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ВСТУП 

 

Важливим стратегічним завданням державного розвитку є активізація 

процесу оцифрування об’єктів історико-культурної спадщини, що значно 

розширить доступ користувачів до документної інформації та прискорить 

багато комунікаційних процесів в інформаційному просторі України, 

сприятиме долученню країни до світового інформаційного простору. 

Відтак одним із пріоритетних завдань архівних установ України є 

створення  цифрового фонду користування документами Національного 

архівного фонду (далі – НАФ). Передусім це прогресивний і перспективний 

засіб забезпечення збереженості документів-оригіналів, який уможливлює 

формування електронних ресурсів для оперативного доступу до документів, 

у тому числі й з використанням Інтернет-технологій. 

У той же час, у зв’язку з відсутністю достатньої нормативно-правової  

бази, єдиної методики створення цифрових копій фонду користування, їх 

обліку, забезпечення збереженості та доступу до них, а також через різницю 

у матеріально-технічному і кадровому забезпеченні, нині процес створення і 

зберігання цифрових копій у вітчизняних архівах відбувається вкрай 

нерівномірно і не завжди організований у найбільш ефективний спосіб. 

Такий стан справ є неприйнятним з огляду на майбутні перспективи, в тому 

числі, створення єдиної бази цифрових копій документів НАФ, яка не лише 

сприятиме збереженості документів-оригіналів, а й матиме неабиякий вплив 

на розвиток наукових студій, істотно спростивши дослідникам доступ до 

фахових джерел, а пересічним громадянам – до джерел публічної інформації. 

Методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами 

Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до 

нього» (далі – методичні рекомендації) розроблено з метою  забезпечення 

оптимального та уніфікованого підходу архівних установ до створення, 

обліку, зберігання та надання доступу до цифрових копій фонду 

користування НАФ з урахуванням прогресивної вітчизняної та зарубіжної  
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практики у цій галузі та наявної ситуації у сфері матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення архівних установ України. 

Вимоги до створення цифрових копій, їх обліку, зберігання та надання 

доступу до них, встановлені цим методичним документом, базуються на 

принципах забезпечення збереженості документів НАФ, забезпечення 

конституційних прав і свобод громадян щодо вільного доступу до 

інформації, гарантії захисту авторського та суміжних прав, права 

інтелектуальної власності. 

Методичні рекомендації пов’язані та узгоджені із: 

Законами України  «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами), «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 

р. № 80/94-ВР (зі змінами), «Про доступ до публічної інформації» від 13 

січня 2011 р. № 2939-VІ (зі змінами); 

Правилами роботи архівних установ України, затвердженими наказом 

Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстрованими 

у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами); 

Положенням про умови зберігання документів Національного архівного 

фонду, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 

2015 р. № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 

2015 р. за № 250/26695; Порядком державного обліку документів 

Національного архівного фонду, затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 27 вересня 2013 р. № 2045/5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 02 жовтня 2013 р. за № 1695/24227; Порядком користування 

документами Національного архівного фонду України, що належать державі 

та територіальним громадам, затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 19 листопада 2013 р. № 2438/5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 21 листопада 2013 р. за № 1983/24515 (із змінами); 

Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 

НАФ на 2009 – 2019 роки, затвердженою наказом Державного комітету 
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архівів України від 10 листопада 2009 р. № 190; Порядком роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 

11 листопада 2014 р. № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11 листопада 2014 р. за № 1421/26198; Порядком створення копій 

унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, 

реставрації, ремонту або консервації унікальних документів, затвердженим 

наказом Міністерства юстиції України від 28 вересня 2015 р. № 1829/5, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2015 р. за № 

1156/27601; Правилами організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом 

Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5, 

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 

736/27181; 

ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги; ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. 

Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги; ДСТУ 

33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. 

Загальні вимоги; ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила 

зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 55.002-

2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. 

Технічні вимоги; ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання 

Національного архівного фонду. Технічні вимоги 

та іншими нормативно-правовими актами і методичними документами 

(перелік таких документів наведено у додатку 1), а також з конкретними 

нормами, що склалися в практиці роботи архівних установ України. 

У методичних рекомендаціях розглядаються наступні питання: 

- Організаційно-технологічна складова процесу формування цифрового 

фонду користування документами НАФ: мета та загальні положення 
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створення цифрового фонду користування документами НАФ; склад 

цифрового фонду користування; технологічні етапи створення цифрових 

копій документів НАФ; відбір, підготовка та передавання документів НАФ 

для оцифрування; основні вимоги до технічного обладнання для 

оцифрування та приміщення, де воно розташовується. 

- Основні технологічні особливості та параметри оцифрування 

документів НАФ: загальні вимоги до оцифрування документів та особливості 

оцифрування деяких видів документів; технічні параметри оцифрування 

документів НАФ; контроль якості та пост-обробка цифрових копій. 

- Облік цифрових копій фонду користування документами НАФ: 

загальні принципи обліку; дооблікова підготовка цифрових копій; необхідні 

складові обліку цифрових копій фонду користування. 

Зважаючи на нерівномірність процедури управління створеними 

цифровими копіями документів в українських архівних установах у 

методичних рекомендаціях подано два варіанти методики ведення обліку 

цифрових копій:  

перехідний, який розрахований на установи з середнім та високим 

рівнем матеріально-технічного забезпечення, які запровадили або здатні у 

найближчій перспективі запровадити автоматизований облік;  

традиційний, що покликаний унормувати ведення обліку цифрових 

копій в установах, де поки відсутня можливість переходу на  

автоматизований облік. 

- Зберігання цифрових копій фонду користування та доступ до них: 

основні принципи забезпечення збереженості цифрових копій; вибір носія 

інформації для зберігання цифрових копій; умови зберігання цифрових копій 

документів НАФ на жорстких дисках, що працюють у складі RAID-масивів 

на серверному обладнанні, та на зовнішніх носіях інформації; контроль за 

наявністю та технічним станом цифрових копій та носіїв, на яких вони 

зберігаються; доступ співробітників архіву до цифрових копій різного 

призначення. 
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Методичні рекомендації призначено для використання в практичній 

роботі архівних установ, що створюють цифровий фонд користування 

документами НАФ. 

У Методичних рекомендаціях терміни вживаються відповідно до 

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять  та у такому значенні: 

гешування – перетворення вхідного масиву даних довільної довжини у 

вихідний бітовий рядок фіксованої довжини. Результатом такого 

перетворення є геш-сума (геш-код, геш); 

забезпечення збереженості цифрових копій фонду користування – 

комплекс заходів, спрямований на створення та дотримання нормативних 

умов і належної організації зберігання цифрових копій документів НАФ з 

метою забезпечення їхньої технічної та інтелектуальної автентичності 

протягом тривалого часу; 

інформаційно-пошукова система – це різновид автоматизованих 

інформаційних систем, в яких завершальна обробка даних не передбачається. 

Ці системи призначені для пошуку текстів (документів, їх частин, 

фактографічних записів) в сховищах (базах даних) за формальними 

характеристиками;  

конвертування цифрової копії документа – процес перезаписування 

інформації цифрової копії документа з одного носія на інший або з одного 

формату в інший; 

копія документа – документ, що містить точне знакове відтворення 

інформації оригіналу документа; 

копія фонду користування – копія архівного документа, виконана на 

будь-якому носії, призначена для користування з метою збереження 

оригіналу; 

майстер-копія – перша цифрова копія максимально високої якості, 

зроблена безпосередньо з оригіналу архівного документа (копія-оригінал, 
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еталонна копія), містить максимально можливу кількість інформації та не 

підлягала жодній обробці; 

метадані цифрової копії документа – набір систематизованої 

інформації, що описують контекст, зміст, структуру цифрової копії 

документа, який забезпечує  процес управління нею в інформаційній системі; 

оцифрований документ – документ, отриманий у результаті конверсії 

паперових та інших аналогових документів у цифрову форму; 

оцифрування – цифрова трансмісія даних об’єкту, закодованих у 

дискретні цифрові сигнальні імпульси, за допомогою спеціальної апаратури 

(сканерів, цифрових фотоапаратів тощо), тобто перетворення документа із 

традиційної, властивої йому форми, у цифрову (комп’ютерну) у вигляді 

електронного файлу (файлів) даних, придатних для запису на електронні 

носії; 

оптичний диск – оптичний накопичувач у формі диска, в якому запис і 

зчитування даних здійснюється лазером за допомогою променя світла; 

робоча копія – цифрова копія, виготовлена з майстер-копії і призначена 

для використання з різною метою;  

розширення імені файлу – код типу файлу, що складається з трьох літер 

латинського алфавіту і визначає формат файлу; 

управління документами – сукупність дій зі створення, обліку, 

використання, зберігання та знищення документів; 

фонд користування архівними документами – сукупнiсть копiй 

архiвних документiв, призначених для користування замість оригіналів; 

цифрова копія – копія документа, виготовлена в цифровій формі; копія 

документа, створена шляхом конверсії (переведення) паперових та інших 

аналогових документів в цифрову форму; 

цифровий фонд користування документами НАФ – структурована 

сукупність копій документів НАФ, створених шляхом конверсії 

(переведення) паперових та інших аналогових документів у цифрову форму і 

призначених для користування замість оригіналів; 
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CD-R – тонкий диск з прозорого пластика-полікарбонату, для 

одноразового запису з можливістю читання, ємкість CD-диска складає 700 

мегабайт (700 Mb); 

DVD-R – носій інформації, виконаний у формі диска, що має такий же 

розмір, як і компакт-диск, але більш щільну структуру робочої поверхні, що 

дозволяє зберігати і зчитувати більший обсяг інформації за допомогою 

використання лазера з меншою довжиною хвилі і лінзи з більшою числовою 

апертурою, місткість DVD-диска складає 4,7 гігабайт (4,7 Gb); 

RAID-масив (англ. Redundant Array of Independent Disks – надлишковий 

масив незалежних жорстких дисків) – масив із кількох дисків, керованих 

контролером, взаємопов’язаних швидкісними каналами, що сприймається 

зовнішньою системою як єдине ціле; використовується для підвищення 

надійності збереження даних та/ або для підвищення швидкості читання/ 

запису інформації.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 

 

  

1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

ДОКУМЕНТАМИ НАФ 

 

1.1 Мета та загальні положення створення цифрового фонду 

користування документами НАФ 

Цифровий фонду користування документами НАФ є структурованою 

сукупністю копій документів НАФ, створених шляхом конверсії 

(переведення) паперових та інших аналогових документів у цифрову форму і 

призначених для користування замість оригіналів. Він має стати системою 

оцифрованих копій архівних документів, інформаційно ідентичних 

(адекватних) оригіналам, до яких створена необхідна пошукова система та 

існує можливість їх електронного та іншого виду копіювання.  

Очевидними перевагами копій фонду користування в цифровому 

форматі є: 

- зменшення зносу оригіналів, оскільки оцифрування проводиться один 

раз і в подальшому користувачам надаються цифрові копії, що забезпечує 

збереження документів НАФ; 

- можливість багаторазового копіювання документа без втрати якості; 

- можливість як часткової, так і повної реставрації копії оцифрованого 

документа за допомогою програмного забезпечення; 

- просторова і спектральна чуттєвість окремих сенсорів, що 

використовуються при оцифруванні, перевищує аналогічні характеристики 

людського ока, що дозволяє проводити над цифровими копіями деякі 

дослідження (наприклад, щодо фізичного стану архівного документа), 

проведення яких над оригіналами неможливе без спеціального обладнання; 

- забезпечення швидкого доступу до цифрових копій документа з 

допомогою інформаційно-пошукових систем;   

- можливість надання віддаленого багатокористувацького доступу до 

цифрових копій фонду користування; 
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- сприяння стандартизації процесів роботи з архівними документами у 

процесі створення цифрового фонду користування. 

Створення цифрового фонду користування документами НАФ повинно 

забезпечити збереженість документів, а також можливість формування 

електронних ресурсів (у т.ч. за допомогою Інтернет-технологій), що 

забезпечують оперативність доступу до архівних документів.  

Основними підходами до оцифрування архівних документів є: 

– обов’язковий: отримання копій у вигляді графічних зображень, 

здійснюване шляхом оцифрування з подальшою обробкою і збереженням в 

одному із форматів графічних файлів. У такому вигляді повністю 

зберігається оригінальний вигляд документа і виключається спотворення 

його змісту. Можливість пошуку по тексту відсутній. 

– пошуковий: оптичне розпізнавання знаків коду перетворює 

оцифрований документ на текст, який можна редагувати за допомогою 

відповідного програмного забезпечення. У такому випадку можливий 

повнотекстний пошук по документу  та індексація масивів електронних 

документів. Для повної ідентичності змісту потребує ручної верифікації. 

 

1.2 Склад цифрового фонду користування  

При проведенні оцифрування документів НАФ рекомендується 

створювати два види копій оцифрованого документа: майстер-копію та 

робочу копію. 

Майстер-копія – перша цифрова копія максимально високої якості, 

зроблена безпосередньо з оригіналу архівного документа (копія-оригінал, 

еталонна копія), містить максимально можливу кількість інформації та не 

підлягала жодній обробці. Майстер-копія є недоторканою і призначена для 

використання лише за обмежених випадків: для відновлення архівного 

документа у випадку його руйнування, псування чи втрати; для виготовлення 

інших типів цифрових копій (робочої копії), придатних для використання. 

Доступ до копій даного типу є обмежений, користувачам вони не надаються. 
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Робоча копія – цифрова копія, виготовлена з майстер-копії (копії 

першого покоління, дублікати) і призначена для використання у різних цілях: 

для роботи в читальному залі та онлайн-доступу, для виконання замовлень 

користувачів, для створення виставок документів, у т.ч. онлайн. Вона 

надається користувачам у базах даних для пришвидшення отримання 

доступу до контенту документної інформації. Робоча копія може бути 

високої або середньої роздільності. З неї, за потреби, виготовляють копії 

другого і наступних поколінь низької роздільності (службові копії), 

наприклад, у рамках виконання замовлень користувачів чи розміщення на 

web-сайті.  Для таких копій допускається використання алгоритму стискання 

із втратами, зменшення роздільності графічного образу, вмонтовування в 

документ додаткових даних (наприклад, водяних знаків, метаданих тощо). 

Об’єм файлу має відповідати пропускній здатності шлюзу в Інтернеті. 

 

1.3 Технологічні етапи створення цифрових копій документів НАФ 

Основними технологічними етапами створення цифрових копій 

архівних документів є: 

- відбір документів для оцифрування; 

- підготовка документів для оцифрування; 

- вибір способу оцифрування документів з різними носіями (так, для 

фотодокументів визначальними факторами є: тип і вид носія документа 

(фотопапір, фотоплівка, скло), рулон або окремий кадр, розмір (формат) 

носія (папір і фотокадр), характеристика документа (окремий аркуш 

документа, фотокартка або комплекс документів (фотографії вклеєні в 

альбом)); для фоно- та відеодокументів – носій інформації, наявність 

спеціалізованого обладнання для відтворення першотвору тощо);  

- оцифрування документа – створення цифрових копій – майстер-копії, 

робочої копії; 

- звіряння виготовлених копій з оригіналом на відсутність пропусків і 

збереження належної якості; 
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- повернення архівних документів  у сховище; 

- обробка зображень; 

- збереження цифрових копій документів; 

- облік цифрових копій документів; 

- організація зберігання графічних інформаційних масивів. 

 

1.4 Відбір, підготовка та передавання документів НАФ для 

оцифрування 

 Цифрові копії документів фонду користування створюються в 

процесі повного або часткового оцифрування всіх документів фонду/ одиниці 

обліку. 

Повне оцифрування документів фонду/ одиниці обліку доцільно 

проводити для фондів/ одиниць обліку, де сконцентрована значна кількість 

унікальних і цінних справ/ документів, які інтенсивно використовуються. 

Часткове оцифрування документів фонду/ одиниці обліку є 

найоптимальнішим варіантом оцифрування, за якого створюються цифрові 

копії активно використовуваних документів, що уможливлює доступ 

широкого кола користувачів до найбільш актуальних документів.  

Під час відбору найбільш використовуваних документів для 

оцифрування варто приділити увагу таким аспектам: окреслення основних 

критеріїв активності використання фондів/ одиниць обліку, їхніх частин та 

окремих документів з урахуванням думки фахівців про ефективність 

використання цієї інформації; обліку коливань активності попиту для різних 

галузей знання і видів документів. 

Черговість оцифрування пропонуємо здійснюватися відповідно до 

затвердженого плану роботи архівної установи з урахуванням фізичного 

стану документів, їх інформаційної значущості та затребуваності, ступенем 

використання документів. До плану оцифрування включаються лише ті 

фонди/ одиниці обліку, які пройшли перевіряння наявності відповідно до 

Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів 
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НАФ на 2009 – 2019 роки, затвердженої наказом Державного комітету архівів 

України від 10 листопада 2009 р. № 190. Першочергово рекомендуємо 

створювати копії:  

 - найбільш використовуваних документів, незалежно від часу їх 

створення, матеріалу і техніки виготовлення; 

 - унікальних документів; 

 - документів з високим ступенем руйнування основи після 

проведення реставрації; 

 - документів, для яких існує загроза втрати інформації (наприклад: 

для документів з паперовими носіями – згасання тексту, для фонозаписів на 

магнітній стрічці – розмагнічування, для кольорових фотонегативів – втрата 

кольоровості тощо) при задовільному фізичному стані носія; 

 - виконання запитів і замовлень, підготовка видань і виставкових 

проектів. 

З фондів/ одиниць обліку, рівноцінних за значенням, першочерговому 

оцифруванню підлягають документи в незадовільному фізичному 

(технічному) стані (після проведення реставраційно-ремонтних робіт), а 

також ті, що інтенсивно використовуються. 

Підготовка документів для копіювання з метою створення цифрового 

фонду користування здійснюється відповідно до порядку видавання 

документів із сховищ і передбачає: 

- звіряння пошукових даних і заголовків (анотацій) із описами справ, 

документів, для аудіовізуальних документів – звіряння відповідності 

облікових номерів та інших даних на пакованні з переліком архівних 

документів, що підлягають оцифруванню; 

- поаркушне перевіряння справ, документів із зазначенням їх зворотів, 

оформлення ракордів і стартовки кінодокументів, наявності та правильності 

облікових номерів фотодокументів, часу звучання фонодокументів; 

- перевірку і уточнення засвідчувальних написів справ, опису на 

етикетках кіно і фонодокументів. 



20 

 

  

Підготовка документів для оцифрування також передбачає сортування 

по виду, формату і якості наданого матеріалу; вирівнювання документа, 

розгинання країв, знепилення, викладання прошивальних ниток таким чином, 

щоб максимально було видно текст або зображення документа.  

Водночас необхідно проводити перевіряння фізичного стану 

документів, виявлення документів із слабо контрастними або згасаючими 

текстами, документів, що потребують реставрації чи консерваційно-

профілактичного оброблення, а також технічне опрацювання документів. 

Документи спочатку необхідно відправляти на реставрацію, і після цього 

оцифровувати. Підготовка документа повинна вестися виключно з 

урахуванням основних принципів реставрації, тобто не допускати ніяких 

доробок, які деформують зовнішній вигляд і зміст оригіналу. 

У процесі відбору та підготовки документів НАФ з паперовими 

носіями до оцифрування рекомендуємо зважати на категорію складності при 

проведенні їх оцифрування. Класифікацію документів НАФ з паперовими 

носіями за складністю під час оцифрування укладено за пропозиціями 

Державного центру збереженості документів НАФ (далі – ДЦЗД НАФ): 

Розподіл 

документів НАФ 

за  складністю 

Характеристика складності та  

зміст робіт із оцифрування за допомогою сканера 

Документи першої 

складності 

М’яті та розірвані документи. 

Підбір екрану сканера та підкладання його під 

документ, розгортання та вирівнювання зім’ятих 

документів або викладання розірваних, виймання 

документа чи справи з апарата (сканера) за потреби. 

Документи другої 

складності  

Великоформатні документи та документи, які за своїм 

розміром перевищують зону сканування.  

Потребують складання схеми сканування (зйомки).  

Розгортання документа з апарата за потребою. 

Візуальна розбивка документа на фрагменти з 

урахуванням перекриття, складання схеми сканування 

(зйомки) та знімання її. Сканування документа 

відповідно до схеми з проміжним вийманням його з 

апарата (сканера) за потребою, складання документа з 

вийманням з апарата (сканера) за потребою.  

Роботи потребують залучення допоміжних працівників 
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на виконання повного циклу роботи (притримування 

великоформатних документів). 

Документи третьої  

складності 

Сувійні документи, документи з масою більше семи 

кілограмів. 

Роботи потребують залучення допоміжних працівників 

на виконання повного циклу роботи (розмотування 

рулонних документів, допомога при пересуванні 

важких документів). 

Документи 

четвертої   

складності 

Ветхі або пересушені документи на кальці або 

цигарковому папері, старі газети. 

