АН УРСР (див. 1952, 28.12. 1963,
15.01. 1964, 21.10. 1987)
1955

7 березня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 30-Б про реорганізацію Лабораторії спецсплавів Інституту чорної
металургії АН УРСР в Інститут металокераміки і
спецсплавів АН УРСР. Відділ впровадження був реорганізований в Експериментально-виробничий відділ
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цього Інституту (див. 21.02. 1948, 27.09. 1952,
24.03. 1964, 14.01. 1971, 29.07. 1994)
9 березня,
14 березня

Розпорядження РМ УРСР № 245-р та рішення Президії АН УРСР про створення Інституту металофізики
АН УРСР на базі Лабораторії металофізики АН УРСР
(див. 15.11. 1945, 25.09. 1996)

11 червня

Постанова Президії АН УРСР (протокол № 45 б) про
перейменування Лабораторії проблем швидкохідних
машин і механізмів АН УРСР у Лабораторію гідравлічних машин АН УРСР (див. 17.07. 1944, 19.04. 1948,
28.12. 1963, 15.01. 1964, 12.02. 1970, 08.01. 1971,
27.04. 1972, 23.10. 1996)

22 вересня
30 вересня

Постанова РМ УРСР № 1161–133с та постанова Президії АН УРСР № 70 про створення Інституту радіофізики
і електроніки АН УРСР на базі радіофізичних відділів і
експериментальних майстерень Українського фізикотехнічного інституту АН УРСР (з 1996 – Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України)

22 жовтня

Постанова Президії АН УРСР про реорганізацію
Центральних експериментальних майстерень Фізикотехнічного інституту АН УРСР в Експериментальновиробничий відділ Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР (див. 25.01. 1940, 01.01. 1945, 22.11. 1960,
14.01. 1971, 20.01. 1993)
1956

23 березня

Постанова Президії АН УРСР № 213 про перейменування Науково-природознавчого музею АН УРСР у
Львівський науково-природознавчий музей АН УРСР
(див. 02.01. 1940, 28.05. 1963, 26.04. 1969)

10 травня,
19 травня

Постанова ЦК КПУ і РМ УРСР № 524, наказ Міністерства сільського господарства УРСР про реорганізацію Інституту фізіології сільськогосподарських рослин і агрохімії АН УРСР в Український науководослідний інститут фізіології рослин Міністерства
сільського господарства УРСР (див. 20.10. 1945,
24.03. 1966, 06.06. 1987)

11 червня

Постанова Президії АН УРСР № 456 про перейменування Лабораторії проблем швидкохідних машин і
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механізмів АН УРСР у Лабораторію гідравлічних
машин АН УРСР (див. 28.12. 1954, 28.12. 1963,
15.01. 1964, 12.02. 1970, 27.04. 1972)
1957
13 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 81 про створення
Обчислювального центру АН УРСР на базі Лабораторії обчислювальної техніки Інституту математики АН
УРСР (з 1962 – Інститут кібернетики АН УРСР, з
1982 – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова АН
УРСР)

1957 р.

Українська філія Державного науково-дослідного інституту рідкісних і малих металів була включена в
систему АН УРСР як Лабораторія інституту загальної
і неорганічної хімії АН УРСР в Одесі (з 1977 р. – Фізико-хімічний інститут АН УРСР, з 1983 – науковотехнічний комплекс «Фізико-хімічний інститут АН
УРСР», з 1984 – Фізико-хімічний інститут
ім. О.В. Богатського)
1958

5 червня

Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР № 621 про надання
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР
функцій головного інституту по зварюванню в СРСР

23 липня

Постанова РМ СРСР № 795 про створення Інституту
хімії полімерів і мономерів АН УРСР (з 1964 – Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР)

22 вересня

Постанова РМ УРСР № 1328-0133 про створення Дослідного виробництва Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР (див. 24.05. 1974)

26 вересня,
10 жовтня

Розпорядження РМ УРСР № 1186-р та постанова
Президії АН УРСР про реорганізацію Інституту машинознавства і сільськогосподарської механіки АН
УРСР в Інститут ливарного виробництва АН УРСР
(див. 09.03. 1945, 15.01. 1950, 28.12. 1963, 15.01. 1964,
09.02. 1996)

12 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 63-Б про створення Дослідного заводу зварювального обладнання
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР
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1959
6 травня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 21-Б про створення ДКБ при Інституті електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР

22 червня,
24 липня

Постанова РМ УРСР № 940-46 та постанова Бюро
Президії АН УРСР № 37-Б про створення Експериментально-виробничого відділу у складі Обчислювального центру АН УРСР (з 1963 – комплексне госпрозрахункове СКБ електронних цифрових та аналогових
машин при Інституті кібернетики АН УРСР, з 1970 –
СКБ математичних машин і систем АН УРСР Інституту кібернетики АН УРСР, з 1992 – Інститут проблем математичних машин і систем АН України)

9 липня

Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР № 377 про перейменування Експериментально-виробничого відділу Інституту фізики АН УРСР в Експериментальновиробничі
майстерні
цього
Інституту
(див.
08.02. 1950, 22.11. 1960, 14.01. 1971, 26.05. 1980)

29 вересня

Постанова РМ УРСР № 1532 про перетворення Ради
по вивченню продуктивних сил у науково-дослідну
установу на правах інституту (див. 03.03 1919,
06.12. 1926, 1927, 1931, 13.02. 1934, 21.05. 1938,
14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947, 11.04. 1963, 18.11. 1966)

29 грудня

Постанова РМ УРСР № 1995 про перейменування Інституту будівельної механіки АН УРСР в Інститут
механіки АН УРСР (див. 30.11. 1918, 15.06. 1929,
12.01. 1960, 09.06. 1993)
1960

12 січня

Постанова Президії АН УРСР № 3 про перейменування Інституту будівельної механіки АН УРСР в Інститут механіки АН УРСР (див. 30.11. 1918,
15.06. 1929, 29.12. 1959, 09.06. 1993)

11 травня,
13 травня

Постанова РМ УРСР № 681 та постанова Президії АН
УРСР про створення Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР у Харкові (з 1991 – Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна АН України)
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3 вересня,
7 жовтня

Постанова РМ УРСР № 1449 та постанова Президії
АН УРСР № 56/742 про створення Інституту напівпровідників АН УРСР на базі Відділів фізики напівпровідників і теоретичної фізики АН УРСР (з 1992 –
Інститут фізики напівпровідників АН України, з 2003 –
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України)

10 вересня,
23 грудня

Постанова РМ УРСР № 1558 та постанова Президії
АН УРСР № 74 про створення в Києві Інституту геофізики АН УРСР на базі відділу геофізики Інституту
геології корисних копалин АН УРСР (з 1978 – Інститут геофізики ім. І.С. Субботіна АН УРСР)

17 жовтня

Розпорядження Президії АН УРСР № 624 про організацію Експериментально-виробничого відділу Фізико-технічного інституту низьких температур АН
УРСР (з 22.11. 1960 – Експериментально-виробничі
майстерні Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР, з 1971 – Дослідне виробництво
при Фізико-технічному інституті низьких температур
АН УРСР)

11 листопада

Постанова Президії АН УРСР про роботу Експериментально-виробничих майстерень при Інституті використання газу в промисловості і комунальному господарстві АН УРСР

22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР в Експериментально-виробничі майстерні цього Інституту

22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу Інституту механіки АН УРСР в Експериментальновиробничі майстерні цього Інституту (див. 1941,
14.01. 1971)

22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР в Експериментально-виробничі майстерні цього Інституту (див.
25.01. 1940, 01.01. 1945, 22.09. 1955, 14.01. 1971,
20.01. 1993)
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22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу Інституту фізики АН УРСР в Експериментально-виробничі
майстерні цього Інституту (див. 08.02. 1950,
09.07. 1959, 14.01. 1971, 26.05. 1980)

22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу в Дослідний завод Лабораторій Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР (з 1977 – ДЗ Фізико-хімічного інституту АН УРСР, з 1995 – ДЗ Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України ліквідований)

22 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 690 про перейменування Експериментально-виробничого відділу в Експериментально-виробничі
майстерні
Фізикотехнічного інституту низьких температур АН УРСР
(див. 17.10. 1960, 14.01. 1971)

23 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 74 про створення
Львівського філіалу Інституту геофізики АН УРСР (з
1972 – Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН УРСР, з 1978 – Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР)
1961

3 липня

Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР № 299 та постанова
Президії АН УРСР № 32 про передачу Морського
гідрофізичного інституту АН СРСР у підпорядкування АН УРСР та перебазування до Севастополя (див.
24.09. 1942, 15.05. 1948)

15 липня

Постанова РМ № 1118 про створення Українського
державного степового заповідника АН УРСР на базі
чотирьох самостійних заповідників – Хомутівський
степ, Стрільцівський степ, Михайлівська цілина,
Кам’яні могили (див. 1951)

23 грудня

Постанова РМ УРСР № 1704 про створення Інституту
кібернетики АН УРСР на базі Обчислювального
центру АН УРСР (див. 13.12. 1957, 11.05. 1962,
09.03. 1982)

1961 р.

Херсонська база флоту отримала статус гідробіологічної станції АН УРСР (з 1963 – Станція діяла на пра346

вах відділу Інституту гідробіології АН УРСР, з 2002 –
Херсонська гідробіологічна станція НАН України)
1962
12 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 12 про реорганізацію
Інституту геології корисних копалин АН УРСР в Інститут геології горючих копалин АН УРСР (див.
02.07. 1945, 21.02. 1951, 28.12. 1963, 15.01. 1964)

2 березня

Постанова Президії АН УРСР про створення Відділення гірничих проблем на базі Відділу комплексної
механізації Інституту чорної металургії АН УРСР, яке
тимчасово підпорядковувалося Інституту електротехніки АН УРСР (з 1964 – Філія Інституту механіки АН
УРСР, з 1966 – Інститут геотехнічної механіки АН
УРСР, з 2002 – Інститут геотехнічної механіки
ім. М.С. Полякова НАН України)

11 травня

Постанова Президії АН УРСР № 23 про створення
Інституту кібернетики АН УРСР на базі Обчислювального Центру АН УРСР (див. 13.12. 1957,
23.12. 1961, 09.03. 1982)

28 грудня,
29 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 та постанова Президії
АН УРСР про перейменування Інституту мікробіології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР у Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР
(див. 1933, 07.07. 1944)

1962 р.

Український науково-дослідний інститут фізіології
рослин Української академії сільськогосподарських
наук передано в систему АН УРСР
1963

11 квітня,
28 травня,
3 червня

Постанова РМ СРСР № 426, постанова РМ УРСР
№ 643 та постанова Президії АН УРСР про виведення
із системи АН УРСР Ради по вивченню продуктивних
сил та підпорядкування її Держплану УРСР (див.
03.03 1919, 06.12. 1926, 1927, 1931, 13.02. 1934,
21.05. 1938, 14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947, 29.09. 1959,
18. 11. 1966)

14 травня

Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 592 про створення комплексного госпрозрахункового СКБ при Інсти347

туті кібернетики АН УРСР (див. 22.06. 1959,
08.01. 1970, 03.07. 1992)
28 травня,
3 червня

Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 643, постанова
Президії АН УРСР № 22 про передачу Державного
музею етнографії та художнього промислу АН УРСР
(див. 11.08. 1951, 29.03. 1969, 31.05. 1982,
05.02. 1992), Львівського науково-природознавчого
музею АН УРСР (див. 02.01. 1940, 23.03. 1956,
26.04. 1969) у відомство Міністерства культури УРСР

25 липня

Постанова Президії АН УРСР № 27 про створення
Інституту
біології
південних
морів
ім. О.О. Ковалевського АН УРСР на базі трьох біологічних станцій: Севастопольської, Одеської та Карадазької

25 липня

Постанова Президії АН УРСР № 27 про перейменування Карадазької біологічної станції АН УРСР у Карадазьке відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР (див. 1937,
09.08. 1979, 20.04. 1988, 14.05. 1997)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про перейменування
Інституту використання газу в промисловості і комунальному господарстві АН УРСР в Інститут газу
АН УРСР (див. 25.06. 1949, 15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про перейменування Інституту геології горючих копалин АН УРСР в Інститут геології і геохімії горючих копалин АН УРСР
(див. 02.07. 1945, 21.02. 1951, 12.02. 1962, 15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про перейменування Інституту ливарного виробництва АН УРСР в Інститут
проблем лиття АН УРСР (див. 09.03. 1945, 15.01. 1950,
26.09.1958, 15.01. 1964, 09.02. 1996)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про перейменування Інституту машинобудування та автоматики АН УРСР у
Фізико-механічний інститут АН УРСР (див. 21.02.
1951, 15.01. 1964, 15.07. 1980)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Відділення гірничих проблем у Філію Інституту механіки
АН УРСР (див. 02.03. 1962, 15.01. 1964, 08.12. 1966,
23.10. 2002)
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28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР в Інститут
гідромеханіки АН УРСР (див. 1934, 17.07. 1937,
14.05. 1938, 17.07. 1944, 15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Інституту електротехніки АН УРСР в Інститут електродинаміки АН УРСР (див. 05.05. 1947, 15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР у Харківський
філіал Інституту механіки АН УРСР (див. 17.07. 1944,
19.04. 1948, 11.06. 1955, 15.01. 1964, 12.02. 1970,
08.01. 1971, 27.04. 1972, 23.10. 1996)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР в Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР (див. 1952,
24.12. 1954, 15.01. 1964, 21.10.1987)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Інституту теплоенергетики АН УРСР в Інститут технічної теплофізики АН УРСР (див. 05.05. 1947,
15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про реорганізацію Інституту хімії полімерів і мономерів АН УРСР в Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР (див.
23.07. 1958, 15.01. 1964)

28 грудня

Постанова РМ УРСР № 1408 про надання Полтавській гравіметричній обсерваторії функцій філії Інституту геофізики АН УРСР (див. 20-26. 01. 1936,
14.05. 1938, 15.01. 1964)

1963 р.

Херсонська гідробіологічна станція діяла на правах
відділу Інституту гідробіології АН УРСР (див. 1961,
22.02. 2002)

1963 р.

Інститут чорної металургії АН УРСР переданий у
підпорядкування Державному комітетові по чорній
металургії зі статусом головної наукової організації
1964

1 січня

Видавництво АН УРСР реорганізовано у видавництво
«Наукова думка» з подвійним підпорядкуванням –
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АН УРСР та Комітету по пресі при РМ УРСР (див.
1922, 1927, 13.01. 2006)
15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про перейменування Інституту використання газу в промисловості і
комунальному господарстві АН УРСР в Інститут газу
АН УРСР (див. 25.06. 1949, 28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про перейменування Інституту геології горючих копалин АН УРСР в
Інститут геології і геохімії горючих копалин АН
УРСР (див. 02.07. 1945, 21.02. 1951, 12.02. 1962,
28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про перейменування Інституту ливарного виробництва АН УРСР в
Інститут проблем лиття АН УРСР (див. 09.03. 1945,
15.01. 1950, 26.09.1958, 28.12. 1963, 09.02. 1996)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про перейменування Інституту машинобудування та автоматики АН
УРСР у Фізико-механічний інститут АН УРСР (див.
21.02. 1951, 28.12. 1963, 15.07. 1980)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Відділення гірничих проблем у Філію Інституту механіки АН УРСР (див. 02.03. 1962, 28.12. 1963,
08.12. 1966, 23.10. 2002)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР в Інституту гідромеханіки АН УРСР (див. 1934, 17.07. 1937,
14.05. 1938, 17.07. 1944, 28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Інституту електротехніки АН УРСР в Інститут електродинаміки АН УРСР (див. 05.05. 1947, 28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР про реорганізацію Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР у Харківський філіал Інституту механіки АН УРСР (див.
17.07. 1944, 19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963,
12.02. 1970, 08.01. 1971, 27.04. 1972, 23.10. 1996)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР в
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Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР (див.
1952, 24.12. 1954, 28.12. 1963, 21.10. 1987)
15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Інституту теплоенергетики АН УРСР в Інститут технічної теплофізики АН УРСР (див. 05.05. 1947,
28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про реорганізацію
Інституту хімії полімерів і мономерів АН УРСР в Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР
(див. 23.07. 1958, 28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про надання Полтавській гравіметричній обсерваторії функцій філії
Інституту геофізики АН УРСР (див. 20-26. 01. 1936,
14.05. 1938, 28.12. 1963)

15 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про створення чотирьох відділів Головної астрономічної обсерваторії
АН УРСР: фундаментальної астрометрії, фотографічної астрометрії, астрофізики і фізики Сонця

27 січня

Постанова Президії АН УРСР № 16 про створення
Львівського відділення Інституту економіки АН
УРСР (з 1994 – Інститут регіональних досліджень
НАН України)

3 березня

Постанова Президії АН УРСР № 45 про створення
Сектора географії при Інституті геологічних наук АН
УРСР (див. 14.02. 1967, 07.10.1970, 27.06. 1980,
17.07. 1981, 11.05. 1983, 13.11. 1991)

24 березня

Рішення РМ СРСР про створення Дослідноконструкторського бюро Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР на базі Експериментальновиробничих майстерень цього Інституту (див.
21.02. 1948, 27.09. 1952, 07.03. 1955, 14.01. 1971,
29.07. 1994)

28 липня

Постанова РМ УРСР № 805 про заснування Донецького ботанічного саду АН УРСР

28 липня

Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 805 про створення Донецького фізико-технічного інституту АН УРСР
(див. 21.05. 1965, 20.01. 1992)
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28 липня

Постанова ЦК КПУ та РМ УРСР № 805 про створення Дослідного виробництва Донецького фізикотехнічного інституту АН УРСР

липень 1964 р.

Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР присвоєно ім’я М.Т. Рильського
1965

20 березня

Постанова Президії АН УРСР № 76 про створення
Сектора нафтохімії при Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР (див. 09.12. 1976,
17.07. 1981, 03.05. 1989)

22 березня

Розпорядження Президії АН УРСР № 286 про перейменування Державної публічної бібліотеки УРСР у
Центральну
наукову
бібліотеку
АН
УРСР
(02.08. 1918, 03.05. 1919, 28.12. 1920, 13.02. 1934,
07.08. 1948, 19.02. 1988, 05.04. 1996)

16 квітня

Розпорядження РМ УРСР № 447 про створення Експериментального виробництва Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР

21 травня

Постанова РМ УРСР № 493 про створення Донецького фізико-технічного інституту АН УРСР (див.
28.07. 1964, 20.01. 1992)

21 травня,
16 червня

Постанова РМ УРСР № 493 та постанова Президії АН
УРСР № 644 про перехід Донецького відділення економіки промисловості до складу Інституту економіки
АН УРСР (див. 03.07. 1969)

8 липня

Розпорядження Президії АН УРСР № 270 про створення Сектора Фізико-технічного інституту низьких
температур АН УРСР під назвою «сектор Д»

1965 р.

Інститут чорної металургії АН УРСР підпорядкований Міністерству чорної металургії СРСР
1966

5 січня, 10 січня

Постанова РМ УРСР № 21 та постанова Президії АН
УРСР № 7 про створення Інституту теоретичної фізики АН УРСР (з 1992 – Інститут теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова АН України)
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21 січня

Постанова Президії АН УРСР № 13 про створення
Сектора хімії на базі лабораторій Фізико-технічного
інституту АН УРСР (з грудня 1966 – Донецьке відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, з 1975 – Інститут
фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР, з 1990 –
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка АН УРСР)

24 березня,
5 квітня

Розпорядження РМ УРСР № 307-р та розпорядження
АН УРСР № 423 про перейменування Українського
науково-дослідного інституту фізіології рослин АН
УРСР в Інститут фізіології рослин АН УРСР (див.
20.10. 1945, 10.05. 1956, 06.06. 1987)

14 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 99 про створення
Сектора проблем технічної механіки у складі Дніпропетровської філії Інституту механіки АН УРСР (з
1968 – Дніпропетровське Відділення Інституту механіки АН УРСР, з 1980 – Інститут технічної механіки
АН УРСР, з 1993 – Інститут технічної механіки АН
України та НКА України)

14 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 99 про створення
Експериментально-виробничих майстерень при Секторі проблем технічної механіки у складі Дніпропетровської філії Інституту механіки АН УРСР (з 1973 –
Дослідне виробництво при Дніпропетровському Відділенні Інституту механіки АН УРСР, з 1980 – СКТБ з
Дослідним виробництвом Інституту технічної механіки АН УРСР)

18 квітня,
13 липня

Розпорядження РМ УРСР № 390-р і розпорядження
Президії АН УРСР № 958 про створення Дослідного
конструкторського бюро з Дослідним виробництвом
Інституту металофізики АН УРСР (див. 24.10. 1976,
18.03. 1993, 08.07. 1994)

8 червня

Постанова РМ УРСР № 440 про створення Центрального науково-природничого музею АН УРСР (див.
26.05. 1992, 10.12. 1996)

30 липня,
14 вересня

Постанова РМ УРСР № 578 та постанова Президії АН
УРСР № 211 про створення Інституту проблем міцності АН УРСР на базі сектору міцності Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР (з 2002 – Інститут
проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України)
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18 листопада

Постанова РМ УРСР № 846 про повернення Ради по
вивченню продуктивних сил УРСР у систему АН
УРСР (див. 03.03. 1919, 06.12. 1926, 1927, 1931,
13.02. 1934, 21.05. 1938, 14.03. 1939, 1941, 12.12. 1947,
29.09. 1959, 11.04. 1963)

30 листопада,
8 грудня

Рішенням РМ СРСР № 15338 та РМ УРСР № 22-923
було створене СДКБ з інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики АН
УРСР (див. 18.01. 1967, 09.02. 1976)

8 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 323 про створення
Інституту геотехнічної механіки АН УРСР на базі Філії Інституту механіки АН УРСР (02.03. 1962,
28.12. 1963, 15.01. 1964)

26 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 352 про перетворення Сектора хімії у Донецьке відділення фізикоорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (див. 21.01. 1966, 12.06. 1975,
05.12. 1990)
1967

18 січня

Розпорядження Президії АН УРСР № 46 про створення СДКБ по інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики АН УРСР (див.
30.11. 1966, 09.02. 1976)

14 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 45 про передачу Сектора географії Інституту геологічних наук АН УРСР
до Ради по вивченню продуктивних сил УРСР (див.
03.03. 1964, 07.10.1970, 27.06. 1980, 17.07. 1981,
11.05. 1983, 13.11. 1991)

5 травня

Розпорядження Президії АН УРСР № 464 про створення Експериментально-виробничих майстерень при
Інституті проблем лиття АН УРСР (див. 14.01. 1971,
23.05. 1993)

7 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 314 про перейменування Ботанічного саду АН УРСР у Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР і надання
статусу
науково-дослідного
інституту
(див.
22.09. 1935, 23.03. 1944, 15.11. 1991, 06.10. 1999)
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29 грудня

Постанова РМ УРСР № 847 про створення Інституту
колоїдної хімії та хімії води АН УРСР на базі сектора
хімії і технології води та сектора фізичної хімії дисперсних систем Інституту загальної і неорганічної
хімії АН УРСР (див. 22.01. 1968, 11.06. 1980)
1968

5 січня

Розпорядження Президії АН УРСР № 16 про створення Експериментально-виробничих майстерень при
Інституті проблем міцності АН УРСР (з 1971 – Дослідне виробництво Інституту проблем міцності АН
УРСР, з 1972 – СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту проблем міцності АН УРСР)

22 січня

Постанова Президії АН УРСР № 25 про створення
Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР на
базі сектора хімії і технології води та сектора фізичної
хімії дисперсних систем Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР (див. 29.12. 1967, 11.06. 1980)

6 березня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 105-Б про
створення Центрального наукового архіву АН УРСР у
складі Центральної наукової бібліотеки АН УРСР з
безпосереднім підпорядкуванням Президії АН УРСР
(з 1984 – ЦНА АН УРСР введений до складу ЦНБ АН
УРСР на правах структурного підрозділу, з 1985 –
Відділ архівних фондів ЦНБ АН УРСР, з 1992 – Інститут архівознавства НБУВ)

30 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 169 про перетворення Сектора проблем технічної механіки у Дніпропетровське Відділення Інституту механіки АН УРСР
(див. 14.04.1966, 16.05. 1980, 14.07. 1993)

12 червня

Постанова Президії АН УРСР № 212 про створення
Дослідного виробництва Інституту органічної хімії
АН УРСР

19 червня

Постанова Президії АН УРСР № 221 про підпорядкування госпрозрахункового промислово-виробничого
цеху
Дніпропетровського
відділення
Фізикотехнічного інституту низьких температур АН УРСР
ЕВМ Інституту механіки АН УРСР
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8 липня

Постанова Президії АН УРСР № 240 про створення
Дослідного виробництва Інституту геотехнічної механіки АН УРСР (з 1972 – СКТБ Інституту геотехнічної механіки АН УРСР, з 1995 – СКТБ Інституту геотехнічної механіки НАН України ліквідоване)

7 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 300 про створення
Дослідного виробництва при Інституті колоїдної хімії
та хімії води АН УРСР (див. 30.12. 1980, 12.07. 1989,
19.02. 1992)

12 листопада

Постанова РМ УРСР № 568 про створення Луганського державного заповідника АН УРСР у складі двох
відділень – «Станично-Луганське» і «Стрільцівський
степ» (з 1992 – Луганський природний заповідник АН
України)

23 грудня

Постанова РМ УРСР № 649 про створення Інституту
геохімії і фізики мінералів АН УРСР на базі Сектора
геохімії, мінералогії, петрографії і корисних копалин
та Сектора металогенії Інституту геологічних наук
АН УРСР (див. 09.01. 1969, 22.04. 1991, 18.02. 1993,
08.02. 1996, 30.05. 2001)
1969

9 січня

Постанова Президії АН УРСР № 4 про створення
Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР на базі
Сектора геохімії, мінералогії, петрографії і корисних
копалин та Сектора металогенії Інституту геологічних
наук АН УРСР (з 1993 – Інститут геохімії, мінералогії
та рудоутворення АН України) (див. 23.12. 1968,
22.04. 1991, 18.02. 1993, 08.02. 1996, 30.05. 2001)

26 березня,
11 квітня

Постанова РМ УРСР № 250 та постанова Президії АН
УРСР № 359 про повернення Державного музею етнографії та художнього промислу у підпорядкування
АН УРСР (див. 11.08. 1951, 28.05. 1963, 31.05. 1982,
05.02. 1992)

26 березня

Розпорядження РМ УРСР № 250-р про повернення
Львівського науково-природознавчого музею АН
УРСР у відання АН УРСР як Державного природознавчого музею АН УРСР (02.01. 1940, 23.03. 1956,
28.05. 1963)
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12 червня,
24 червня

Постанова РМ УРСР № 360 та постанова Президії АН
УРСР № 202 про реорганізацію Сектора держави і
права АН УРСР в Інститут держави і права АН УРСР
(див. 21.04. 1949, 15.02. 1990)

3 липня,
8 липня,
11 вересня

Постанова РМ УРСР № 403 та постанови Президії АН
УРСР № 238 та № 250 про реорганізацію Донецького
відділення економіки промисловості Інституту економіки АН УРСР у Інститут економіки промисловості
АН УРСР (див. 21.05. 1965)
1970

8 січня

Постанова Президії АН УРСР № 12 про перейменування СКБ електронних цифрових та аналогових машин Інституту кібернетики АН УРСР у СКБ математичних машин і систем цього Інституту (див.
22.06. 1959, 14.05. 1963, 03.07. 1992)

12 лютого,
26 лютого

Постанова РМ УРСР та постанова Президії АН УРСР
№ 73 про реорганізацію Харківського філіалу Інституту механіки АН УРСР у Харківський філіал Інституту технічної теплофізики АН УРСР (див.
17.07. 1944, 19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963,
15.01. 1964, 08.01. 1971, 27.04. 1972, 23.10. 1996)

18 березня

Постанова РМ УРСР № 154 та постанова Президії АН
УРСР № 105 про створення Інституту ядерних досліджень АН УРСР на базі ряду відділів Інституту фізики АН УРСР

6 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 149 про створення
Дослідного виробництва на базі Експериментальновиробничих майстерень при Дніпропетровському
Відділенні Інституту механіки АН УРСР

30 квітня,
15 травня

Постанова РМ УРСР № 230 та постанова Президії АН
УРСР № 155 про створення Інституту прикладної математики і механіки АН УРСР на базі Донецького обчислювального центру АН УРСР

28 травня

Рішення Президії АН УРСР № 168 про створення
Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР
(див. 27.06. 1980, 28.02. 1983, 08.05. 1991)
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11 червня

Постанова Президії АН УРСР № 196 про створення
Дослідного виробництва при Фізико-механічному
інституті АН УРСР

7 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 289 про перепідпорядкування Сектора географії Ради по вивченню продуктивних сил УРСР Інституту геофізики АН УРСР
(див. 03.03. 1964, 14.02. 1967, 27.06. 1980, 17.07. 1981,
11.05. 1983, 13.11. 1991)

5 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 335 про створення
Дослідного виробництва Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР

30 грудня

Постанова РМ УРСР № 657 про передачу Київського
науково-дослідного інституту експериментальної і
клінічної онкології МОЗ УРСР у систему АН УРСР (з
1971 – Інститут проблем онкології АН УРСР, з 1978 –
Інститут проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького АН
УРСР, з 1990 – Інститут проблем онкології та радіобіології АН УРСР, з 1991 – Інститут експериментальної
патології, онкології і радіобіології АН України)
1971

8 січня

Наказ керівника Харківського філіалу Інституту механіки АН УРСР про реорганізацію Харківського філіалу Інституту механіки АН УРСР у Харківський
філіал Інституту технічної теплофізики АН УРСР
(див. 17.07. 1944, 19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963,
15.01. 1964, 27.04. 1972, 23.10. 1996)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 13-Б про створення Дослідного виробництва Інституту проблем
лиття АН УРСР на базі Експериментальновиробничих майстерень цього Інституту (див.
05. 05. 1967, 23.05. 1993)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про створення Дослідного виробництва Інституту проблем
міцності АН УРСР на базі Експериментальновиробничих майстерень цього інституту (див.
05.01. 1968, 20.01. 1972)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Дослідно-конструкторського бюро Ін358

ституту проблем матеріалознавства АН УРСР в Особливе кострукторсько-технологічне бюро цього Інституту (див. 21.02. 1948, 27.09. 1952, 07.03. 1955,
24.03. 1964, 29.07. 1994)
14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Експериментально-виробничих майстерень Інституту фізики АН УРСР у Дослідне виробництво цього Інституту (див. 08.02. 1950, 09.07. 1959,
22.11. 1960, 26.05. 1980)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Експериментально-виробничих майстерень Інституту механіки АН УРСР у Дослідне виробництво цього Інституту (див. 1941, 22.11. 1960)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Експериментально-конструкторських
майстерень Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця
АН УРСР у Дослідно-конструкторське підприємство
цього Інституту (див 26.02. 1998)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Експериментально-виробничих майстерень Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР у Дослідне виробництво цього Інституту (див. 17.10. 1960, 22.11. 1960)

14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 15-Б про перейменування Експериментально-виробничих майстерень Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР в
Експериментальне виробництво цього Інституту (див.
25.01. 1940, 01.01. 1945, 22.10. 1955, 22.11. 1960,
20.01. 1993)

25 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 82 про передачу
Київського науково-дослідного інституту експериментальної і клінічної онкології МОЗ УРСР у систему
АН УРСР (див. 30.12. 1970, 25.02. 1971, 14.05. 1971,
15.12. 1978, 05.12. 1990, 11.12. 1991)

26 березня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 124-Б про перейменування Дендропарку «Олександрія» у Державний дендрологічний заповідник «Олександрія» (див.
10.04. 1946, 22.06. 1983)
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7 травня

Постанова РМ УРСР № 202 про присвоєння Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника (див.
02.01. 1940, 08.09. 1944, 1947, 05.08. 1989)

11 травня,
20 травня

Постанова РМ УРСР № 207 та постанова Президії АН
УРСР № 185 про створення Донецького наукового
центру АН УРСР (див. 05.12. 1990, 29.01. 1997,
25.04.2001)

11 травня,
20 травня

Постанова РМ УРСР № 207 та постанова Президії АН
УРСР № 185 про створення Західного наукового
центру АН УРСР (див. 11.11. 1992, 29.01. 1997,
25.04.2001)

14 травня,
23 травня

Постанова РМ УРСР № 371 та постанова Президії АН
УРСР № 663 про перейменування Київського науково-дослідного інституту експериментальної і клінічної онкології АН УРСР в Інститут проблем онкології
АН УРСР (див. 30.12. 1970, 25.02. 1971, 15.12. 1978,
05. 12. 1990, 11.12. 1991)

1 липня

Постанова РМ УРСР № 306 про присвоєння Інституту
ботаніки АН УРСР ім’я М.Г. Холодного (див. 1921,
26.03. 1931)
1972

20 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 21-Б про створення Дослідного виробництва Інституту ядерних досліджень АН УРСР (див. 23.04. 1979, 29.04. 1982)

20 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 22-Б про створення СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту
проблем міцності АН УРСР на базі Дослідного виробництва цього Інституту (див. 05.01. 1968, 14.01. 1971)

7 лютого,
11 лютого

Постанова РМ УРСР № 57 та постанова Президії АН
УРСР № 50 про створення Інституту проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР на базі лабораторії Фізико-технічного інституту низьких температур
та проблемної науково-дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку та
крові Харківського інституту удосконалення лікарів
(з 1975 – Інститут проблем кріобіології та кріомедицини АН УРСР)
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24 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 71 про створення
Дослідного виробництва Інституту фізичної хімії
ім. Л.В.
Писаржевського
(див.
29.10.
1993,
06.01. 1994)

7 березня,
27квітня

Постанова РМ УРСР № 117 та постанова Президії АН
УРСР № 146 про переведення Проектноконструкторського бюро електрогідравліки в систему
АН УРСР (з 1991 – Інститут імпульсних процесів і
технологій АН України)

17 березня,
27 квітня

Постанова РМ УРСР № 118, наказ Держплану УРСР
№ 38 та постанова Президії АН УРСР № 145 про перейменування Українського науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту надтвердих
матеріалів і інструменту Держплану УРСР в Інститут
надтвердих матеріалів та підпорядкування АН УРСР
(з 1990 – Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля АН УРСР)

27 квітня,
11 травня

Постанова РМ УРСР № 190 та постанова Президії АН
УРСР № 177 про створення Інституту проблем машинобудування АН УРСР на базі Харківського філіалу
Інституту теплофізики АН УРСР (див. 17.07. 1944,
19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963, 15.01. 1964,
08.01. 1971, 23.10. 1996)

20 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 350 про створення
Львівської філії Інституту геофізики АН УРСР (див.
23.12. 1960, 22.08. 1978)

20 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 350 про створення
Львівської філії математичної фізики Інституту математики АН УРСР на базі Львівської філії Інституту
геофізики АН УРСР (див. 02.07. 1945, 22.08. 1978,
05.12. 1990)

12 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 430 про створення
Дослідного виробництва Інституту фізико-органічної
хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

12 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 432-Б про
створення СКТБ Інституту геотехнічної механіки АН
УРСР на базі Дослідного виробництва цього Інституту (див. 08.07. 1968, 03.11. 1995)
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1973
29 січня, 9 лютого

Постанова РМ УРСР № 36 та постанова Президії АН
УРСР про присвоєння Інституту біохімії АН УРСР
імені О.В. Палладіна (див. 1931)

