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Група № 45 

Урок № 40 

Тема уроку: Вимоги до архівних приміщень. Користування архівними 

документами. 

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти сферу діяльністі архівних установ,вимоги до архівних 

приміщень, формувати навички користування документами архіву. 

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:  

Вимоги до традиційних архівних приміщень 

Усі документи, що утворилися в установі, й мають політичну, наукову та історичну 

цінність, зберігаються в архівних підрозділах установи, й після відповідної експертизи 

передаються до складу Державного архівного фонду України . 

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

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

Архів - це організація чи структурний підрозділ установи, який здійснює прийом і 

зберігання документів з метою використання ретроспективної документальної інформації . 

Архівний підрозділ установи складає і постійно поповнює список органів - джерел 

комплектування, в якому зазначається категорія документів, які приймаються на 

зберігання. 

Приміщення для архівного підрозділу установи будується спеціально або 

переобладнується із приміщень іншого призначення. 

Архівний підрозділ установи повинен мати спеціально обладнані приміщення для: 

- прийому документів; 

- зберігання документів (архівосховища); 

- розміщення науково-довідкового апарату і облікових документів; 



- роботи співробітників (робочі штати); 

- роботи відвідувачів (читальний зал). 

Площа архівосховища встановлюється, виходячи з реального обсягу і перспектив 

комплектування архівного відділу й інших підрозділів установи. Приміщення будується з 

вогнетривкими стінами й перекриттями з межами вогнестійкості не менше двох годин. 

Поєднання архівосховищ і робочих приміщень будь-якого призначення не допускається. 

Вікна приміщень архівного підрозділу установи, розміщення яких допускає 

проникнення сторонніх осіб, обладнуються відкидними металевими ґратами, які 

замикаються зсередини на замок і опечатуються. Двері приміщення архівного підрозділу 

мають бути металеві або оббиті металевим листом, з надійними замками підвищеної 

таємності. 

В архівосховищах 

забороняється проводити газові, 

каналізаційні та інші магістральні 

трубопроводи. Забороняється 

розміщення архівосховищ у 

неопалюваних, сирих приміщеннях, не 

пристосованих для роботи, а також у 

приміщеннях з пічним опаленням. 

Для захисту документів від пилу в 

архівосховищі потрібно: 

 забезпечувати 

максимально можливу герметичність 

приміщень, 

 обладнувати вентиляційні системи протипиловими фільтрами; 

 встановлювати системи, які очищають повітря від пилу; 

 при провітрюванні архівосховищ вікна і кватирки затягувати марлею, 

змоченою 50-% розчином гліцерину і старанно викрученою. 

Для організації належного зберігання та захисту службових документів сховище 

оцінюють згідно з такими чинниками: 

- Сховище треба розташовувати у місці, до якого легко добиратися, та яке не має 

явних зовнішніх ризиків. 

- Структура будівлі має забезпечувати відповідний вибір та стабільність 

температури та вологості, захист від пожежі, захист від затоплення, захист від 



забруднювання (радіоактивними ізотопами, токсинами та пліснявою), заходи безпеки, 

контрольований доступ до зон зберігання, системи виявляння несанкціонованого доступу 

та відповідний захист проти ураження комахами або паразитами. 

- Стелажі архівосховища 

повинні відповідати формату 

документів та бути достатньо 

міцними, щоб витримати вагу 

документів. Контейнери та 

пакування мають витримувати тиск, 

спричинений вмістом, та не 

пошкодити службові документи під час зберігання. Користування службовими 

документами може стати підставою для застосовування спеціального захисного 

пакування, щоб забезпечити додатковий захист від пошкодження при проведенні 

розвантажувальних робіт. 

Установи на свій розсуд можуть скористатися послугами підрядника для 

зберігання службових документів та надавати доступ як до друкованих копій, так і до 

електронної інформації. У таких випадках важливо, щоб угоди про надання послуг 

встановлювали права і обов'язки власників документів та постачальників послуг.   

Довідковий апарат. 

Відділ використання архівної операції. 

В середині цих відділів створюються відповідні сектори. В архіві можуть 

створюватися і позаштатні; господарсько-розрахунковий підрозділ для упорядкування 

документів і вони фінансуються за їхній рахунок. 

Діяльність архівів значною мірою залежить від стану їх матеріально-технічної бази. 

Для нормального функціонування архіву, крім архівосховищ, які відповідно оснащені 

повинно бути ще читальний зал, лабораторія фото і мікро копіювання, реставраційно 

політурна майстерня, робочі кімнати працівників та виставничий зал, науково-

довідникова бібліотека. 

