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УДК  
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У Методиці, окрім власне методики оцінювання фізичного стану 

документів з паперовою основою, комплексно розглянуто питання контролю 

фізичного стану документів в архівних установах, фактори, що негативно 

впливають на фізичний стан архівних документів, охарактеризовано дефекти 

паперу та тексту, запропоновано методи оцінювання фізичного стану 

документів залежно від мети його проведення.    
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Передмова 

В умовах сучасної парадигми розвитку архівної справи проблема 

забезпечення збереженості документів традиційно займає ключові позиції в 

діяльності архівних установ України. Цей напрямок роботи залишається 

безумовним пріоритетом їх функціонування на сучасному етапі, і саме з 

таких позицій слід розглядати цей комплекс питань, що потребує на практиці 

поєднання традиційних, регламентованих підходів, та апробованих методик з 

новими, нестандартними рішеннями. 

Національний архівний фонд (далі – НАФ ) складається з неоднорідних 

масивів документів, різних за видами, матеріальною основою, створених в 

різні часи, з різним ступенем збереженості матеріальної основи.  

Внаслідок впливу агресивного навколишнього середовища, 

антропогенних та природних факторів архівні документи руйнуються, а 

частина з них –  під загрозою невиправного пошкодження. Наразі в архівних 

установах зберігається значна кількість документів з пошкодженнями різної 

етіології, кількість яких постійно зростає внаслідок критичного стану 

архівосховищ, нестачі площ та обладнання, відсутності у більшості архівів 

відповідних лабораторій, а також недостатньої кваліфікації спеціалістів у 

сфері забезпечення збереженості.  

Погіршення фізичного стану документів НАФ стає поширеним 

явищем, протистояти якому можна лише за допомогою комплексу заходів, 

серед яких першочерговим має стати оцінювання фізичного стану архівних 

документів як окремий, пріоритетний напрям роботи архівів. 

Знання про фізичний стан архівних документів, фактори негативного 

впливу на них, життєво необхідні та важливі для рятування культурної 

спадщини. У цьому контексті оцінювання фізичного стану архівних 

документів за концептуальним підґрунтям та технологічним наповненням є 

визначальним і стратегічно важливим чинником забезпечення збереженості 

документів НАФ.  
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Відтак необхідність подолання процесів подальшого погіршення 

фізичного стану документів НАФ актуалізує питання концептуального 

обґрунтування та впровадження у практику роботи архівів механізму 

оцінювання фізичного стану документів з паперовою основою. 

З огляду на значні обсяги документів НАФ, що потребують різних 

видів спеціального оброблення, а також незначну кількість лабораторій в 

архівах, ці проблеми стають вкрай важливими для архівної галузі в цілому. 

Наразі цільове вивчення та прогнозування фізичного стану документів НАФ 

не проводиться, не відстежуються фактори фізичного ризику для архівної 

спадщини.  

На нашу думку, вирішення питання слід починати з формування у 

галузі належної системи моніторингу фізичного стану документів НАФ, що 

дозволить дати об’єктивну та повну картину ґенези та масштабів проблеми. 

Методичний аспект проблеми вбачається у необхідності постійного 

навчання та підвищення кваліфікації працівників профільних структурних 

підрозділів архівів, проведення стажувань реставраторів та зберігачів фондів 

в архівних установах України та за кордоном, створення галузевої програми 

підвищення кваліфікації у сфері забезпечення збереженості документів НАФ.    

Пропонована Методика оцінювання фізичного стану документів має 

закласти підґрунтя для проведення цього виду робіт в архівах, дозволить 

спрогнозувати динаміку процесів старіння матеріальної основи документів, а 

також планувати заходи щодо превентивної та оперативної консервації, 

оцінювати фінансові витрати на їх реалізацію.  

Методика підготовлена на основі вивчення зарубіжного досвіду з 

питань оцінювання фізичного стану документів з паперовими носіями, 

узагальнення чинних в Україні норм і правил, апробованих методик 

оцінювання фізичного стану документів у бібліотеках і музеях України.  

Використано також професійний авторитет та багаторічний досвід 

архівістів України щодо практичного оцінювання фізичного стану 

документів НАФ. 
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Теоретичні положення Методики доведено до рівня практичних 

пропозицій і рекомендацій, що мають універсальний характер. 

Задля спрощення сприйняття Методики, у ній свідомо не 

використовувалася спеціальна хімічна, біологічна, технічна, математична 

бази знань, покладених в основу науково-практичної сфери забезпечення 

збереженості документів НАФ з паперовими носіями. 

