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П Е Р Е Д М О В А 

 

Панченко Тамара Федотовна — фондоутворювач Центрального державного 

науково-технічного архіву України (надалі ЦДНТА України), доктор архітектури, професор, 

заступник директора з наукової роботи науково-дослідного проектного інституту 

містобудування (НДПІ містобудування), Народний архітектор України, дійсний член 

Української академії архітектури та  Міжнародної  ради з питань пам'яток і визначних місць  

(ICOMOS- international non-governmental organization of professionals, dedicated to the 

conservation of the world's historic monuments and sites), член  Національної  спілки 

архітекторів України, Почесний працівник туризму України. 

У 2010 році до ЦДНТА України до особового фонду Панченко Т.Ф.   (Р-228) від 

самої Панченко Тамари Федотовни додатково
1
 надійшли творчі та біографічні матеріали у 

кількості 36 невпорядкованих документів. Під час первинного розбирання документів 

сектором експертизи та опрацювання науково-технічної документації ЦДНТА України 

відібрано 17 документів, з яких надалі сформовано 14 (чотирнадцять) одиниць зберігання, а 

решту (19 документів) повернуто власнику, як такі, що не мають культурної цінності і не 

підлягають постійному зберіганню (дублетні примірники та копії біографічних документів), 

акт про повернення документів, що не підлягають зберіганню № 1 від 20.10.2011 р. [справа 

фонду Р-228]. 

Відсистематизовані в хронологічному порядку розділи “Творчі матеріали” та 

“Біографічні матеріали” документи включено до опису № 3. 

До творчих матеріалів фондоутворювача увійшли авторські статті; монографія 

“Туристичне  середовище: архітектура, природа, інфраструктура”; “Науково-методологічні, 

соціально-економічні та організаційно-правові засади забезпечення благоустрою населених 

пунктів України”. 

До біографічних документів увійшли: атестат зрілості про закінчення середньої 

школи;  візитки; сертифікати про те, що Панченко Т.Ф.  була експертом від України у Проекті 

“Співпраця щодо  довкілля Чорного моря” у 2007-2009 рр. та учасником міжнародної 

науково-методичної конференції “Дизайн архітектурного середовища: сучасні концепції і 

перспективи”; інформаційна телепрограма на  DVD “ Світ  Авіації та  Туризму. Новини”. 

Документи з особового фонду Панченко Т.Ф. відсистематизовані, пронумеровані та 

прошифровані. Методологічною основою роботи з документами особового фонду та 

складання опису справ постійного зберігання є: “Основні правила роботи державних архівів 

                                                 
1
Перше надходження документів Панченко Т.Ф. на державне зберігання до ЦДНТА України відбулося у 2005 

році [опис справ постійного зберігання № 1], друге — у 2008 році [опис справ постійного зберігання № 2].    
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України” (К., 2004); Національний стандарт ДСТУ 4331:2004 “Правила описування архівних 

документів” (К., 2005) та Методичний посібник: “Робота з документами особового 

походження” (К., 2009), схвалений на засіданні нормативно-методичної комісії 

Держкомархіву України (протокол № 5 від 22 грудня 2009 р.) 

 

Зав. сектором експертизи та опрацювання НТД                                              Р.А. Карпенко 

11.10. 2011 р. 



5 

 

Фонд 

  

Р- 228 

Опис № 3 

 

№ 

з.п

. 

№ од.зб. 

у межах 

фонду 

Заголовок од. зб. 
Дати 

од. зб. 

Кількіс

ть од. 

зб. 

Кількість 

документ

ів 

Кількіст

ь 

аркушів 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1.Творчі матеріали      

  1.1.Статті      

1 80 

Фрагмент виступу Панченко 

Т.Ф. на “круглому столі в 

славнозвіс-ній Диканьці”- 

“Функціональні інфра-

структурні та природно- 

культурні аспекти сільського 

ту-ризму” (матеріали з 

репортажу  “Актуальні 

проблеми сільськоготуризму” 

автор В. Фельдман) , 

надрукований в науково-

популярному журналі“Туризм 

сільський зелений”. 

07.05. 

1998 
1 1 22 стор. 

 

2 81 

Панченко Т.Ф. Стаття  

“Розбудова туристичної та 

курортно-рекреаційної 

інфраструктури- пріорите-

тний напрям регіонального 

розвитку України” 

надрукований у Збірнику 

наукових праць “Досвід та 

перспективи розвитку міст 

України” № 14. 

2008 1 1 
191 

стор. 

 

3 82 

В основу Проекту ЄС  

“Рекомендації з планування 

території прибрежної смуги 

морів” покладено наукові 

розробки Т.Ф Панченко. 

(варіанти текстів українською 

та англійською мовами). 