Підбір екранів згідно з розмірами та станом документа, 

розташування документа на екрані із застосуванням 

заходів безпеки щодо збереження документа. 

Документи п’ятої 

складності 

Документ зі згинами. 

Підбір екранів, розгортання документа зі згинами та 

складання його після сканування (зйомки).  

Документи шостої  

складності 

Документи одно- або двосторонні, неоднорідні за 

розміром.  

Підбір екранів згідно з якістю, формою та розміром 

документа. 

Документи сьомої 

складності 

Документи одно- або двосторонні, однакові за 

розміром.  

Підбір екранів згідно з якістю документа. 

Документи восьмої  

складності 

Документи односторонні на однаковій основі.  

Підбір екрану, робота не потребує внесення 

додаткових корекцій. 

 

Не видають оригінали для оцифрування: 

– документів, що не пройшли науково-технічне опрацювання 

(оцифрування дозволено після його проведення); 

– документів під час проведення перевіряння їх наявності та стану; 

– під час ремонту приміщень архівосховищ, масового переміщення 

документів; 

– у разі настання надзвичайної ситуації природного або техногенного 

характеру. 

Архівні документи з обмеженим режимом доступу та частково 

розсекречені документи підлягають оцифруванню відповідно до Порядку 

організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 
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місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. 

№ 939 та Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736. Обмеження 

поширюються і на їхні цифрові копії. 

Видавання документів НАФ для оцифрування до підрозділу 

(лабораторії) архіву чи за межами архіву оформлюють відповідно до Правил 

роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами). 

Контроль за забезпеченням збереженості документів під час їх 

оцифрування здійснює виконавець. 

 

1.5 Основні вимоги до технічного обладнання для оцифрування 

До складу технічного обладнання для оцифрування входить  

обладнання для оцифровування та обладнання (засоби) для обробки і 

зберігання інформації.  

Створення цифрових копій документів НАФ може проводитися з 

допомогою наступного обладнання: професійного сканувального обладнання 

– книжкових планетарних безконтактних сканерів; цифрових фотоапаратів. 

Вибір виду обладнання залежить від виду матеріальної основи та 

формату носія, фізичних властивостей документа, обсягу документації для 

оцифрування, фінансових можливостей архівної установи. 

Архівні документи можна підрозділити: 

- за видом носія – документи з паперовими носіями, аудіовізуальні 

документи, документи з іншими носіями; 

- за форматом – А3, А 4, А 5 і менше, А2 – А0 і більше. 

Архівні документи з паперовими носіями додатково поділяються на: 



23 

 

  

 - незброшуровані документи; 

 - зброшуровані документи, які не підлягають розшиванню; 

 - зброшуровані документи, розшивання яких допускається. 

Процес оцифрування розділяються на два основних типа: контактне та 

безконтактне. Використання контактного оцифрування (сканування) 

дозволено у випадку, якщо:  

- поверхня оцифрування пласка або може бути розпрямлена без шкоди 

для об’єкта;  

- поверхня оцифрування не може бути зіпсована при контакті зі склом; 

- світло пристрою не зашкоджує об’єкту; 

- для спеціальних видів об’єктів, що потребують максимальної 

роздільності (більше 1000 dpi, наприклад, слайдів).  

У всіх інших випадках рекомендується проводити безконтактне 

сканування. Освітлювачі для безконтактного сканування  повинні бути 

підібрані таким чином, щоб забезпечити якісне освітлення об’єкта, але при 

цьому потік інфрачервоної та ультрафіолетової радіації не має зашкоджувати 

документу.  

Основними критеріями вибору моделей сканерів для створення 

цифрових копій документів НАФ є: 

- безпека і збереженість оригіналу в процесі сканування;  

- якість цифрової копії; 

- розмір столу сканувального пристрою, що відповідає максимальному 

розміру оригіналів; 

– інші технічні характеристики обладнання. 

Найоптимальнішім рішенням у виборі сканувального обладнання є 

книжкові планетарні (безконтактні) сканери формату не менше А2, оснащені 

лампами холодного світла або LED світлодіодними освітлювачами з 

книжковою колискою для сканування нерозшитих кольорових, чорно-білих і 

напівтонових оригіналів (книжки, малюнки, старі матеріали, атласи) архівних 

документів (додаток 2).  
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Залежно від способу оцифрування, окрім планетарних безконтактних 

сканерів, в архівних установах можна використовувати таке обладнання: 

- книжкові сканери на основі цифрових фотокамер рекомендуються для 

оцифрування з наступною реставрацією цифрової копії документів зі 

згасаючими текстами за умови використання у їх складі високоякісних 

цифрових дзеркальних фотоапаратів. 

- професійні слайд-сканери для оцифрування фотоплівок та слайдів з 

мінімальною роздільною здатністю не меншою за 4000 dpi та оптичною 

щільністю не меншою за 3,3D. 

- планшетні або плівкові сканери для оцифровування фотодокументів з 

оптичною щільністю D>=3, роздільною здатністю – не менше 2400 dpi; 

 - цифрові фотокамери. 

Для сканування негативів, слайдів використовують шаблони, які 

постачаються разом зі сканером. 

Для сканування позитивів використовують тільки планшетний сканер 

без шаблонів та адаптер для прозорих матеріалів. 

За допомогою книжкового сканера, призначеного для оцифрування 

архівних документів, слід оцифровувати друковані документи з паперовою 

основою, документи, що найчастіше копіюються. 

За допомогою книжкового сканера на основі цифрових фотокамер слід 

оцифровувати документи, які не можна безпечно притискати; документи зі 

згасаючими текстами для подальшої цифрової реставрації отриманої копії. 

За допомогою планшетного сканера можна оцифровувати 

фотовідбитки, до яких не висуваються жорсткі вимоги щодо мінімізації 

шкідливого впливу копіювальної техніки. 

За допомогою слайд-сканера слід оцифровувати негативні та позитивні 

плівки та слайди з фотоматеріалами. 

Цифрові камери використовуються для отримання зображення з 

документів, які не можна розмістити на пласкій поверхні або в підставці для 

сканера. Рекомендуємо обрати найбільш потужну і функціональну систему, 
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оскільки не всі обмеження обладнання для оцифрування можливо усунути в 

процесі пост-обробки. Цифровий зум не дає кращої якості зображення. Для 

сприйняття дрібних деталей зображення і градацій тону важливими є три 

параметри цифрових камер – це кількість записуваних легких матричних 

елементів (пікселів), кількість бітів глибини кольору і якість об’єктива 

(додаток 2).   

Щоб уникнути спотворення зображення за допомогою камер, дуже 

важливо вибрати відповідну основу для розміщення документа – площина 

оцифрованого матеріалу повинна бути паралельна площині матриці камери, а 

оптична вісь об’єктива камери повинна проходити через геометричний центр 

оцифрованого об’єкта. Камера використовується зі штативом, додатковим 

освітленням, фільтрами й іншими необхідними аксесуарами. 

Допустимим є також комбінування різного обладнання для вирішення 

завдань оцифрування документів різного формату. 

 

1.6 Вимоги до приміщення, де розташовують технічне обладнання 

для оцифрування 

Технічне обладнання для оцифрування архівних документів 

рекомендується встановлювати в окремому приміщенні з вентиляцією.  

Апарати не розташовують в місцях попадання прямого сонячного 

світла або яскравого штучного світла, у пильних, загазованих приміщеннях, у 

місцях поблизу джерел тепла. Ахроматичний колір стін та матова підлога не 

повинні відбивати світло. Рекомендується використовувати покриття підлоги 

з антистатичними властивостями.  

Освітлення повинно відповідати таким вимогам: 

- під час оцифрування не повинно бути інших джерел світла, крім 

світла, що безпосередньо використовується для оцифровування; 

- використовуване світло має бути якісне рівномірне розсіяне з 

колірною температурою, наближеною до денного світла (5000–6500K), 

індексом передавання кольору Ra не менше 90, довжиною хвилі 415 нм; 
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- низька емісія УФ-випромінювання; 

- повинна бути передбачена можливість повного затемнення 

приміщення, наприклад, за допомогою ролет, що не пропускають світло, 

колір яких подібний до кольору стін; рекомендується затемнювати 

приміщення, якщо оцифровування проводиться з використанням обладнання 

відкритої конструкції, що в області сканування пропускає світло з зовнішніх 

джерел. 

Штучне освітлення приміщення має забезпечувати необхідні рівні 

освітленості, правильну передачу кольору, не створювати надмірної 

яскравості. Для штучного освітлення приміщення застосовувати лампи з 

низьким вмістом ультрафіолетових променів. Освітленість поверхні 

документів не повинна перевищувати 75 люкс, ультрафіолетове опромінення 

бути практично нульовим. Освітлення не повинне створювати блими на 

поверхні екранів моніторів та столів сканування. Рівень освітленості в 

площині екранів відеомоніторів та інших пристроїв для відображення 

інформації із об’єктами, що світяться, використовуваних в обладнанні, – не 

більше 200 люкс. 

Правильне освітлення вважається таким, за якого, об’єкт оцифрування, 

розміщений у центрі робочої зони, дає чотири однакові тіні (промені).  

Дозволений рівень напруженості електростатичного поля на поверхні 

обладнання – не більше 20 кВ/м відповідно до чинних нормативів. Для 

зменшення впливу електростатичного поля, що утвориться при роботі 

техніки, відносна вологість повітря в приміщенні повинна становити 55–60%. 

Має бути передбачена можливість постійного контролю температури та 

відносної вологості повітря.  

Площа приміщення має бути достатньою для розміщення документів, 

що копіюються, та їх легкого переміщення. Розміщення техніки провадиться 

з урахуванням вільного доступу до неї. Відстань від стіни до краю 

копіювального апарату повинна бути не меншою 0,6 м, з боку зони 

обслуговування – не меншою 1,0 м. Бажана наявність додаткової робочої 
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поверхні (наприклад, столу, візка), що використовується для безпечної 

підготовки архівних документів до оцифровування та забезпечення 

збереженості після оцифровування. 

Обладнання настільного типу, що використовується періодично, можна 

застосовувати у приміщеннях, де виконуються інші види робіт, за умови 

дотримання нормативних вимог щодо забезпечення їх збереженості. 

Не допускається розміщення поблизу обладнання кімнатних рослин. 

Категорично заборонено вживати їжу та тримати сторонні предмети в 

приміщеннях, де розташована техніка для оцифрування. 
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2 ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ 

ОЦИФРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НАФ 

 

2.1 Загальні вимоги до оцифрування документів НАФ 

 Процес оцифрування документів полягає в створенні їх цифрових 

копій у вигляді графічних файлів. Технологія оцифрування визначається 

технічними особливостями відповідного обладнання, конкретизується в 

інструкціях до них. Разом з тим потрібно враховувати низку загальних вимог. 

Незалежно від цілей, задач, вимог замовлень тощо архівний документ 

повинен оцифруватися одноразово. У випадку, якщо документ уже 

оцифрований, всі необхідні роботи проводяться з його робочою копією. 

Одиниці зберігання, окремі архівні документи оцифровуються в 

повному обсязі, включаючи обкладинки, шмуцтитули, аркуші із службовою 

інформацією, зворотні сторінки тощо. 

Допускається не оцифровувати «порожні» (незаповнені символьною 

(текстом), графічною та іншою інформацією, не пронумеровані) аркуші 

(сторінки), що входять у склад одиниці зберігання (документа), за умови 

обов’язкового оцифрування аркуша із засвідчувальним написом і виконання 

спеціальної відмітки в описанні цифрової копії про те, які саме і з якої 

причини аркуші (сторінки) не оцифровувались. 

Нерозброшуровані/ відпалітурині справи оцифровуються в розворот, 

окремі документи – поаркушно (включаючи зворотній бік). Поаркушне 

оцифрування нерозброшурованих справ можливе за умови, коли формат 

аркушів (у висоту) перевищує розмір сканувального столу, і справи треба 

розміщувати на столі горизонтально.  

Зображення розвороту чи аркуша має містити краї палітурки справи (за 

відсутності палітурки – краї аркуша), які повинні йти по краю зображення, 

тоді при використанні не виникатиме сумнівів, чи не залишилася частина 

інформації за кадром. Тому необхідно слідкувати, щоб межа області 
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сканування відстояла на 0,5 – 1 см від краю документа для того, щоб на 

зображенні було видно його край. 

Справи, що оцифровуються, як правило, не підлягають розшивці і 

можуть бути розшиті тільки у виняткових випадках за погодженням із 

керівництвом архіву за повної неможливості копіювання відпалітуреної 

справи. Прийняття рішення про розшивання справи може мотивуватися: 

забезпеченням збереженості документів (справа туго зшита/ зброшурована і 

при її розгортанні на 180 та використанні притискного скла може відбутися 

пошкодження (деформація) документів); неможливістю надати на 

копіювання всю інформацію, оскільки частина інформації «зашито» у 

корінець. Рішення про розшивання документів приймається тільки за умов 

наявності в архіві умов з палітурування після оцифрування розшитих для 

копіювання справ. Після закінчення роботи справа обов’язково палітурується 

заново.  

У випадку, якщо у складі справи містяться документи різних розмірів, 

необхідно використовувати аркуші паперу для підкладання їх під невеликі 

документи для того, щоб наступний документ більшого розміру не проявився 

на зображенні.   

У випадку зміни зовнішнього вигляду оригіналу архівного документа 

(наприклад, у результаті реставрації), документ оцифровується повторно, а 

неактуальна копія замінюється на нову. 

Для можливості відтворення цифрових копій у натуральну величину 

разом з документом в кадрі розміщуються дві лінійки, які демонструють 

фізичні розміри документа. 

Використання притискного скла сканерів небажано у випадку якщо: 

товщина справи перевищує глибину книжкової колиски сканера; справа 

зшита таким чином, що при його розгортанні на 180 біля корінця виникає 

«хвиля» і з’являється можливість завдавання шкоди документам; при 

оцифруванні ілюмінованих або пергаментних рукописів і книг. 
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При оцифруванні кольорових оригіналів у випадках, коли може 

знадобитися роздрук повноколірної копії, необхідно також розміщувати в 

кадрі стандартні калібрувальні колірні шкали. 

Перед початком створення цифрової копії документів рекомендується 

провести регламентне налаштування пристрою для оцифрування за 

допомогою набору для калібрування (калібрувальні таблиці) або спеціальних 

тест-об’єктів (кольорової або сірої шкали), призначених для подальшого 

контролю кольоровості, контрастності і чіткості електронного зображення; 

здійснити калібрування монітору комп’ютера.  

 

2.2 Особливості оцифрування деяких видів документів НАФ 

 

2.2.1 Аудіовізуальні документи 

Оцифровування аудіовізуальних документів здійснюється з 

дотриманням умов забезпечення збереженості таких документів під час 

користування відповідно до галузевих стандартів. 

В архівах оцифрування кіно-, відеодокументів проводиться за 

допомогою фільм-сканера, здатного створювати адекватну цифрову версію 

35-мм та 16-мм кіноплівки (наприклад, система копіювання, яка включає: 

систему телекіно (flashtransfer), що складається із стрічкопротяжного 

механізму МВ 51, скануючої головки, комутаційного блоку та блоку 

дистанційного керування; станцію нелінійного монтажу на базі EDSUS 4). 

Цифрові копії кіно-, відеодокументів виконують у режимі реального 

часу (25 кадрів у секунду). У процесі можливе використання технології 

«WET GATE» із нешкідливою емульсією спеціального складу для усунення 

90% дефектів на кадрах без спотворення різкості 

Перед скануванням рулони з кіноплівками мають пройти ряд перевірок 

і технологічних операцій, зокрема: чистка плівок від забруднень перед 

скануванням; перевірка збереженості склейок плівок і стану ракордів; 

переклеювання розривів плівок із використанням прозорих латок і 
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приклеювання нових ракордів. Також необхідно здійснити профілактичне 

перемотування відеокасети з метою зменшення внутрішньої напруги в рулоні 

та накопичення статичних електричних розрядів та перевіряння цілісності 

плівки. 

Цифрова копія повинна бути повною копією кінодокумента, а її 

контент має відповідати змісту монтажного аркуша чи опису зйомок 

кінодокумента. Необхідно також здійснювати контроль якості зображення та 

звуку, меж зображення. 

При оцифруванні кіно- і відеодокументів: 

- майстер-копія створюється з роздільністю 720576 pixels у контейнері 

AVI, яка конвертується у формат довготривалого зберігання MKV і 

закладається в систему збереження даних; 

- робоча копія створюється шляхом стиснення контенту, 

представленого в майстер-копії, до роздільності 320280 pixels у форматі 

WMV. 

Корекцію цифрової копії (видалення відблисків, регулювання балансу 

яскравості та звуку, збирання окремих частин зображення чи звуку в єдиний 

контент, синхронізація відео та звукового ряду тощо) здійснюють для 

покращення якості та виконують за допомогою відео і звукових фільтрів. 

Рекомендується використання відео реставрації в програмному комплексі 

Digital Film Restauration або аналогів для покращення якості зображення 

вихідних файлів. 

Оцифрування фотодокументів здійснюється з використанням 

планшетних або плівкових сканерів, які повинні мати оптичну щільність 

D>=3, роздільність – не менше 2400 dpi. 

Перед початком роботи необхідно протерти сухою чистою серветкою 

скло, шаблони та адаптер для прозорих матеріалів у планшетному сканері. 

Плівкові носії заправляються у шаблони відповідно до розмірів та 

розміщуються на склі сканера. Для сканування негативів, слайдів 

використовують шаблони, які постачаються разом зі сканером. Якщо 
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негативи, слайди не збігаються із розмірами шаблонів, їх можна розміщувати 

на склі сканера без шаблонів. Для забезпечення якості зображення слід 

закрити гнізда у шаблоні вибивками із шаблону, якщо не всі гнізда 

використовуються. Якщо шаблони вміщають більше 6-ти негативів чи 

слайдів, необхідно використовувати тільки гніздо для 6-ти негативів, а інші 

закрити вибивками із шаблону, оскільки цей фактор впливає на швидкість 

сканування та не перегріває негативи чи слайди. Цю особливість необхідно 

враховувати і при фізичному старінні сканерів. Для сканування позитивів 

використовують тільки планшетний сканер без шаблонів. 

У плівковому сканері плівкові носії заправляються у шаблони тільки 

відповідно до розмірів та розміщуються в отворі сканера з невеликим 

натиском на них. 

Для отримання цифрового зображення необхідної якості потрібно 

вибрати наступні оптимальні параметри сканування документа: 

- Глибина кольору (відтінок і насиченість або чорно-білий варіант). 

Негативи, слайди, позитиви як кольорові так і чорно-білі скануються в 

кольорі – True Color (16,7 million colors) або Мillion colors. 

- Масштаб – значення масштабування 100%.  

- Роздільність (dpi, ррі) визначається з урахуванням виду та розмірів 

оригіналу документа:  

Фотодокумент 

 

Розмір 

 
Роздільна здатність, dpi 

негативи  «0» 2400 і більше 

«2» 2400 

«3» 2400 

«4»  1200 або 2400  

«5»  1200 або 2400  

слайди  2400 і більше 

позитиви фотопозитив 1200 або 2400  

У разі необхідності можна задіяти додаткові параметри оцифрування 

програмного забезпечення сканера для покращення якості зображення. 

На етапі розпізнавання зображення проводиться звірення цифрового 

зображення документа з оригіналом. У ході цієї роботи здійснюється 
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контроль якості та меж зображення, перевіряється наявність дзеркального 

відображення. 

 З потреби проводиться редагування (корекція) цифрової копії 

фотодокументів: видалення відблисків, регулювання балансу яскравості, 

дрібних дефектів тощо (процеси, що не зачіпають репрезентативні 

особливості документа, його зовнішній вид). 

Цифрові майстер-копії фотодокументів зберігаються у форматі TIFF 

(не стиснений), робочі копії – JPG. 

Оцифрування фонодокументів виконують за допомогою такого 

обладнання: мікшерний пульт, джерело сигналу (студійний, побутовий, 

касетний, магнітофон, програвач грамплатівок), комп’ютер (у комплект якого 

входить звукова карта та записуючий дисковод) із програмним 

забезпеченням Sound Forge 9.0. 

Копіювання звукозаписів із аналогового на цифровий носій проходить 

наступні етапи: налаштування рівня вхідного сигналу; зчитування сигналу з 

аналогового носія, перетворення сигналу в цифрову форму і запис даних на 

магнітний диск (ввід сигналу); обробка сигналу (обрізання неінформативних 

ділянок сигналу на початку і в кінці запису, за необхідності нормалізація 

сигналу); контрольне прослуховування сигналу з магнітного диску (вивід 

сигналу); запис у вигляді файлу  у форматі WAV; контрольне 

прослуховування сигналу із зовнішніх носіїв.  

При оцифруванні фонодокументів: 

- майстер-копія створюється з розширенням 96 кГц / 24 біта з у форматі 

FLAC; 

- робоча копія створюється з розширенням 44 кГц / 16 у форматі mp3. 