30 березня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 133-Б про
створення філії Обчислювального центру Інституту
економіки промисловості АН УРСР при Раді по вивченню продуктивних сил України (див. 12.12. 1974,
29.12. 1991)

6 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 149 про створення
Дослідного виробництва при Дніпропетровському
Відділенні Інституту механіки АН УРСР на базі Експериментально-виробничих
майстерень
(див.
14.04. 1966, 27.07. 1980)

28 червня

Постанова Президії АН УРСР № 263 про створення
Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР
на базі Сектора молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР

12 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 325 про створення
СКТБ Інституту геофізичної механіки АН УРСР на
базі експериментально-технічного відділу СКТБ Інституту геотехнічної механіки АН УРСР (з 1975 –
СКТБ Інституту геофізики АН УРСР)

16 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 396 про створення
Львівського
відділення
Інституту
ботаніки
ім. М.Г. Холодного (з 1991 – Інститут екології Карпат
АН України)
1974

5 лютого,
24 березня

Постанова РМ УРСР № 639 та рішення Президії АН
УРСР № 8 про створення Інституту електродинаміки
АН УРСР на базі електротехнічного відділу Інституту
енергетики АН УРСР

12 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 175 про створення
СКТБ при Донецькому фізико-технічному інституті
АН УРСР
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23 квітня,
12 жовтня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 176-Б та наказ
директора Інституту електродинаміки АН УРСР № 77
про створення СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту електродинаміки АН УРСР на базі ДВ цього
Інституту

24 травня

Постанова Президії АН УРСР № 237 про ліквідацію
Дослідного виробництва Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР (див. 22.09. 1958) та створення
ОКТБ з Дослідним виробництвом Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР (див. 02.06. 1977,
01.10. 2002, 19.06. 2003)

29 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 444 про створення
СКТБ при Інституті проблем лиття АН УРСР (див.
08.05. 1992)

12 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 475 про створення
Обчислювального центру Ради по вивченню продуктивних сил України на базі філії Обчислювального
центру Інституту економіки промисловості АН УРСР
(див. 30.03. 1973, 29.12. 1991)
1975

6 лютого,
16 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 61 та розпорядження
Президії АН УРСР № 537 про створення Сектора геодинаміки вибуху Інституту геофізики АН УРСР (з
1981 – Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР)

15 травня

Постанова Президії АН УРСР № 196 про створення
СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту фізики
напівпровідників АН УРСР на базі Дослідного виробництва цього Інституту

29 травня

Постанова Президії АН УРСР № 208 про перейменування Інституту проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР в Інститут проблем кріобіології та
кріомедицини АН УРСР (див. 07.02. 1972)

12 червня

Постанова Президії АН УРСР № 214 про створення
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН
УРСР на базі Донецького відділення фізикоорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (див. 21.01. 1966, 26.12. 1966,
05.12. 1990)
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20 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 409 про створення
СКТБ Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка АН УРСР (з 1996 – Львівський центр Інституту
космічних досліджень НАН України та НКАУ)

5 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 335 про створення
Дослідного виробництва Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР

1975 р.

СКТБ Інституту геотехнічної механіки АН УРСР було
передано Інституту геофізики АН УРСР (див.
12.10. 1973)
1976

9 лютого

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 60-Б про перейменування СДКБ Інституту технічної теплофізики
в ДКТБ цього Інституту (див. 30.11. 1966, 18.01. 1967)

11 березня

Постанова Президії АН УРСР № 90 про створення
Дослідного виробництва Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР

24 жовтня

Постанова Президії АН УРСР про перетворення Дослідного конструкторського бюро Інституту металофізики АН УРСР у Дослідне конструкторськотехнологічне бюро з Дослідним виробництвом цього
Інституту (див. 18.04. 1966, 18.03. 1993, 08.07. 1994)

19 листопада

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 387-Б про
створення ДКВ медичного приладобудування при
Інституті проблем онкології АН УРСР (зараз Інститут
експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького)

9 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 437 про підпорядкування Сектора нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії АН УРСР (див.
20.03. 1965, 17.07. 1981, 03.05. 1989)

17 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 451 про створення
Дослідного виробництва при Головній астрономічній
обсерваторії АН УРСР
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1977
14 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 21-Б про створення СКТБ з Дослідним виробництвом при Інституті
фізичної хімії АН УРСР (див. 1983, 1986, 27.02. 1992)

21 березня

Постанова Президії АН УРСР № 138 і наказ Науководослідного інституту технології і організації виробництва Мінавіапром СРСР № 189/ІІІ про створення
спільного Відділу проблем тертя і зношування Інституту проблем міцності АН УРСР і НІАТ

2 червня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 236-Б про перейменування ОКТБ з Дослідним виробництвом Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР у СКТБ з
Дослідними виробництвом цього Інституту (див.
24.05. 1974, 01.10. 2002, 19.06. 2003)

21 липня

Постанова Президії АН УРСР № 332 про створення в
Одесі Фізико-хімічного інституту АН УРСР на базі
Лабораторії Інституту загальної і неорганічної хімії
АН УРСР (див. 1957, 09.12. 1983, 01.08. 1984)

4 листопада,
10 листопада

Постанова РМ УРСР № 553 та постанова Президії АН
УРСР № 425 про створення Дослідного заводу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР на базі електродного виробництва Київського сітково-електродного заводу
ім. Письменного (з 2002 – Державне підприємство
«Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ
ім. Є.О. Патона»)

1977 р.

Дослідний завод Лабораторій Інституту загальної і
неорганічної хімії АН УРСР переданий Фізикохімічному інституту АН УРСР (див. 22.11. 1960,
02.03. 1995)
1978

12 квітня,
21 квітня

Постанова РМ УРСР № 190 та постанова Президії АН
УРСР № 177 про присвоєння Інституту геофізики АН
УРСР імені С.І. Субботіна (див. 10.09. 1960)

27 червня,
19 липня

Постанова ЦК КПУ і РМ УРСР № 352 та постанова
Президії АН УРСР № 330 про створення Інституту
соціальних і економічних проблем зарубіжних країн
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АН УРСР на базі структурних підрозділів Інституту
історії АН УРСР і Інституту економіки АН УРСР
(див. 10.07. 1991)
22 серпня,
7 вересня

Постанова РМ УРСР № 428, постанова Президії АН
УРСР №366 про створення Інституту прикладних
проблем механіки і математики АН УРСР на базі
Львівської філії математичної фізики Інституту математики АН УРСР (див. 02.07. 1945, 20.10. 1972,
05.12. 1990)

15 грудня,
29 грудня

Постанова РМ УРСР № 563 та постанова Президії АН
УРСР № 571 про присвоєння Інституту проблем онкології АН УРСР імені Р.Є. Кавецького (30.12. 1970,
25.02. 1971, 14.05. 1971, 05.12. 1990, 11.12. 1991)
1979

23 квітня,
12 жовтня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 176-Б та наказ
директора Інституту електродинаміки АН УРСР № 77
про створення СКТБ з ДВ Інституту електродинаміки
АН УРСР на базі ДВ цього Інституту (див.
25.12. 1991)

23 квітня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 176-Б про
створення СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту гідромеханіки АН УРСР на базі Дослідного виробництва цього Інституту

23 квітня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 177-Б про
створення СКТБ з Експериментальним виробництвом
Інституту ядерних досліджень АН УРСР (див.
20.01. 1972, 29.04. 1982)

4 травня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 213-Б про
створення ДКТБ теплофізичного приладобудування з
Експериментальним виробництвом при Інституті технічної теплофізики АН УРСР (див. 13.07. 2005)

18 липня,
1 серпня

Постанова Президії АН УРСР № 337 та наказ по Інституту ядерних досліджень АН УРСР № 118 про
створення Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР на базі відділів фотоядерних процесів та теорії адронів (з 1992 – Інститут електронної фізики АН України)
366

9 серпня

Постанова РМ УРСР № 386 про реорганізацію Карадазького відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР у Карадазький
державний заповідник АН УРСР (див. 1937,
25.07. 1963, 20.04. 1988, 14.05. 1997)

3 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 392 про створення
Сектора магнітогідродинамічних генераторів електроенергії у складі Інституту електродинаміки АН
УРСР (див. 14.07. 1982, 06.02. 1985, 18.10. 1995,
24.12. 2002, 14.05. 2007)
1980

29 лютого

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 99-Б про створення СКТБ програмного забезпечення з Дослідним
виробництвом Інституту кібернетики АН УРСР (з
1992 – Інститут програмних систем АН України)

29 лютого

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 100-Б про
створення Дослідного підприємства Інституту геологічних наук АН УРСР (див. 26.06. 1997)

26 березня

Постанова Президії АН УРСР № 135 про створення
Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР

16 травня,
28 травня

Постанова РМ УРСР № 338 та постанова Президії АН
УРСР № 272 про створення Інституту технічної механіки АН УРСР на базі Дніпропетровського Відділення
Інституту механіки АН УРСР (див. 14.04. 1966,
30.04. 1968, 14.07.1993)

26 травня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 254-Б про організацію СКТБ фізичного приладобудування Інституту фізики АН УРСР на базі Дослідного виробництва цього Інституту (див. 08.02. 1950, 09.07. 1959,
22.11. 1960, 14.01. 1971)

11 червня

Постанова Президії АН УРСР № 293 про присвоєння
Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР імені
А.В. Думанського (див. 29.12. 1967, 22.01. 1968)

27 червня

Постанова Президії АН УРСР № 321 про перепідпорядкування Сектора географії Інституту геофізики АН
УРСР ім. С.І. Субботіна Морському гідрофізичному
інституту АН УРСР (див. 03.03. 1964, 14.02. 1967,
07.10.1970, 17.07. 1981, 11.05. 1983, 13.11. 1991)
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27 червня

Постанова Президії АН УРСР № 322 про реорганізацію Одеського відділення Інституту економіки АН
УРСР у Відділення економіки і екології Світового
океану Морського гідрофізичного інституту АН
УРСР (28.05. 1970, 28.02. 1983, 08.05. 1991)

15 липня,
23 липня

Постанова РМ УРСР № 429 та постанова Президії АН
УРСР № 374 про присвоєння Фізико-механічному
інституту імені Г.В. Карпенка (див. 21.02. 1951,
28.12. 1963, 15.01. 1964)

25 липня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 391-Б про
створення СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту технічної механіки АН УРСР (див. 14.04. 1966,
06.04. 1973)

30 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 623-Б про
створення СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН УРСР

30 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 624-Б про
реорганізацію Дослідного виробництва Інституту
колоїдної хімії та хімії води АН УРСР у СКТБ з ДВ
цього Інституту (див. 07.10. 1968, 12.07. 1989,
19.02. 1992)
1981

6 січня,
21 січня

Постанова РМ УРСР № 2 та постанова Президії АН
УРСР № 35 про присвоєння Інституту зоології АН
УРСР імені І.І. Шмальгаузена (див. 1919, 01.08. 1930,
05.03. 1939)

6 січня,
7 січня

Постанова РМ УРСР № 3 та постанова Президії АН
УРСР № 8 про створення Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР (з 2000 – Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН
України)

13 лютого

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 90-Б про створення СКТБ систем управління з дослідним виробництвом Інституту прикладної математики і механіки
АН УРСР

13 березня

Постанова Бюро Президії № 152-Б про створення
СКТБ з Дослідним виробництвом Відділення еконо368

міки і екології Світового океану Морського гідрофізичного інституту АН УРСР (див. 30.05. 1983)
15 червня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 307-Б про
створення СКТБ заходів моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР

17 липня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 407-Б про перейменування Сектора геодинаміки вибуху Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР у Відділення
геодинаміки вибуху цього Інституту (див. 06.02. 1975)

17 липня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 407-Б про перейменування Сектора географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР у Відділення географії
цього Інституту (див. 03.03. 1964, 14.02. 1967,
07.10.1970, 27.06. 1980, 11.05. 1983, 13.11. 1991)

17 липня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 407-Б про перейменування Сектора нафтохімії Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка АН
УРСР у Відділення нафтохімії цього Інституту
1982

9 березня,
17 березня

Постанова РМ УРСР № 130 та постанови Президії АН
УРСР № 137 про присвоєння Інституту кібернетики
АН УРСР імені В.М. Глушкова (13.12. 1957,
23.12. 1961, 11.05. 1962)

29 квітня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 220-Б про
об’єднання СКТБ та Дослідного виробництва Інституту ядерних досліджень АН УРСР в СКТБ з ДВ цього Інституту (див. 20.01. 1972, 23.04. 1979)

31 травня

Постанова Президії АН УРСР № 266 про реорганізацію Державного музею етнографії та художнього
промислу АН УРСР у Львівське відділення Інституту
мистецтвознавства,
фольклору
та
етнографії
ім. М.Т. Рильського АН УРСР (див. 11.08. 1951,
28.05. 1963, 29.03. 1969, 05. 02. 1992)

25 червня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 321-Б про
створення Дослідного виробництва по металообробці
вибухом Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР (див. 20.03. 1985, 13.12. 1985,
26.06. 1997)
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14 липня

Постанова Президії АН УРСР № 345 про передачу
Відділення магнітогідродинамічних генераторів електроенергії Інституту електродинаміки АН УРСР у
склад Інституту проблем моделювання в енергетиці
АН УРСР (див. 03.10. 1979, 06.02. 1985, 18.10. 1995,
24.12. 2002, 14.05. 2007)
1983

11 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 107 про створення
Відділення хімії поверхні Інституту фізичної хімії АН
УРСР (з 1986 – Інститут хімії поверхні АН УРСР, з
2007 – Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН
України)

28 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 132 про підпорядкування Відділення економіки і екології Світового океану Морського гідрофізичного інституту АН УРСР
Інституту економіки АН УРСР та перейменовання в
Одеське відділення Інституту економіки АН УРСР
(див. 28.05. 1970, 27.06. 1980, 08.05. 1991)

8 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 217 про створення
Відділення біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР
при Інституті органічної хімії АН УРСР

11 травня

Постанова Президії АН УРСР № 263 про підпорядкування Відділення географії Морського гідрофізичного
інституту АН УРСР Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР (див. 03.03. 1964, 14.02. 1967,
07.10.1970, 27.06. 1980, 17.07. 1981, 13.11. 1991)

30 травня

Постанова Президії АН УРСР № 290 про передачу
СКТБ з Дослідним виробництвом Відділення економіки і екології Світового океану Морського гідрофізичного інституту АН УРСР Фізико-хімічному інституту АН УРСР (див. 13.03. 1981)

22 червня

Постанова РМ УРСР № 311 про реорганізацію Державного дендрологічного заповідника «Олександрія»
АН УРСР у Державний дендрологічний парк «Олександрія» (див. 10.04. 1946, 26.03. 1971)

9 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 559 про створення
науково-технічного комплексу «Фізико-хімічний ін370

ститут АН УРСР» на базі Фізико-хімічного інституту,
СКТБ з дослідним виробництвом та ДЗ ФХІ (див.
1957, 21.07. 1977, 01.08. 1984)
1983 р.

Підпорядкування СКТБ з дослідним виробництвом
Інституту фізичної хімії Відділенню хімії поверхні
Інститтуту фізичної хімії АН УРСР (див. 14.01. 1977,
27.02. 1992)
1984

4 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 5-Б про введення ЦНА АН УРСР до складу ЦНБ АН УРСР на
правах структурного підрозділу (див. 06.03. 1968,
22.03. 1985, 09.09. 1992)

23 січня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 28-Б про створення Дослідного заводу спецелектрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР
(08.07. 1999)

1 серпня,
12 вересня

Постанова РМ УРСР № 314 та постанова Президії АН
УРСР № 418 про присвоєння Фізико-хімічному інституту АН УРСР імені О.В. Богатського (див. 1957,
21.07. 1977, 09.12. 1983)

10 вересня

Постанова Президії АН УРСР № 327 про створення у
Львові Відділення фізико-хімії і технології горючих
копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР
1985

6 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 63 про перейменування Відділення магнітогідродинамічних генераторів
електроенергії у Відділення високотемпературного
перетворення енергії Інституту проблем моделювання
в енергетиці АН УРСР (див. 03.10. 1979, 14.07. 1982,
18.10. 1995, 24.12. 2002, 14.05. 2007)

20 березня

Постанова Президії АН УРСР № 125 про організацію
Інженерного центру металообробки вибухом у структурі ДВ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
АН УРСР (див. 25.06. 1982, 13.12. 1985, 26.06. 1997)
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22 березня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 131-Б про
реорганізацію Центрального наукового архіву АН
УРСР у Відділ архівних фондів Центральної наукової
бібліотеки АН УРСР зі статусом наукового підрозділу
(див. 03.03. 1968, 04.01. 1984, 09.09. 1992)

1 серпня,
13 грудня

Розпорядження РМ УРСР № 465-р та постанова Бюро
Президії АН УРСР № 444-Б про створення СКТБ Інституту прикладних проблем механіки і математики
АН УРСР

18 листопада,
29 листопада

Розпорядження РМ УРСР № 660 та постанова Президії АН УРСР № 437 про створення Радіоастрономічного інституту АН УРСР на базі Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики і електроніки АН
УРСР

29 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 437 про створення
Експериментального виробництва при Радіоастрономічному інституті АН УРСР (див. 24.02 1986,
13.11. 1991)

13 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 443-Б про
створення СКТБ по металообробці вибухом з дослідним виробництвом Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР (див. 25.06. 1982,
20.03. 1985, 26.06. 1997)

23 грудня

Наказ Мінавіапрому СРСР та Президії АН УРСР
№ 504/1045 про перейменування Відділу проблем тертя і зношування у Міжгалузевий відділ триботехнічних досліджень і випробувань у складі НІАТ
1986

24 лютого

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 101-Б про
створення Експериментального виробництва при Радіоастрономічному інституті АН УРСР (див.
27.11. 1985, 13.11. 1991)

8 травня

Постанова РМ УРСР № 121-005 та постанова Президії
АН УРСР № 180 про реорганізацію Відділення хімії
поверхні Інституту фізичної хімії АН УРСР у Інститут хімії поверхні АН УРСР (див. 11.02. 1983,
31.01. 2007)
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18 серпня

