


Додаток 2  

 

Запитання щодо звіту  

про діяльність ТК 144 у 2019 р.  

 

Шановні колеги, просимо надати інформацію стосовно вашої діяльності та 

рекомендації до звіту за запитами: 

н) інформацію погоджувальних нарад і семінарів; 

п) інформацію щодо співпраці та взаємодії з іншими ТК; 

р) інші дані щодо діяльності; 

с) рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми. 

 

Додаток 3 
 

Витяг з офіційного листування з приводу зміни організації, яка виконує 

функції секретаріату ТК 144: 
 

На момент заснування технічного комітету стандартизації ТК 144 "Інформація і 

документація" (далі – ТК 144) УкрІНТЕІ було уповноважено виконувати функції 

секретаріату організаційно, технічно та фінансово.    

 На час створення ТК 144 Інститут мав потужний ресурс, значну матеріальну 

базу, структурний підрозділ і відповідних фахівців для виконання поставлених 

задач та  забезпечення координації та ведення функцій секретаріату ТК 144.  

На сьогоднішній день фінансування діяльності ТК 144 не передбачено і в 

штатному розписі Інституту відповідні посади відсутні. Ця робота виконується 

співробітниками Інституту на громадських засадах в позаурочний час, що значно 

уповільнює виконання робіт та впливає на їх якість. 

 Враховуючи наявність суспільної потреби щодо виконання робіт з 

національної стандартизації у галузі бібліотечної, видавничої та архівної справи 

між УкрІНТЕІ та ДНТБ України проведено перемовини щодо доцільності та 

можливостей передачі функцій секретаріату ТК 144 ДНТБ України враховуючі 

наявність у цій структурі відділу нормативно-технічних та промислових 

документів та необхідної інфраструктури.  

Просимо Вас розглянути питання щодо передачі функцій секретаріату ТК 

144 Державній науково-технічній бібліотеці МОН України. 
 

 

 

 



Додаток 4  

Пропозиції на кандидатури у секретаріат ТК 144 

 

Кандидатури на зміни у складі секретаріату у зв'язку зі зміною організації, 

яка виконує функції секретаріату ТК 144, а також  

- заявою Камишина В.В. про дострокове припинення повноважень 

Голови ТК 144; 

- спливом терміну повноважень заступника голови ТК 144 

Баркової О.В.; 

- заявою Прудкої О.В. про дострокове припинення повноважень 

відповідального секретаря ТК 144:  

 

1. Кандидатура на виконання повноважень голови ТК: 

Жарінова Алла Георгіївна, д.е.н., доцент, в.о. директора Державної 

науково-технічної бібліотеки України, працює в напрямі збереження та 

примноження бібліотечно-інформаційних ресурсів, підтримує 

ініціативи, пов'язані із цифровізацією діяльності в різних сферах науки, 

освіти й культури. 

 

2. Кандидатура на виконання повноважень заступника голови ТК:  

Баркова Ольга Валентинівна – продовження повноважень на 

наступні 2 роки відповідно до п. 10.2 ДСТУ 1.14:2015 "Національна 

стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення 

діяльності технічних комітетів стандартизації": 

"Кожне наступне подовження терміну виконання обов'язків голови ТК 

та заступника голови ТК однією і тією самою особою може бути 

запропоновано членами ТК на строк не більше ніж два роки". 

 

3. Кандидатура на виконання повноважень відповідального секретаря ТК: 

Матяш Юлія Анатоліївна, головний бібліотекар відділу науково-

технічної літератури та періодики Державної науково-технічної 

бібліотеки України, кандидат філологічних наук; досвід роботи з 

документацією понад 10 років; сфера інтересів: наукова робота, 

ономастика, транслітерація, електронне навчання. 

 
 

Додаток 5  

Інформація щодо зміни структури ТК 144 

 

Пропонуються на розгляд питання:  

1. зміна структури ТК 144 відповідно до структури Міжнародного 

технічного комітету ISO/TC 46 "Information and documentation"  

(діюча структура – див. доданий файл "Відомості про ТК 144_2019", 

Таблиця 3, структура ISO/TC 46 : https://www.iso.org/committee/48750.html); 

2. створення тимчасової спеціальної групи та/або групи з 

консультативними функціями (ГКФ) зі зміни структури ТК 144 – 

приведення у відповідність до структури дзеркального  ISO/TC 46. 

Пропозиція надійшла від члена ТК 144 Баркової О.В. 

https://www.iso.org/committee/48750.html
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