У даному підрозділі викладено лише загальні особливості оцифрування 

аудіовізуальних документів за досвідом практичної роботи та відповідних 

методичних розробок Центрального державного кінофотофоноархіву 

України ім. Г.С.Пшеничного (далі – (ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного).  
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2.2.2 Великоформатні документи 

За світовою практикою великоформатні документи (А2 – А0) 

рекомендується оцифровувати за допомогою спеціального обладнання: 

репросистеми з широкоформатною цифровою камерою і цифровим задником 

для сканування. Для копіювання книг також необхідний підходящий тримач 

для запобігання їх пошкодженню. Нижче наведено приклади цифрових копій 

документів великого формату. 

 

 

 

За тим самим принципом копіюють великі мапи, архітектурні плани, 

інженерні плани. Нижче наведено цифрові копії цього виду документів, 

створені за допомогою наведеного обладнання (за: Technical Guidelines for 

Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master 

Files – Raster Images / U.S. National Archives and Records Administration 

(NARA); Steven Puglia, Jeffrey Reed, and Erin Rhodes  [Електронний ресурс]. –

 Режим доступу: 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf ) 

. 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf
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У більшості українських архівних установах (практичний досвід 

Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (далі – 

ЦДІАЛ України);  ДЦЗД НАФ) за відсутності обладнання для сканування 

документів такого розміру їх копіюють частинами, пофрагментно із 

наступною комп’ютерною «склейкою» («стікінгом») зображення.  

У Центральному державному науково-технічному архіві України (далі 

– ЦДНТА України) виготовлення цифрових копій великоформатних 

документів здійснюється не з оригіналу, а з копії страхового фонду 

документації. Алгоритм дій включає два етапи: 

- створення копії страхового фонду на мікроплівці за допомогою 

апарату для мікрофільмування на рулонну фотоплівку PS2002 (формат CMA 

0, об’єктив Zeiss S-Biogon), її  проявлення на проявній машині Unomat; 

- створення цифрової копії фонду користування шляхом оцифрування 

плівки (негатив) за допомогою сканера мікроформ ScanPro1000. 

Проте, з огляду на сучасні вимоги та світові тенденції такий спосіб є 

дещо застарілим, оскільки не дозволяє швидко створювати одиничні цифрові 

копії документів. 

Спосіб копіювання по частинах, тобто не за одне оцифрування, 

використовують не лише для  великоформатних документів. Він прийнятний 

для оцифрування зім’ятих, розірваних документів та документів зі згинами. 
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Копіювання частинами в цих випадках уможливлює відтворення цілісності 

документа. 

Важливим параметром, який необхідно враховувати при виготовленні 

цифрової копії великоформатних документів, є мета її створення та характер 

подальшого використання. Тут можна виділити два основних напрями: 

а) Особливістю окремих документів, наприклад, архівної науково-

технічної документації є те, що вона не втрачає свого практичного значення 

та може використовуватися для ремонту і реконструкції об’єктів. Головним 

критерієм у таких випадках є повне відтворення пропорцій оригіналу (навіть 

із дотриманням товщини ліній). Як показує практика, для інженерів 

достатньо якісних копій частин документів і у їх «склеюванні» немає 

потреби. 

б) Інший напрям використання документів пов’язаний з їх візуальним 

представленням, коли копії документів виконують інформаційно-ознайомчу 

функцію і мають забезпечувати цілісне сприйняття зображеного на них 

об’єкту. При цьому «склеювання» документів, скопійованих частинами, є 

цілком доцільним. 

Проте варто зауважити, що зазначений процес оцифрування є менш 

рентабельним порівняно з цілісним оцифруванням: через додаткові витрати 

часу, електроенергії та амортизацію обладнання при копіюванні кожної 

частини; витрати часу на «склеювання», а також необхідність технічного і 

програмного забезпечення процесу «склеювання». До того ж при створенні 

копії з копій існує ймовірність певної похибки, що впливає на якість. 

Для створення цифрових копій великоформатних та інших (за 

потребою) документів необхідно визначити: 

1) можливість пофрагментного цифрового копіювання конкретного 

документа, враховуючи його стан, особливості та розміри відносно робочої 

поверхні сканувального обладнання; 

2) режим копіювання та роздільність копії; 
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3) кількість фрагментів, на які необхідно умовно розділити документ, з 

урахуванням перекриття, та послідовність сканування (зліва направо по 

горизонталі та зверху вниз по вертикалі). Наприклад: документ був умовно 

розділений на 24 окремих фрагменти у вигляді 6 стовпців по 4 рядки кожен 

(6х4=24), послідовність сканування була зліва направо по горизонталі та 

зверху  вниз по вертикалі. Ця процедура суттєво полегшить роботу зі 

«склеювання» документа. Нумерація фрагментів має залишатись 

послідовною та виконується автоматично (опис робіт із оцифрування 

великоформатних архівних документів у ДЦЗД НАФ наведено у додатку 3). 

Алгоритм створення цифрових копій великоформатних документів 

шляхом їх копіювання по частинах і подальшого «склеювання» має включати 

такі кроки: 

1) Створення копій частин документа (з урахуванням усіх наведених 

особливостей). 

2) Передача копій для «склеювання» та обліку. 

3) Процес «склеювання». Спеціаліст здійснює «склеювання» документа 

з частин за допомогою спеціальної програми, перевіряє якість отриманого 

файлу; ставить його на облік, завантажує до бази даних віддаленого доступу; 

записує на CD/DVD та передає на зберігання.    

Рекомендуємо зберігати кожну окрему частину, фрагмент копії 

документа в комплекті зі «склеєною» копією, особливо у випадках виконання 

робіт з ушкодженими документами (Хоча, наприклад,  ЦДНТА України 

вважає, що якщо великоформатний документ оцифровано по частинах, 

«склеєно» і в результаті створено якісну копію, яка задовольняє потреби 

використання, то у зберіганні частин немає сенсу. «Не склеєні» копії частин 

документа у ЦДНТА України об’єднуються в один PDF-файл і 

обліковуються як одна одиниця обліку).  

Щодо питання, що є майстер-копією – частина великоформатного 

документа чи цифрова копія всього документа, яка отримана шляхом 

«склеювання» цих частин в одне зображення, то зауважимо наступне. Якщо 
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архіви будуть зберігати і частини такого документа поряд зі «склеєною» 

копією, то майстер-копією будемо вважати як саму «склеєну» копію 

документа, так і його фрагменти. У такому разі обліковувати треба як 

«склеєну» цифрову копію документа, так і його фрагменти. Таку думку 

розділяє ДЦЗД НАФ. Відповідно робочі копії можуть створюватися, як зі 

«склеєної» майстер-копії документа, так і з його фрагментів (раптом виникне 

потреба). У разі, якщо архіви вирішать не зберігати фрагменти, то майстер-

копією вважатиметься лише «склеєна» копія документа. Проте ЦДНТА 

України, ЦДІАЛ України вважають, що майстер-копією слід вважати 

«склеєну» копію документа, оскільки саме з неї будуть виготовлятися в 

подальшому копії для користувачів.  

 

2.2.3 Документи з рельєфними зображеннями, тисненнями та 

подібні   

У випадку, якщо документ являє собою телетайпну або телеграфну 

стрічку, книгу, виконану азбукою Брайля, має філіграні, рельєфні 

зображення, підчистки, виправлення і т.п., а також інші деталі, видимі тільки 

за певного освітлення або під кутом, його сканування проводиться з 

використанням спеціального обладнання. 

Документи, що мають тиснені або воскові печатки, вимагають 

особливого підходу у процесі цифрового копіювання. Освітлення більшості 

сканерів нівелює тривимірність оригінального документу задля забезпечення 

високої чіткості сканованого тексту. Тому у більшості випадків тиснені або 

воскові печатки будуть непомітними або нечіткими на сканованій копії, що 

ставитиме під сумнів її автентичність. У зв’язку з цим, для сканування 

оригіналів з тисненими або восковими печатками рекомендовано 

використовувати односпрямоване освітлення. Цього можна досягти при 

використанні декількох сканерів, відповідно їх налаштувавши, або при 

застосуванні репросистеми. 
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На знімку ліворуч показано тиснену печатку, що була оцифрована на 

планшетному сканері з двостороннім рівномірним освітленням. Праворуч – 

та сама печатка, оцифрована на планшетному сканері з одностороннім 

освітленням (наведено за: Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials 

for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster Images / U.S. 

National Archives and Records Administration (NARA); Steven Puglia, Jeffrey 

Reed, and Erin Rhodes  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf ). 

 

2.2.4 Інші особливі документи 

У випадку, якщо архівний документ являє собою тривимірний об’єкт 

(наприклад, книжкове/ альбомне видання, сувій тощо), окрім оцифрування 

його обкладинки, шмуцтитула і сторінок з допомогою сканера, необхідне 

також створення цифрової фотографії предмета для відображення його 

фізичного розміру і форми, а також наявних особливостей (книжковий 

корінець, три обрізи книжки, застібки тощо). 

У випадку якщо документ зберігається у згорнутому вигляді, окрім 

оцифрування його лицьового і зворотного боків у розгорнутому вигляді, 

необхідно також оцифрувати його у всіх варіантах складення у випадку, 

якщо варіанти складення мають самостійну інформаційну цінність. 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf
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Якщо документ має історичну упаковку (конверт, папку, обкладинку, 

кофр і т.п.) обов’язково необхідно створити цифрову копію даної упаковки, 

використавши за необхідності цифровий фотоапарат. 

При оцифруванні складних об’єктів (наприклад, фотоальбомів), де на 

сторінці розміщено декілька архівних документів (фотографій), демонтаж 

яких неможливий, створюється електронна копія сторінки у цілому, а потім з 

допомогою спеціальних установок сканувального обладнання – кожного 

документа (фотографії) окремо. 

 

2.3 Технічні параметри оцифрування документів НАФ 

Якість оцифровування залежить від: 

 - роздільності оцифрування, що вимірюється в точках на дюйм (dpi); 

 - режиму оцифрування, що визначається бітовою глибиною 

(кількістю біт на точку) – максимальним числом відтінків (тіней) і / або 

кольорів кожної точки цифрового зображення; 

 - деталей документа (розмірів літер, символів, ліній, тону і кольору); 

 - фізичного стану документа. 

 Важливим фактором оцифрування є й формати цифрових копій.  

 

2.3.1 Режими оцифрування 

При оцифруванні документів НАФ доцільно використовувати такі 

режими оцифрування: 

- поаркушне оцифрування документа з паперовою основою; 

- оцифрування частки великоформатних документів з паперовою 

основою, якщо немає пристрою для оцифрування відповідного формату; 

- покадрове оцифрування документів з плівковою основою; 

- поодиничне оцифрування одиниць зберігання аудіо- та 

кіновідеодокументів. 
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2.3.2 Кольорова модель, глибина кольору та роздільність 

Рекомендується використовувати такі параметри. 

Кольорова модель: 

- для кольорових документів – RGB; 

- для чорно-білих – Grayscale. 

Глибина кольору: 

- не менше 24-біт для моделі RGB; 

- не менше 8-біт для моделі Grayscale. 

Якщо документ містить згаслий текст або такий, що погано читається, 

створюються два варіанти цифрової майстер-копії: в кольоровому режимі і в 

режимі «відтінки сірого» – 8-bit Grayscale (256 градацій сірого). 

Окремо зауважимо, що вирішення питання щодо доцільності створення 

чорно-білого зображення з глибиною кольору 1-біт потребує 

безпосереднього дослідження стану відповідних документів із залученням 

державних архівів, в яких такі документи зберігаються. 

Роздільність: не менше 300 – 600 dpi (для майстер-копії), що дозволить 

створити якісний роздрук, розмір якого може бути вдвічі більший за 

оригінал. 

 

2.3.3 Формати цифрових копій документів НАФ 

Для визначення форматів цифрових копій слід застосовувати такі 

критерії: 

- довговічність – формат даних повинен мати широке застосування, 

підтримуватись розробником протягом щонайменше десяти років в усіх 

версіях програм його створення, бути стандартизованим (ISO або іншою 

міжнародною організацією) і мати відкриту специфікацію; 

- інтероперабельність – здатність відтворювати дані певного формату 

поширеними програмно-технічними засобами різних платформ (операційних 

системах і технічних засобах); 



42 

 

  

- самодостатність – вся інформація, яка необхідна для відтворення 

інформації у часі в незмінному вигляді (формі), вбудована / знаходиться у 

файлі, призначеному для зберігання цієї інформації (даних); 

- масове використання для обміну інформацією; 

- безпечність – відсутність можливості виконання шкідливого 

програмного коду, що міститься у даних формату, або на зовні за допомогою 

команд, що можуть міститися у цих даних. 

Основними форматами цифрових копій документів НАФ з паперовими 

носіями, фотодокументів, текстових електронних документів є TIFF, JPG / 

JPEG, PDF.  

Назва формату та мета 

використання 

Програми, які можуть 

відкривати файли 

Рекомендований метод 

стискання 

TIFF  

Tagged Image File 

Format  

 

для майстер-копій  

Більшість растрових 

редакторів, векторні 

редактори, що 

підтримують растрові 

об’єкти. 

Без стискання 
 

 

JPEG  

Joint Photographic 

Experts Group  

 

можливий для робочих 

копій 

Більшість графічних 

програм, інтернет-

браузери.  

JPEG (можливо обрати 

ступінь стискання; не 

рекомендується 

стискання більше 50% 

від оригіналу) 

 

PDF – Portable 

Document Format  

 

можливий для робочих 

копій 

Міжплатформовий 

формат файлу, що 

переноситься на 

комп’ютери будь-яких 

систем. Для перегляду 

файлу потрібна 

програма Acrobat Reader 

або аналог, у т.ч. 

плагіни браузера. 

LZW (алгоритм 

Лемпеля–Зіва–Велча, 

стискання без втрати 

якості), JPEG  

 

Формат TIFF – це класичний формат, що застосовується для створення 

високоякісних цифрових копій архівних документів. Він не знижує якість 

зображення, забезпечуючи високий рівень деталізації. TIFF рекомендовано 

застосовувати при створенні майстер-копій, адже він дає змогу передати 
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найменші деталі документу. Формат TIFF є найбільш підходящим для 

зберігання деталізованих високоякісних зображень. 

При цьому суттєвим недоліком цього формату є великий обсяг файлу, 

що нерідко спричинює проблеми, адже збережені в TIFF майстер-копії 

потребують більше місця, ніж файли, збережені, наприклад, в JPEG. Крім 

того, більшість веб-переглядачів не підтримують можливість попереднього 

перегляду формату TIFF без встановлення додаткового програмного 

забезпечення або плагінів. У зв’язку з цим, формат TIFF не рекомендується 

застосовувати при створенні робочих копій й для завантаження на сайт 

архівної установи для загального користування.  

Формат JPEG – найбільш поширений формат зберігання різних типів 

зображень. Він значно «легший» за попередній, що дозволяє істотно 

заощадити простір на цифрових носіях, проте при цьому у тій, чи іншій мірі 

(залежно від рівня стиснення), буде втрачена якість зображення. Здебільшого 

обсяг файлу у форматі JPEG навіть при невеликому рівні стиснення є істотно 

меншим за обсяг файлу у форматі TIFF. 

Цей формат рекомендовано для створення робочих копій фонду 

користування. Оскільки більшість веб-переглядачів підтримують формат 

JPEG, то його також рекомендовано використовувати у випадку, коли 

цифрова копія документу розміщується на веб-сайті архівної установи для 

загального користування.  

Формат PDF. Одним з поширених нині форматів для створення 

цифрових копій багатосторінкових архівних документів є формат PDF. Він 

розроблений компанією Adobe Systems для передачі відформатованих 

документів, що містять текст і графіку (переважно векторну), за допомогою 

програми Adobe Acrobat. Формат PDF доцільно використовувати для 

об’єднання сторінок документа (аркушів справи). Цифрову копію середнього 

за розміром архівного документу (до 1000 сторінок) у форматі PDF 

рекомендовано використовувати для розміщення на веб-сайті архівної 

установи для загального користування.  
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Серед недоліків формату треба назвати більш низьку якість 

зображення, порівнюючи з форматами TIFF та JPEG. Крім того, якщо 

документ великий за обсягом (більше 1000 сторінок), то можуть виникнути 

проблеми з відкриттям такого файлу. Тому для розміщення на веб-сайтах 

великих за обсягом архівних документів рекомендовано застосовувати 

формат JPEG, реалізувавши на веб-сайті функцію переглядача цього типу 

файлів. 

Використовувані наразі в архівних установах формати майстер-копій 

аудіовізуальних документів наведено у пп. 2.3.4 цих рекомендацій та 

додатково можливі – у Переліку форматів даних електронних документів 

постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 р. № 1886/5, 

зареєстрованого в наказом Міністерства юстиції України 11 листопада 2014 

р. за № 1422/26199. Зважаючи на особливості фіксації інформації оригіналів 

аудіовізуальних документів та носіїв інформації, що для цього 

застосовувались, допускається розширення запропонованого переліку 

форматів даних іншими, які дозволять врахувати особливості оцифрування 

таких документів, за умови дотримання наведених критеріїв та 

обґрунтування їх визначення. 

Такі формати, як JPG, MP3, FLV тощо, що застосовують алгоритми 

стиснення даних із втратами, не можуть застосовуватися для зберігання 

цифрових майстер-копій документів НАФ. Однак, зважаючи на невеликий 

розмір, який можна досягти при використанні цих форматів, вважаємо, що 

вони можуть широко застосовуватися для створення екранних виставок, 

наприклад онлайн. 

Основні параметри цифрових майстер-копій документів НАФ з 

паперовими носіями наведено у додатку 4. 
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2.3.4 Технічні параметри оцифрування аудіовізуальних документів 

При створенні ЦФК  аудіовізуальних документів використовуються 

такі технічні параметри (за досвідом ЦДКФФА України 

ім. Г.С.Пшеничного): 

для кінодокументів 

- контейнер зберігання (формат запису) 

- відеокодек - DVCPRO 50 

- аудіокодек - ААС 

- розмір кадра - 720

 576 pixels 

- глибина кольору - 8 біт 

- частота кадрів - 25 кадрів/сек 

 

для відеодокументів 

- контейнер зберігання (формат запису) 

- відеокодек - Н.264 

- аудіокодек - FLAC 

- розмір кадра - 720

 576 pixels 

- глибина кольору - 8 біт 

- частота кадрів - 25 кадрів/сек 

 

для фонодокументів 

- формат запису - FLAC 

- частота дискретизації - 48 кГц 

- глибина звуку - 16 біт 

 

для фотодокументів 

- формат запису - TIF 

- роздільність - 2400 dpi (1200 dpi) 

- глибина кольору - 24 біт 
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2.4 Контроль якості цифрових копій 

 Для контролю якості створюваних цифрових копій доцільно 

використовувати комбінацію методів візуального контролю: 

 – поаркушний перегляд і порівняння оригіналів документів з 

цифровими копіями; 

 – звіряння відповідності кількості електронних файлів кількості 

аркушів, перевірка послідовності аркушів; 

 – перевірка наявності цифрових копій зворотів аркушів документів; 

 – аналіз якості зображення на екрані монітору з роздільною здатністю 

1280х1024 точок, у тому числі – передача кольору, різкість, контрастність; 

 – перевірка читабельності документа за 200% масштабуванні; 

 – оцінка щільності зображення; 

 – аналіз якості роздруківки обраних графічних образів, створеною на 

принтері з розподільною здатністю 600 dpi. 

Основними показники якості оцифрованих документів з паперовими 

носіями є:  

 - освітленість; 

 - яскравість; 

 - контрастність; 

 - тонове відтворення (точність передачі відтінків сірого); 

 - колірне відтворення (точність передачі кольору); 

 - цифровий шум (шум цифрового зображення); 

 - точність відтворення геометричних форм і розмірів (геометричні 

спотворення); 

 - точність відтворення деталей (відтворення високих просторових 

частот або просторову роздільність). 

 Критерії якості зображень повинні включати в себе також і фактори 

загальної читабельності: 

 - найдрібніші деталі повинні бути читабельні (наприклад, найменший 

шрифт тексту; чіткість знаків пунктуації, включаючи десяткову точку); 
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 - завершеність деталей (наприклад, прийнятність нечитабельних  

символів, брак сегментів ліній); 

 - точність передачі розмірів відносно оригінального документа; 

 - дефекти оцифрування (наприклад, плями, відсутні в оригінальному 

документі); 

 - цілісність загальної площі документа (наприклад, не потрапляння 

інформації на полях документа); 

 - щільність суцільних чорних ділянок; 

 - точність відтворення кольорів. 

Обов’язків контроль якості цифрових копій проводиться одразу після 

завершення оцифрування кожної справи /одиниці обліку.  

Втім, рекомендується його проведення також неодноразово на різних 

етапах створення цифрових копій: 

 – на етапі створення майстер-копій у процесі оцифрування; 

 – після трансляції з програми оцифрування у графічний редактор перед 

перейменуванням файлу і його записом на носії інформації; 

 – після запису на носій інформації; 

 – за потреби після реплікації на зовнішні носії інформації (контроль 

якості цифрових копій на цьому етапі суміщено з контролем технічного 

стану носія інформації). 