Розпорядженням РМ УРСР № 475-р створено ОКТБ з
Експериментальним виробництвом Інституту хімії
поверхні АН УРСР на базі конструкторського бюро
«Іскра» (див. 27.02. 1992)

10 вересня

Постанова Президії АН УРСР № 327 про створення у
Львові Відділення фізико-хімії і технології горючих
копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР (див. 03.11. 2004)
1987

16 січня

Постанова Президії АН УРСР № 16 про реорганізацію
Відділення біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР
в Інститут біоорганічної хімії на нафтохімії АН УРСР

6 червня,
1 липня

Розпорядження РМ УРСР № 317 та постанова Президії АН УРСР № 246 про перейменування Інституту
фізіології рослин АН УРСР в Інститут фізіології рослин і генетики АН УРСР (див. 20.10. 1945,
10.05. 1956, 24.03. 1966)

18 червня,
15 липня,
24 вересня

Постанова РМ СРСР, розпорядження РМ УРСР
№ 394-рс та постанова Президії АН УРСР № 305 про
створення Інституту проблем реєстрації інформації
АН УРСР на базі конструкторського відділу та Дослідного виробництва Інституту проблем моделювання в
енергетиці АН УРСР

21 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 342 про присвоєння
Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР імені
І.М. Францевича (див. 1952, 24.12. 1954, 28.12. 1963,
15.01. 1964)
1988

19 лютого

Постанова РМ УРСР № 46 про перейменування
Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у Центральну наукову бібліотеку імені В.І. Вернадського АН
УРСР (02.08. 1918, 03.05. 1919, 28.12. 1920,
13.02. 1934, 07.08. 1948, 22.03. 1965, 05.04. 1996)

6 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 138 про створення
Інституту проблем енергозбереження АН УРСР (з
1997 – Інститут загальної енергетики НАН України)
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20 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 170 про перейменування Карадазького державного заповідника АН
УРСР у Карадазький філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР (див.
1937, 25.07. 1963, 09.08. 1979, 14.05. 1997)

20 липня,
19 вересня

Постанова Президії АН УРСР № 342 та наказ директора Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР
№ 115 про створення Відділення клітинної біології та
інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН
УРСР (з 1990 – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР)

30 грудня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 516-Б про
створення СКТБ з Експериментальним виробництвом
Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР
1989

1 лютого

Постанова Президії АН УРСР № 33 про створення
Відділення фізико-технічних проблем транспорту на
надпровідних магнітах при Інституті геотехнічної механіки АН УРСР (з 1995 – Інститут транспортних систем і технологій НАН України)

10 лютого,
2 березня

Постанова РМ УРСР № 49 та постанова Бюро Президії АН УРСР № 91-Б про створення Технічного
центру при Президії АН УРСР

20 квітня,
26 квітня

Розпорядження Президії АН УРСР № 560 та наказ
директора Дослідного виробництва при Інституті органічної хімії АН УРСР № 51 про створення при Дослідному виробництві Консультативно-інженерного
центру

3 травня

Постановою Президії АН УРСР № 181 Відділення
нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АН УРСР підпорядковане на правах структурного підрозділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР (див. 20.03. 1965, 09.12. 1976,
17.07. 1981)

12 липня

Постанова Президії АН УРСР № 259 про створення Науково-технічного інженерного центру «Водообробка»
на базі СКТБ з ДВ Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР (див. 07.10. 1968, 30.12. 1980, 19.02. 1992)
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5 серпня

Розпорядження РМ УРСР № 2364 про надання Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника статусу
науково-дослідного інституту (див. 02.01. 1940,
08.09. 1944, 1947, 07.05. 1971)
1990

15 лютого,
28 лютого

Постанова РМ УРСР № 36 та постанова Президії АН
УРСР № 64 про присвоєння Інституту держави і права АН УРСР імені В.М. Корецького (див. 21.04. 1949,
24.07. 1969)

27 квітня

Постанова Бюро Президії АН УРСР № 100-Б про відокремлення історико-археологічного заповідника
«Ольвія» від Інституту археології АН УРСР
(28.02. 1938, 01.04. 1946, 1952)

11 травня,
31 травня,
6 червня

Розпорядження РМ СРСР № 736, розпорядження РМ
УРСР № 224, постанова Президії АН УРСР № 160
про створення Інституту клітинної біології та генетичної інженерії АН УРСР на базі Відділення клітинної
біології та інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (див. 20.07. 1988)

3 жовтня

Постанова Президії АН УРСР № 243 про перейменування кафедри іноземних мов АН УРСР в Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов АН
УРСР (див. 02.07. 1954)

21 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 301 про перейменування Інституту історії АН УРСР в Інститут історії
України АН УРСР (див. 23.07. 1936, 06.09. 1952)

21 листопада

Постанова Президії АН УРСР № 306 про присвоєння
Інституту надтвердих матеріалів АН УРСР імені
В.М. Бакуля (див. 17.03. 1972)

5 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 313 про присвоєння
Інституту прикладних проблем механіки і математики
АН УРСР імені Я.С. Підстригача (див. 02.07. 1945,
23.12. 1960, 20.10. 1972, 22.08. 1978)

5 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 313 про присвоєння
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН
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УРСР імені Л.М. Литвиненка (див. 21.01. 1966,
26.12. 1966, 12.06. 1975)
5 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 314 про надання Донецькому науковому центру статусу юридичної особи
в структурі АН УРСР (див. 11.05. 1971, 29.01. 1997,
25.04. 2001)

5 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 318 про створення
Львівського
відділення
Інституту
літератури
ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР

5 грудня

Постанова Президії АН УРСР № 319 про перейменування Інституту проблем онкології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР в Інститут проблем онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР (див. 30.12. 1970,
25.02. 1971. 14.05. 1971, 15.12. 1978, 11.12. 1991)
1991

11 січня,
6 лютого

Постанова РМ УРСР № 7 та постанова Президії АН
УРСР № 36 про створення Інституту сорбції та проблем ендоекології АН УРСР на базі Відділення сорбції та тонкого неорганічного синтезу і СКТБ з експериментальним виробництвом Інституту загальної та
неорганічної хімії АН УРСР

20 березня

Постанова Президії АН УРСР № 90/26А про створення Українського мовно-інформаційного фонду на базі
підрозділів Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні
АН УРСР та Відділення наукової інформації Інституту математики АН УРСР

5 квітня,
22 квітня

Розпорядження РМ УРСР № 123-р та постанова Президії АН УРСР № 113 про створення Інституту імпульсних процесів і технологій АН УРСР на базі Проектно-конструкторського бюро електрогідравліки АН
УРСР (див. 07.03. 1972)

22 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 108 про створення
Відділення радіогеохімії навколишнього середовища
як структурного підрозділу Інституту геохімії і фізики
мінералів АН УРСР (див. 19.02. 1996, 28.10. 1996,
12.07. 2000, 16.05. 2001)
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22 квітня

Постанова Президії АН УРСР № 109 про створення
Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень і підпорядкування Президії АН УРСР

8 травня,
7 жовтня

Постанови Президії АН України № 127 та № 270 про
створення Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень АН України на базі Одеського відділення Інституту економіки АН України (див.
28.05. 1970, 27.06. 1980, 28.02. 1983)

14 червня

Постанова КМ УРСР про присвоєння Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова (16.11 1939,
06.02. 1992)

26 червня

Постанова Президії АН УРСР № 192 про створення
Відділення релігієзнавства в Інституті філософії АН
УРСР

10 липня

Постанова Президії АН УРСР № 212 про створення
Карпатського
відділення
Інституту
геофізики
ім. С.І. Субботіна АН УРСР на базі геофізичних відділів Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР

10 липня

Постанови Президії АН УРСР № 222 про ліквідацію
Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР (див. 27.06. 1978)

18 липня

Постанова Президії АН УРСР № 236 про створення
Науково-інженерного центру по розробці та впровадженню
технологій
використання
амонійнокарбонатних сполук у сільському господарстві
«АКСО» на базі відділу проблем застосування амонійно-карбонатних сполук Інституту фізіології рослин
і генетики АН УРСР (див. 29.12. 1992 р.)

7 жовтня

Постанова Президії АН України № 269 про створення
Інституту української мови АН України на базі відділу теорії й історії української мови, лексикології та
лексикографії, культури мови Інституту мовознавства
ім. О.О. Потебні АН України

15 жовтня,
25 грудня

Розпорядження КМ України № 304-р та постанова
Президії АН України № 348 про передачу Наукововиробничого об’єднання «Монокристалреактив» у
377

систему АН України і створення на його базі Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів»
22 жовтня

Постанова Президії АН України № 275 про створення
Інституту екології Карпат АН України на базі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН України (див. 16.11. 1973)

13 листопада

Постанова Президії АН України № 300 про створення
Інституту географії АН України на базі Відділення
географії Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН
України (див. 03.03. 1964, 14.02. 1967, 07.10.1970,
27.06. 1980, 17.07. 1981, 11.05. 1983)

13 листопада

Постанова Президії АН України № 304 про перейменування Експериментального виробництва Радіоастрономічного інституту АН України в Експериментально-технологічний відділ цього Інституту (див.
29.11. 1985, 24.02. 1986)

15 листопада,
11 грудня

Постанова КМ України № 323 та постанова Президії
АН України № 329 про присвоєння Ботанічному саду
імені М.М. Гришка і перейменування в Центральний
ботанічний сад ім. М.М. Гришка АН України (див.
22.09. 1935, 23.03. 1944, 07.12. 1967, 06.10. 1999)

11 грудня

Постанова Президії АН України № 328 про створення
Інституту національних відносин і політології АН
України (з 1997 – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, з 2005 – Інститут
політичних
і
етнонаціональних
досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України)

11 грудня

Постанова Президії АН України № 332 про перейменування Інституту проблем онкології та радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького АН України в Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького АН України (див. 30.12. 1970,
25.02. 1971, 14.05. 1971, 05.12. 1990)

11 грудня

Постанова Президії АН України № 329 про присвоєння Фізико-технічному інституту низьких температур
АН України імені Б.І. Вєркіна (див. 11.05. 1960)
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25 грудня

Постанова Президії АН України № 343 про реорганізацію СДКБ Інституту електродинаміки АН України в
структурний підрозділ цього Інституту (див.
23.04. 1979)

29 грудня

Постанова Бюро Президії АН України № 354-Б про
ліквідацію Обчислювального центру Ради по вивченню продуктивних сил України (див. 30.03. 1973,
12.12. 1974)
1992

20 січня

Постанова Президії АН України № 16 про присвоєння
Донецькому фізико-технічному інституту АН України імені О.О. Галкіна (див. 28.07. 1964, 21.05. 1965)

5 лютого

Постанова Президії АН України № 34 про організацію Інституту народознавства АН України на базі
Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН
України (див. 11.08. 1951, 28.05. 1963, 29.03. 1969,
31.05. 1982)

6 лютого

Розпорядження КМ України № 70-рд про передачу
Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова у підпорядкування АН України (див. 16.11. 1939, 14.06.
1991)

19 лютого

Постанова Президії АН України № 53 про присвоєння
Інституту теоретичної фізики АН України імені
М.М. Боголюбова (див. 05.01. 1966)

19 лютого

Постанова Президії АН України № 55 про реорганізацію Науково-технічного інженерного центру «Водообробка» у Технологічне відділення в структурі
Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського АН України (див. 07.10.1968, 30.12. 1980,
12.07. 1989)

27 лютого

Наказ директора Інституту хімії поверхні № 35 про
припинення діяльності ОКТБ з Експериментальним
виробництвом Інституту хімії поверхні АН України
(див. 18.08. 1986) та СКТБ з Дослідним виробництвом
Інституту хімії поверхні АН України як самостійних
організацій (див. 14.01. 1977, 1983)
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8 травня,
23 травня

Постанова Президії АН України № 122 та наказ директора Інституту проблем лиття АН України № 21 про
ліквідацію СКТБ цього Інституту (29.11. 1974)

20 травня

Постанова Президії АН України № 150 про створення
наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі
при Інституті геологічних наук АН України (з 2005 –
Державна установа «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН
України»)

26 травня

Розпорядження Президії АН України № 484 про зміну
статусу Центрального науково-природничого музею
АН України – Музей отримав статус самостійної наукової установи при Президії АН України (див.
08.06. 1966, 10.12. 1996)

30 червня

Розпорядження Президії АН України № 616р про
ліквідацію Зовнішньоторговельної фірми «Сплав»
МНТК «Порошкова металургія»

3 липня

Постанова Президії АН України № 193 про створення
Інституту проблем математичних машин і систем АН
України на базі СКБ математичних машин і систем
Інституту
кібернетики
ім.
В.М.
Глушкова
(22.06. 1959, 14.05. 1963, 08.01. 1970)

3 липня

Постанова Президії АН України № 194 про створення
Інституту програмних систем АН України на базі
СКТБ програмного забезпечення з ДВ Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України (див.
29.02. 1980)

16 липня

Постанова Президії АН України № 218 про створення
Відділення таймерних обчислювальних пристроїв Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України
(з 1993 – Центр таймерних обчислювальних систем
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України)

3 вересня,
7 жовтня

Наказ Фонду державного майна України № 364 та
постанова Президії АН України № 265 про перетворення Науково-дослідного Інституту електромеханіки
Мінмашпрому України у Відділення магнетизму Інституту електродинаміки АН України
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9 вересня,
30 вересня

Постанова Президії АН України № 241 та наказ директора ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України № 8
про створення Інституту архівознавства на основі
Відділу архівних фондів ЦНБ як науково-дослідного
підрозділу Бібліотеки з функціями головного архівного підрозділу в системі АН України (див. 06.03. 1968,
04.01. 1984, 22.03. 1985)

21 вересня

Постанова Президії АН України № 254 про створення
Інституту електронної фізики АН України на базі
Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України (див. 18.07. 1979)

21 жовтня

Постанова Президії АН України № 281 про створення
Міжнародного інституту клітинної біології АН
України

11 листопада

Постанова Президії АН України № 301 про надання
Західному науковому центру АН України статусу
юридичної особи у структурі АН України (див.
11.05. 1971, 29.01. 1997, 25.04. 2001)

29 грудня

Розпорядження Президії АН України № 1135 про передачу Науково-інженерного центру по розробці та
впровадженню технологій використання амонійнокарбонатних сполук у сільському господарстві
«АКСО» Інституту фізіології рослин та генетики АН
України у підпорядкування Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії АН України (18.07. 1991)

30 грудня

Постанова Президії АН України № 353 перейменування Інституту напівпровідників АН України в Інститут фізики напівпровідників АН України (див.
03.09.1960, 25.12. 2002, 04.02. 2003)

1992 р.

Луганський державний заповідник АН України отримав нову назву – Луганський природний заповідник
АН України (див. 12.11. 1968)
1993

20 січня

Постанова Президії АН України № 6 про реорганізацію Інституту суспільних наук АН України в Інститут
українознавства АН України (див. 02.01. 1940,
21.02. 1951, 28.05. 1993)
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20 січня

Постановою Президії АН України № 11 Експериментальне виробництво Інституту радіофізики і електроніки включене у склад цього Інституту на правах
структурного
підрозділу
(див.
25.01.
1940,
01.01. 1945, 22.10. 1955, 22.11. 1960, 14.01. 1971)

21 січня,
3 лютого

Розпорядження Президента України № 5/93-р та постанова Президії АН України № 34 про входження
Національного інституту економічних програм у
склад АН України (з 1995 – Інститут Росії НАН України, з 1997 – Інститут Росії НАН України ліквідований)

18 лютого

Постанова Президії АН України № 45 про перейменування Інституту геохімії і фізики мінералів АН
України в Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення АН України (див. 23. 12. 1968, 09.01. 1969,
22.04. 1991, 08.02. 1996, 30.05. 2001)

18 березня

Постанова Президії АН України про реорганізацію
ДКТБ з Дослідним виробництвом Інституту металофізики АН України у Дослідне виробництво цього
Інституту (див. 18.04. 1966, 24.10. 1976, 08.07. 1994)

28 травня,
30 червня

Постанова Президії АН України № 156 та наказ директора Інституту проблем лиття АН України № 12 про
ліквідацію Дослідного виробництва цього Інституту
(див. 05.05. 1967, 23.05. 1993)

28 травня

Постанова Президії АН України № 157 про присвоєння Інституту українознавства АН України імені
І.П. Крип’якевича (02.01. 1940, 21.02. 1951, 20.01. 1993)

9 червня

Постанова Президії АН України № 174 про присвоєння Інституту механіки АН України імені С.П. Тимошенка (див. 30.11. 1918, 15.06. 1929, 29.12. 1959,
12.01. 1960)

14 липня

Постанова Президії АН України № 220 та наказ Національного
космічного
агентства
України
№ 206/64 про надання Інституту технічної механіки
статусу подвійного підпорядкування АН України та
НКА України (див. 14.04. 1966, 30.04. 1968,
16.05.1980)
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29 вересня

Постанова Президії АН України № 270 про присвоєння Інституту загальної та неорганічної хімії АН
України імені В.І. Вернадського (див. 26.06. 1931,
12.06. 1945)

20 жовтня

Постанова Президії АН України № 307 про перейменування Відділення таймерних обчислювальних пристроїв Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН
України в Центр таймерних обчислювальних систем
цього Інституту (див. 16.07. 1992)

29 жовтня

Постанова Бюро Президії АН України № 302-Б про
створення Виробничо-технологічного комплексу малих колективних підприємств на базі Дослідного виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН України (див. 24.02. 1972, 06.01. 1994,
28.07. 1999)
1994

6 січня

Наказ директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського № 1 про створення Виробничотехнологічного комплексу малих колективних підприємств на базі Дослідного виробництва Інституту
фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН України
(див. 24.02. 1972, 29.10. 1993, 28.07. 1999)

20 січня

Постанова Президії АН України № 16 про присвоєння
Донецькому фізико-технічному інституту АН України імені О.О. Галкіна

22 березня

Указ Президента України № 100/94 про надання АН
статусу національної – НАН України (див.
14.11. 1918)

8 липня

Постанова Бюро Президії НАН України № 195-Б про
реорганізацію Дослідного виробництва Інституту металофізики у Відділ цього Інституту (див. 18.04. 1966,
24.10. 1976, 18.03. 1993)

29 липня

Постанова Бюро Президії НАН України № 176-Б про
ліквідацію ОКТБ Інституту проблем матеріалознавства НАН України (див. 21.02. 1948, 27.09. 1952,
07.03. 1955, 24.03. 1964, 14.01. 1971)
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19 жовтня

Постанова Президії НАН України № 233 про створення Інституту регіональних досліджень НАН
України на базі Львівського відділення Інституту
економіки НАН України (див. 27.01. 1964)

1994 р.

Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії
ім. М.Т. Рильського НАН України було перейменовано в Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (див.
25.07. 1936, 1941, 14.07. 1944)
1995

15 лютого

Постанова Президії НАН України № 47 про створення Інституту транспортних систем і технологій НАН
України на базі Відділення фізико-технічних проблем
транспорту на надпровідних магнітах Інституту геотехнічної механіки НАН України (див. 01.02. 1989)

2 березня

Постанова Президії НАН України № 63-Б про ліквідацію ДЗ Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (див. 22.11. 1960, 1977)

15 березня

Постанова Президії НАН України № 69 про реорганізацію Національного інституту економічних програм
НАН України в Інститут Росії НАН України (див.
21.01. 1993, 26.04. 1997)

12 липня

Рішення НАН України та НКА України про надання
Інституту технічної механіки НАН України функцій
головного інституту у ракетно-космічній галузі
України

18 жовтня

Постанова Президії НАН України № 264 про створення Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій НАН України та Міністерства палива та
енергетики України на базі Відділення високотемпературного перетворення енергії Інституту проблем
енергозбереження НАН України (див. 03.10. 1979,
14.07. 1982, 06.02. 1985, 24.12. 2002, 14.05. 2007)

3 листопада

Наказ директора Інституту геотехнічної механіки
НАН України № 27 про ліквідацію СКТБ цього Інституту (див. 08.07. 1968, 12.12. 1972)
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1996
11 січня

Постанова Президії НАН України № 14 про присвоєння Інституту радіофізики і електроніки НАН України
імені О.Я. Усикова (див. 22.09. 1955)

8 лютого,
25 вересня,
28 жовтня

Постанова НАН України та Держкомгеології України
№ 36, постанова Президії НАН України № 292 та спільний наказ НАН України і Держкомгеології України
№ 227–120 про подвійне підпорядкування Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
та Держкомгеології України (див. 23.12. 1968,
09.01. 1969, 22.04. 1991, 18.02. 1993, 30.05. 2001)

9 лютого

Постанова Президії НАН України № 49 про перейменування Інституту проблем лиття НАН України в Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН
України (див. 09.03. 1945, 15.01. 1950, 26.09.1958,
28.12. 1963, 15.01. 1964)

9 лютого,
14 лютого,
19 лютого

Постанова Президії НАН України № 50 та наказ НКА,
розпорядження Президії АН УРСР № 237 про створення Державного наукового центру радіогеохімії
навколишнього середовища НАН України на базі ліквідованих Відділення радіогеохімії навколишнього
середовища та Відділення металогенії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України
(див. 22.04. 1991, 28.10. 1996, 12.07. 2000, 16.05. 2001)

9 лютого,
14 лютого,
8 квітня

Постанова Президії НАН України № 50, угода між
НАН України та НКАУ та спільний наказ НАН
України та НКАУ № 55/63 про створення Інституту
космічних досліджень НАН України та НКАУ

11 березня

Постанова Бюро Президії НАН України № 81-Б про
ліквідацію Обчислювального центру Інституту регіональних досліджень НАН України

5 квітня

Указ Президента України № 244/96 про перейменування Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України у Національну бібліотеку
України імені В.І. Вернадського НАН України
(02.08. 1918, 03.05. 1919, 28.12. 1920, 13.02. 1934,
07.08. 1948, 22.03. 1962, 19.02. 1988)
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8 квітня

Наказ НАН України та НКА України № 55/63 про організацію Львівського центру Інституту космічних
досліджень НАН України та НКА України на базі
СКТБ Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (див. 20.10. 1975)

10 липня

Постанова Президії НАН України № 233 про надання
статусу подвійного підпорядкування Українському
проектнодержавному
науково-дослідному
конструкторському Інституту гірничої геології і маркшейдерської справи Мінвуглепрому України та НАН
України (див. 31.07. 1998)

25 вересня

Постанова Президії НАН України № 293 про присвоєння Інституту металофізики НАН України імені
Г.В. Курдюмова (див. 15.11. 1945, 09.03. 1955)

23 жовтня

Постанова Президії НАН України № 340 про присвоєння Інституту проблем машинобудування НАН
України імені А.М. Підгорного (див. 17.07. 1944,
19.04. 1948, 11.06. 1955, 28.12. 1963, 15.01. 1964,
08.01. 1971, 27.04. 1972)

28 жовтня

Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища НАН України отримав подвійне
підпорядкування НАН України та МНС України (див.
22.04. 1991, 19.02. 1996, 12.07. 2000, 16.05. 2001)

10 грудня,
25 грудня

Указ Президента України № 1186/96 та постанова
Президії НАН України № 406 про надання Центральному науково-природничому музею НАН України
статусу національного (див. 08.06. 1966, 26.05. 1992)
1997

29 січня

Спільна постанова/наказ Президії НАН України та
Міністерства у справах науки і технологій України
№ 43/33 про надання Донецькому науковому центру
подвійного підпорядкування – НАН України і Міністерству у справах науки і технологій України (див.
11.05. 1971, 05.12. 1990)

29 січня

Спільна постанова/наказ Президії НАН України та
Міністерства у справах науки і технологій України
№ 43/33 про надання Західному науковому центру
подвійного підпорядкування – НАН України і Мініс386

терству у справах науки і технологій України та надано назву – Державний західний науковий центр (див.
11.05. 1971, 11.11. 1992, 25.04. 2001)
26 лютого

Постанова Президії НАН України № 83 про реорганізацію Інституту проблем енергозбереження НАН
України в Інститут загальної енергетики НАН України (див. 06.04. 1988)

18 березня

Постанова Президії НАН України № 101 про підпорядкування Науково-технічного центру «Міжгалузевий відділ триботехнічних досліджень і випробувань»
НАН України

26 квітня,
27 травня

Постанова КМ України № 400 та розпорядження Президії НАН України № 847 про ліквідацію Інституту
Росії НАН України (див. 21.01. 1993, 15.03. 1995)

14 травня

Постанова Президії НАН України № 182 про створення Карадазького природного заповідника НАН
України (див. 1937, 25.07. 1963, 09.08. 1979,
20.04. 1988)

26 червня

Постанова Президії НАН України № 238 про ліквідацію Дослідного підприємства Інституту геологічних
наук НАН України (див. 29.02. 1980)

26 червня

Постанова Президії НАН України № 250 про реорганізацію СКТБ з ДВ у Науково-інженерний центр
«Матеріалообробка вибухом» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (див.
25.06. 1982, 20.03. 1985, 13.12. 1985)

19 липня,
5 вересня

Постанова КМ України № 772 та постанова Президії
НАН України № 298 про створення Інституту економічного прогнозування НАН України (див.
06.07. 2005)

28 жовтня,
9 грудня

Постанова КМ України № 1190 та постанова Президії
НАН України № 403 про присвоєння Інституту філософії НАН України імені Г.С. Сковороди (див.
03.07. 1946, 06.11. 1946)

5 листопада

Постанова Президії НАН України № 368 про перейменування Інституту національних відносин і політології НАН України в Інститут політичних і етнонаціо387

нальних досліджень НАН України (див. 11.12. 1991,
14.12. 2005)
1998
26 лютого

Розпорядженням Президії НАН України Дослідноконструкторське підприємство Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця НАН України було ліквідоване
(див. 14.01. 1971)

31 липня,
24 вересня,
20 жовтня

Розпорядження КМ України № 625, спільний наказ
НАН України і Міністерства вугільної промисловості
України № 405/261 та постанова Президії НАН України № 353 про підпорядкування НАН України Українського державного науково-дослідного і проектноконструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) Мінвуглепрому та НАН України (див. 10.07. 1996)
1999

8 липня

Постанова Бюро Президії НАН України № 228-Б про
перейменування ДЗ спеціальної електрометалургії
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН
України у Державне підприємство «ДЗ спеціальної
електрометалургії
Інституту
електрозварювання
ім. Є.О. Патона» (див. 23.01. 1984)

28 липня

Розпорядження Президії НАН України № 1014 про
надання МКП «Каталіз і екологія» Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України статусу
державного підприємства (див. 24.02. 1972,
29.10. 1993, 06.01. 1994)

6 жовтня,
20 жовтня

Указ Президента України та постанова Президії НАН
України № 328 про надання Центральному ботанічному саду ім. М.М. Гришка статусу національного
(див. 22.09. 1935, 23.03. 1944, 07.12. 1967, 15.11. 1991)
2000

9 лютого

Постанова Президії НАН України № 32 про присвоєння Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН
України імені Г.Є. Пухова
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17 березня

Постанова Бюро Президії НАН України № 72-Б про
ліквідацію Київського експериментального заводу
твердих сплавів твердосплавного і алмазного інструменту Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

28 квітня,
30 березня

Постанова Бюро Президії НАН України № 128-Б та
рішення Міжгалузевої координаційної ради з питань
будівництва вітрових електростанцій № 11 про створення Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики при Інституті електродинаміки НАН
України (з 2003 – Інститут відновлювальної енергетики НАН України)

12 липня

Постанова Президії НАН України № 208 про перейменування Державного наукового центру радіо геохімії
навколишнього середовища НАН України та МНС
України в Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України (див.
22.04. 1991, 19.02. 1996, 28.10. 1996, 16.05. 2001)

8 листопада,
22 листопада

Постанова КМ України № 1675 та постанова Президії
НАН України № 321 про присвоєння Інституту проблем
моделювання в енергетиці НАН України імені
Г.Є. Пухова (див. 06.01. 1981)
2001

25 квітня

Наказ Міністерства освіти і науки України та НАН
України № 347/107 про перейменування Державного
західного наукового центру в Західний науковий
центр НАН України та МОН України (11.05. 1971,
11.11. 1992, 29.01. 1997)

25 квітня

Наказ Міністерства освіти і науки України та НАН
України №347/107 Донецький науковий центр отримав подвійне підпорядкування НАН України та МОН
України (11.05. 1971, 05.02.1990, 29.01. 1997)

27 квітня

Постанова Президії НАН України № 151 про перепідпорядкування Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України та Держкомгеології
України НАН України (див. 23.12. 1968, 09.01. 1969,
22.04. 1991, 18.02. 1993, 08.02. 1996)
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16 травня

Наказ Президії НАН України та МНС України
№ 136/123 про перейменування Державного наукового
центру радіогеохімії навколишнього середовища НАН
України та МНС України в Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
(див. 22.04. 1991, 19.02. 1996, 28.10. 1996, 12.07.2000)
2002

22 лютого

Постанова Бюро Президії НАН України № 36-Б про
створення Херсонської гідробіологічної станції НАН
України на базі Херсонської науково-дослідної гідробіологічної станції Інституту гідробіології НАН
України (див. 1961, 1963)

8 липня

Постанова Президії НАН України № 176 про ліквідацію СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

1 жовтня

Постанова Президії НАН України № 233 про реорганізацію СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту
радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН
України шляхом приєднання до цього Інституту (див.
24.05. 1974, 02.06. 1977, 19.06. 2003)

23 жовтня

Постанова Президії НАН України № 248 про присвоєння Інституту геотехнічної механіки НАН України імені М.С. Полякова (див. 02.03. 1962, 28.12. 1963,
13.01. 1964, 08.12. 1966)

23 жовтня

Постанова Президії НАН України № 248 про присвоєння Інституту проблем міцності НАН України
імені Г.С. Писаренка (див. 30.07. 1966)

24 грудня

Розпорядження Президії НАН України № 782 про перейменування Дослідного заводу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України у Державне підприємство «Дослідний
завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона» (див. 04.11. 1977)

24 грудня

Наказ НАН України та Міністерства палива та енергетики України № 464/752 про створення Інституту
вугільних енерготехнологій НАН України та Мінпаливенерго України (див. 03.10. 1979, 14.07. 1982,
06.02. 1985, 18.10. 1995, 14.05. 2007)
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25 грудня

Розпорядження КМ України № 714-р про присвоєння
Інституту фізики напівпровідників НАН України імені В.Є. Лашкарьова (див. 03.09. 1960, 30.12. 1992,
04.02. 2003)
2003

4 лютого

Постанова Президії НАН України № 6 про присвоєння Інституту фізики напівпровідників НАН України
імені В.Є. Лашкарьова (див. 03.09. 1960, 30.12. 1992,
25.12. 2002)

19 червня

Наказ директора Інституту радіофізики і електроніки
ім. О.Я. Усикова НАН України № 25 про реорганізацію СКТБ з Дослідним виробництвом Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України шляхом приєднання до цього Інституту (див.
24.05. 1974, 02.06. 1977, 01.10. 2002)

8 жовтня

Постанова Президії НАН України № 242 про реорганізацію Інституту економіки НАН України в
Об’єднаний інститут економіки НАН України (див.
27.07. 1936, 13.12. 1936, 06.07. 2005)

10 грудня

Постанова Президії НАН України № 299 про створення Інституту відновлювальної енергетики НАН
України (див. 28.04. 2000)
2004

3 листопада

Постанова Президії НАН України № 296 про перепідпорядкування Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України у підпорядкування Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України як Відділення фізико-хімії горючих копалин (див. 10.09. 1986)
2005

6 липня

Постанова Президії НАН України № 139 про перейменування Інституту економіки та прогнозування НАН
України у Державну установу «Інститут економіки та
прогнозування» НАН України (див. 19.07. 1997)

6 липня

Постанова Президії НАН України № 139 про ліквідацію Об’єднаного інституту економіки НАН України
(27.07. 1936, 13.12. 1936, 08.10. 2003)
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13 липня

Постанова Бюро Президії НАН України № 14-Б про
ліквідацію ДКТБ теплофізичного приладобудування з
експериментальним виробництвом Інституту технічної теплофізики НАН України (див. 04.05. 1979)

11 жовтня

Розпорядження Президії НАН України № 584 про перейменування Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі при Інституті геологічних наук НАН
України у Державну установу «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук НАН України» (див. 20.05. 1992)

14 грудня

Постанова Президії НАН України № 280 про присвоєння Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені І.Ф. Кураса (див.
11.12. 1991, 05. 11. 1997)
2006

13 січня

Розпорядження Президії НАН України № 13 про перейменування Державного видавництва «Наукова думка» у Державне підприємство «Науково-виробниче
підприємство Видавництво «Наукова думка» НАН
України (див. 1922, 1927, 01.01. 1964)
2007

31 січня

Постанова Президії НАН України № 30 про присвоєння Інституту хімії поверхні НАН України імені
О.О. Чуйка (див. 11.02. 1983, 08.04. 1986)

14 травня

Накази НАН України та Мінпаливенерго України
№ 145 та № 230 про підпорядкування Інституту вугільних енерготехнологій НАН України (див.
03.10. 1979, 14.07. 1982, 06.02. 1985, 18.10. 1995,
24.12. 2002)
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Австрійська академія наук – 26

Аграрно-економічний інститут АН УРСР – 283
Адміністрація Президента України – 272, 284
Академія наук Білоруської РСР – 285
Академія наук Китайської Народної Республіки – 26
Академія наук Молдавської РСР – 285
Академія наук Німецької Демократичної Республіки – 26
Академія наук СРСР – 19, 25, 26, 30, 291
Академія суспільних наук при ЦК ВКП(б) – 291
Академія суспільних наук при ЦК Соціалістичної єдиної партії
Німеччини – 289
Албанська академія наук – 26
Асоціація бібліотек України – 306
Астрономічна обсерваторія в м. Турин (Італія) – 92
Астрономічна обсерваторія Каліфорнійського університету (США) – 92
Астрономічна обсерваторія Цинцинаті (США) – 92
Астрономічна рада АН СРСР – 92
Астрономічний комітет АН УРСР – 27

Бібліотечна комісія ВУАН – 308

Бібліотечна комісія Фізично-математичного відділу ВУАН – 308
Бібліотечна рада АН УРСР, НАН України – 311
Бібліотечна рада при Президії АН СРСР – 306
Біологічний інститут ім. Ф.З. Омельченка – 240
Болгарська академія наук – 26
Болівійська національна академія – 93
Ботанічний кабінет (музей) та Гербарій ВУАН – 236
Ботанічний сад Інституту ботаніки АН УРСР, Ботанічний сад АН УРСР,
Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР,
Республіканський ботанічний сад ім. М.М. Гришка АН України, Центральний ботанічний сад ім. М.М. Гришка АН України, Національний
ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України – 256, 257, 264, 265

