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Група № 45 

Урок № 38 

Тема уроку: Особливості архівної роботи. Ознайомлення з діяльністю архівних 

установ.   

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти сферу діяльністі архівних установ та особливість архівної 

роботи. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці.  

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі.  

Матеріал уроку:  

Архів — установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів з метою 

використання ретроспективної документної інформації.  

 

Архів як установа або її структурний підрозділ може бути двох видів:  



 архів, який здійснює постійне зберігання носіїв інформації, які стосуються його 

профілю (архів постійного зберігання),  

 архів зі змінним складом документів, у якому носії інформації зберігаються 

протягом встановлених строків, після чого частина їх підлягає передаванню у відповідний 

архів для постійного зберігання.  

Виходячи з типології архіву, існує трактування поняття, як: 

 структурний підрозділ установи, відповідальний за ведення обліку та зберігання 

документації, яка становить цінність; 

 сукупність матеріалів-носіїв інформації, що утворилися в результаті діяльності 

установ, підприємств та окремих осіб; 

 будівля (або її частина), корпус архівних колекцій або місце (відділ, кімната, шафа), 

де в певному порядку зберігаються старі документи, які не актуальні в даний час. 

 

Всі виконані документи з метою забезпечення їх обміну, зберігання, швидкого 

розшуку формуються у справи і у встановленому порядку передаються до архіву. 

Архівні документи, які здаються на зберігання в архівні підрозділи установи, 

можуть використовуватися в наукових, практичних та інших цілях. Працівники архівних 

підрозділів установи можуть користуватися у своїй службовій діяльності документами 

тільки з дозволу керівника архівного підрозділу. 

Архівні підрозділи установи для використання документів, які зберігаються, 

здійснюють: 

   видачу справ у тимчасове користування; 

   інформування зацікавлених органів про документи, які зберігаються; 

   видачу з питань органів та громадян архівних довідок, копій, витягів; 

  підготовку документів для опублікування, експонування на документальних 

виставках, використання у літературі, мистецтві, засобах масової 

інформації. 

   

Функціонування корпоративних електронних архівів 

Для електронних документів установи, організації чи корпорації необхідно створити 

відповідний електронний архів. 



Корпоративний електронний архів можна визначити як комплекс апаратно-програмних 

засобів і технологій, що використовуються для створення установою архіву документів у 

електронному вигляді. 

Метою створення електронного архіву є забезпечення оперативного і повноцінного 

доступу до всіх документів, які зберігаються і надходять до системи управління 

відповідно до наданих прав. 

Для створення електронного архіву необхідно вирішити два основні завдання: введення в 

ПК масиву наявних у архіві документів і забезпечення можливості в потрібний час і в 

зручній формі оперативного повнотекстового доступу до їх електронних копій. 

Інформатизацію архівної справи в установі треба будувати за такими принципами [80]: 

-        спадковість автоматизованих архівних технологій роботи з документами відносно 

традиційних; 

-        спадковість розвитку самих архівних технологій; 

-        системність і реалізація автоматизованих архівних технологій на рівні архіву; 

-        внутрішньогалузева уніфікація з метою інтеграції в єдину систему інформаційних 

ресурсів. 

Зазначені принципи побудови архіву вимагають дотримання чинних міжнародних, 

національних і галузевих стандартів роботи з документами, уніфікації програмного 

забезпечення та форматів подання даних. 

           Основними функціями корпоративного електронного архіву в установі мають 

стати : 

•  сканування текстів традиційних документів; 

•  розпізнавання і коригування помилок; 

•  створення та міграція електронних документів і образів; 

•  індексування документів; 

•  оперативний пошук і відображення документів; 

•  аналіз руху електронних документів; 

•  управління досконалим функціонуванням всієї системи і т.ін. 

Для реалізації зазначених функцій у корпоративному електронному архіві потрібно 

створити відповідні підсистеми введення, зберігання, індексування, пошуку і 

відображення інформації, аналізу, управління потоками, адміністрування і науково-

технічного супроводження, які й відображатимуть рівень культури виконання вказаних 

операцій. 

Зберігання службових документів в електронній формі, щоб запобігти їх втраті, зумовлює 

використання додаткових засобів та стратегій зберігання: 



а) Системи дублювання — це метод копіювання електронних документів для запобігання 

їх втратам через збої системи. Такі системи мають охоплювати програму регулярного 

дублювання, багаторазові копії на різних носіях, зберігання резервних копій у різних 

місцях та забезпечування як звичайного, так і швидкого доступу до резервних копій. 

б) Щоб запобігти фізичному пошкодженню носія, треба здійснювати поточне 

обслуговування. Службові документи треба копіювати на новіші версії того самого носія 

(або на інші нові 

носії), щоб запобігти поступовому руйнуванню даних. 

в) Старіння апаратного та програмного забезпечення може вплинути на можливість 

читання електронних документів, що зберігаються. 

 

  

Написати та вивчити конспект, відповідно до поданого матеріалу.   

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 

 

 

 

 

  

 