 У разі виявлення хиби копії на будь-якому етапі необхідно здійснити 

повторну процедуру роботи з цифровою майстер-копією. Контроль якості 

цифрових копій має проводитись по кожному файлу. Вибірковість контролю 

допустима у виняткових випадках на однотипних (масових) джерелах. 

Можливе здійснення контролю якості цифрових копій з допомогою: 

 – програмної верифікації даних і підрахунком контрольної суми CRC 

(циклічний надлишковий код – хеш-функція, що використовується для 

виявлення неочікуваних змін у необроблених комп’ютером даних); 

 – програмного забезпечення для сканування та обробки зображень 

«Silverfast» (SilverFast Ai), оснащеного вбудованим денситометром – 
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програмою для виміру ступеня затемнення (оптичною щільності) 

фотографічних матеріалів. 

  

2.5 Пост-обробка цифрових копій 

Пост-обробка цифрових майстер-копій проводиться з метою 

покращити якість відтворювання копій на екрані, при цьому не повинна 

відбуватися втрата інформації, що міститься в цифровій копії. 

Типові дії програмної пост-обробки майстер-копій: 

 – вирівнювання освітлювання по полю зображення (у разі потреби); 

– компенсація зміни кольорового балансу, що відбулася при 

оцифруванні, якщо таку компенсацію не було проведено на апаратному рівні; 

–  зменшення розмірів зображення за рахунок неінформативних полів 

(у разі потреби); 

– видалення зайвих частин зображення, якщо такі наявні (наприклад, 

край сусіднього аркуша, сторонні предмети, що потрапили в кадр), при 

цьому не допускається втрата інформації; 

– розширення діапазону яскравості зображення до максимально 

можливого; 

–  збереження зображення у файлі встановленого для майстер-копій 

формату (при цьому стискання з втратами не допускається).   

При обробці зображень за необхідності здійснюється вирівнювання 

вигину сторінок, поліпшення зображень (регулювання балансу яскравості – 

контрастності, коригування колірної гами, видалення відблисків, тіней, 

інших шумових і фонових елементів). Вирівнювання і поворот сторінок 

можуть проводитися як апаратно, так і програмно. 

За умови видалення шумових і фонових елементів необхідно 

враховувати якою є копія. Майстер-копія документа представляє зовнішній 

вигляд документа в репрезентативних цілях, тому видалення програмними 

засобами особливостей, помітних на оригіналі, є неприйнятним. Це 

допустимо тільки для робочих копій, призначених для користувача, в яких 
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важливо лише інформаційний зміст документа. У таких випадках з 

зображення можуть бути виділені (ослаблені) плями або текст, що проступає 

із зворотного боку аркуша. 

Після обробки майстер-копії на її основі виготовляється робоча копія 

середньої та низької роздільності. Цей процес передбачає наступне: 

– зменшення розмірів зображення шляхом зниження роздільності, 

досягнутої при оцифруванні, та/ або видалення країв, які визнані 

непотрібними для цієї копії, при цьому необхідно слідкувати, щоб текст на 

екрані залишався читабельним, а деталі графіки розпізнаваними; 

– вирівнювання зображень по краях (по верхньому краю або по двох 

верхніх точках) з допустимим кутом нахилу не більше 0,1 градуса; 

– надання єдиного розміру зображень, що належать до однієї справи, 

одиниці зберігання, видання. Для зброшурованих страв, які мають великий 

корінець або нерівно розміщені аркуші, розмір графічного образу 

визначається за найбільшим із образів. Тому в таких об’єктах допускається 

поява збільшених чорних полів для деяких образів; 

– зшивка зображень для форматів, що перевищують формат поля 

сканера; 

– зменшення роздільності; 

– зменшення розмірів зображення в пікселях або сантиметрах відносно 

оригінального розміру; 

– зміна типу і ступеня стиснення графічного файлу; 

– вмонтування у документ додаткових даних (наприклад, водяних 

знаків, метаданих і т.п.). 



50 

 

  

3 ОБЛІК ЦИФРОВИХ КОПІЙ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

ДОКУМЕНТАМИ НАФ 

 

3.1 Загальні принципи та підходи до обліку цифрового фонду 

користування 

Облік цифрових копій фонду користування є невід’ємним елементом 

організації документів та забезпечення їхньої збереженості. Чітка і надійна 

система обліку є запорукою ефективного використання фонду користування.  

Основними принципами державного обліку цифрових копій, як і будь-

яких документів НАФ, є централізація, уніфікація, динамічність, 

достовірність і повнота. 

Централізація забезпечується зосередженням в архівній установі 

відомостей про кількість та склад архівних фондів, одиниць зберігання, 

одиниць обліку, на які створено цифрові копії. 

Уніфікація досягається єдиним методичним керівництвом, що 

забезпечує наступність обліку на всіх етапах роботи з цифровими копіями 

архівних документів через регламентацію системи основних облікових 

документів та вимог до їх ведення. 

Динамічність забезпечується своєчасним та оперативним внесенням 

змін до основних облікових документів або складанням нових облікових 

документів. 

Достовірність і повнота гарантуються проведенням комплексу 

організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання 

вимог ведення основних облікових документів та відображення в них 

фактичної кількості, складу та стану цифрових копій фонду користування 

документами НАФ. 

Станом на сьогодні умовно можна виділити декілька підходів до 

ведення обліку та зберігання цифрових копій архівних документів, які 

використовуються різними державами світу. Попри те, що практично кожна 

країна має власний підхід щодо цього, основні розбіжності уособлені у двох 
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напрямах. Перший полягає у веденні паперового обліку (як основного або 

допоміжного) та використанні зовнішніх носіїв інформації (оптичні диски, 

зовнішні жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо) для довгострокового 

зберігання цифрових копій (до такого підходу тяжіють окремі країни СНД). 

Другий полягає у запровадженні спеціалізованого програмного забезпечення 

у вигляді системи для управління, обліку, зберігання та забезпечення доступу 

до цифрових копій архівних документів (переважна більшість європейських 

країн та США). Прихильники цього шляху при виборі носія для зберігання 

цифрових копій зазвичай надають перевагу файловим сховищам та серверу і 

виступають категорично проти використання морально застарілих і 

ненадійних оптичних дисків, а також доволі рідко застосовують будь-які інші 

зовнішні носії інформації. 

Ведення паперового обліку цифрових копій є більш часо- і 

трудомістким і при цьому малопродуктивним. Воно вимагає додаткового 

місця для зберігання облікових документів, що містять відомості про цифрові 

копії, а також окремого обліку зовнішніх цифрових носіїв, якщо вони 

застосовуються для довгострокового зберігання, адже в іншому випадку 

архівні установи не зможуть ефективно забезпечити збереженість цифрових 

копій. Крім того, застосування зовнішніх цифрових носіїв, особливо 

оптичних дисків, для довгострокового зберігання цифрових копій є вкрай 

ненадійним, адже воно може призвести до втрати близько 30% інформації, 

що є надто великим ризиком.  

У зв’язку з цим, задля ефективного обліку та забезпечення 

збереженості цифрових копій фонду користування, ми рекомендуємо 

українським архівним установам почати процедуру підготовки до переходу 

на автоматизований облік, а також поступово відмовитися від 

використання зовнішніх носіїв інформації як основних для 

довгострокового зберігання цифрових копій. Проте вирішення цієї 

проблеми, як і деяких інших, з якими мають справу вітчизняні архіви, 

потребує часу та ресурсів. У зв’язку з цим, в основі методики обліку та 
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зберігання цифрових копій, поданої у цих методичних рекомендаціях, лежить 

комплексний підхід, який враховує не лише передовий досвід у цій галузі, 

але й реалії, в яких нині перебувають українські архівні установи. Саме тому 

в документі подано два варіанти методики ведення обліку цифрових копій: 

1) перехідна, яка розрахована на установи з середнім та високим рівнем 

матеріально-технічного забезпечення, і здатна сформувати основу, необхідну 

для запровадження автоматизованого обліку в найближчому майбутньому; 

2) традиційна, що розрахована на установи з низьким рівнем матеріально-

технічного забезпечення. Вона спрощена, порівнюючи з попередньою, проте 

покликана унормувати ведення обліку цифрових копій в установах, де поки 

що немає можливості запустити підготовку до переходу на автоматизований 

облік цифрових копій.  

Вибір однієї з двох представлених методик залишається на розсуд 

керівників архівних установ. 

 

3.2 Дооблікова підготовка цифрових копій (перехідний варіант) 

 

3.2.1 Найменування та ідентифікація цифрових копій 

Після створення цифрові копії зберігають у різних форматах згідно з 

рекомендаціями для того чи іншого виду копій (майстер-копії, робочі копії), 

а також присвоюють унікальні найменування кожному файлу для їхньої 

швидкої ідентифікації. 

Зазвичай шифр найменування складається окремо для кожної цифрової 

копії аркуша справи, проте якщо цифрові копії об’єднано в одному файлі 

(наприклад, файл окремої справи у форматі pdf), то до нього складають 

груповий шифр, який дає змогу ідентифікувати цифрову копію справи. 

Присвоєння унікального найменування цифровим копіям здійснюється 

відповідно до цих методичних рекомендацій. Процедура найменування 

цифрових копій фонду користування узгоджена із загальними принципами 

присвоєння найменування, прописаними в стандарті AS/NZS ISO 13028: 2012 
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«Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of 

records», проте враховує українські практики в архівній справі. 

Під час присвоєння найменування використовуються виключно 

арабські цифри та літери латинського алфавіту. Для відокремлення 

структурних елементів найменування файлу застосовують знак «-», відступи 

не допускаються. Шифр найменування цифрових копій базується на 

стандартній схемі організації документів в архіві (фонд – опис – справа) і має 

наступну структуру:  

Ідентифікатор країни походження-Ідентифікатор архівної установи-

Тип шифру-Тип копії-Характеристика цифрової копії-Буквена позначка (за 

наявності) та номер фонду-Номер опису-Номер справи/одиниці зберігання-

Номер аркуша та ознака аркуша (за наявності)-Номер літерного аркуша та 

ознака аркуша (за наявності). 

При цьому, з метою забезпечення створення коректного найменування 

цифрових копій, необхідно детальніше зупинитися на тлумаченні кожної 

позиції його шифру:  

1. Ідентифікатор країни походження – записують 3-значний код 

країни за ДСТУ ISO 3166-1-2009 Коди назв країн світу.  

Приклад: 804 (код України). 

2. Ідентифікатор архівної установи – записують 8-значний цифровий 

код архівної установи за ЄДРПОУ.  

Приклад: код ЄДРПОУ Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України: 03494349. 

3. Тип шифру – поділяється на поаркушний (позначається літерою l), 

груповий (позначається літерою g) та описи (позначається літерою t) 

4. Тип копії – майстер-копія (позначається літерою m), чи робоча копія 

(w). 

5. Характеристика цифрової копії – сюди заносяться відомості про 

те, чим є цифрова копія: архівним документом (позначається літерою a), 

описом справ (позначається літерою f) або внутрішнім описом документів 
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справи (позначається літерою d). 

6. Номер фонду – зазначається номер фонду документа-оригіналу, з 

якого зроблено цифрову копію. Якщо номер фонду містить буквену 

позначку, вона зазначається на початку і подається латинською 

транслітерацією. 

Приклад: Фонд 16: 16; Фонд П16: p16.  

7. Номер опису – зазначається номер опису.  

8. Номер справи / одиниці зберігання – зазначається порядковий 

номер справи;  

9. Номер аркуша – зазначається порядковий номер аркуша (сторінки), 

починаючи з 001 для пронумерованих аркушів; для непронумерованих 

аркушів на початку справи рекомендовано застосовувати літери англійського 

алфавіту (a-z); для непронумерованих аркушів у кінці справи рекомендовано 

застосовувати літери англійського алфавіту (a-z) з приставкою end на початку 

(наприклад: end_a, end_b і т.д.). Цифрова копія засвідчувального напису 

позначається словом note, цифрова копія титульного аркуша – словом title. 

10. Номер літерного аркуша – має значення 1, 2, 3, 4 і т. д. відповідно 

до порядку літер в алфавіті: а, б, в, г і т. д.  

11. Ознака аркуша – використовується для оцифрованого розвороту 

(по дві сторінки) (позначається літерою d) та звороту аркуша (позначається 

літерою b). Для лицьового боку аркуша, а також для групового типу шифру і 

опису елемент шифру «ознака аркуша» не використовується.  

Приклади найменування файлів: 

1. 804-03494349-l-a-m-4620-5-16-001.tiff — ЦДАВО, цифрова копія 

аркуша архівного документа: фонд 4620, опис 5, справа 16, аркуш 1, майстер-

копія. 

2. 804-03494349- l-a-m-4620-5-16-001b.tiff — ЦДАВО, цифрова копія 

аркуша архівного документа: фонд 4620, опис 5, справа 16, аркуш 1, зворот, 

майстер-копія. 
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3. 804-03494349-l-f-w-4620-5-001.jpg — ЦДАВО, цифрова копія аркуша 

опису справ: фонд 4620, опис 5, аркуш 1, робоча копія. 

4. 804-03494349-t-a-w-4620-5.pdf — ЦДАВО, файл опису цифрових 

копій архівних документів справи: фонд 4620, опис 5, справа 16, робоча 

копія. 

Крім того, на кожну цифрову копію, або їхню сукупність треба 

створити файл первинного опису. Такий файл створюється у текстовому 

редакторі і складається з двох таблиць – «Загальні відомості» та «Перелік 

цифрових копій» (додаток 5).  

Таблиця «Загальні відомості» містить наступну інформацію: 

 Повна назва архіву; 

 Абревіатура (укр.); 

 Код ЄДРПОУ; 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Номер справи; 

 Кількість аркушів в справі; 

 Номери оцифрованих аркушів; 

 Кількість електронних сторінок; 

 Установа, що виготовила цифрові копії; 

 Обладнання; 

 Програмне забезпечення, що використовувалося при 

виготовленні цифрових копій; 

 Загальна кількість оцифрованих справ; 

 Загальна кількість цифрових копій сторінок; 

 Загальний обсяг файлів в байтах. 

Таблиця «Перелік цифрових копій» містить такі відомості: 

 Найменування цифрової копії; 

 Обсяг у байтах; 

 Дата створення цифрової копії; 
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 Дата надходження; 

 ПІБ виконавця; 

 Кількість електронних сторінок (якщо один файл має декілька 

сторінок, наприклад, pdf); 

 Назва алгоритму криптографічного хешування: геш-значення 

файла;  

 Примітки. 

Крім іншого, у цій таблиці у графі «Примітки» за наявності потрібно 

зазначати про характерні особливості документа – помилки в нумерації, 

погана якість оригіналу (нечитабельність) тощо.  

Файл первинного опису створюють під час виготовлення цифрових 

копій.  

Звертаємо вашу увагу, що при прийомі цифрових копій по завершенню 

виконання замовлення на їх виготовлення і початком процедури взяття їх на 

облік необхідно перевірити: 

 наявність цифрових копій на зовнішніх носіях; 

 наявність файлів їх описів; 

 відповідність фактичної кількості файлів та їхнього обсягу 

відомостям, вказаним у замовленні та файлі опису; 

 відповідність найменування файлів та їхніх описів зразкам, 

поданим у цих методичних рекомендаціях.  

 

3.2.2 Одиниці обліку та одиниці зберігання цифрових копій фонду 

користування 

На фізичному рівні результатом оцифрування справ є низка файлів, в 

кожному з яких зберігається цифрова копія аркуша справи, як фізично 

відокремлений інформаційний об’єкт. На логічному рівні їхня сукупність 

відповідає складу документів оцифрованої справи. За таких обставин 

одиницею зберігання цифрових копій фонду користування документами з 

паперовим носієм рекомендовано вважати файл – цифрову копію одного 
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аркуша справи (формати JPEG, TIFF), або цифрову копію цілого документу, 

що представлений одним файлом (формат PDF). Одиницями обліку 

цифрових копій документів з паперовим носієм рекомендовано вважати 

цифрову копію аркуша справи (одиницю зберігання) та справу. Це дасть 

змогу створити систему обліку, яка забезпечить виконання перевірки 

наявності та стану фізично відокремлених інформаційних об’єктів, якими є 

цифрові копії аркушів справ, та чіткий зв’язок кожної цифрової копії (файла) 

зі справою.  

У випадку з цифровими копіями документів великого формату, що 

копіювалися пофрагментно з подальшим склеюванням, одиницями 

зберігання та обліку є як «склеєна копія», так і копії фрагментів. 

Варто наголосити, що поширена в деяких українських архівних 

установах практика брати за одиницю зберігання носій інформації (компакт-

диск, оптичний диск, жорсткий диск тощо), на якому містяться цифрові копії, 

є некоректною. Такий підхід суперечить «Хартії про збереження цифрової 

спадщини» ЮНЕСКО (15 жовтня 2003 р.), відповідно до якої до цифрової 

спадщини належать: «… текстові документи, бази даних, статичні і динамічні 

зображення, звукові і графічні матеріали, програмне забезпечення та веб-

сторінки…». Саме ці матеріали «вимагають вжиття цілеспрямованих заходів 

щодо їх створення, збереження і управління», і саме вони, а не зовнішні 

цифрові носії інформації, виступають одиницями зберігання. 

Установи, що використовують компакт-диски, оптичні диски, жорсткі 

диски та інші зовнішні носії інформації, мають вести відповідний їх облік з 

використанням рекомендованих форм. Водночас треба усвідомлювати, що 

заходи, спрямовані на ефективне зберігання цих носіїв і запобігання втрати 

інформації, яка на них зберігається, є похідними від комплексу заходів, що 

спрямовані на забезпечення збереженості цифрових копій фонду 

користування документами НАФ. 
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3.2.3 Перевірка стану цифрових копій за допомогою визначення 

геш-значення 

Перевірку стану цифрових копій перед взяттям їх на облік 

рекомендовано здійснювати за допомогою визначення унікального геш-

значення даних, з яких складається файл. Геш-значення кожної цифрової 

копії фіксується в книгах обліку для цифрових майстер-копій та робочих 

копій та акті приймання-передавання (додаток 7) з установи, що виготовила 

цифрові копії до архівної установи. У випадку, коли цифрові копії 

виготовляються у структурному підрозділі тої ж архівної установи, в якій 

вони будуть зберігатися, в акті приймання-передавання зазначаються 

структурні підрозділи, які виготовили та прийняли на зберігання цифрові 

копії. 

Якщо під час перевірки перед взяттям на облік цифрової копії 

виявляється, що геш-значення, заявлене в акті-приймання-передавання, не 

збігається з фактичним, то такі цифрові копії необхідно відхилити. 

За допомогою гешування рекомендовано здійснювати не лише 

перевірку належного стану цифрових копій перед взяттям їх на облік, а й 

планові перевірки їх наявності та стану в межах заходів із забезпечення 

збереженості. 

Рекомендованим для проведення таких перевірок алгоритмом 

гешування є SHA-256.  

 

3.3 Дооблікова підготовка цифрових копій (традиційний варіант) 

 

3.3.1 Найменування та ідентифікація цифрових копій  

Після створення цифрові копії зберігають у різних форматах згідно з 

рекомендаціями для того чи іншого виду копій (майстер-копії, робочі копії), 

а також присвоюють унікальні найменування кожному файлу для їхньої 

швидкої ідентифікації. 
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Зазвичай шифр найменування складається окремо для кожної цифрової 

копії аркуша справи, проте якщо цифрові копії об’єднано в одному файлі 

(наприклад, файл окремої справи у форматі pdf), то до нього складають 

груповий шифр, який дає змогу ідентифікувати цифрову копію справи. 

Присвоєння унікального найменування цифровим копіям здійснюється 

відповідно до цих методичних рекомендацій. Процедура найменування 

цифрових копій фонду користування узгоджена із загальними принципами 

присвоєння найменування, прописаними в стандарті AS/NZS ISO 13028: 2012 

«Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of 

records», проте враховує українські практики в архівній справі. 

Під час присвоєння найменування використовуються виключно 

арабські цифри та літери латинського алфавіту. Для відокремлення 

структурних елементів найменування файлу застосовують знак «-», відступи 

не допускаються. Шифр найменування цифрових копій базується на 

стандартній схемі організації документів в архіві (фонд – опис – справа) і має 

наступну структуру:  

Ідентифікатор країни походження-Ідентифікатор архівної установи-

Тип шифру-Тип копії-Характеристика цифрової копії-Буквена позначка (за 

наявності) та номер фонду-Номер опису-Номер справи/одиниці зберігання-

Номер аркуша та ознака аркуша (за наявності)-Номер літерного аркуша та 

ознака аркуша (за наявності). 