В якості дидактичного матеріалу до Методики додається альбом із 

зразками дефектів паперу та тексту різної етіології, підготовлений за 

сприяння працівників Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України, Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ, яким автори висловлюють щиру подяку за допомогу та 

консультування під час підготовки цього методичного документа. 
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1. Загальні положення 

1.1. Методику оцінювання фізичного стану документів (далі – 

Методика) розроблено відповідно до Закону України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», Правил роботи архівних установ 

України та інших нормативно-правових актів та методичних документів, що 

стосуються питань забезпечення збереженості архівних документів.  

1.2. Мета Методики – визначення єдиних методичних засад проведення 

оцінювання фізичного стану документів в архівних установах на основі 

науково-обгрунтованих критеріїв; встановлення вимог до організації та 

проведення цього виду роботи з урахуванням чинної нормативно-правової 

бази архівної галузі.  

1.3. У Методиці розглянуто порядок виявлення документів з дефектами 

паперу та тексту, оцінювання фізичного стану документів з паперовою 

основою з пошкодженнями носія та тексту.  

1.4. Методику застосовують під час проведення цільового оцінювання 

фізичного стану документів, при проведенні різних видів архівних робіт, 

пов’язаних з поаркушним переглядом документів, а також при видаванні 

документів для тимчасового користування за межами архіву.  

Оцінювання фізичного стану науково-технічної документації, фізико-

технічного стану аудіовізуальних та електронних документів здійснюється за 

окремими методиками з огляду на наявність специфіки у процесах старіння 

таких документів.  

1.5. Методика є методичним посібником для працівників центральних 

та галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці 

Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, архівних 

відділів районних, районних у містах Києві і Севастополі державних 

адміністрацій, архівних відділів міських рад, архівних підрозділів державних 

наукових установ, а також музеїв та бібліотек, що перебувають у державній 

чи комунальній власності, архівних установ Національної академії наук (далі 

– архіви). 
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1.6. У Методиці терміни та визначення понять вживаються відповідно 

до ДСТУ 2732:2004, ГСТУ 55.001-98, ГОСТ 7.48-2002, та у такому значенні:  

безкислотний папір (картон) – папір (картон) з ганчіркової сировини 

чи хімічних деревних волокон або їхніх сумішей, оброблених реактивами, що 

нейтралізують кислотність;  

біопошкодження – руйнування матеріальної основи документа під 

впливом біологічних факторів; 

біостійкість матеріальної основи документа – властивість 

матеріальної основи документа протистояти впливу біологічних факторів; 

ветхий документ – документ, матеріальна основа якого частково або 

повністю зношена, пошкоджена чи зруйнована, подальше користування яким 

може призвести до його остаточного зруйнування; 

втрачений документ – документ, інформація якого не може бути 

використаною через його цілковите й безповоротне зруйнування або 

пошкодження; 

дереставрація – видалення матеріалів попередньої реставрації; 

довговічність документа – здатність документа тривалий час 

підтримувати експлуатаційні властивості матеріальної основи документа; 

документ з паперовою основою – документ, матеріальною основою 

якого є папір; 

документна інформація, зміст документа – соціальна або природна 

інформація, зафіксована на певному носії способом, створеним людиною, для 

її зберігання, передавання й використання; 

експлуатаційні властивості матеріальної основи документа – 

сукупність властивостей, що характеризують здатність документа зберігатися 

у часі та бути придатним для користування; 

забезпечення збереженості документів – комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення фізичної та фізико-хімічної збереженості 

документів; 
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збереженість документа – стан незмінності у часі фізико-хімічних 

характеристик матеріальної основи документа та його інформації; 

згасання тексту (зображення) документа – зменшення контрастності 

тексту або графічного зображення під впливом факторів зовнішнього 

середовища в результаті його вицвітання або фізико-хімічного руйнування 

(стирання, осипання, розтікання тощо); 

згасаючий текст – текст з помітними ознаками руйнації: зміна кольору, 

відтінку, осипання, змазування тощо; 

згаслий текст – текст який не візуалізується, або дуже слабкої 

контрастності, в якому неможливо визначити його характерні ознаки (колір, 

спосіб нанесення, мову оригіналу тощо); 

зовнішні ознаки документа – сукупність ознак, що включає: спосіб 

фіксації інформації, вид матеріальної основи документа, фізико-хімічний 

стан, форма та розмір документа, елементи його правового, діловодного, 

художнього оформлення та написання писемних знаків; 

зруйнування документа – повна втрата експлуатаційних властивостей 

документа; 

зцементування (злипання) аркушів документа – пошкодження 

матеріальної основи документа, що призвело до злипання аркушів в єдиний 

блок; 

кислотність паперу (картону) – властивість паперу (картону), 

зумовлена певною концентрацією в ньому водневих іонів;  

консервація документа – забезпечення збереженості документа 

шляхом дотримання режимів зберігання, стабілізації, реставрації, 

виготовлення копій;  

контрастний текст – текст з кольоровою насиченістю, без явних ознак 

руйнації; 