Варненський

Вищий інститут народного господарства ім. Д. Благоєва
(Болгарія) – 281
Варшавський університет – 260
ВАСГНІЛ – 244
ВДНГ СРСР – 278
ВДНГ УРСР – 133
Верховна Рада УРСР, України – 19, 80, 284, 288, 302
Видавництво ВУАН, АН УРСР, Комітету по пресі при РМ УРСР – 39
Вилківська науково-експериментальна база Інституту гідробіології АН
УРСР – 250
Відділ геофізики Інституту геології корисних копалин АН УРСР – 52
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Відділ історії техніки при Бюро Відділення технічних наук АН УРСР – 28
Відділення біологічних наук АН УРСР – 30
Відділення біоорганічної хімії Інституту органічної хімії АН УРСР – 193
Відділення біохімії, біофізики і фізіології АН УРСР – 31
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України – 221
Відділення високотемпературного перетворення енергії Інституту проблем
енергозбереження НАН України – 174
Відділення географії Інституту географії АН України – 123
Відділення географії Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР – 123
Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН
УРСР – 117
Відділення загальної біології АН УРСР, НАН України – 32, 236
Відділення економіки АН України, НАН України – 272
Відділення економіки і екології Світового океану Морського
гідрофізичного інституту АН УРСР – 280
Відділення економіки промисловості Сталінського науково-дослідного
вугільного інституту, Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірській промисловості, Донецького раднаргоспу – 274
Відділення економіки, історії, філософії та права АН УРСР – 34
Відділення інформатики НАН України – 53, 56, 61
Відділення історії, філософії та права АН УРСР, НАН України – 34, 35,
290, 294, 296, 298, 300, 302, 311
Відділення клітинної біології та інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР – 236, 239, 246
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства АН УРСР, НАН
України – 35, 313
Відділення магнетизму Інституту електродинаміки НАН України – 171
Відділення магнітогідродинамічних генераторів електроенергії Інституту
електродинаміки АН УРСР, Інституту проблем моделювання в
енергетиці АН УРСР – 174
Відділення математики НАН України – 46
Відділення математики, механіки і кібернетики АН УРСР – 29
Відділення математики і кібернетики АН УРСР – 60
Відділення металогенії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення
НАН України – 185
Відділення механіки НАН України – 64
Відділення наук про Землю і космос АН УРСР – 29
Відділення наук про Землю НАН України – 29, 110
Відділення наукової інформації Інституту математики АН УРСР – 324
Відділення нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АН
УРСР – 205
Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка АН УРСР – 204
Відділення океанології і географії АН УРСР – 280
394

Відділення природних дисперсних систем Інституту колоїдної хімії та
хімії води ім. А.В. Думанського АН УРСР – 207
Відділення «Провальський степ» Луганського державного заповідника АН
УРСР – 269
Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики і електроніки АН
УРСР – 104
Відділення радіогеохімії навколишнього середовища Інституту геохімії і
фізики мінералів АН УРСР – 185
Відділення радіогеохімії навколишнього середовища Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення НАН України – 185
Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН УРСР, НАН України –
299, 301
Відділення сільськогосподарських наук АН УРСР – 32, 33, 148
Відділення «Станично-Луганське» Луганського державного заповідника
АН УРСР – 269
Відділення «Стрільцівський степ» Луганського державного заповідника
АН УРСР – 269
Відділення суспільних наук АН УРСР – 33, 290, 294, 296, 300, 302, 311
Відділення таймерних обчислювальних пристроїв Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова АН України – 55
Відділення технічних наук АН УРСР – 28, 148
Відділення фізики АН УРСР – 28, 79, 84
Відділення фізики і астрономії НАН України – 79
Відділення фізико-математичних наук АН УРСР – 27
Відділення фізико-математичних і хімічних наук АН УРСР – 27
Відділення фізико-математичних, хімічних і геологічних наук АН УРСР – 27
Відділення фізико-технічних проблем енергетики АН УРСР, НАН
України – 30, 162, 168, 172
Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства АН УРСР, НАН
України – 15, 29, 131, 158
Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної
хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР – 203
Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин Інституту фізикоорганічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України – 203
Відділення хімії НАН України – 187, 219
Відділення хімії і хімічної технології АН УРСР – 31
Відділення хімії поверхні Інституту фізичної хімії АН УРСР – 213
Відділення хімічних і геологічних наук АН УРСР – 28
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України – 184
Ворошиловградська філія Інституту планування і нормативів при
Держплані СРСР – 24
Всесоюзна контора технічної допомоги по застосуванню твердих
сплавів – 145
Всесоюзне хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва – 193
Всесоюзний науково-дослідний інститут монокристалів, сцинтиляційних
матеріалів і особливо чистих речовин Міністерства хімічної
промисловості СРСР – 156
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Всесоюзний науково-дослідний маркшейдерський інститут – 129
Всеукраїнська асоціація зоологів – 242

Геологічний кабінет ВУАН – 110, 112
Геологічний музей ВУАН – 110
Геомагнітна обсерваторія «Корець» Львівського філіалу Інституту
геофізики АН УРСР – 50
Геомагнітна обсерваторія «Львів» Львівського філіалу Інституту
геофізики АН УРСР – 50
Геомагнітна обсерваторія «Моршин» Львівського філіалу Інституту
геофізики АН УРСР – 50
Геомагнітна обсерваторія «Степанівка» Львівського філіалу Інституту
геофізики АН УРСР – 50
Геомагнітна обсерваторія «Ужгород» Львівського філіалу Інституту
геофізики АН УРСР – 50
Геофізична станція Інституту геології корисних копалин та Сейсмічного
сектора АН УРСР – 115
Гідроекологічне товариство України – 50
Гідробіологічна станція ВУАН – 249, 250
Головна астрономічна обсерваторія АН України, НАН України – 91
Головне управління машинодеталебудування Міністерства легкої і
харчової промисловості УРСР – 159
Головне управління по заповідниках РМ УРСР – 22, 268
Головний Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний
інститут надтвердих матеріалів і інструменту Держплану УРСР – 142
Грінвічська обсерваторія (Англія) – 92
Дендрологічний

парк «Тростянець» Ботанічного саду АН УРСР, Наркомату землеробства УРСР, Управління заповідниками при РНК УРСР,
НАН України – 23, 257, 265
Дендропарк «Веселі Боковеньки» Українського науково-дослідного
інституту лісового господарства і агролісомеліорації – 23
Дендрологічний парк «Олександрія» Центрального Республіканського
ботанічного саду АН УРСР, Державний дендрологічний заповідник
«Олександрія» АН УРСР, Державний дендрологічний парк
«Олександрія» АН УРСР, Дендрологічний парк «Олександрія» НАН
України – 22, 257, 263, 264
Дендрологічний парк «Софіївка» АН УРСР, Національний дендрологічний
парк «Софіївка» НАН України – 23, 26, 257
Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук» НАН України – 113
Державне мале підприємство «Екоінформ» Центру радіогеохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України – 186
Державне підприємство «Дослідний завод зварювальних матеріалів»
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – 134
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Державне підприємство «Дослідний завод спеціальної електрометалургії»
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – 134
Державне підприємство «Екотерм» Інституту технічної теплофізики НАН
України – 162
Державне підприємство «Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної
теплофізики НАН України – 162
Державне
підприємство
«Інститут проблем
безпеки атомних
електростанцій» НАН України – 182
Державне підприємство «Каталіз і екологія» (Катек) Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України – 187, 189, 191
Державне підприємство «Колоран» Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України – 187, 191
Державне підприємство «Міжгалузевий науково-технічний центр
вітроенергетики» Інституту відновлювальної енергетики НАН
України – 180
Державне підприємство «Науково-виробниче підприємство Видавництво
«Наукова думка» НАН України» – 39
Державне підприємство «Науково-технічний центр «Триботехніка»
Інституту технічної механіки НАН України та Національного
космічного агентства України – 69
Державне підприємство «Радіаційні матеріали» (Радма) Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України – 187, 191
Державний етнографічний музей АН УРСР – 22, 321–323
Державний заповідник «Кам’яні могили» – 23, 268
Державний заповідник «Києво-Печерська лавра» – 139
Державний заповідник «Стрільцівський степ» – 23, 239, 268
Державний заповідник «Хомутівський степ» Головного управління
заповідниками при РМ УРСР, Інституту ботаніки АН УРСР,
Українського степового природного заповідника НАН України – 23,
239, 268
Державний заповідник в с. Халеп’я (Київська обл.) – 34
Державний заповідник в с. Черняхів (Київська обл.) – 34
Державний заповідник в урочищі Холодний Яр (Черкаська обл.) – 34
Державний історико-археологічний заповідник «Ольвія» – 295
Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиця – 291
Державний комітет архівів України – 310
Державний комітет геології України – 124
Державний комітет з науки і техніки РМ СРСР – 25
Державний комітет з науки і техніки РМ УРСР – 25
Державний комітет по чорній металургії при Держплані СРСР – 160
Державний комітет РМ СРСР з чорної і кольорової металургії – 23
Державний комітет хімічної і нафтової промисловості при Держплані
СРСР – 126
Державний музей етнографії і художнього промислу АН УРСР,
Міністерства культури УРСР – 24, 321, 323
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Державний музей художньої промисловості Комітету у справах мистецтв
при РМ УРСР, АН УРСР – 22, 321–323
Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, НАН
України та МНС України – 185
Державний степовий заповідник «Чанлі» ім. Х. Раковського (АсканіяНова) – 242
Держвуглепром України – 129
Держплан УРСР – 157, 158, 277
Димерська магнітна станція Інституту геологічних наук АН УРСР – 115
Діалектологічна комісія ВУАН – 317
Дніпро-Бузька біологічна станція Інституту гідробіології АН УРСР – 250
Дніпровська біологічна станція ВУАН – 249, 251
Дніпропетровська філія Інституту механіки АН УРСР – 64, 67
Дніпропетровське відділення Інституту механіки АН УРСР – 67, 68
Дніпропетровське відділення Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР – 66
Дніпропетровський відділ космічної біології Дніпропетровського
університету, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР – 24
Донецьке відділення Інституту економіки АН УРСР – 274, 283
Донецьке відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР – 201
Донецьке відділення Центрального науково-дослідного маркшейдерського
бюро – 129
Донецький ботанічний сад АН УРСР, НАН України – 259
Донецький науковий центр АН УРСР, НАН України та Міністерства у
справах науки і технологій України, НАН України та МОН України –
36, 107
Донецький обчислювальний центр АН УРСР – 48
Донецький фізико-технічний інститут АН УРСР, ім. О.О. Галкіна НАН
України – 106
Дослідне виробництво Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР –
91, 94
Дослідне виробництво Дніпропетровського відділення Інституту механіки
АН УРСР – 68, 69
Дослідне виробництво Донецького фізико-технічного інституту АН
УРСР – 106
Дослідне виробництво Інституту геотехнічної механіки АН УРСР – 77
Дослідне виробництво Інституту гідромеханіки АН УРСР – 77
Дослідне виробництво Інституту електродинаміки АН УРСР – 168, 170
Дослідне виробництво Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН
УРСР – 134
Дослідне виробництво Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР –
206, 208
Дослідне виробництво Інституту механіки АН УРСР, ім. С.П. Тимошенка
НАН України – 64, 66
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Дослідне виробництво Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
АН УРСР – 147
Дослідне виробництво Інституту напівпровідників АН УРСР – 85
Дослідне виробництво Інституту органічної хімії АН УРСР, НАН
України – 193, 194, 196
Дослідне виробництво по металообробці вибухом Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР – 131, 136
Дослідне виробництво Інституту проблем лиття АН УРСР – 149, 152, 153
Дослідне виробництво Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР – 138
Дослідне виробництво Інституту проблем міцності АН УРСР – 70, 72
Дослідне виробництво Інституту проблем моделювання в енергетиці АН
УРСР – 60
Дослідне виробництво Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР – 102
Дослідне виробництво Інституту фізики АН УРСР – 82
Дослідне виробництво Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка АН УРСР, НАН України – 202
Дослідне виробництво Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
АН УРСР – 189, 190
Дослідне виробництво Інституту хімії АН УРСР – 187
Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук АН
УРСР, НАН України – 200
Дослідне виробництво Інституту ядерних досліджень АН УРСР – 181
Дослідне виробництво Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка
АН УРСР – 154, 155
Дослідне виробництво Фізико-технічного інституту низьких температур
АН УРСР – 95, 97, 98
Дослідне господарство Інституту фізіології рослин і генетики АН УРСР – 245
Дослідне конструкторське виробництво медичного приладобудування при
Інституті проблем онкології АН УРСР, Інституті експериментальної
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України – 232
Дослідне конструкторське бюро Інституту металофізики АН УРСР – 88
Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом
Інституту металофізики АН УРСР – 88
Дослідне
конструкторсько-технологічне
бюро
з
інтенсифікації
тепломасообмінних технологічних процесів Інституту технічної
теплофізики АН УРСР, НАН України – 162, 164
Дослідне конструкторсько-технологічне бюро Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР – 131
Дослідне підприємство Інституту геологічних наук АН УРСР – 114
Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і
генетики АН УРСР – 244
Дослідний
завод
Всесоюзного
науково-дослідного
інституту
монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих речовин
Міністерства хімічної промисловості СРСР – 156
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Дослідний завод Головного Українського науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту надтвердих матеріалів і інструменту
Держплану УРСР – 146
Дослідний завод електрогідравліки Проектно-конструкторського бюро
електрогідравліки Держплану УРСР, АН УРСР – 159
Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР – 131, 134
Дослідний завод зварювального обладнання Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР, НАН України – 131
Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН
України – 159
Дослідний завод Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН
України – 146
Дослідний завод Лабораторій Інституту загальної і неорганічної хімії АН
УРСР – 212
Дослідний завод спеціальної електрометалургії Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР – 131, 135
Дослідний завод Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського АН
УРСР – 209, 212
Дослідно-виробничі майстерні Обчислювального центру АН УРСР – 56
Дослідно-конструкторське
бюро
Інституту
електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР – 131, 133
Дослідно-конструкторське бюро Інституту проблем матеріалознавства АН
УРСР – 138, 140
Дослідно-конструкторське виробництво медичного приладобудування при
Інституті проблем онкології АН УРСР – 232
Дослідно-конструкторське
підприємство
Інституту
фізіології
імені О.О. Богомольця АН УРСР – 225
Дослідно-промислова лабораторія Української філії Державного науководослідного інституту рідкісних і малих металів – 212

Експериментальна база «Старосілля» Інституту ботаніки АН УРСР – 237

Експериментальне виробництво Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР – 131, 136
Експериментальне виробництво, експериментально-технологічний відділ
Радіоастрономічного інституту АН УРСР – 105
Експериментальне виробництво Інституту радіофізики і електроніки АН
УРСР – 101
Експериментальний механічний завод тепломасообмінних апаратів
Інституту технічної теплофізики НАН України – 162
Експериментальні майстерні Фізико-технічного інституту АН УРСР – 98
Експериментально-виробничий
відділ
Інституту
проблем
матеріалознавства АН УРСР – 141
Експериментально-виробничий відділ Лабораторій Інституту загальної і
неорганічної хімії АН УРСР – 212
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Експериментально-виробничий відділ Обчислювального центру АН
УРСР – 57
Експериментально-виробничі майстерні Інституту металокераміки і
спецсплавів АН УРСР – 140
Експериментально-виробничі майстерні Інституту механіки АН УРСР –
64, 66
Експериментально-виробничі майстерні Інституту проблем лиття АН
УРСР – 149, 152
Експериментально-виробничі
майстерні
Інституту
проблем
матеріалознавства АН УРСР – 138
Експериментально-виробничі майстерні Інституту проблем міцності АН
УРСР – 70, 72
Експериментально-виробничі майстерні Інституту радіофізики і
електроніки АН УРСР – 101
Експериментально-виробничі майстерні Інституту фізики АН УРСР – 82
Експериментально-виробничі майстерні Лабораторії спецсплавів АН
УРСР – 140
Експериментально-виробничі майстерні порошкової металургії Інституту
чорної металургії АН УРСР – 140
Експериментально-виробничі майстерні при Секторі проблем технічної
механіки у складі Дніпропетровського філіалу Інституту механіки АН
УРСР – 68
Експериментально-виробничі майстерні Фізико-технічного інституту
низьких температур АН УРСР – 95, 98
Експериментально-конструкторські
майстерні
Інституту
експериментальної біології і патології МОЗ УРСР – 225
Експериментально-конструкторські майстерні Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця АН УРСР – 23
Експертно-перевірна комісія АН УРСР, НАН України – 309, 310
Електродне виробництво Київського сітково-електродного заводу
ім. Письменного Міністерства чорної металургії АН УРСР – 134
Електрозварювальна лабораторія ВУАН – 131
Електрозварювальний комітет ВУАН – 131
Етнографічна комісія АН УСРР – 319

Європейська економічна комісія ООН – 177

Європейська комісія ООН з перспектив розвитку електроенергетичної
промисловості – 278
Європейське астрономічне товариство – 93
Європейське товариство низькотемпературної біології – 234
Європейське патентне відомство – 133

Заповідник Михайлівська цілина – 23, 268

Західний науковий центр АН УРСР, АН України, НАН України та
Міністерства у справах науки і технологій України, НАН України та
МОН України – 37, 283
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Зовнішньоторговельна фірма «Сплав» Міжгалузевого науково-технічного
комплексу «Порошкова металургія» АН України – 141, 142
Зоологічний музей УАН – 239, 240, 243