При цьому, з метою забезпечення створення коректного найменування 

цифрових копій, необхідно детальніше зупинитися на тлумаченні кожної 

позиції його шифру:  

1. Ідентифікатор країни походження – записують 3-значний код 

країни за ДСТУ ISO 3166-1-2009 Коди назв країн світу.  

Приклад: 804 (код України). 

2. Ідентифікатор архівної установи – записують 8-значний цифровий 

код архівної установи за ЄДРПОУ.  

Приклад: код ЄДРПОУ Центрального державного архіву вищих 
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органів влади та управління України: 03494349. 

3. Тип шифру – поділяється на поаркушний (позначається літерою l), 

груповий (позначається літерою g) та описи (позначається літерою t) 

4. Тип копії – майстер-копія (позначається літерою m), чи робоча копія 

(w). 

5. Характеристика цифрової копії – сюди заносяться відомості про 

те, чим є цифрова копія: архівним документом (позначається літерою a), 

описом справ (позначається літерою f) або внутрішнім описом документів 

справи (позначається літерою d). 

6. Номер фонду – зазначається номер фонду документа-оригіналу, з 

якого зроблено цифрову копію. Якщо номер фонду містить буквену 

позначку, вона зазначається на початку і подається латинською 

транслітерацією. 

Приклад: Фонд 16: 16; Фонд П16: p16.  

7. Номер опису – зазначається номер опису.  

8. Номер справи / одиниці зберігання – зазначається порядковий 

номер справи;  

9. Номер аркуша – зазначається порядковий номер аркуша (сторінки), 

починаючи з 001 для пронумерованих аркушів; для непронумерованих 

аркушів на початку справи рекомендовано застосовувати літери англійського 

алфавіту (a-z); для непронумерованих аркушів у кінці справи рекомендовано 

застосовувати літери англійського алфавіту (a-z) з приставкою end на початку 

(наприклад: end_a, end_b і т.д.). Цифрова копія засвідчувального напису 

позначається словом note, цифрова копія титульного аркуша – словом title. 

10. Номер літерного аркуша – має значення 1, 2, 3, 4 і т. д. відповідно 

до порядку літер в алфавіті: а, б, в, г і т. д.  

11. Ознака аркуша – використовується для оцифрованого розвороту 

(по дві сторінки) (позначається літерою d) та звороту аркуша (позначається 

літерою b). Для лицьового боку аркуша, а також для групового типу шифру і 

опису елемент шифру «ознака аркуша» не використовується.  
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Приклади: 

1. 804-03494349-l-a-m-4620-5-16-001.tiff — ЦДАВО, цифрова копія 

аркуша архівного документа: фонд 4620, опис 5, справа 16, аркуш 1, майстер-

копія. 

2. 804-03494349- l-a-m-4620-5-16-001b.tiff — ЦДАВО, цифрова копія 

аркуша архівного документа: фонд 4620, опис 5, справа 16, аркуш 1, зворот, 

майстер-копія. 

3. 804-03494349-l-f-w-4620-5-001.jpg — ЦДАВО, цифрова копія аркуша 

опису справ: фонд 4620, опис 5, аркуш 1, робоча копія. 

4. 804-03494349-t-a-w-4620-5.pdf — ЦДАВО, файл опису цифрових 

копій архівних документів справи: фонд 4620, опис 5, справа 16, робоча 

копія. 

Крім того, на кожну партію цифрову копію справи треба створити файл 

первинного опису. Такий файл створюється у текстовому редакторі і 

складається з двох таблиць – «Загальні відомості» та «Перелік цифрових 

копій справ» (додаток 6).  

Таблиця «Загальні відомості» містить наступну інформацію: 

 Повна назва архіву; 

 Абревіатура (укр.); 

 Код ЄДРПОУ; 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Номер справи; 

 Кількість аркушів в справі; 

 Установа, що виготовила цифрові копії; 

 Обладнання; 

 Програмне забезпечення, що використовувалося при 

виготовленні цифрових копій; 

 Загальна кількість оцифрованих справ; 

 Загальна кількість цифрових копій сторінок; 
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 Загальний обсяг файлів в байтах. 

Таблиця «Перелік цифрових копій» містить такі відомості: 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Номер справи; 

 Обсяг у байтах; 

 Дата створення цифрової копії справи; 

 Дата надходження цифрової копії справи; 

 ПІБ виконавця; 

 Кількість цифрових копій сторінок; 

 Примітки. 

Крім іншого, у цій таблиці у графі «Примітки» за наявності потрібно 

зазначати про характерні справи – помилки в нумерації, погана якість 

оригіналу (нечитабельність) тощо.  

Файл первинного опису створюють під час виготовлення цифрових 

копій.  

Звертаємо вашу увагу, що при прийомі цифрових копій справ по 

завершенню виконання замовлення на їх виготовлення і початком процедури 

взяття їх на облік необхідно перевірити: 

 наявність цифрових копій справ на зовнішніх носіях; 

 наявність файлів їх описів; 

 відповідність фактичної кількості цифрових копій справ та 

їхнього обсягу відомостям, вказаним у замовленні та файлі опису; 

 

3.3.2 Одиниці обліку та одиниці зберігання цифрових копій фонду 

користування  

На фізичному рівні результатом оцифрування справ є низка файлів, в 

кожному з яких зберігається цифрова копія аркуша справи, як фізично 

відокремлений інформаційний об’єкт. На логічному рівні їхня сукупність 
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відповідає складу документів оцифрованої справи. Для спрощення ведення 

облікових документів в умовах обмежених матеріально-технічних і кадрових 

ресурсів, одиницею обліку та одиницею зберігання рекомендовано вважати 

цифрову копію справи.  

 

3.4 Облік цифрових копій фонду користування (перехідний 

варіант) 

Обліку підлягають цифрові копії фонду користування документами 

НАФ. Якщо установа використовує для довгострокового зберігання 

цифрових копій зовнішні цифрові носії інформації, то вони теж підлягають 

обліку. 

Облік фонду користування ведеться окремо від обліку страхового 

фонду. Його рекомендовано здійснювати як за допомогою облікових форм, 

створених і заповнених у текстових редакторах (Microsoft Word, Microsoft 

Excel), так і за допомогою спеціального програмного забезпечення 

(наприклад, Microsoft Access), якщо архівна установа має відповідні 

можливості. У випадку використання останнього, облікові картки, 

реалізовані в програмному забезпеченні, повинні містити відомості про 

майстер-копії та робочі копії, перелічені в облікових формах цих методичних 

рекомендацій. Наприкінці року в автоматичному режимі має формуватися 

розділ книги обліку надходжень фонду користування з цифровим носієм, 

який необхідно роздрукувати.  

 

3.4.1 Облік майстер-копій та робочих копій 

Для обліку майстер-копій та робочих копій необхідно створити 

наступні документи: 

1) Книгу обліку надходжень майстер-копій фонду користування з 

цифровим носієм (додаток 8). У ній зазначають: 

 найменування майстер-копії; 

 дату надходження майстер-копії; 
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 дату копіювання майстер-копії; 

 номер фонду; 

 номер опису; 

 номер справи; 

 номер аркуша;  

 обсяг файла (байт); 

 ПІБ особи, яка виконувала оцифрування; 

 Назва алгоритму криптографічного гешування: геш-значення 

файла; 

 Примітки. 

2) Книгу обліку надходжень робочих копій фонду користування з 

цифровим носієм (додаток 9). У ній зазначають: 

 найменування робочої копії; 

 дату надходження робочої копії; 

 дату копіювання робочої копії; 

 номер фонду; 

 номер опису; 

 номер справи; 

 номер аркуша;  

 обсяг файла (байт); 

 ПІБ особи, яка виконувала оцифрування; 

 Назва алгоритму криптографічного гешування: геш-значення 

файла; 

 Примітки. 

Відомості про цифрові копії вносяться до книг обліку надходжень на 

підставі замовлення на виготовлення цифрових копій документів (додаток 

10) та акта приймання-передавання цифрових копій документів (додаток 7). 

У замовленні фіксують: 

 Номер фонду; 
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 Номер опису;  

 Номер справи;  

 Номери аркушів; 

 Кількість сторінок справи, у т.ч. зворотів;  

 Кількість слайдів;  

 Обсяг інформації (байт); 

 Підпис оператора; 

 Примітки. 

У акті приймання-передавання фіксують: 

 Номер фонду; 

 Номер опису;  

 Номер справи; 

 Найменування файла; 

 Назву алгоритму криптографічного гешування: геш-значення 

файла; 

 Розмір файла у байтах; 

 Примітки. 

Якщо цифрові копії приймаються на зберігання на оптичних дисках, 

додатково зазначається їхня кількість. 

До книг обліку надходжень майстер-копій і робочих копій щорічно 

складають підсумкові записи із зазначенням кількості майстер-копій і 

робочих копій, що надійшли до фонду користування впродовж року. 

Задля забезпечення своєчасного інформування користувачів про 

наявність цифрових копій документів рекомендовано проставляти відповідну 

відмітку в описі справ постійного зберігання (розділ «Примітки»»), а також 

розмістити перелік оцифрованих справ фондів на офіційному веб-сайті 

установи. 
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3.4.2 Облік зовнішніх носіїв інформації для зберігання майстер-

копій та робочих копій (за наявності) 

Облік зовнішніх електронних носіїв інформації, на які планується 

записувати цифрові копії, ведеться окремо для майстер-копій та робочих 

копій фонду користування. Для цього необхідно створити журнали обліку: 

1) Журнал обліку зовнішніх електронних носіїв, на яких 

зберігаються цифрові майстер-копії (додаток 11). Облік проводиться в 

підрозділах, до яких вони були передані. Журнал містить наступні елементи: 

 Обліковий номер зовнішнього електронного носія; 

 Дата взяття на облік; 

 Вид електронного носія, серійний номер; 

 Дані про цифрові майстер-копії, що містяться на носії 

(найменування цифрової копії, номер фонду, номер опису, номер 

справи, номери аркушів); 

 Гарантійний термін експлуатації (Дата) 

 Відмітка про знищення електронного носія (дата та номер акта); 

 Примітки. 

2) Журнал обліку зовнішніх електронних носіїв, на яких 

зберігаються цифрові робочі копії (додаток 12). Облік проводиться в 

підрозділах, до яких вони були передані. Журнал містить наступні елементи: 

 Обліковий номер зовнішнього електронного носія; 

 Дата взяття на облік; 

 Вид електронного носія, серійний номер; 

 Дані про цифрові робочі копії, що містяться на носії 

(найменування цифрової копії, номер фонду, номер опису, номер 

справи, номери аркушів); 

 Гарантійний термін експлуатації (Дата) 

 Відмітка про знищення електронного носія (дата та номер акта); 

 Примітки. 

Забороняється зберігати цифрові копії на зовнішньому електронному 
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носії інформації, який не внесено до журналу обліку. 

Для обліку оптичних дисків з цифровими робочими копіями, які були 

передані для користування у читальному залі, необхідно створити журнал 

видачі оптичних дисків (додаток 13). В журналі зазначають: 

 Номер зовнішнього електронного носія, що видається для роботи 

у читальному залі; 

 Відмітка про отримання (дата видачі; ПІБ та підпис користувача 

про одержання; ПІБ та підпис особи, що видала); 

 Дані про цифрові копії, що містяться на носії (номер фонду; 

номер опису; номер одиниці зберігання; номер аркуша); 

 Відмітка про повернення (дата повернення; підпис користувача 

про повернення; підпис особи, що прийняла); 

 Примітки. 

 

3.4.3 Облік вибуття цифрових копій документів 

Вибуття одиниць обліку та одиниць зберігання фонду користування з 

цифровим носієм, а також зовнішніх цифрових носіїв, на яких вони 

зберігаються (за наявності) фіксують в книгах обліку надходжень, журналах 

реєстрації зовнішніх електронних носіїв. В розділі «примітки» проставляють 

штамп «Вибуло».  

Підставою для вибуття одиниць обліку та одиниць зберігання фонду 

користування є: 

 зміни кількості документів-оригіналів внаслідок проведення 

експертизи цінності, об’єднання справ під час перероблення 

описів, реставрації, розсекречення документів, звіряння й 

уточнення облікових даних, виявлення неточностей у підрахунку 

під час приймання; 

 передача оригінальних документів до іншого архіву;  

 втрата цифрових майстер-копій та робочих копій фонду 
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користування тощо. 

Підставами для списання зовнішніх носіїв інформації є: 

 фізичні ушкодження;  

 неможливість зчитування інформації;  

 закінчення гарантійного терміну експлуатації тощо. 

Зовнішній носій інформації, який вийшов з ладу, треба утилізувати. 

Для цього необхідно скласти Акт про його списання (додаток 14). 

 

3.5 Облік цифрових копій фонду користування (традиційний 

варіант) 

У випадку, коли архівна установа на даному етапі розвитку не має 

достатньої кількості кадрових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних 

для ведення обліку цифрових копій за перехідною методикою, облік 

рекомендовано здійснювати відповідно до Правил роботи архівних установ 

України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 

2013 р. № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 

2013 р. за № 584/23116 (зі змінами), та Інструкції «Облік документів у 

державних архівах України», схваленої Науково-методичною комісією 

Державної архівної служби України 29 грудня 2014 р., протокол № 4, 

розмежувавши при цьому облік майстер-копій та робочих копій. 

Обліку підлягають цифрові копії справ фонду користування 

документами НАФ. Якщо установа використовує для довгострокового 

зберігання цифрових копій зовнішні цифрові носії інформації, їх теж, по 

можливості, необхідно брати на облік. 

Облік фонду користування ведеться окремо від обліку страхового 

фонду. Його рекомендовано здійснювати як за допомогою облікових форм, 

створених і заповнених у текстових редакторах (Microsoft Word, Microsoft 

Excel).  

Для обліку майстер-копій та робочих копій необхідно створити 

наступні документи: 
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1) Книгу обліку надходжень фонду користування з цифровим 

носієм (майстер-копії) (додаток 15). У ній містяться наступні відомості: 

 Дата надходження; 

 Дата копіювання; 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Кількість справ, на які створено майстер-копії  (разом та 

унікальних справ); 

 Кількість слайдів ; 

 Об’єм інформації, що міститься в справах (Гб) ; 

 Примітки. 

2) Книгу обліку надходжень фонду користування з цифровим 

носієм (робочі копії) (додаток 16) 

 Дата надходження; 

 Дата копіювання; 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Кількість справ, на які створено цифрові копії  (разом та 

унікальних справ); 

 Кількість слайдів ; 

 Об’єм інформації, що міститься в справах (Гб) ; 

 Примітки. 

3) Опис фонду користування (для поодиничного та сумарного обліку 

одиниць зберігання фонду користування) (додаток 17). В описі відображають 

наступні відомості: 

 номер одиниці зберігання; 

 дату копіювання; 

 кількість кадрів одиниці зберігання (разом та унікальних); 

 кількість справ, внесених до одиниці зберігання; 
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 відомості про справи, які входять до одиниці зберігання (номери 

фондів, номери описів, номери унікальних справ). 

Опис фонду користування складають у 3-х примірниках: перший 

передають разом із копіями користування до спеціального сховища, два 

залишають в архіві (один – недоторканий, у структурному підрозділі з 

обліку, другий – робочий, в архівосховищі). 

Копії фонду користування з цифровим носієм обліковують на підставі 

їх замовлення на виготовлення (додаток 18) та акту приймання-передавання 

копій фонду користування з цифровим носієм (додаток 19). 

У замовленні зазначають:  

 Порядковий номер запису;  

 Номер фонду;  

 Номер опису;  

 Номер справи;  

 Кількість аркушів;  

 Кількість сторінок справи, у т.ч. зворотів;  

 Кількість слайдів (фото) копії справи;  

 Об’єм інформації, що міститься у копії справи (заповнюється 

виконавцем після проведення копіювання);  

 Сумарну кількість справ та сторінок, що передаються на 

копіювання за цим замовленням. 

У акті приймання-передавання фіксують: 

 номер фонду,  

 номер опису,  

 кількість цифрових носіїв інформації,  

 кількість справ, на які створено цифрові копії,  

 кількість слайдів. 

Якщо цифрові копії приймаються на зберігання на оптичних дисках, 

додатково зазначається їхня кількість. 
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До книг обліку надходжень майстер-копій і робочих копій щорічно 

складають підсумкові записи із зазначенням кількості майстер-копій справ і 

робочих копій справ, що надійшли до фонду користування впродовж року. 

Задля забезпечення своєчасного інформування користувачів про 

наявність цифрових копій документів рекомендовано проставляти відповідну 

відмітку в описі справ постійного зберігання (розділ «Примітки»»), а також 

розмістити перелік оцифрованих справ фондів на офіційному веб-сайті 

установи. 

Вибуття одиниць обліку та одиниць зберігання фонду користування з 

цифровим носієм фіксують в книгах обліку надходжень та описі фонду 

користування: в розділі «примітки» проставляють штамп «Вибуло».  

Підставою для вибуття одиниць обліку та одиниць зберігання фонду 

користування є: 

 зміни кількості документів-оригіналів внаслідок проведення 

експертизи цінності, об’єднання справ під час перероблення 

описів, реставрації, розсекречення документів, звіряння й 

уточнення облікових даних, виявлення неточностей у підрахунку 

під час приймання; 

 передача оригінальних документів до іншого архіву;  

 втрата цифрових майстер-копій та робочих копій фонду 

користування тощо. 
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4 ЗБЕРІГАННЯ ЦИФРОВИХ КОПІЙ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

ТА ДОСТУП ДО НИХ 

 

4.1 Основні принципи забезпечення збереженості цифрових копій 

При здійсненні заходів із забезпечення збереженості цифрових копій 

документів НАФ треба дотримуватися принципів цілісності, автентичності та 

надійності. 

Для забезпечення збереженості цифрових копій фонду користування 

НАФ необхідно: 

 Зберігати копії у рекомендованих форматах; 

 Кожній цифровій копії присвоїти унікальне найменування, яке 

дасть змогу її ідентифікувати і відшукати у разі необхідності; 

 Дотримуватися рекомендацій щодо вибору надійного носія для 

довгострокового зберігання цифрових копій; 

 Забезпечити чітку папкову структуру організації цифрових копій; 

 Забезпечити належні умови для зберігання носіїв інформації, на 

яких зберігаються цифрові копії; 

 Систематично здійснювати резервне копіювання та планові 

перевірки стану цифрових копій та носіїв інформації, на яких 

вони зберігаються. 

 

4.2 Створення папкової структури організації цифрових копій на 

носії інформації 

На носії інформації цифрові копії мають бути організовані за певною 

системою. Для цього рекомендовано використовувати той самий принцип 

організації, що і для документів-оригіналів. Наприклад, для цифрових копій 

документів це буде фондова організація. У такому випадку для кожного 

фонду потрібно створити окрему папку. У ній розміщуватимуться папки зі 

справами відповідно до їх переліку в описі. В папках справ 
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розміщуватимуться цифрові копії аркушів справ. Наочно цей принцип 

проілюстровано у схемі. 

 

Організація цифрових копій документів НАФ з паперовим носієм 

 

Звертаємо увагу, що всі найменування потрібно транслітерувати 

латиницею, наприклад:  

 Назва папки фонду: Fond 110  

 Назва папки справ відповідно до опису: Fond 110. Opys 1  

 Назва папки справи: Sprava 25b  

 Назва файлу, розміщеного у папці справи: 804-03494349-l-a-m-

4620-5-16-001.tiff 

Якщо йдеться про робочу копію всієї справи у форматі pdf, то 

формувати для неї окрему папку не потрібно. Наприклад: 

 Назва папки фонду: Fond 110  

 Назва папки справ відповідно до опису: Fond 110. Opys 1  

 Назва справи: 804-03494349-t-a-w-4620-5.pdf 

 

4.3 Вибір носія інформації для зберігання цифрових копій 

Зберігання файлів на CD-R або DVD-R дисках на полицях в окремому 

приміщенні не здатне забезпечити ні їхньої довготривалої збереженості, ні 

постійного доступу до них. Тому рекомендовано зберігати цифрові копії 

Фонд №1 

Фонд №1. 

Опис №1 

 

Фонд №1. 

Опис №2 

 

Справа 1 Справа 2 

 

Справа 1 

 

Справа 2 
 

Аркуш 

справи 1 

Аркуш 

справи 2 
 

Аркуш 

справи 1 

 

Аркуш 

справи 2 

 

Аркуш 

справи 1 

 

Аркуш 

справи 2 

 

Аркуш 

справи 1 

 

Аркуш 

справи 2 
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документів та файли їх описів в цифровому сховищі, а при виборі 

підходящого носія інформації для тої чи іншої процедури керуватися 

поданою нижче класифікацією носіїв інформації. 

Залежно від призначення, носії інформації, на яких зберігаються 

цифрові копії, поділяють на три категорії: 

1) носії інформації для транспортування цифрових копій з установи, 

яка їх виготовила, до установи, в якій вони мають зберігатися – призначені 

для короткострокового зберігання цифрових копій. Найбільш підходящими 

для цього є диски CD-R, DVD-R, зовнішні жорсткі диски або USB-

накопичувачі. При виборі котрогось з перелічених носіїв необхідно 

враховувати, що найбільш швидким буде перенесення цифрових копій з/на 

зовнішній жорсткий диск, а найповільнішим – з/на оптичні диски; 

2) носії інформації для зберігання цифрових копій в архівній установі – 

призначені для довгострокового зберігання різного виду цифрових копій. 