 

08.2009 1 2 70 арк. 

 

4 83 

Брошюра  “Сохраним  Черное 

море вместе”.Член команди 

Про-екту від України Т.Ф. 

Панченко. 

10.2009 1 1 58  стор. 

 

5 84 Панченко Т.Ф. 2009 1 1   
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Монографія:”Туристичне 

середовище: архітектура, 

природа, інфраструктура”. 

176 

стор. 

6 85 

Панченко Т.Ф.,В. Онищенко. 

Стаття: “Еколого-містобудівні 

засади збалансованого 

природно-антропогенного 

розвитку приморських міст 

України” у Збірнику наукових 

праць “Досвід та перспективи  

розвитку міст України” № 17. 

2009 1 1 211 стор. 

 

 

 

 

 

7 86 

Згадка про презентацію нової 

книжки відомої вітчизняної 

мисткині, народного 

архітектора України, 

заступника директора з  нау-

кової  роботи столичного 

“НДІПІ містобудування” Т.Ф. 

Панченко “Туристичне 

середовище: архітектура, 

природа, інфраструктура” у 

статті С. Красюк “Не плюй в 

колодязь, а тим паче — у віч-

ність!...”, надрукована у 

щомісячному науково-

популярному журналі-ревю 

“Науковий світ” №12. 

12.2009 1 1 32 стор. 

 

8 87 

Панченко. Т.Ф. Концепція 

“Науково-методологічні, 

соціально-економічні та 

організаційно-правові засади 

забезпечення благоустрою 

населених пунктів України”. 

 

2010 1 1 26 арк. 

 

9 88 

Панченко Т.Ф. Стаття  в 

огляді: “Зодчество напоказ: 

архитектура и туризм в 

Украине” у  щомісячному 

спеціалізованому виданні 

“THE ARCHITECT” № 3. 
03.2010 1 1 50 стор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Біографічні документи      

10 89 

Атестат зрілості про 

закінчення жіночої середньої 

школи  № 13 імені К.Д. 

Ушинського міста Києва. 

30.06. 

1954 
1 1 1 арк. 
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                                  Оригінал. 

11 90 
Панченко Т.Ф. Візитки. 

                                  Оригінал. 
2009 1 2 2 арк. 

 

12 91 

Сертифікат експерта від 

України у Проекті “Співпраця 

щодо довкілля  Чорного моря 

Грузія, Молдова, Росія, 

Україна”. 

                                Оригінал. 

30.11. 

2009 
1 1 1 арк. 

 

13 92 

Сертифікат учасника 

міжнародної науково-

методичної конференції 

“Дизайн архітектурного 

середовища: сучасні 

концепції і перспективи”. 

                                  Оригінал. 

20.05. 

2010 
1 2 2 арк. 

 

14 93    

Панченко Т.Ф,  Науменко Г. 

Ін- формаційна телепрограма 

“Світ Авіації та  Туризму. 

Новини”. Випуск № 30.   

Телекомпанія “КРИЛА”,  

Київ.     

                                    DVD                                                                                                     

2009 1 1 1 DVD 

 

 

Всього до опису включено 1 (один) фонд Р-228 

 

До опису внесено 14 (чотирнадцять) од. зб. з  № 80 по  №  93 

 

 

В тому числі: 

17 (сімнадцять ) документів 

 (числом) (словами)  

 102 (сто два) аркуша 

 (числом) (словами)  

 740 ( сімсот сорок ) сторінок 

 (числом) (словами)  

 1 ( один) диск  DVD 

 (числом) (словами)  

Літерні №№        - ( - ) од. зб.  

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№       - ( - ) од. зб.  

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Зав. сектором  експертизи та опрацювання НТД                      Р.А. Карпенко 
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 (посада,     підпис,          розшифрування підпис ) 

 

Дата_24. 10. 2011 р.   
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Прийнято на державне зберігання 14 ( чотирнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

В тому числі: 17 ( сімнадцять) документів 

 (числом) (словами)  

 102 (сто два  ) аркуша 

 (числом) (словами)  

 740 ( сімсот сорок) сторінок 

 (числом) (словами)  

 1 (один) Диск DVD 

 (числом) (словами)  

 

Літерні №№        - (   ) од. зб.  

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№       - (   ) од. зб.  

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем І.А. Купавцева 

(посада)    (підпис,          розшифрування підпису) 

 

Дата 19.12.2011 р. 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                Л.А. Ястреб 

(посада)    (підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 19.12.2011 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису № 3 Фонд Р-228 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 9 ( дев'ять ) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів        - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів        - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                             К.О. Підрепна 

(посада)    (підпис,    розшифрування підпису) 

 

Дата 20.12.2011 р. 

 

 