Інженерний центр металообробки вибухом АН УРСР – 137

Інститут агробіології АН УРСР, Міністерства сільського господарства
УРСР – 23
Інститут археології АН УРСР, НАН України – 8, 295
Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР, НАН
України – 252, 253, 266
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР, НАН України – 194, 205
Інститут біохімії ВУАН, ім. О.В. Палладіна АН УРСР, НАН України – 9,
221
Інститут ботаніки ВУАН, ім. М.Г. Холодного АН УРСР, НАН України – 9,
236, 268
Інститут будівельної механіки УАН – 64
Інститут використання газу в промисловості і комунальному господарстві
АН УРСР, Інститут використання газу АН УРСР, Інститут газу АН
УРСР, НАН України – 162, 176
Інститут відновлювальної енергетики НАН України – 179
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, НАН України та
Міністерства палива та енергетики України – 174, 175
Інститут генетики і селекції АН УРСР – 23
Інститут географії НАН України – 122, 123
Інститут геології горючих копалин АН УРСР – 126
Інститут геології і геохімії горючих копалин АН УРСР, НАН України – 126
Інститут геології корисних копалин АН УРСР – 50, 126
Інститут геології Литви – 186
Інститут геології та розробки горючих копалин СРСР – 113
Інститут геотехнічної механіки АН УРСР, ім. М.С. Полякова НАН
України – 73
Інститут геофізики АН УРСР, ім. С.І. Субботіна АН УРСР, НАН України –
50, 115, 120, 122
Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР – 124, 185
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС
України – 185
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення АН УРСР, АН України,
НАН України – 124, 185
Інститут гідробіології АН УРСР, НАН України – 75, 249, 250
Інститут гідрології і гідрогеології АН УРСР – 75
Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР – 75
Інститут гідромеханіки АН УРСР, НАН України – 75
Інститут демографії і санітарної статистики АН УРСР – 283
Інститут екології Карпат АН України, НАН України – 255, 261
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Інститут економіки промисловості АН УРСР, НАН України – 273–275
Інститут економіки та прогнозування НАН України – 272
Інститут економіки АН УРСР, НАН України – 9, 33, 34, 283, 284, 288
Інститут економіки ВУАМЛІН – 283
Інститут економічного прогнозування НАН України – 272
Інститут експериментальної біології та патології Міністерства охорони
здоров’я УРСР – 223, 225
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України – 230
Інститут електродинаміки АН УРСР – 167, 168, 174, 180
Інститут електрозварювання ВУАН, ім. Є.О. Патона АН УРСР, НАН
України – 9, 26, 131
Інститут електронної фізики НАН України – 108, 109
Інститут електротехніки АН УРСР – 162, 163, 167, 168, 182
Інститут енергетики АН УРСР – 162, 163, 165, 167, 182
Інститут ентомології і фітопатології АН УРСР, Українського науководослідного інституту захисту рослин Міністерства сільського господарства УРСР – 23
Інститут загальної енергетики НАН України – 173
Інститут загальної і неорганічної хімії АН УРСР, ім. В.І. Вернадського АН
України, НАН України – 191, 192
Інститут зообіології АН УРСР, Зоолого-біологічний інститут ВУАН,
Інститут зоології АН УРСР, ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР, НАН
України – 9, 228, 239, 240
Інститут зоотехніки АН УРСР – 33
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України – 157
Інститут історії матеріальної культури ВУАН – 295
Інститут історії України АН УРСР, Інститут історії АН УРСР, Інститут
історії України НАН України – 8, 33, 288, 290
Інститут історії України ВУАМЛІН – 290
Інститут кібернетики АН УРСР, ім. В.М. Глушкова АН УРСР, НАН
України – 53, 56
Інститут клінічної фізіології АН УРСР – 223, 225
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України – 246
Інститут колоїдної хімії і хімії води АН УРСР, ім. А.В. Думанського АН
УРСР, НАН України – 31, 206
Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України – 53, 61
Інститут ливарного виробництва АН УРСР, Інститут проблем лиття АН
УРСР, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів АН УРСР,
НАН України – 148
Інститут лісу АН УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР – 23
Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, Інститут
літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, НАН України – 293, 313
Інститут математики АН УРСР, НАН України – 46
Інститут машинобудування та автоматики АН УРСР – 153
Інститут металокераміки і спецсплавів АН УРСР – 137–140
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Інститут металофізики АН УРСР, ім. Г.В. Курдюмова НАН України – 86–88
Інститут механіки АН УРСР, ім. С.П. Тимошенка АН України, НАН
України – 9, 64
Інститут мікробіології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР, Інститут
мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України – 226, 227
Інститут мікробіології та епідеміології НКО УРСР – 226
Інститут мовознавства ВУАН, ім. О.О. Потебні АН УРСР, НАН України –
293, 316, 324
Інститут молекулярної біології і генетики АН УРСР, НАН України – 229
Інститут монокристалів НАН України – 156
Інститут надтвердих матеріалів Дежплану УРСР, АН УРСР, ім. В.М. Бакуля АН УРСР, НАН України – 25, 142, 147
Інститут напівпровідників АН УРСР – 83
Інститут народної творчості і мистецтв АН УРСР – 319
Інститут народознавства НАН України – 321, 322
Інститут національних відносин і політології АН України, Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН
України – 297
Інститут органічної хімії АН УРСР, НАН України – 193, 194, 227
Інститут органічної хімії і технології АН УРСР – 193
Інститут прикладних проблем механіки і математики АН УРСР,
ім. Я.С. Підстригача АН УРСР, НАН України – 50, 51, 118
Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти
України – 53
Інститут прикладної математики і механіки АН УРСР, НАН України – 48, 49
Інститут прикладної хімії і радіології – 209
Інститут проблем енергозбереження АН УРСР – 173, 174
Інститут проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України – 233
Інститут проблем математичних машин та систем АН України, НАН
України –53, 57
Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР, ім. І.М. Францевича АН
УРСР, НАН України – 137–139
Інститут проблем машинобудування АН УРСР, ім. А.М. Підгорного НАН
України – 165, 166
Інститут проблем міцності АН УРСР, ім. Г.С. Писаренка НАН України – 70
Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР, ім. Г.Є. Пухова
НАН України – 172, 174
Інститут проблем онкології АН УРСР, ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР,
Інститут проблем онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН
УРСР, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України – 230
Інститут проблем реєстрації інформації АН УРСР, НАН України – 60
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН
України, НАН України – 280
Інститут програмних систем АН України – 53, 58, 59
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Інститут радіофізики і електроніки АН УРСР, ім. О.Я. Усикова НАН
України – 98, 99
Інститут регіональних досліджень НАН України – 281
Інститут репродуктивної генетики (м. Чикаго, США) – 234
Інститут Росії НАН України – 286
Інститут рукопису НБУВ НАН України – 6, 8
Інститут світової економіки Угорської Народної Республіки – 289
Інститут систематики та еволюції тварин Польської АН в Кракові – 42
Інститут сільськогосподарської економіки НКЗ УРСР – 283
Інститут сорбції та проблем ендоекології АН УРСР, НАН України – 219
Інститут соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР –
286, 288
Інститут суспільних наук АН УРСР, Львівського державного університету
ім. І. Франка – 24, 293, 317
Інститут Тараса Шевченка НКО УСРР – 313
Інститут теоретичної фізики АН УРСР, ім. М.М. Боголюбова НАН
України – 89
Інститут теплоенергетики АН УРСР – 162, 163, 182
Інститут технічної механіки УАН, АН УРСР, НАН України та НКА
України – 64, 67, 68
Інститут технічної теплофізики АН УРСР, НАН України – 26, 162, 164
Інститут транспортних систем і технологій НАН України – 78
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України – 293
Інститут українського фольклору АН УСРР, Інститут народної творчості і
мистецтв АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР, ім. М.Т. Рильського АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН
України – 9, 293, 319
Інститут української археографії імені М.С. Грушевського НАН України – 34
Інститут української мови АН України, НАН України – 317
Інститут української наукової мови ВУАН – 316
Інститут фізики Землі АН СРСР – 115, 116
Інститут фізики конденсованих систем НАН України – 90
Інститут фізики напівпровідників АН УРСР, ім. В.Є. Лашкарьова НАН
України – 83
Інститут фізики НКО УРСР, АН УРСР, НАН України – 79, 82, 83, 184
Інститут фізики та математики АН УРСР – 46
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР, ім. Л.М. Литвиненка НАН України – 201
Інститут фізичної хімії ВУАН, ім. Л.В. Писаржевського ВУАН, НАН
України – 187, 215
Інститут фізіології АН УРСР, ім. О.О. Богомольця НАН України – 223
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Інститут фізіології сільськогосподарських рослин і агрохімії АН УРСР
Український
науково-дослідний
інститут
фізіології
рослин
Міністерства сільського господарства УРСР, Української академії
сільськогосподарських наук, АН УРСР, Інститут фізіології рослин АН
УРСР, Інститут фізіології рослин і генетики АН УРСР, НАН України –
23, 243, 244
Інститут філософії АН УРСР, ім. Г.С. Сковороди НАН України – 299
Інститут хімії АН УРСР – 191
Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, НАН України – 194,
198
Інститут хімії поверхні АН УРСР, ім. О.О. Чуйка НАН України – 213
Інститут хімії полімерів і мономерів АН УРСР – 198
Інститут хімічної технології АН УРСР – 193
Інститут чорної металургії АН УРСР, ім. З.І. Некрасова НАН України – 23,
140, 160
Інститут чорної металургії Держкомітету РМ СРСР по чорній і кольоровій
металургії – 23
Інститут чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР – 160
Інститут ядерних досліджень АН УРСР, НАН України – 108, 181, 184
Інформаційно-бібліотечна рада НАН України – 308
Іоносферна станція в с. Димер Інституту геофізики АН УРСР – 115
Історико-археографічний інститут ВУАН – 292
Історико-філологічний відділ ВУАН – 33

Кабінет Міністрів УРСР, України – 272, 284, 302

Кабінет музичної етнографії АН УСРР – 319
Калуське дослідне виробництво Спеціального конструкторськотехнологічного бюро Інституту хімії поверхні АН УРСР, Калуський
дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні АН УРСР,
НАН України – 215
Карадазька біологічна станція Товариства сприяння успіхам дослідних
наук та їх практичним застосуванням ім. Х.С. Лєдєнцова, Московського товариства дослідників природи, НКО Кримської АРСР, АН УРСР,
Карадазьке відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР, Карадазький державний заповідник АН УРСР,
Карадазький філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського, Карадазький природний заповідник НАН України – 22, 251,
252, 255, 266, 267
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР,
НАН України – 118
Кафедра експериментальної зоології ВУАН в Києві – 240
Кафедра зоології ВУАН в Харкові – 240
Кафедра інженерних споруд ВУАН – 131
Кафедра іноземних мов АН УРСР – 44
Кафедра морфології тварин ВУАН – 240
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Київська науково-дослідна кафедра історії України при Кафедрі
українського народу ВУАН – 292
Київська
науково-дослідна
кафедра
фізики
при
Київському
політехнічному інституті – 79
Київське відділення Українського біохімічного товариства – 222
Київське товариство любителів природи – 249
Київський відділ Інституту геології та розробки горючих копалин
Міністерства нафтогазової промисловості СРСР – 113
Київський експериментальний завод твердих сплавів, твердосплавного і
алмазного інструменту Центрального конструкторсько-технологічного
бюро твердосплавного і алмазного інструменту Держплану УРСР,
Українського науково-дослідного інституту синтетичних надтвердих
матеріалів і інструменту УРСР – 143, 146
Київський науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної
онкології Міністерства охорони здоров’я УРСР, АН УРСР – 25, 230
Київський науково-дослідний інститут космоаерометодів Фонду держмайна України – 113
Київський окружний виконавчий комітет – 33
Київський філіал Інституту енергетики АН УРСР – 162
Кібернетичний центр АН України – 53
Колегія з питань економічної політики Державної Думи при Президенті
України – 286
Комісія для виучування природних багатств України УАН, Комісія для
виучування продукційних сил України – 276, 278
Комісія для складання історичного словника української мови ВУАН – 316
Комісія для складання словника української живої мови ВУАН – 316
Комісія етимологічного словника української мови ВУАН – 316
Комісія історії української мови ВУАН – 317
Комісія математичної статистики ВУАН – 46
Комісія міжнародного права ООН – 304
Комісія нормативної граматики української мови ВУАН – 317
Комісія по історії вітчизняної науки і техніки АН УРСР – 31
Комісія по рослинництву АН УРСР – 33
Комісія по тваринництву АН УРСР – 33
Комісія прикладної математики ВУАН – 46
Комісія природних продуктивних сил АН СРСР – 279
Комісія теоретичної математики ВУАН – 46
Комітет з вивчення фауни України ВУАН – 242
Комітет науки і культури по зв’язках з українцями за кордоном при АН
УРСР – 315
Комітет по метеоритах АН УРСР – 111
Комітет по пресі при РМ УРСР – 39
Комітет у справах вищої школи при РНК СРСР – 20
Комплексна геофізична обсерваторія Інституту геофізики АН УРСР – 115
Конструкторське бюро «Іскра» Інституту хімії поверхні АН УРСР – 216
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Консультативно-інженерний центр при Дослідному виробництві Інституту
органічної хімії АН УРСР – 196
Координаційна рада по зварюванню СРСР – 133
Краківська академія наук – 260
Криворізька філія Інституту гірничої справи ім. М.М. Федорова АН УРСР,
Державного комітету РМ УРСР з чорної і кольорової металургії – 24, 28
Кримська лазерна обсерваторія НАН України – 92
Кримська сейсмологічна станція «Алушта» Інституту геофізики АН
УРСР – 115
Кримська сейсмологічна станція «Сімферополь» Інституту геофізики АН
УРСР – 115
Кримська сейсмологічна станція «Феодосія» Інституту геофізики АН
УРСР – 115
Кримська сейсмологічна станція «Ялта» Інституту геофізики АН УРСР – 115
Кримське відділення Всесоюзного гідробіологічного товариства – 254
Кримський науковий центр АН УРСР – 255
Кримський філіал АН СРСР – 22, 23
Кримський філіал Інституту археології АН України – 295

Лабораторія гідравлічних машин АН УРСР – 165

Лабораторія ґрунтознавства АН УРСР, Центрального науково-дослідного
інституту ґрунтознавства Міністерства сільського господарства УРСР – 23
Лабораторія Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР в
м. Одеса – 209
Лабораторія машинознавства і проблем сільськогосподарської механіки
АН УРСР, Інститут машинознавства і сільськогосподарської механіки
АН УРСР – 148, 150, 151
Лабораторія металофізики АН УРСР – 86, 87
Лабораторія обчислювальної техніки Інституту математики АН УРСР – 53
Лабораторія проблем швидкохідних машин і механізмів АН УРСР – 165,
182
Лабораторія спецсплавів АН УРСР – 137, 139, 140
Літературна комісія ВУАМЛІН – 313
Літературно-меморіальний музей Т.Г. Шевченка АН УРСР (с. Шевченкове) – 23
Луганський державний заповідник АН УРСР, Луганський природний
заповідник НАН України – 24, 243, 260, 269
Львівська група Інституту автоматики і телемеханіки АН УРСР – 153
Львівська філія Бібліотеки АН УРСР, Львівська державна наукова
бібліотека Міністерства культури УРСР, Львівська наукова бібліотека
АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України –
24, 34, 308, 310–312
Львівська філія Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР – 50, 118
Львівське відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР –
236, 239, 255, 261
Львівське відділення Інституту геологічних наук АН УРСР – 50, 126
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Львівське відділення Інституту економіки АН УРСР – 281, 283
Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР – 321
Львівське відділення Інституту теплоенергетики АН УРСР – 162
Львівське відділення Інституту використання газу АН УРСР – 162
Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР –
313, 315
Львівське відділення статистичної фізики Інституту теоретичної фізики
АН УРСР – 90
Львівське обласне управління культури – 312
Львівський відділ археології Інституту археології АН УРСР – 295
Львівський відділ Інститут археології АН УРСР – 293
Львівський відділ Інституту геологічних наук АН УРСР – 50, 52
Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР – 290, 292
Львівський відділ Інституту української літератури ім. Т.Г. Шевченка АН
УРСР – 315
Львівський відділ мовознавства Інституту мовознавства АН УРСР – 293, 295
Львівський відділ теорії пружності Інституту математики АН УРСР – 153
Львівський державний університет ім. І. Франка – 293, 294, 311
Львівський етнографічний музей – 22, 293
Львівський облдержархів – 312
Львівський філіал АН УРСР – 154, 312
Львівський філіал Інституту використання газу АН УРСР – 176, 178
Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН УРСР –
50, 118
Львівський філіал Центрального державного історичного архіву
України – 312
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА
України – 62
Лютізька біологічна станція Інституту гідробіології АН УРСР – 250

МАГАТЕ – 25
Макіївська філія Дослідно-конструкторського технологічного бюро
Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР – 138
Макіївське особливе конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР – 138
Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірській
промисловості – 274
Мале підприємство «Астросервіс» Головної астрономічної обсерваторії
АН України – 95
Мале підприємство «Адгезив» Інституту хімії високомолекулярних сполук
НАН України – 199
Мале підприємство «Галс» Інституту хімії високомолекулярних сполук
НАН України – 199
Мале підприємство «Гіспур» Інституту хімії високомолекулярних сполук
НАН України – 199
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Мале підприємство «Копол» Інституту хімії високомолекулярних сполук
НАН України – 199
Мале підприємство «Макротех» Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України – 199
Мале підприємство «Олма» Інституту хімії високомолекулярних сполук
НАН України – 199
Мале підприємство «Міцар» Головної астрономічної обсерваторії АН
України – 95
Мале підприємство «Центр з випробування і впровадження обладнання з
використання палива» Інституту газу НАН України – 177
Маріупольський краєзнавчий музей – 95, 268
Маріупольський окружний виконком – 268
Механічний завод Київського раднаргоспу – 24
МЗС УРСР – 25, 288
Миколаївський завод інструменту і оснащення Управління станкоінструментальної промисловості – 159
Миколаївський завод млинарного обладнання «Млинмаш» Головного
управління борошномельної промисловості УРСР – 159
Міжвідомча Українська комісія по глинах – 207
Міжвідомчий стратиграфічний комітет України – 110
Міжгалузевий відділ триботехнічних досліджень і випробувань
Українського філіалу Науково-дослідного інституту технології і
організації виробництва Мінавіапрому СРСР – 69
Міжгалузевий науково-технічний комплекс з розробки матеріалів на
основі високодисперсних твердих тіл «Хімія поверхні» – 213, 215
Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики при Інституті
електродинаміки НАН України – 180
Міжгалузевий науково-технічний центр «Укриття» НАН України – 181,
182
Міжнародна асоціація академій наук – 306
Міжнародна асоціація геодезії – 92
Міжнародна асоціація етнологів – 319
Міжнародна асоціація україністів – 318
Міжнародна комісія дослідження культури Карпат – 322
Міжнародне енциклопедичне бюро з фізики – 81
Міжнародний астрономічний союз – 93
Міжнародний інститут клітинної біології НАН України – 247, 249
Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург,
Австрія) – 275
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України – 53
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР – 294
Міністерство вугільної промисловості України – 129
Міністерство кольорової металургії СРСР – 145
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Міністерство культури УРСР – 34, 306, 321
Міністерство металургійної промисловості СРСР – 147
Міністерство нафтової промисловості СРСР – 163
Міністерство освіти і науки України – 37
Міністерство охорони здоров’я УРСР – 24
Міністерство палива та енергетики України – 175
Міністерство просвіти Директорії – 19
Міністерство сільського господарства УРСР – 23
Міністерство у справах науки і технологій України – 37
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – 185
Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС – 186
Міністерство фінансів УРСР – 22
Міністерство чорної металургії СРСР – 160
Морська гідрофізична лабораторія АН СРСР – 127
Морський гідрофізичний інститут АН СРСР, АН УРСР, НАН України –
23, 122, 127, 128, 284
Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова – 266
Музей театрального мистецтва у Києві – 312
Музейна рада при Президії НАН України – 42