При виборі виду носія інформації у цій категорії необхідно пам’ятати, що 

найбільш підходящими для тривалого зберігання цифрових копій є жорсткі 

диски серверного класу, об’єднані в один логічний елемент за допомогою 

RAID-системи.  

3) носії інформації для передачі цифрових копій з установи, у якій вони 

зберігаються, замовнику – призначені для короткострокового зберігання 

цифрових копій. Найбільш підходящими для цього є диски CD-R, DVD-R, 

зовнішні жорсткі диски або USB-накопичувачі.  

Також варто наголосити, що цифрові копії фонду користування також 

заборонено зберігати на жорстких дисках комп’ютерів, під’єднаних до 

мережі Інтернет, задля забезпечення їхнього захисту від несанкціонованого 

доступу. 
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4.4 Умови зберігання цифрових копій документів НАФ на 

жорстких дисках, що працюють у складі RAID-масивів на серверному 

обладнанні 

Для надійного зберігання цифрових копій документів НАФ 

використовуються жорсткі диски, що працюють у складі RAID-масивів на 

серверному обладнанні, зокрема в системах зберігання даних. 

Ці типи носіїв дозволяється брати лише на бухгалтерській облік, а 

матеріальна відповідальність за них має бути покладена на відповідального 

за збереження цифрових копій фонду користування документами НАФ. 

Жорсткі диски, з яких формуються RAID-масиви мають визначений 

термін роботи, який гарантується їхніми виробниками. За умов належного 

фінансування після завершення гарантійного терміну їх роботи жорсткі 

диски необхідно замінити. Виведення з RAID-масиву носіїв інформації, 

гарантійний термін експлуатації яких завершився, відбувається лише після 

перевірки наявності та стану (цілісності даних) документів, перенесених на 

нові носії. 

При зберіганні цифрових копій на RAID-масивах необхідно 

застосовувати наступні засоби захисту обладнання (від механічних, 

теплових, електромагнітних та інших впливів) та даних (від втрати та 

несанкціонованого доступу до них): 

 розмістити серверне і комунікаційне обладнання в приміщеннях з 

обмеженим доступом та ефективною системою кондиціонування 

повітря; 

 підключати технічні засоби до мережі через систему 

безперебійного електропостачання із заземленням; 

 обов’язково здійснювати ідентифікацію та перевірку 

користувачів при вході в систему; 

 періодично проводити резервне копіювання даних, розміщених 

на RAID-масиві. 
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4.5 Умови зберігання цифрових копій документів НАФ на 

зовнішніх носіях інформації (для установ, які поки що не можуть 

відмовитися від їхнього використання) 

Зовнішні носії інформації, на яких зберігаються цифрові копій фонду 

користування, потребують особливих умов зберігання і догляду.  

Зокрема, оптичні диски мають знаходитися в індивідуальних коробках 

(футлярах), які захищають їх від згубної дії зовнішніх чинників. Такий 

футляр повинен надійно фіксувати диск, унеможливлюючи його вільне 

переміщення. Також до нього має бути прикріплена вся необхідна 

інформація про зовнішній носій, його обліковий номер. Оптичні диски 

кладуть до футлярів робочою поверхнею донизу. 

Всі оптичні диски в футлярах необхідно зберігати у спеціальних шафах 

або контейнерах, які передбачають можливість поставити диски вертикально 

і забезпечують між ними відстань, достатню для вільного і безперешкодного 

переміщення дисків працівниками. 

Для комфортної роботи з цифровими копіями фонду користування, 

записаними на оптичних дисках, їх швидкої ідентифікації з-поміж інших, 

диски необхідно розмістити у такий спосіб, щоб було чітко видно їхні 

облікові номери або відомості про цифрові копії, що зберігаються на них. 

Для зберігання шаф (контейнерів) з оптичними дисками необхідно 

виділити спеціальне приміщення, захищене від дії сонячного 

випромінювання. Диски зберігають в темноті, при температурі від +8 до +18 

градусів і відносній вологості повітря 45–65%. 

Також працівникам архівних установ, які мають доступ до дисків, на 

яких зберігаються цифрові копії, обов’язково необхідно дотримуватися 

основних правил поводження з ними: 

 при безпосередньому контакті з оптичним диском працівник 

обов’язково має одягнути спеціальні рукавички;  

 брати диск можна лише за його краї, не торкаючись робочої 

поверхні; 
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 при обробці дисків та очистці від пилу та бруду можна 

використовувати лише спеціальні засоби; 

 під час прибирання приміщень, шаф (контейнерів), де 

зберігаються оптичні диски, необхідно уникати потрапляння 

води та очисних засобів на їхню поверхню; 

 під час транспортування або переміщення дисків категорично 

заборонено їх перегинати, дряпати, кидати, ставити на них 

сторонні предмети, залишати їх під дією високих температур, 

торкатися їхньої поверхні голими руками. 

Зовнішні жорсткі диски мають зберігатися в спеціальних чохлах 

(футлярах), які захищають їх від згубної дії зовнішніх чинників. До чохла має 

бути прикріплена вся необхідна інформація про зовнішній носій. 

Всі зовнішні жорсткі диски в чохлах необхідно зберігати у спеціальних 

шафах або контейнерах, які передбачають можливість вільного і 

безперешкодного доступу до них працівників. 

Для комфортної роботи з цифровими копіями фонду користування, 

записаними на зовнішніх жорстких дисках, їх швидкої ідентифікації з-поміж 

інших, диски необхідно розмістити у такий спосіб, щоб було чітко видно їхні 

облікові номери або відомості про цифрові копії, що зберігаються на них. 

Для зберігання шаф (контейнерів) з зовнішніми жорсткими дисками 

необхідно виділити спеціальне приміщення, захищене від дії сонячного 

випромінювання. Диски зберігають в темноті, при температурі від +8 до +18 

градусів і відносній вологості повітря 45–65%. 

Під час прибирання приміщень, шаф (контейнерів), де зберігаються 

зовнішні жорсткі диски, необхідно уникати потрапляння води та очисних 

засобів на їхню поверхню. Під час транспортування або переміщення 

контейнерів з зовнішніми жорсткими дисками категорично заборонено їх 

кидати, ставити на них сторонні предмети, залишати їх під дією високих 

температур. 



78 

 

  

Якщо установа зберігає цифрові майстер-копії та робочі копії на 

зовнішніх носіях, то, задля запобігання їхній втраті, їх необхідно зберігати 

щонайменше у двох примірниках (особливо це стосується майстер-копій) і 

записувати на різні типи зовнішніх носіїв. Ці носії мають зберігатися у різних 

приміщеннях для унеможливлення втрати даних внаслідок надзвичайних 

ситуацій. При цьому необхідно здійснювати планові та позапланові заходи з 

перевірки наявності цифрових копій та фізичного стану носіїв інформації, на 

яких вони зберігаються. Такий підхід істотно зменшить ризик втрати 

цифрових копій. 

Рекомендуємо при виборі типів зовнішніх носіїв інформації керуватися 

наступними комбінаціями (список подано за принципом від найбільш 

прийнятної комбінації до найменш підходящої): 

 зовнішній жорсткий диск та DVD-R; 

 зовнішній жорсткий диск та CD-R; 

 DVD-R та CD-R. 

 

4.6 Контроль за наявністю та технічним станом цифрових копій та 

носіїв, на яких вони зберігаються (перехідний варіант) 

Перевірку наявності та фізичного стану цифрових копій фонду 

користування, записаних на зовнішніх носіях, необхідно здійснювати раз на 

три роки. 

Перевірка можливості зчитування інформації з зовнішнього носія 

інформації має проводитися після кожного його переміщення, зокрема, після 

його перебування у користуванні відвідувачів читального залу. 

Процедура перевірки складається з декількох етапів, до яких належать 

перевірка наявності цифрових копій, перевірка їхньої відповідності даним, 

що занесені до облікових документів, перевірка фізичного стану носія 

інформації, перевірка можливості зчитування інформації з носія за 

допомогою визначеного програмного забезпечення. 
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Зокрема, перевірка наявності та стану цифрових копій, що зберігаються 

на RAID-масивах, включає: 

 перевірку відповідності фактичної кількості цифрових копій їхній 

кількості, вказаній в обліковій документації; 

 звірку назв файлів, їхніх обсягів та геш-значення з даними, 

вказаними в обліковій документації; 

 перевірку можливості відтворення цифрових копій шляхом 

візуального перегляду файлів на носіях інформації; 

 контроль гарантійного терміну експлуатації носіїв інформації. 

Результати перевірки відображаються в Акті про перевірку наявності та 

фізичного стану цифрових копій фонду користування НАФ (додаток 20). В 

ньому заповнюють наступні позиції: 

 Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних 

документів (файлів описів).  

 Дата проведення перевірки. 

 Перелік невідповідностей у найменуванні, геш-значенні, розмірі 

файлів, що були встановлені під час перевірки. 

 Кількість файлів цифрових копій архівних документів, 

відсутність яких на носії інформації була встановлена під час 

перевірки (на основі звірки з обліковую документацією). 

 Кількість цифрових копій з порушеною цілісністю даних (файли, 

чиї фактичні розміри та геш-значення не відповідають 

відомостям, що містяться в облікових документах. 

 Кількість вбудованих носіїв інформації, чий гарантійний термін 

експлуатації закінчився на момент проведення перевірки. 

 Прізвище особи (осіб), що проводила перевірку. 

Перевірка наявності та стану зовнішніх носіїв інформації та цифрових 

копій, що зберігаються на них, включає: 
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 перевірку відповідності фактичної кількості носіїв інформації 

їхній кількості, вказаній в обліковій документації; 

 звірку облікових номерів носіїв інформації, зазначених в журналі 

обліку та на їхніх індивідуальних етикетках; 

 перевірку відповідності фактичної кількості цифрових копій, 

записаних на носій інформації їхній кількості, вказаній в 

обліковій документації; 

 перегляд інформації, записаної на носії інформації, і звірку назв 

файлів, їхніх обсягів та геш-значення з даними, вказаними в 

обліковій документації; 

 перевірку можливості відтворення цифрових копій шляхом 

візуального перегляду файлів на носіях інформації; 

 контроль терміну придатності носіїв інформації за допомогою 

журналу їх обліку. 

Результати перевірки відображаються в Акті про перевірку наявності та 

фізичного стану цифрових копій фонду користування НАФ та зовнішніх 

носіїв інформації, на яких вони зберігаються (додаток 21). У ньому 

заповнюють наступні позиції: 

 Обліковий номер зовнішнього носія інформації. 

 Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних 

документів (файлів описів). 

 Дата проведення перевірки. 

 Кількість та облікові номери зовнішніх носіїв інформації з 

файлами цифрових копій, чия відсутність була виявлена під час 

перевірки. 

 Кількість та облікові номери зовнішніх носіїв інформації з 

нечитабельною інформацією, виявлених під час перевірки. 

 Кількість зовнішніх носіїв інформації, чий гарантійний термін 

експлуатації закінчився на момент проведення перевірки. 
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 Перелік невідповідностей у найменуванні, геш-значенні, розмірі 

файлів, що були встановлені під час перевірки. 

 Кількість файлів цифрових копій архівних документів, 

відсутність яких на носії інформації була встановлена під час 

перевірки (на основі звірки з обліковою документацією). 

 Кількість цифрових копій з порушеною цілісністю даних (файли, 

чиї фактичні розміри та геш-значення не відповідають 

відомостям, що містяться в облікових документах. 

 Прізвище особи (осіб), що проводила перевірку. 

Перевірка наявності та стану цифрових копій, що зберігаються на 

RAID-масивах, включає: 

 перевірку відповідності фактичної кількості цифрових копій 

справ їхній кількості, вказаній в обліковій документації; 

 перевірку можливості відтворення цифрових копій шляхом 

візуального перегляду файлів на носіях інформації; 

 контроль гарантійного терміну експлуатації носіїв інформації. 

Результати перевірки відображаються в Акті про перевірку наявності та 

фізичного стану цифрових копій фонду користування НАФ (додаток 22). В 

ньому заповнюють наступні позиції: 

 Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних 

документів (файлів описів).  

 Дата проведення перевірки. 

 Кількість файлів цифрових копій архівних документів, 

відсутність яких на носії інформації була встановлена під час 

перевірки. 

 Кількість цифрових копій, які неможливо відтворити  

 Кількість вбудованих носіїв інформації, чий гарантійний термін 

експлуатації закінчився на момент проведення перевірки. 

 Прізвище особи (осіб), що проводила перевірку. 
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4.7 Контроль за наявністю та технічним станом цифрових копій та 

носіїв, на яких вони зберігаються (традиційний варіант) 

Перевірку наявності та фізичного стану цифрових копій справ фонду 

користування, записаних на зовнішніх носіях, необхідно здійснювати раз на 

три роки. 

Перевірка можливості зчитування інформації з зовнішнього носія 

інформації має проводитися після кожного його переміщення, зокрема, після 

його перебування у користуванні відвідувачів читального залу. 

Процедура перевірки складається з декількох етапів, до яких належать 

перевірка наявності цифрових копій справ, перевірка їхньої відповідності 

даним, що занесені до облікових документів, перевірка фізичного стану носія 

інформації, перевірка можливості зчитування інформації з носія за 

допомогою визначеного програмного забезпечення. 

Перевірка наявності та стану цифрових копій, що зберігаються на 

RAID-масивах, включає: 

 перевірку відповідності фактичної кількості цифрових копій 

справ їхній кількості, вказаній в обліковій документації; 

 перевірку можливості відтворення цифрових копій шляхом 

візуального перегляду файлів на носіях інформації; 

 контроль гарантійного терміну експлуатації носіїв інформації. 

Результати перевірки відображаються в Акті про перевірку наявності та 

фізичного стану цифрових копій фонду користування НАФ (додаток 22). В 

ньому заповнюють наступні позиції: 

 Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних 

документів (файлів описів).  

 Дата проведення перевірки. 

 Кількість файлів цифрових копій архівних документів, 

відсутність яких на носії інформації була встановлена під час 

перевірки. 
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 Кількість цифрових копій, які неможливо відтворити  

 Кількість вбудованих носіїв інформації, чий гарантійний термін 

експлуатації закінчився на момент проведення перевірки. 

 Прізвище особи (осіб), що проводила перевірку. 

Перевірка наявності та стану зовнішніх носіїв інформації та цифрових 

копій, що зберігаються на них, включає перевірку можливості відтворення 

цифрових копій шляхом візуального перегляду файлів на носіях інформації 

та контроль терміну придатності носіїв інформації. 

Результати перевірки відображаються в Акті про перевірку наявності та 

фізичного стану цифрових копій фонду користування НАФ та зовнішніх 

носіїв інформації, на яких вони зберігаються (додаток 23). У ньому 

заповнюють наступні позиції: 

 Номер зовнішнього носія інформації. 

 Дата надходження на зберігання цифрових копій справ архівних 

документів (файлів описів). 

 Дата проведення перевірки. 

 Кількість та номери зовнішніх носіїв інформації з цифровими 

копіями справ, чия відсутність була виявлена під час перевірки. 

 Кількість та номери зовнішніх носіїв інформації з нечитабельною 

інформацією, виявлених під час перевірки. 

 Кількість зовнішніх носіїв інформації, чий гарантійний термін 

експлуатації закінчився на момент проведення перевірки. 

 Кількість файлів цифрових копій архівних документів, 

відсутність яких на носії інформації була встановлена під час 

перевірки. 

 Прізвище особи (осіб), що проводила перевірку. 
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4.8 Доступ співробітників архіву до цифрових копій різного 

призначення 

Доступ до цифрових майстер-копій та робочих копій є обмеженим. 

Доступ до цифрових майстер-копій регламентується найбільш суворо і 

надається лише співробітникам структурного підрозділу, до повноважень 

якого належать створення цифрових копій та їх зберігання.  

Регулювання доступу співробітників архівної установи до цифрових 

робочих копій і копій наступних поколінь здійснюється керівником архівної 

установи. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Нормативно-правові акти, стандарти,  

методичні та інші  документи 

 

Нормативно-правові акти 

Закон України  «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами). 

Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV (зі змінами). 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР (зі змінами). 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 р. № 2939-VІ (зі змінами).  

Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 2013 р. № 939. 

Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736. 

Концепція розвитку електронного урядування в Україні, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. 

№ 649-р. 

План заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 

серпня 2018 р. № 617-р. 

Вимоги щодо найменування файлів архівних електронних документів, 

затверджені наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 р. 

№ 1886/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 р. 

за № 1426/26203. 

Перелік форматів даних електронних документів постійного і 

тривалого (понад 10 років) зберігання, затверджений наказом Міністерства 

юстиції України від 11 листопада 2014 р. № 1886/5, зареєстрований наказом 

Міністерства юстиції України 11 листопада 2014 р. за № 1422/26199. 

Положення про умови зберігання документів Національного архівного 

фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 

2015 р. № 296/5, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 березня 

2015 р. за № 250/26695. 

Порядок державного обліку документів Національного архівного 

фонду, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27 вересня 
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2013 р. № 2045/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 

2013 р. за № 1695/24227. 

Порядок користування документами Національного архівного фонду 

України, що належать державі та територіальним громадам, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 р. № 2438/5, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 р. за 

№ 1983/24515 (із змінами). 

Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом 

Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 р. № 1886/5, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 р. за № 

1421/26198. 

Порядок створення копій унікальних документів для страхового фонду 

і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних 

документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28 

вересня 2015 р. № 1829/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 

вересня 2015 р. за № 1156/27601. 

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України 

від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 

22 червня 2015 р. за № 736/27181. 

Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом 

Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстровані у 

Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами). 

Методика визначення якості кольорових зображень електронних копій 

документів, наданих на мікрофільмування, затверджена наказом Державної 

архівної служби України від 30 грудня 2015 року № 196. 

Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом 

документів НАФ на 2009 – 2019 роки, затверджена наказом Державного 

комітету архівів України від 10 листопада 2009 р. № 190. 

 

Національні та галузеві стандарти 

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять. 

ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги. 

ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги. 

ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії 

документів. Загальні вимоги. 

ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання 

Національного архівного фонду. Технічні вимоги.  
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ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги;  

ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного 

архівного фонду. Технічні вимоги. 

 

Методичні документи 

Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних 

документів: метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: 

О.Я.Гаранін, Н.М.Христова, І.В.Срібняк. – Київ: УНДІАСД, 2012. – 28 с.  

Відновлення згасаючих текстів за допомогою сканера: інструкція / 

Держ. архів Черкаської обл.; уклад.: О.М.Парис. – Черкаси, 2001. – 9 с. 

(схвалено Науково-методичною радою Державного архіву Черкаської 

області, протокол № 2 від 17.05.2001 р.).   
Інструкція з обліку електронних інформаційних ресурсів у 

Центральному державному електронному архіві України / Держ. арх. служба 

України, ЦДЕА України; уклад.: Ю. Г. Чернятинська. – Київ, 2016. – 91 с. 

Конвертування електронних документів для постійного зберігання в 

архіві: методичні рекомендації / Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: 

П.М.Марченко, Ю.С.Ковтанюк, Р.В.Романовський. – Київ, 2010. – 13 с. 

Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення 

облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації / 

Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н.М.Христова, М.В.Ковтун. – 

Київ, 2010. – 26 с. 

Концепція інформатизації архівної справи в Україні / Укрдержархів, 

УНДІАСД ; уклад.: Гаранін О.Я., канд. іст. наук, с.н.с. (науковий керівник), 

Ковтанюк Т.М. – Київ, 2017. – 15 с. 

Копіювання документів у архівних установах України: методичні 

рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Дідух. – 

Київ, 2016. – 68 с.  

Метадані архівного електронного документа: структура та зміст : 

галузевий стандарт / Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2010. – 

34 с. 

Методика приймання-передавання електронних документів до 

державних архівних установ та архівних відділів міських рад / Держ. архів. 

служба України, УНДІАСД; уклад.: О.Я.Гаранін, Т.М.Ковтанюк, 

П.М.Марченко. – Київ, 2014. – 28 с. 

Найменування файлів архівних електронних документів: методичні 

рекомендації / А.О.Стеценко, С.В.Радченко, Ю.І.Забенько. – Київ, 2010. – 9 с. 

Найменування файлів оцифрованих архівних документів: методичні 

рекомендації / ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного; уклад.: Л.А.Горенко. 

– К., 2011. – 5 с.                                                               
Облік документів у державних архівах України: інструкція / Держ. арх. 

служба України, УНДІАСД ; упоряд. Л. В. Приходько. – Київ, 2014. – 171 с.  
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Облік документів в Державному архіві Луганської області: Інструкція / 

Державний архів Луганської області. – Сєвєродонецьк, 2016. – 178 с. 