Користування документами архіву та використання архівної інформації 

     Архів забезпечує для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, вільний доступ до документів з відкритою 

інформацією та архівних довідників і баз даних до них. 



            Архів може обмежити доступ до документів Національного архівного фонду 

(НАФ), що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року у зв’язку 

з їх науково-технічним опрацюванням, перевірянням наявності та фізичного стану або 

реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може 

бути продовжено з дозволу  Держкомархіву України, але не більше, ніж на один рік. 

            Архів обмежує доступ до документів та баз даних, що містять державну або 

іншу передбачену законом таємницю. 

            Доступ до документів з конфіденційною інформацією про особу, а також до 

документів, що можуть створити 

загрозу для її життя чи 

недоторканості житла може бути 

надано з дозволу фізичної особи, права 

та законні інтереси якої можуть бути 

порушені (суб’єкта персональних 

даних), а у разі її смерті – з дозволу 

спадкоємців. 

Виконання  тематичних і персональних запитів, надавання користувачеві документів для 

використання їх інформації чи їх оприлюднення, опублікування, експонування з 

комерційною метою архів має право здійснювати як платну послугу. 

У разі пошкодження, псування архівних документів та довідників, технічного 

обладнання користувач несе відповідальність згідно із законодавством і зобов’язаний 

відшкодувати завдану архіву шкоду. 

  

Порядок виконання запитів 

Надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом складання і 

надсилання інформаційного документа будь-якого виду, за запитами фізичних осіб – 

видавання або надсилання архівної довідки, архівних копій та архівних витягів.  

З питань соціально-правового характеру архів здійснює особистий прийом 

громадян. 

Строк виконання запиту  не може перевищувати  30 днів з моменту його реєстрації. 

З дозволу керівництва архіву з огляду на загальну кількість таких запитів строк виконання 

може бути продовжено. 

Невідповідність окремих відомостей , що містяться в документах архіву, даним, 

викладеним у запиті, не може бути перешкодою для внесення їх до тексту довідки. У разі 



різночитання імен, прізвищ, назв, окремих біографічних фактів наводиться те написання, 

що вживається в документі, з позначкою “так у документі”. Відсутність імен, по 

батькові, неможливість розшифрування тексту обумовлюється. 

У тексті довідки категорично забороняються коментарі, власні висновки та 

приписки виконавця. 

Державний архів видає довідки або копії документів тільки тих підприємств, 

установ та організацій, матеріали яких знаходяться на державному зберіганні у 

Держоблархіві. 

            Архів виконує запити тільки при наявності письмового звернення (заяви), яка 

подається у стіл довідок архіву, або надходить поштою. 

          У зверненні (заяві)  про стаж праці, зарплату потрібно вказати прізвище, ім’я по 

батькові, під якими працював заявник, назву установи, цеху, (відділу), посади, період за 

який рік необхідна довідка. Подання копії трудової книжки за вказаний період суттєво 

прискорює виконання запиту. 

  

            У зверненні (заяві) про надання копії документу (рішення), слід подати номер дату 

прийняття документу (рішення) і повну назву організації, органу державної влади, який це 

рішення приймав. Бажано подати короткий зміст рішення, яке потрібно розшукати.  

            У зверненні (заяві) про видачу довідки про переселення та про залишене майно 

необхідно вказати: 

             - прізвище, ім’я та по батькові голови родини та повний склад родини (з вказанням 

року народження кожного члена родини ); 

             - місцевість (село, гміна, повіт, воєводство) звідки переселялась родина. 

             У зверненні (заяві) про видачу довідки для отримання пенсії за особливі заслуги 

перед Україною, у т. ч: 

             - за багатодітність слід вказати: число, місяць та рік народження п’ятої і 

наступних дітей, за народження і виховання яких були отримані нагороди; 

             - колишнім депутатам необхідно вказати роки скликань та до яких рад 

(Верховної, обласної, міської, районної) вони обирались; 

             - за нагородження державними відзнакамиУкраїни та колишнього СРСР  подати 

назву нагороди та рік її вручення. 

  

            Усі звернення ( заяви) складаються на ім’я директора Державного архіву . У заяві 

обов’язково вказується: прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса, номер телефону 

заявника. 



  При особистому зверненні до архіву необхідно мати документ, що засвідчує особу.  

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

Які вимоги до архівних приміщень? 

Де забороняється створювати архівосховища? 

До яких документів обмежується доступ архівом? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

 

 