Наркомат важкої промисловості СРСР – 145

Народний комісаріат освіти УСРР, УРСР – 79, 306
Народний комісаріат фінансів УРСР – 22
Наукова рада АН України з проблем біосфери – 303
Наукова рада з проблем генетики і селекції АН СРСР – 248
Наукове товариство ім. Т. Шевченка – 310
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук АН України – 113
Науково-виробниче об’єднання «Монокристалреактив» Всесоюзного
науково-дослідного інституту
монокристалів, сцинтиляційних
матеріалів і особливо чистих речовин Міністерства хімічної
промисловості СРСР – 156
Науково-виробниче підприємство Видавництво «Наукова думка» НАН
України – 39
Науково-дослідна група тресту «Донвугілля» – 129
Науково-дослідна кафедра ботаніки Управління науковими установами
НКО УСРР – 236
Науково-дослідна кафедра електронної хімії Дніпропетровського
гірничого інституту НКО УСРР – 187
Науково-дослідний інститут ботаніки НКО УСРР – 236
Науково-дослідний інститут хімії НКО УРСР – 191
Науково-дослідний інститут водного господарства України Управління
водного господарства при РНК УРСР – 75
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Науково-дослідний інститут електромеханіки Держоборонпроммашу
України – 171
Науково-дослідний інститут хімії Наркомату освіти УРСР, ВУАН – 191
Науково-дослідний центр «Міжгір’я» Кримського філіалу АН СРСР – 23
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН
України – 283
Науково-інженерний центр «Матеріалообробка вибухом» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – 131, 136, 137
Науково-інженерний центр по розробці та впровадженню технологій використання амонійно-карбонатних сполук в сільському господарстві
«АКСО» АН УРСР, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України – 217, 218
Науково-інженерний центр радіогідроекологічних полігонних досліджень
НАН України – 43
Науково-природознавчий музей АН УРСР, Львівський науковоприродознавчий музей АН УРСР, Міністерства культури УРСР, Державний природознавчий музей АН УРСР, НАН України – 24, 243, 260, 261
Науково-технічний інженерний центр «Водообробка» Інституту колоїдної
хімії та хімії води ім. А.В. Думанського АН УРСР – 208
Науково-технічний комплекс «Інститут хімії поверхні» Інституту хімії
поверхні АН УРСР – 213
Науково-технічний комплекс «Фізико-хімічний інститут АН УРСР» – 209
Науково-технічний центр «Міжгалузевий відділ триботехнічних
досліджень і випробувань» НАН України – 69
Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій НАН України та
Міністерства палива та енергетики України – 174, 175
Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» АН
України – 156
Національна бібліотека Української Держави, Всенародна Національна
бібліотека України при УАН, Всенародна бібліотека України при УАН,
Бібліотека ВУАН, Державна публічна бібліотека АН УРСР, Центральна
наукова бібліотека АН УРСР, імені В.І. Вернадського АН УРСР,
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України –
9, 26, 305, 306, 309
Національне космічне агентство України – 61, 68
Національний інститут економічних програм при Держекономраді
Кабінету Міністрів України, Колегії з питань економічної політики
Державної Думи України, АН України, НАН України – 286
Нью-Йоркська академія наук – 93

Об’єднаний інститут економіки НАН України – 283, 284
Об’єднаний інститут мови і літератури АН УРСР – 317
Обчислювальний центр АН УРСР – 53, 57, 58
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Обчислювальний центр Львівського відділення Інституту економіки АН
УРСР – 281, 283
Обчислювальний центр Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР–
276, 279
Одеська біологічна станція Інституту гідробіології АН УРСР – 250, 251,
254, 266
Одеське відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського АН УРСР – 254
Одеське відділення Інституту економіки АН УРСР – 280, 284
Одеське відділення Російського технічного товариства – 209
Одеський археологічний музей Міністерства культури УРСР, АН УРСР – 25
Одеський відділ Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР – 94
Одеський філіал Дослідного виробництва Головної астрономічної
обсерваторії АН УРСР – 94
ООН – 26
Особливе конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом
Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР – 103
Особливе конструкторсько-технологічне бюро з Експериментальним виробництвом Інституту хімії поверхні АН УРСР – 216
Особливе конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем
матеріалознавства АН УРСР – 138, 140
Особливе окреме конструкторсько-технологічне бюро Фізико-технічного
інституту низьких температур АН УРСР – 96

Південний науковий центр АН УРСР, НАН України – 255

Полтавська гравіметрична обсерваторія Української Головної палати мір
та вагів, Геофізичної обсерваторії УАН, АН УРСР, Інституту геофізики
АН УРСР, ім. С.І. Субботіна АН УРСР, НАН України – 94, 115, 116, 120
Польська академія наук – 26, 291
Польське ентомологічне товариство – 263
Правописно-термінологічна комісія ВУАН – 316
Президія ВУАН, АН УСРР, АН УРСР, АН України, НАН України – 6,
12, 13, 15–18, 28, 31, 39, 40, 46, 48, 51, 54, 56, 58, 63, 65, 68, 71, 73,
76, 79, 80, 82, 84, 87, 90, 96, 99, 104–106, 111, 119, 120, 122, 124, 126,
129, 132, 139, 143, 149–151, 154, 158–160, 163, 166, 168, 170, 172,
175, 177, 180, 191, 192, 201, 202, 205–207, 211, 213, 216, 217, 219,
237, 240, 245, 247, 272, 274, 277, 280, 284, 288, 290, 294, 296, 298,
300, 302, 306, 311
Президія АН СРСР – 128
Природничий музей імені Дідушицьких – 260, 261, 262
Природничий музей НТШ – 261
Природничо-технічний відділ ВУАН – 223
Прісноводна біологічна станція на р. Дніпро – 249
Проблемна науково-дослідна лабораторія низькотемпературного консервування кісткового мозку та крові Харківського інституту удосконалення лікарів – 25, 233
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Проектно-конструкторське бюро електрогідравліки АН УРСР – 25, 157
Пулковська обсерваторія АН СРСР – 92

Рада ботанічних садів та дендропарків України – 264

Рада ВУАН – 16
Рада Міністрів СРСР – 19, 22, 25, 86, 311
Рада Міністрів УРСР – 19, 22, 25, 26, 27, 32–34, 98, 277, 284, 288, 296, 302,
306, 311
Рада народних комісарів УСРР, УРСР – 19, 22, 33, 80
Рада народного господарства Сталінського економічного району – 273
Рада по вивченню виробничих сил УСРР, Інституту економіки АН УРСР,
Рада по вивченню продуктивних сил УРСР, Держплану УРСР, НАН
України – 9, 122, 276, 279
Рада уповноважених країн-членів РЕВ – 133
Радіологічна лабораторія Одеського відділення Російського технічного
товариства – 209, 212
Радіоастрономічний інститут НАН України – 104
Радіорада АН УРСР – 99
Радіофізичний сектор Фізико-технічного інституту АН УРСР – 100
Раднаргосп СРСР – 158
Редакційно-видавнича рада АН УРСР – 26
Російське товариство діячів з прикладної ентомології – 242
Румунська академія наук – 26

Севастопольська біологічна станція АН УРСР, ім. О.О. Ковалевського АН

УРСР – 23, 252, 266
Сейсмічна станція «Львів» АН УРСР – 23
Сейсмічна станція «Ужгород» АН УРСР – 23
Сейсмічна станція «Косів» Львівського філіалу Інституту геофізики АН
УРСР – 50
Сейсмічна станція «Львів» Львівського філіалу Інституту геофізики АН
УРСР – 50
Сейсмічна станція «Міжгір’я» Львівського філіалу Інституту геофізики
АН УРСР – 50
Сейсмічна станція «Рахів» Львівського філіалу Інституту геофізики АН
УРСР – 50
Сейсмічна станція «Ужгород» Львівського філіалу Інституту геофізики
АН УРСР – 50
Сейсмічний сектор АН УРСР – 50, 52, 115
Сейсмічний сектор Інституту геології корисних копалин АН УРСР – 50
Сектор географії АН УРСР – 122
Сектор географії Інституту геологічних наук АН УРСР – 122
Сектор географії Інституту геофізики АН УРСР – 122
Сектор географії Морського гідрофізичного інституту АН УРСР – 122
Сектор географії Ради по вивченню виробничих сил УРСР – 122
Сектор геодинаміки вибуху Інституту геофізики АН УРСР – 117
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Сектор геохімії, мінералогії, петрографії і корисних копалин Інституту
геологічних наук АН УРСР – 124, 125
Сектор держави і права АН УРСР, Інститут держави і права АН УРСР,
ім. В.М. Корецького НАН України – 301, 302
Сектор математики і механіки Фізико-механічного інституту АН УРСР – 50
Сектор металогенії Інституту геологічних наук АН УРСР – 124
Сектор молекулярної біології і генетики Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР – 229
Сектор нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка АН УРСР – 204
Сектор нафтохімії Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР –
201, 204
Сектор органічної хімії Інституту хімії АН УРСР – 193
Сектор тваринництва Відділу сільськогосподарських наук АН УРСР – 23
Сиваський Дослідно-експериментальний завод Спеціального конструкторсько-технологічного бюро з Дослідним виробництвом Інституту
хімії поверхні АН УРСР – 215
Словацька академія наук – 26, 33
Соціально-економічний відділ ВУАН – 33
Спеціальне
дослідно-конструкторське
бюро
з
інтенсифікації
тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики АН
УРСР – 164
Спеціальне конструкторське бюро Донецького фізико-технічного
інституту АН УРСР – 106
Спеціальне конструкторське бюро електронних цифрових та аналогових
машин АН УРСР – 57
Спеціальне конструкторське бюро Інституту кібернетики АН УРСР – 57
Спеціальне конструкторське бюро математичних машин і систем АН
УРСР – 57
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро вимірювальних систем
Інституту матеріалознавства АН УРСР – 138
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту гідромеханіки
АН УРСР, НАН України – 76, 77
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту електродинаміки АН УРСР – 168, 170
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Відділення економіки і екології Світового океану Морського
гідрофізичного інституту АН УРСР – 211
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Відділення хімії поверхні Інституту фізичної хімії АН УРСР – 215
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР – 208
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля АН УРСР – 147
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Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту напівпровідників АН УРСР – 86
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту проблем міцності АН УРСР, ім. Г.С. Писаренка НАН
України – 72
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН УРСР – 233
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту радіофізики і електроніки АН УРСР, ім. О.Я. Усикова
НАН України – 103
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту технічної механіки АН УРСР – 67, 69
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту фізики напівпровідників АН УРСР, ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України – 85
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом
Інституту хімії поверхні АН УРСР, ім. О.О. Чуйка НАН України – 215
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Фізико-хімічного інституту АН УРСР, ім. О.В. Богатського АН
УРСР, НАН України – 209, 211
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Дослідним виробництвом Інституту ядерних досліджень АН УРСР – 181
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Експериментальним виробництвом Інституту ядерних досліджень АН УРСР – 184
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з Експериментальним виробництвом Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР – 219
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної
механіки НАН України – 74, 121
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геофізики АН
УРСР – 117, 121
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту прикладних
проблем механіки і математики АН УРСР – 50
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України – 181
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем лиття
АН УРСР – 149, 151, 152
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем
міцності АН УРСР – 70
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної
механіки НАН України та НКА України – 68, 69
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро ДП «Інститут проблем
збереження атомних електростанцій» НАН України – 181
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро МНТК «Укриття» НАН
України – 181, 182
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Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро по геофізичному приладобудуванню Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка АН
УРСР – 154
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро по металообробці вибухом з дослідним виробництвом Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона АН УРСР – 137
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро програмного забезпечення з дослідним виробництвом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова
АН України – 58, 59
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро систем управління з
дослідним виробництвом Інституту прикладної математики і механіки
НАН України – 49
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Фізико-механічного
інституту АН УРСР, ім. Г.В. Карпенка НАН України – 62
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Фізико-технічного
інституту низьких температур АН УРСР – 95
Cпеціальне конструкторсько-технологічне бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики АН УРСР – 82
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Центрального конструкторсько-технологічного бюро твердосплавного і алмазного інструменту
Держплану УРСР – 143, 147
Спілка низькотемпературної біології Великобританії – 234
Спілка наукових та інженерних об’єднань України – 285
Сталінський науково-дослідний вугільний інститут – 274

Таганчанський

дослідно-експериментальний завод Інституту хімії
поверхні АН УРСР – 214
Термінологічна комісія Українського наукового товариства у Києві – 316
Технічний центр НАН України – 40
ТОВ «Енергія-Інвест» Інституту технічної теплофізики НАН України – 162
Товариство карпатських русинів – 34
УАН, ВУАН, АН УСРР, АН УРСР, АН України, НАН України – 5, 10, 13,
16–18, 19, 20, 22–26, 38, 40, 41, 61, 69, 80, 82, 86, 95, 96, 98, 102, 109,
110, 123, 124, 194, 276, 310, 321
Угорська академія наук – 26
Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР – 108,
109
Українська академія сільськогосподарських наук – 244
Українська астрономічна асоціація – 94
Українська головна палата мір та вагів – 120
Українська іхтіологічна комісія – 252
Українська комісія з лінгвістичної термінології – 318
Українська ономастична комісія – 318
Українська філія Всесоюзного науково-дослідного інституту лікарських і
ароматичних рослин (ВІЛАР) – 32
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Українська філія Державного науково-дослідного інституту рідкісних і
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР
АН

– Академія наук

АПрНУ

– Академія правових наук України

АСУ

– автоматизована система управління

АФ

– архівний фонд

ВАСГНІЛ

ВДНГ

– Всесоюзна академія сільськогосподарських наук
імені В. І. Леніна
– Відділення високотемпературного перетворення
енергії
– Виставка досягнень народного господарства

ВНЗ

– вищі навчальні заклади

ВР

– Верховна Рада

ВУАМЛІН
ВУАН

– Всеукраїнська
асоціація
ленінських інститутів
– Всеукраїнська академія наук

ДВ

– дослідне виробництво

Держплан

– Державний плановий комітет

Держвуглепром

– Державний комітет вугільної промисловості

ВВТПЕ

марксистсько-

Держоборонпроммаш – Державний комітет по оборонній промисловості
ДЗ

– дослідний завод

ДКВ

– дослідне конструкторське виробництво

ДКТБ

– дослідно-конструкторське технологічне бюро

ДНТП

– державна науково-технічна програма

ДП

– дослідне підприємство

ДФФД

– Державний фонд фундаментальних досліджень

ЕВ

– експериментальне виробництво

ЕОМ

– електронно-обчислювальна машина

ЄС

– Європейський Союз

КМ

– Кабінет Міністрів
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МЗС

– Міністерство закордонних справ

Мінавіапром

– Міністерство авіаційної промисловості

Мінпаливенерго

– Міністерство палива та енергетики

МКП

– мале колективне підприємство

МНС

– Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МНТК

– міжгалузевий науково-технічний комплекс

МОЗ

– Міністерство охорони здоров’я

МОН

– Міністерство освіти та науки

НАН України

– Національна академія наук України

Наркомат

– Народний комісаріат

Наркомпрос

– Народний комісаріат просвіти

НІЦ

– науково-інженерний центр

НБУВ
НДІ

– Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
– науково-дослідний інститут

НДР

– науково-дослідна робота

НДУ

– науково-дослідна установа

НКАУ

– Національне космічне агентство України

НКО

– Народний комісаріат освіти

НТР

– науково-технічна робота

НТІЦ

– науково-технічний інженерний центр

НТШ

– Наукове товариство ім. Т. Шевченка

ОКТБ

– особливе конструкторсько-технологічне бюро

ООН

– Організація Об’єднаних Націй

ОЦ

– обчислювальний центр

ПКБ

– проектно-конструкторське бюро

ПЗ

– програмне забезпечення
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Раднаргосп

– Рада народного господарства

РЕВ

– Рада Економічної Взаємодопомоги

РМ

– Рада Міністрів

РНК

– Рада Народних Комісарів

СДКБ

– спеціальне дослідно-конструкторське бюро

СКБ

– спеціальне конструкторське бюро

СКТБ

– спеціальне конструкторсько-технологічне бюро

СРСР

– Союз Радянських Соціалістичних Республік

УАН

– Українська академія наук

УРСР

– Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР

– Українська Соціалістична Радянська Республіка

ЦК ВКП(б)

– Центральний Комітет Всеросійської Комуністичної партії (більшовиків)

ЦК КП(б)У

– Центральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) України

ЦК КПУ

– Центральний
України

ЦК КПРС

– Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

ЦКТБ

– центральне конструкторсько-технологічне бюро

ЧАЕС

– Чорнобильська атомна електростанція

ЮНЕСКО

– Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури

FEBS

– Федерація Європейських біохімічних товариств

Комітет
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Комуністичної
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