(затверджено наказом Державного архіву Луганської області від 25 

листопада 2016 р. № 35с). 

Описування та організація зберігання електронних інформаційних 

ресурсів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій: методичні рекомендації / Укрдержархів 

України, УНДІАСД; уклад.: Ю.С.Ковтанюк, П.М.Марченко, Л. А. Дубровіна. 

– Київ, 2010. – 30 с. 

Організація державного обліку документів НАФ та порядок 

оформлення облікових документів у ЦДАГО України: Інструкція / ЦДІАГО 

України; розробник: А.В.Іщук. – Київ, 2016. – 102 с. (затверджено наказом 

ЦДАГО України від 17 червня 2016 р. № 31). 

Порядок приймання-передавання електронних документів до 

держархівів та ЦДЕА на постійне зберігання: метод. рекомендації / Держ. 

архів. служба України, УНДІАСД; авт.: Л.А.Дубровіна, Ю.С.Ковтанюк, 

П.М.Марченко. – Київ, 2011. – 31 с. 

Порядок копіювання архівних документів у Державному архіві 

Одеської області // Порядок виконання запитів у Державному архіві Одеської 

області: методичні рекомендації / Державний архів Одеської області; укл.: 

Л.Г.Білоусова, О.В.Мартиненко. – Одеса, [2014].                                       

Порядок організації створення, обліку та збереження цифрових копій 

фонду користування у Державному архіві Житомирської області, 

затверджений Наказом Державного архіву Житомирської області від 25 

червня 2011 р.  № 22. 

Порядок оцифрування кінодокументів / ЦДКФФА України ім. 

Г.С.Пшеничного; уклад.: І.О.Казімірова. – Київ, 2012. – 10 с. (схвалено 

Науково-методичною радою ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного, 

протокол № 1 від 12.04.2012 р.). 

Порядок оцифрування фонодокументів / ЦДКФФА України ім. 

Г.С.Пшеничного; уклад.: Т.П.Камінщук. – Київ, 2012. – 10 с. (схвалено 

Науково-методичною радою ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного, 

протокол № 5 від 27.12.2011 р.). 

Порядок оцифрування фотодокументів / ЦДКФФА України ім. 

Г.С.Пшеничного; уклад.: Л.А.Горенко. – Київ, 2011. – 5 с. (схвалено Науково-

методичною радою ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного, протокол № 5 

від 27.12.2011 р.). 

Робота з цифровими копіями документів у читальному залі архіву. 

Методичні рекомендації / Державний архів Донецької області. – Донецьк, 

2008. – 12 с.  

Робоча інструкція з переведення архівних документів на електронні 

носії інформації / Держ. архів Харківської обл.; уклад.: Н.В.Король. – Харків, 

2012. – 8 с. (схвалено Науково-методичною радою Державного архіву 

Харківської області, протокол № 7 від 06.11.2012 р.). 
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Технології комплектування архівних установ документами в 

електронній формі : метод. рекомендації / Держ. арх. служба України, 

УНДІАСД ; упоряд.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець. – Київ, 

2017. – 38 с. 

 

Інші документи 

Методические рекомендации по унификации процесса  оцифровывания 

архивных  документов и идентификации их цифровых копий / Департамент 

по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 

Беларусь; Белорусский научно-исследовательский центр электронной 

документации (Утверждено приказом директора Департамента по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 27.12.2007  

№ 56) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://archives.gov.by/index.php?id=133837  

Хартия о сохранении цифрового наследия // Акты Генеральной 

конференции, 32-я сессия Париж, 29 сентября – 17 октября 2003 г. Том 1. 

Резолюции [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf 

AS/NZS ISO 13028: 2012. Information and documentation – 

Implementation guidelines for digitization of records / Joint Technical Committee 

IT-021. Records and Document Management Systems, 24 April 2012. – 33 р.   

Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic 

Access: Creation of Production Master Files. Raster Images For the Following 

Record Types. Textual, Graphic Illustrations/Artwork/Originals, Maps, Plans, 

Oversized, Photographs, Aerial Photographs, and Objects/Artifacts / U.S. National 

Archives and Records Administration (NARA); Steven Puglia, Jeffrey Reed, 

and Erin Rhodes. June 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf  

CIMS-S001. Information Management Standard – Creating and Managing 

Digitized Records [Електронний ресурс]. – Toronto, 2015. – Режим доступу:  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/971f-Creating-and-Managing-

Digitized-Records-Standard.pdf  

 Guidelines for Digitization / UMass Amherst Library; Meghan Banach 

(chair) Brian Shelburne Kelcy Shepherd Aaron Rubenstein. May 2011 

[Електронний ресурс]. – https://www.library.umass.edu/assets/Digital-Strategies-

Group/Guidelines-Policies/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-

for-Digitization-20110523-templated.pdf  

Technical Guidelinesfor Digitizing Cultural Heritage Materials / Federal 

AgenciesDigital GuidelinesInitiative, 2016 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Age

ncies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf   

Zarządzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 

sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów 

https://archives.gov.by/index.php?id=133837
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171r.pdf
https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/971f-Creating-and-Managing-Digitized-Records-Standard.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/971f-Creating-and-Managing-Digitized-Records-Standard.pdf
https://www.library.umass.edu/assets/Digital-Strategies-Group/Guidelines-Policies/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-Digitization-20110523-templated.pdf
https://www.library.umass.edu/assets/Digital-Strategies-Group/Guidelines-Policies/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-Digitization-20110523-templated.pdf
https://www.library.umass.edu/assets/Digital-Strategies-Group/Guidelines-Policies/UMass-Amherst-Libraries-Best-Practice-Guidelines-for-Digitization-20110523-templated.pdf
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf
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państwowych / Znak sprawy: DA WMP.600.3.2015 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  

https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf  

 

https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf
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Додаток 2 

Окремі необхідні технічні параметри для сканера та цифрової камери 

 

Примірні технічні характеристики  

книжкових планетарних безконтактних сканерів 

Книжкові планетарні (безконтактні) сканери у комплектації: 

– сканер формату не менше А2; 

– книжкова колиска з автоматизованим притискним склом для книжок 

завтовшки не менше 12,5 (спеціалізована колиска – до 50) см; 

– програмне забезпечення управління скануванням; 

– набір для калібрування сканера під задані параметри (спеціальні 

налаштувальні таблиці, тест-об’єкти), 

що мають наступні технічні характеристики:  

– максимальний кут розгортання книжки – 180; 

– нерухлива відносно оригіналу сканувальна система (голівка), 

розташована на стійці (планетарний тип конструкції); 

– сканувальна система – лінійний сенсор / фотоматриця (CCD-сенсор); 

– система освітлення повинна забезпечувати сканування зі захистом від 

ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання і має бути побудована 

на базі економних LED-технологій (не більше 80 VA); 

– система освітлення розміщується нижче сканувальної голівки для 

отримання кращої якості скану; 

– роздільна здатність не менше 400 dpi (всі режими сканування), 

вихідна не менше 600 dpi; 

– наявність рухливої книжкової колиски, бажана лазерна індикація 

центру, простір, що регулюється, для палітурки книжки; 

– наявність притискного скла для оригіналів; 

– можливість працювати як з притискним склом, так і без притискного 

скла; 

– функція обмеження області сканування. 

Режими сканування: 

– не менше 36/24-біт у кольоровому зображенні; 

– не менше 8-біт у відтінках сірого; 

– не менше 1-біт для чорно-білого зображення; 

– автоматичне визначення формату сканування; 

– наявність (бажано) лазерного променю центрування оригіналу; 

– відсутність ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання; 

– відсутність блимів при скануванні глянцевих оригіналів; 

– товщина книжки не менше 120 мм; 

– глибина фокусу не менше 120 мм. 

Швидкість сканування: 400 ррi у кольорі на форматі 610 мм  458 мм – 

не більше 6-7 сек. 

Інтерфейс: USB2.0. – 3.0. 
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Формати вихідного файлу: всі стандартні формати зображень: 

нестиснений і багатосторінковий TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, PDF, 

багатосторінковий PDF, BMP, PCS, PNG. 

Програмне забезпечення з функціями: 

– автоматичне розпізнавання сторінок; 

– автоматична розбивка розвороту на дві сторінки; 

– ручний вибір і розбивка сторінки; 

– автоматичне виправлення згину книжки (бажано); 

– поворот зображення; 

– декілька фільтрів; 

– зміна розподільної здатності; 

– переведення із кольорового формату в градації сірого і в чорно-білий; 

– збереження у декількох форматах; 

– відправлення на друк. 

 

 

Кількість пікселів, необхідна при оцифруванні документів  

сканером і цифровою камерою  

(за матеріалами www.imageaccess.de) 

 Сканери мають максимальну довжину і ширину зони сканування. У 

таблиці наведено кількість пікселів, необхідна для сканера під час 

сканування вздовж довгого боку документа та під час сканування вздовж 

короткого боку. У першому випадку необхідно менше пікселів, але це 

потребуватиме більше часу, у другому випадку – більше пік селів, але менше 

часу. Також у таблиці вказано необхідні вимоги в мегапікселях для цифрових 

камер. 
  A0 /E-size A1 / D-size A2 / C-size A3 / B-size A4 / letter 

Зліва направо 200 dpi 3 x 6700 3 x 4700 3 x 3400 3 x 2400 3 x 1700 

Зверху вниз  3 x 9400 3 x 6700  3 x 4700  3 x 3400     3 x 2400  3 x 3400 3 x 2400 

Цифрова камера  124 Mpixel 62 Mpixel 31 Mpixel 16 Mpixel 8 Mpixel 

       

Зліва направо 300 dpi 3 x 10000 3 x 7100 3 x 5000 3 x 3600 3 x 2500 

Зверху вниз  3 x 14100 3 x 10000 3 x 7100 3 x 5000 3 x 3600 

Цифрова камера  279 Mpixel 140 Mpixel 70 Mpixel 35 Mpixel 18 Mpixel 

       

Зліва направо 400 dpi 3 x 13300 3 x 9400 3 x 6700 3 x 4700 3 x 3400 

Зверху вниз  3 x 18800 3 x 13300 3 x 9400 3 x 6700 3 x 4700 

Цифрова камера  496 Mpixel 248 Mpixel 124 Mpixel 62 Mpixel 31 Mpixel 

       

Зліва направо 600 dpi 3 x 19900 3 x 14100 3 x 10000 3 x 7100 3 x 5000 

Зверху вниз  3 x 28100 3 x 19900 3 x 14100 3 x 10000 3 x 7100 

Цифрова камера  1116 Mpixel 558 Mpixel  279 Mpixel 140 Mpixel 70 Mpixel 

 

 

 

 

 

http://www.imageaccess.de/


93 

 

  

Теоретичні значення максимальної оптичної щільності за різних 

значеннях глибини кольору 

(за матеріалами www.imageaccess.de) 
Розрядність (bit) Двоїчних одиниць Max щільність  

(шум -0) 

Max щільність  

(шум – 1 bit) 

30 1024 3.0 2.7 

36 4096 3.6 3.3 

42 16384 4.2 3.9 

48 65536 4.8 4.5 

 

 Проте діапазон щільностей насправді набагато нижчий 

розрахункового. Глибини кольору 36 bit достатньо для передачі всієї 

необхідної цифрової інформації про діапазон оптичної щільності 

найякісніших оригіналів на плівці. Деякі системи можуть використовувати 

розрядність більшу ніж 36 bit для забезпечення можливості корекції 

яскравості і значення гама-функції на етапі пост обробки, проте це не 

означає, що діапазон оптичної щільності при цьому буде вищий. 

 

Рекомендоване значення оптичної щільності для оцифрування 

різних типів архівних документів 
Документ Оптична щільність 

Газета 1.8 

Фотографічні відбитки (фотопапір) та інші 

матеріали, що відбивають світло 

2.0 

Документ з високоякісним друком на папері 2.6 

Негативи 3.0 

Високоякісна плівка 3.2 

Слайди та інші прозорі матеріали,  

наприклад, калька 

3.6 – 4.1 

 

Примірні налаштування цифрової фотокамери 

Налаштування 

фотоапарата 

Тип оригіналу 

позитив чорно-білий позитив кольоровий 

Режим А (пріоритет діафрагми) А (пріоритет діафрагми) 

Витримка 

1/1,6 при f 11 (якщо 

режим Мануал – 

ручний) 

1/1,6 при f 11 (якщо 

режим Мануал – 

ручний) 

Діафрагма 8-9 (іноді 10-11) 8-9 

Фокусування автоматична автоматична 

ISO (світлочутливість 

матриці фотокамери) 
1.1,0 (еквівалент 100) 1.1,0 (еквівалент 100) 

Баланс білого авто авто 

Затримка запуску 

закриву 
2 сек. 2 сек. 

http://www.imageaccess.de/
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Додаток 3 

Алгоритм робіт із оцифрування великоформатних архівних документів  

у Державному центрі збереження документів  

Національного архівного фонду 

 

Для того, щоб створити цифрову копію документа розміром 100х150 см 

за допомогою сканера ZEUTSCHEL OS10000 A1 600 Dpi та копіювального 

стола (Bookcradle) OT180 (додаток 3а), який здатен сканувати документи до 

формату A1 (0,594x0,841 м) включно без розбивки на фрагменти, 

вищезазначений документ необхідно умовно розбити на 4 фрагменти і 

сканувати у послідовності зліва направо по горизонталі.  
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Фрагмент 2 
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Запас – 10-15%  

зображення 

  Запас – 10-15% 
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Фрагмент 4 

 

 

 

 

 1-2см 1-2см  

 

Приклад розбивки документа розміром 1х1,5 м для сканування на 

обладнанні ZEUTSCHEL OS10000 A1 600 Dpi 
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При цьому оператор, що виконує копіювання, самостійно визначає 

необхідність залучення допоміжного персоналу для безпечного виконання 

даної процедури і уникнення будь-яких пошкоджень документа-оригіналу в 

процесі розгортання, переміщення та сканування.  

Під час сканування оператор має обов’язково залишати запас, що має 

становити 10-15% зображення, тобто кожен новий фрагмент буде починатися 

з тої ж частини документа, якою закінчився попередній фрагмент. Це 

полегшить подальше «склеювання» фрагментів і виступатиме 

підтвердженням того, що цифрова копія вміщує всі ті ж самі елементи, що і 

оригінал. Крім того, необхідно забезпечити наявність відстані між краєм 

документа та краєм кадра (1-2 см). Нумерація фрагментів має залишатись 

послідовною та виконується автоматично.  

Перед виконанням цифрового копіювання замовник разом з 

документом-оригіналом надсилає виконавцю супровідну документацію, 

представлену замовленням (додаток 3б), у якому вказує наступні відомості: 

 Номер фонду; 

 Номер опису; 

 Номер одиниці зберігання; 

 Кількість фрагментів; 

 Режим копіювання та роздільна здатність; 

 Послідовність сканування; 

 Обсяг цифрової інформації, що міститься у файлах (байт); 

 Підпис оператора; 

 Примітки. 

Після виконання замовлення з пофрагментного виготовлення цифрової 

копії великоформатного документа має відбуватися подальше його 

«склеювання» із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення. 

Цю процедуру за домовленістю виконують фахівці з установи-виконавця, 

співробітники установи-замовника або ж фахівці з інших установ, які 

спеціалізуються на виконанні подібних робіт. 
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Додаток 3а 

 

 

 
Сканер ZEUTSCHEL OS10000 A1 600 Dpi та стіл (Bookcradle) OT180, що 

використовується в Державному центрі збереження документів 

Національного архівного фонду 
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Додаток 3б 
 

Замовник: 

Найменування архіву 

Уповноважена особа_________ 

Телефон___________________ 

Дата 

 

Виконавець: 

Найменування установи 

Уповноважена особа__________ 

Телефон_________________ 

Дата 

 

ЗАМОВЛЕННЯ №__________________ 

на виготовлення цифрових копій великоформатних документів 

 

 
№ 

з/п 

Фонд 

№ 

Опис 

№ 

Справа 

№ 

Кількість 

фрагментів 

Режим 

сканування 

та 

роздільна 

здатність 

Послідовність 

сканування 

 

Обсяг 

цифрової 

інформації, 

що 

міститься у 

файлах 

(байт) 

Підпис 

опера-

тора 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          
 

 

________________________   _______________    ____________________________________ 

           (посада)                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат А4 (210х297) 
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Додаток 4 

 

Основні параметри цифрових майстер-копій документів НАФ з 

паперовими носіями 

 
Документ Роздільність Формат Режим 

оцифрування 

Носій  

Папір (пергамент) до 

середини ХІХ ст. 

600 dpi TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого  

Папір стандартний min 300 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого  

Папір тонкий / калька 600 dpi TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого  

Фотопапір 600 dpi TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого  

Картон min 300 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого  

Вид  

Текстовий документ 

чорно-білий, 

машинописи, друковані 

видання 

від 300 dpi TIFF без компресії чорно-білий, за 

потреби - 

кольоровий 

Текстові рукописні 

документи 

min 400 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого 

Документи з водяними 

знаками, відтінки сірого 

min 300 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії відтінки сірого 

Документи, що містять 

кольорові елементи або 

об’єкти, що мають значу 

семіотичну цінність 

(написані від руки 

анотації, наявність 

штемпелів, іконографії 

тощо) 

600 dpi TIFF без компресії кольоровий 

Документи з різними 

видами печаток 

(тисненими, 

рельєфними, восковими 

тощо) 

600 dpi зі 

зменшеною 

яскравістю 

TIFF без компресії кольоровий, 

за потреби – 

відтінки сірого 

Іконографічна 

документація – плакати, 

афіши тощо 

min 300 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії кольоровий 
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Картографічна та 

технічна документація – 

мапи, плани, ескізи тощо 

min 400 dpi –  

max 600 dpi 

TIFF без компресії кольоровий 

Образотворче мистецтво 

(малюнки, мініатюри, 

гравюри тощо)  

min 600 dpi –  

max 800 dpi 

TIFF без компресії кольоровий 

 

Технічні рекомендації для оцифрування архівних матеріалів для 

електронного доступу: створення майстер-копій (растрові зображення) / 
(за:  Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of 

Production Master Files. Raster Images For the Following Record Types. Textual, Graphic 

Illustrations/Artwork/Originals, Maps, Plans, Oversized, Photographs, Aerial Photographs, and 

Objects/Artifacts / U.S. National Archives and Records Administration (NARA); Steven 

Puglia, Jeffrey Reed, and Erin Rhodes. June 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf ) 

 
Види і характеристики документів Рекомендовані параметри для  

зображення - копії 

Чіткі високо контрастні, друковані тексти, 

креслення і графіки створені на сучасних 

пристроях для друку (наприклад, лазерний чи 

струменевий принтер) 
 

 

 

Глибина 1-bit, чорно-білий режим сканування 

або глибина 8-bit, режим сканування відтінки 

сірого дозволяють відтворити найменші 

символами оригінального документа з 

найвищою якістю.  

 

Глибина 1-bit, чорно-білий режим сканування - 

600 dpi для документів з найменшими 

символами/ знаками розміром більше 1 мм,  

 

або 

глибина 8-bit, режим сканування відтінки сірого 

– 400 dpi для документів з найменшими 

символами/ знаками розміром більше 1 мм. 

 

Примітка: незалежно від обраного варіанту 

налаштувань, необхідно відрегулювати 

роздільну здатність оцифрування так, щоб 

кількість пікселів з найдовшого боку становила 

6000 для 1-бітних копій та 4000 пікселів для 8-

бітних. 

Документи зі слабкою чіткістю або 

розпливчастими знаками, з рукописними 

позначками, з низько контрастними або 

згасаючими текстами, з плямами.   

Малюнки пером або олівцем, тексти, друковані 

на друкарській машинці із шовковою стрічкою, 

рукописи, кольорові ілюстрації зі змінними 

напівтонами сірого кольору, чорно-білі 

світлини  

 

 

Глибина 8-bit, режим сканування відтінки 

сірого дозволяють відтворити найменші 

символами оригінального документа з 

найвищою якістю.  

 

Глибина 8-bit, режим сканування відтінки 

сірого - 400 dpi для документів з найменшими 

символами/ знаками розміром більше 1 мм 

 

Примітка: незалежно від обраного варіанту 

налаштувань, необхідно відрегулювати 

роздільну здатність оцифрування так, щоб 

кількість пікселів з найдовшого боку становила 

4000 для 8-бітних копій. 

https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf
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Документи, де колір важливий для 

інтерпретації інформації або змісту, де важливо 

передати вигляд документа найбільш точно  
 

 

 

Глибина 24-bit та кольоровий режим сканування 

дозволяють відтворити найменші символами 

оригінального документа з найвищою якістю. 

  

Глибина 24-bit, кольоровий режим сканування - 

400 dpi для документів з найменшими 

символами/ знаками розміром більше 1 мм 

 

Примітка: незалежно від обраного варіанту 

налаштувань, необхідно відрегулювати 

роздільну здатність оцифрування так, щоб 

кількість пікселів з найдовшого боку становила 

4000 для 24-бітних копій.  

 

   



Додаток 5 
 

 

Зразок первинного опису цифрових копій фонду користування документами НАФ (перехідний варіант) 

 

Загальні відомості 

1 Повна назва архіву Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

2 Абревіатура (укр.) ЦДАВО 

3 Код ЄДРПОУ 03494349 

4 Номер фонду 4620 

5 Номер опису 5 

6 Номер справи 16 

7 Кількість аркушів в справі 5 

8 Номери оцифрованих аркушів 1-5 

9 Кількість електронних сторінок 5 

10 Установа, що виготовила цифрові копії Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ) 

11 Обладнання CZUR ET16 Plus 

12 Програмне забезпечення, що використовувалося при 

виготовленні цифрових копій 

CZUR Scanner 

13 Загальна кількість оцифрованих справ 1 

14 Загальна кількість цифрових копій сторінок 5 

15 Загальний обсяг файлів в байтах 85563801.6 
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Продовження додатку 5 

Перелік цифрових копій 

№ 

п/

п 

Найменування цифрової 

копії 

Обсяг у 

байтах 

Дата 

створен-

ня 

цифрово

ї копії 

Дата 

надходжен-

ня 

ПІБ 

виконав-

ця 

Кількість 

електрон-

них 

сторінок 

(якщо 

один файл 

має 

декілька 

сторінок, 

наприклад 

pdf) 

Назва алгоритму криптографічного гешування: геш-

значення файла 

Приміт-

ки 

1 804-03494349-l-a-m-4620-5-

16-001.tiff 

1740636

1.6 

10.03. 

2018 

10.10.2018 Іваненко  SHA-256: 

d943c04792e6e10180540f51ca82ab1fd57bd1195e7be28b46524a9a

6b3d8ddd 

 

2 804-03494349-l-a-m-4620-5-

16-002.tiff 

1709178

8.8 

10.03. 

2018 
10.10.2018 Іваненко  SHA-256: 

65a30d246e78e71b376d335b40cdaaf72e74a5336ac941bb502d535e

61b6eec3 

 

3 804-03494349-l-a-m-4620-5-

16-003.tiff 

1719664

6.4 

10.03. 

2018 
10.10.2018 Іваненко  SHA-256: 

5f5f7c7febfff00a5293125cf1399e7a10bd1421727b68366f5a7ff45b

292f93 

 

4 804-03494349-l-a-m-4620-5-

16-004.tiff 

1688207

3.6 

10.03. 

2018 
10.10.2018 Іваненко  SHA-256: 

f398a0a12a6282f85939e02937b51ed56dda3e2ac01bc39ddd96a911

aab00102 

 

5 804-03494349-l-a-m-4620-5-

16-005.tiff 

1698693

1.2 

10.03. 

2018 
10.10.2018 Іваненко  SHA-256: 

00d5ce2d251a2141f68977751db1fd87bce0237bb76e196a8dda8ef3

164973fd 

 

 

Формат  А4 (210297)  

 



Додаток 6 
 

 

Зразок первинного опису цифрових копій фонду користування документами НАФ (традиційний варіант) 

 

Загальні відомості 

1 Повна назва архіву Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

2 Абревіатура (укр.) ЦДАВО 

3 Код ЄДРПОУ 03494349 

4 Номер фонду 1 

5 Номер опису 12 

6 Номер(и) справ(и) 345, 346, 347, 348, 349 

7 Кількість аркушів в справі (справах) 53 

8 Установа, що виготовила цифрові копії Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ) 

9 Обладнання CZUR ET16 Plus 

10 Програмне забезпечення, що використовувалося при 

виготовленні цифрових копій 

CZUR Scanner 

11 Загальна кількість оцифрованих справ 5 

12 Загальна кількість цифрових копій сторінок 53 

13 Загальний обсяг файлів в байтах 85563801.6 

 

 

 

 

 



104 

 

  

Продовження додатку 6 

 

Перелік цифрових копій 

№ 

п/

п 

Номер 

фонду 

Номер 

опису 

Номер 

справи 

Обсяг у 

байтах 

Дата створення 

цифрової копії 

справи 

Дата надходження 

цифрової копії справи 

ПІБ виконавця Кількість цифрових 

копій сторінок 

Примітки 

1 1 12 345 174063610.6 10.03.2018 10.10.2018 Іваненко 10  

2 1 12 346 170917880.8 12.03.2018 10.10.2018 Іваненко 11  

3 1 12 347 171966460.4 14.03.2018 10.10.2018 Іваненко 10  

4 1 12 348 168820730.6 16.03.2018 10.10.2018 Іваненко 12  

5 1 12 349 169869310.2 18.03.2018 10.10.2018 Іваненко 10  

          

 

Формат  А4 (210297)  

 



Додаток 7 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник установи, 

Яка виконала замовлення 

(посада керівника установи) 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник 

Архівної установи 

(посада керівника установи) 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

АКТ №________________ 

приймання-передавання 

фонду користування 

з цифровим носієм 
«___»______________р. 

Кількість носіїв інформації_______________ 

Формат цифрових копій_______________ 

 

 

 

№ 

з/п 

№ 

фонду 

№ 

опису 

№ 

справи 

Найменування 

файла 

Назва алгоритму 

криптографічного 

гешування: геш-

значення файла 

Розмір 

файла у 

байтах 

Примітки  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Всього прийнято __________________________________________________________________ файлів 

(цифрами і словами) 

цифрових копій фонду користування документами НАФ 

загальним розміром _________________________________________________________________ байт 

(цифрами і словами) 

 

 

Передавання здійснив 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 

 

Приймання здійснив 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 



Додаток 8 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ 

НАДХОДЖЕНЬ МАЙСТЕР-КОПІЙ 

ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

З ЦИФРОВИМ НОСІЄМ 

 

 

 

Том №________ 

Розпочато_____________ 

Закінчено______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат А4 (297х210) 
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Продовження додатку 8 

 

№ 

 

Найменування 

майстер-копії 

Дата надход-

ження 

Дата 

копію-

вання 

№ 

фонду 

 

№ 

опису 

 

№ 

справи 

№ 

аркуша 

Обсяг у 

байтах 
ПІБ особи, 

яка 

виконувала 

оцифрування 

Назва алгоритму 

криптографічного 

гешування: геш-

значення файла 

Приміт-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

 

 

 

Формат  А4 (210297) 
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Додаток 9 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ 

НАДХОДЖЕНЬ РОБОЧИХ КОПІЙ 

ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

З ЦИФРОВИМ НОСІЄМ 

 

 

 

Том №________ 

Розпочато_____________ 

Закінчено______________ 
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Продовження додатку 9 

 

№ 

 

Найменування 

робочої копії 

Дата надход-

ження 

Дата 

копію-

вання 

№ 

фонду 

 

№ 

опису 

 

№ 

справи 

№ 

аркуша 

Обсяг у 

байтах 
ПІБ особи, 

яка 

виконувала 

оцифрування 

Назва алгоритму 

криптографічного 

гешування: геш-

значення файла 

Приміт-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

 

 

 

 

Формат  А4 (210297) 

 

 

 

 



Додаток 10 

Замовник: 

Найменування архіву 

Уповноважена особа_________ 

Телефон___________________ 

Дата 

 

Виконавець: 

Найменування установи 

Уповноважена особа__________ 

Телефон_________________ 

Дата 

 

ЗАМОВЛЕННЯ №__________________ 

на виготовлення фонду користування з цифровим носієм 

 

№ 

з/п 

Фонд 

№ 

Опис 

№ 

Справа 

№ 

Номери 

аркушів 

Кіль-

кість 

сторінок, 

у т.ч. 

зворотів 

Кіль-

кість 

слайдів 

Обсяг 

цифрової 

інформації, 

що 

міститься у 

файлах 

(байт) 

Підпис 

опера-

тора 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 

Разом _____________________________ справ, _____________________________ сторінок 

________________________   _______________    ____________________________________ 

           (посада)                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Формат  А4 (210297) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 11 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ОБЛІКУ ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЇВ,  

НА ЯКИХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЦИФРОВІ МАЙСТЕР-КОПІЇ 
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112 

 

  

Продовження додатку 11 

 

№ з/п Обліковий номер  

Дата 

взяття на 

облік 

Вид 

електронного 

носія, серійний 

номер 

Дані про цифрові майстер-копії, що містяться на носії 

 

Гарантій-

ний термін 

експлуа-

тації 

(Дата) 

Відмітка 

про 

знищенн

я 

електрон

ного 

носія 

(дата та 

номер 

акта) 

Примітка 

 Найменування 

цифрової копії 
номер 

фонду 

номер 

опису 

номер 

справи 

номери 

аркушів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Додаток 12 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ОБЛІКУ ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЇВ,  

НА ЯКИХ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ЦИФРОВІ РОБОЧІ КОПІЇ 
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Продовження додатку 12 

№ з/п Обліковий номер  

Дата 

взяття на 

облік 

Вид 

електронного 

носія, серійний 

номер 

Дані про цифрові робочі копії, що містяться на носії 

 

Гарантій-

ний термін 

експлуа-

тації 

(Дата) 

Відмітка 

про 

знищенн

я 

електрон

ного 

носія 

(дата та 

номер 

акта) 

Примітка 

 Найменування 

цифрової копії 
номер 

фонду 

номер 

опису 

номер 

справи 

номери 

аркушів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Додаток 13 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ ОПТИЧНИХ 

ДИСКІВ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ 

 

 

Титульна сторінка журналу видачі оптичних 

дисків для користування у читальному залі 
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Продовження додатку 13 

 

№ 

з/п 

Номер 

зовнішнього 

електронного 

носія, що 

видається для 

роботи у 

читальному залі 

Відмітка про отримання Дані про цифрові копії, що 

містяться на носії 

 

Відмітка про повернення Примітки 

 

Дата 

видачі 

ПІБ та підпис 

користувача 

про 

одержання  

ПІБ та 

підпис 

особи, що 

видала 

№ 

фонду 

№ 

опису 

№ 

од.зб. 

№ арк. Дата 

повер-

нення 

 

Підпис 

користувача 

про 

повернення 

Підпис 

особи, 

що 

прий-

няла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Додаток 14 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор архівної установи 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 
АКТ  

_______________________№______________ 

Про списання зовнішнього носія, на якому 

зберігаються цифрові копії фонду користування 

 

 

 

 

 Обліковий номер носія Дата запису цифрових 

копій 

Дата створення 

цифрових копій 

Загальна 

кількість 

файлів) 

Обсяг Стан 

зовнішнього 

носія 

Загальний Вільний Зайнято  

       

Найменування 

цифрової копії 

Формат Режим 

оцифрування 

Розмір файла № фонду № опису № справи № аркуша 

        

        

        

Цим Актом засвідчуємо, що компакт-диск (№____), на якому зберігаються цифрові копії, є непридатним для використання. Причина 

_______________. Носій підлягає списанню і заміні. Компакт-диск №_____________ був знищений в нашій присутності. Подана відповідна заявка 

на створення втрачених цифрових робочих копій фонду користування. 

 

Посада          (Підпис)       (ПІБ) 

Посада          (Підпис)       (ПІБ) 

Посада          (Підпис)       (ПІБ) 
 

Формат А4 (297х210)
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Додаток 15  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ 

НАДХОДЖЕНЬ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

З ЦИФРОВИМ НОСІЄМ (МАЙСТЕР-КОПІЇ) 

 

 

 

Том №________ 

Почато_____________ 

Закінчено______________ 
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Продовження додатку 15  

 

№ 

 

Дата надход-

ження 

Дата 

копію-

вання 

№ фонду 

 

№ опису 

 

Кількість справ, на які 

створено майстер-копії 
Кількість 

слайдів 

Об’єм інформації, що 

міститься в справах 

(Гб) 

Примітки 

Разом Унікальних 

документів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

Разом за_______ рік____________ надійшло цифрових копій справ __________________________, 

                                                                                                                                     (цифрами і словами) 

__________________________________________________________________________________ 
                                          (посада, підпис, ініціали, прізвище) 
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Додаток 16  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ОБЛІКУ 

НАДХОДЖЕНЬ ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ 

З ЦИФРОВИМ НОСІЄМ (РОБОЧІ КОПІЇ) 

 

 

 

Том №________ 

Розпочато_____________ 

Закінчено______________ 
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Продовження додатку 16 

 

№ 

 

Дата надход-

ження 

Дата 

копію-

вання 

№ фонду 

 

№ опису 

 

Кількість справ, на які 

створено робочі копії 
Кількість 

слайдів 

Об’єм інформації, що 

міститься в справах 

(Гб) 

Примітки 

Разом Унікальних 

документів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

Разом за_______ рік____________ надійшло цифрових копій справ __________________________, 

                                                                                                                                     (цифрами і словами) 

__________________________________________________________________________________ 
                                          (посада, підпис, ініціали, прізвище) 

 

Формат  А4 (210297) 



Додаток 17 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(найменування архіву) 

 

 

ОПИС №__________ 

фонду користування з цифровим носієм 

 

Формат А4 (210х297) 

 

№№ 

од.зб. 

фонду 

користу-

вання 

Дата 

копію-

вання 

Кількість кадрів 

од.зб. 

Кількість 

справ, 

внесених 

до од.зб. 

Відомості про справи, які 

входять до одиниці зберігання  

Примітки 

разом унікаль-

них 

№№ 

фондів 

№№ 

описів 

№№ 

унікальних 

справ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Разом до опису внесено _________________________________од. зб. фонду користування 

                                                         (цифрами і словами) 

 

на ______________________________________________________________________ справ, 

 

у тому числі скопійовано справ, віднесених до категорії унікальних: 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                               (цифрами і словами) 

 

 

_______________________________                _________________      _____________________ 

        (найменування посади)                                     (підпис)                       (прізвище, ініціали) 
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Додаток 18

Замовник: 

Найменування архіву 

Уповноважена особа_________ 

Телефон___________________ 

Дата 

 

Виконавець: 

Найменування установи 

Уповноважена особа__________ 

Телефон_________________ 

Дата 

 

ЗАМОВЛЕННЯ №__________________ 

на виготовлення фонду користування з цифровим носієм 

 

№ 

з/п 

Фонд 

№ 

Опис 

№ 

Справа 

№ 

Кількість 

аркушів 

Кіль-

кість 

сторінок, 

у т.ч. 

зворотів 

Кіль-

кість 

слайдів 

Обсяг 

цифрової 

інформації, 

що 

міститься у 

справі (Гб) 

Підпис 

опера-

тора 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 

Разом _____________________________ справ, _____________________________ сторінок 

________________________   _______________    ____________________________________ 

           (посада)                                (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Формат  А4 (210297) 
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Додаток 19 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник установи, 

Яка виконала замовлення 

(посада керівника установи) 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник 

Архівної установи 

(посада керівника установи) 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

АКТ №________________ 

приймання-передавання 

фонду користування 

з цифровим носієм 
«___»______________р. 

Кількість носіїв інформації_______________ 

Формат цифрових копій_______________ 

 

 

 

№ 

з/п 

№ 

фонду 

№ 

опису 

Кількість 

цифрових 

носіїв 

інформації 

Кількість справ, 

на які створено 

копії 

Кількість слайдів Примітки  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Загальна кількість справ, на які створено цифрові копії________________________________________ 

Загальна кількість слайдів ________________________________________________________________  

Загальний об’єм цифрової інформації_______________________________________________________ 

 

 

 

Передавання здійснив 

_________________________________ 
(посада, підпис…, ініціали, прізвище) 

 

«________» ____________________ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймання здійснив 

_________________________________ 

(посада, підпис…, ініціали, прізвище) 

 

«________» ____________________ р. 
 

 

 



Додаток 20 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор архівної установи 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

АКТ №________________ 

про перевірку наявності та фізичного стану  

цифрових копій фонду користування НАФ  

 

«___»______________р. 

 

Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних документів 

(файлів описів) _______________ 

Перевірка проводилася _____________ 

                                                    (Дата) 

 

Перевіркою встановлено: 

1. Невідповідності у найменуванні, геш-значенні, розмірі файлів: 

№ 

п/п 

Найменування файлів Геш-значення файлів Розмір файлів 

 на зовнішньому 

носії інформації 

в облікових 

документах 

на 

зовнішньому 

носії 

інформації 

в 

облікових 

документа

х 

на 

зовнішньо

му носії 

інформації 

в 

облікових 

документа

х 

       

       

 

2. Відсутність файлів цифрових копій архівних документів (є в облікових 

документах, немає на носії інформації) в кількості 

__________________________________. 
                             (Цифрами) 

 

3. Файли цифрових копій з порушеною цілісністю даних (фактичні розміри 

файлу на носії інформації та його геш-значення не відповідають відомостям, 

що містяться в облікових документах) в кількості ____________________. 
                                                                                         (Цифрами) 



126 

 

  

 

4. Закінчився гарантійний термін роботи вбудованих носіїв інформації в 

кількості 

____________________________________________________________ 

                             (Цифрами, облікові номери носіїв інформації) 

 

Перевірку здійснив/ли 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 
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Додаток 21 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор архівної установи 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

АКТ №________________ 

про перевірку наявності та фізичного стану  

цифрових копій фонду користування НАФ та  

зовнішніх носіїв інформації, на яких вони зберігаються 

«___»______________р. 

 

 

Обліковий номер зовнішнього носія інформації _____________ 

Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних документів 

(файлів описів) _______________ 

Перевірка проводилася _____________ 

                                                    (Дата) 

 

Перевіркою встановлено: 

1. Відсутні зовнішні носії інформації з файлами цифрових копій в кількості 

________________________________________________________ 

                         (Цифрами, облікові номери носіїв інформації) 

2. Виявлено носії інформації з дефектами (з нечитабельною інформацією) в 

кількості ________________________________________________________ 

                        (Цифрами, облікові номери носіїв інформації) 

3. Закінчився термін зберігання носіїв інформації в кількості 

__________________________________________________________________ 

                             (Цифрами, облікові номери носіїв інформації) 
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4. Виявлено невідповідності: 

Найменування файлів Геш-значення файлів Розмір файлів 

на 

зовнішньому 

носії 

інформації 

в облікових 

документах 

на 

зовнішньому 

носії 

інформації 

в 

облікових 

документах 

на 

зовнішньому 

носії 

інформації 

в облікових 

документах 

      

      

 

5. Відсутні файли цифрових копій архівних документів (є в облікових 

документах, немає на носії інформації) в кількості 

__________________________________. 
                                                                               (Цифрами) 

6. Файли цифрових копій з порушеною цілісністю даних (фактичні розміри 

файлу на носії інформації та його геш-значення не відповідають відомостям, 

що містяться в облікових документах) в кількості ____________________ 
                                                                                         (Цифрами) 

 

Перевірку здійснив/ли 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 
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Додаток 22 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор архівної установи 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

АКТ №________________ 

про перевірку наявності та фізичного стану  

цифрових копій фонду користування НАФ, 

що зберігаються на RAID-масивах 

«___»______________р. 

 

Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних документів 

(файлів описів) _______________ 

Перевірка проводилася _____________ 

                                                    (Дата) 

 

Перевіркою встановлено: 

1. Відсутність цифрових копій справ архівних документів (є в облікових 

документах, немає на носії інформації) в кількості 

__________________________________. 
                             (Цифрами) 

 

2.  Кількість цифрових копій, які неможливо відтворити_______________. 
                                                                                                           (Цифрами) 

 

3. Закінчився гарантійний термін роботи вбудованих носіїв інформації в 

кількості 

____________________________________________________________ 

                             (Цифрами, облікові номери носіїв інформації) 

 

Перевірку здійснив/ли 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 
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Додаток 23 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор архівної установи 

________________________ 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Дата, відбиток печатки установи 

 

АКТ №________________ 

про перевірку наявності та фізичного стану  

цифрових копій фонду користування НАФ та  

зовнішніх носіїв інформації, на яких вони зберігаються 

«___»______________р. 

 

 

Номер зовнішнього носія інформації _____________ 

Дата надходження на зберігання цифрових копій архівних документів 

(файлів описів) _______________ 

Перевірка проводилася _____________ 

                                                    (Дата) 

 

Перевіркою встановлено: 

1. Відсутні зовнішні носії інформації з цифровими копіями справ в кількості 

________________________________________________________ 

                         (Цифрами, номери носіїв інформації) 

2. Виявлено носії інформації з дефектами (з нечитабельною інформацією) в 

кількості ________________________________________________________ 

                        (Цифрами, номери носіїв інформації) 

3. Закінчився термін зберігання носіїв інформації в кількості 

__________________________________________________________________ 

                             (Цифрами, номери носіїв інформації) 
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4. Відсутні файли цифрових копій архівних документів (є в облікових 

документах, немає на носії інформації) в кількості 

__________________________________. 
                                                                               (Цифрами) 

 

Перевірку здійснив/ли 

______________________________ 

(посада, підпис, ініціали, прізвище) 

«___»_________________р. 
 

 