корозія тексту – прискорене руйнування тексту під впливом хімічних  

або фізичних факторів; 
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ламкість матеріальної основи документа – властивість матеріальної 

основи документа розпадатися на частини під дією механічного 

навантаження;  

матеріальна основа документа (МОД) – сукупність матеріалів, що 

складають носій інформації, а також матеріалів, використаних для запису 

тексту (зображення, звуку);  

невиправно пошкоджений документ – документ, фізичний стан якого 

виключає можливість відновлення його матеріального носія; 

носій документної інформації – матеріальний об'єкт, використаний 

для закріплення, зберігання та передавання мовної, звукової і/або 

зображувальної інформації; 

папір – матеріальна основа документа, виготовлена з тканинної або 

деревної маси; 

пергамент – матеріальна основа документа, виготовлена зі спеціально 

обробленої шкіри тварин; 

пігментація (біологічна) – утворення забарвлених плям на паперовій 

основі документа, спричинене біологічним фактором; 

пліснявіння документів – ураження документів плісеневими грибами, 

що супроводжується утворенням характерних пухнастих нальотів різного 

забарвлення;  

пошкодження матеріальної основи документа – зміна властивостей 

матеріальної основи документа через порушення режимів зберігання 

документів та/або правил користування ними;  

міцність документа – здатність матеріальної основи протистояти 

механічним пошкодженням; 

режим зберігання документів – комплекс заходів, спрямованих на 

створення належних умов та підтримання оптимальних режимів (санітарно-

гігієнічного, температурно-вологісного, світлового та інших) зберігання 

документів;  
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ремонт документа – усунення незначних механічних пошкоджень 

документа; 

реставрація документів – відновлення початкових або близьких до 

початкових властивостей і зовнішніх ознак пошкодженого чи зруйнованого 

документа;  

руйнування матеріальної основи документа – пошкодження 

матеріальної основи документа до повної втрати нею експлуатаційних 

властивостей;  

світлостійкість матеріальної основи документа – властивість 

матеріальної основи документа протидіяти світловому опроміненню;  

слабоконтрастний текст – текст, окремі фрагменти або слова якого 

погано розрізняються або взагалі не читаються;  

стабілізація документа – захист документа від пошкодження за 

допомогою методів оброблення, які уповільнюють старіння матеріальної 

основи документа;  

старіння матеріальної основи документа – природний процес, що 

відбувається в матеріалах основи з часом, і призводить до зміни або втрати 

експлуатаційних властивостей документа; 

текст документа –  фізико-хімічна основа письмових знаків на 

певному носії; 

тривкий папір – папір з підвищеною стійкістю до старіння і 

потенційною довговічністю не менше 500-1000 років;  

фізичне згасання тексту – пошкодження структури тексту під впливом 

фізико-механічних факторів (осипання, змазування, стирання, випадіння  

частини тексту з волокнами паперу);  

хімічне згасання (вицвітання) тексту - знебарвлення тексту під 

впливом хімічних речовин (кисню, води, агресивних газів тощо). 

Інші поняття вживаються у Методиці у значеннях, визначених 

законами України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

питання забезпечення збереженості документів НАФ. 
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2. Поняття про фізичний стан документів 

Матеріальний об’єкт, на якому зафіксовано документну інформацію з 

метою передавання її у просторі та часі, є носієм документної інформації. 

Сукупність матеріалів носія, а також матеріалів, використаних для запису 

інформації, складають матеріальну основу документа (далі - МОД). Відтак 

фізичний стан документа є системою показників, які відображають стан 

МОД та якість зафіксованої на ній інформації. 

У складі НАФ переважають текстові документи, матеріальною 

основою яких є папір, – багатокомпонентна система з волокон целюлози, 

наповнювачів, проклеювальних і барвникових матеріалів, історія якого 

нараховує понад 50 століть. 

Папір 

Потенційна довговічність документів, що зберігаються в архівах 

України, визначається переважно первинними властивостями їх матеріальної 

основи, складної за своїм хімічним складом і структурою, а також умовами їх 

зберігання та користування.  

Паперова основа має значну кількість експлуатаційних характеристик, 

закладених під час її виготовлення:  

— розмір (товщина, маса, формат); 

— механічні та технічні властивості (міцність, еластичність, 

деформаційні якості, вологостійкість тощо); 

— оптичні властивості (білизна, колір, відтінок, світлостійкість тощо). 

Найбільшу потенційну довговічність (понад 1000 років) мають 

документи зі зносостійкою основою – пергаментом («шкіряний папір»). 

Документи, створені до кінця XVIII ст., переважно, на ганчірковому 

папері (із лляних і прядив'яних ганчірок) ручного виробництва, що має 

надзвичайно високу природну міцність та стійкість до старіння, й відповідно 

високу потенційну довговічність. Ручний спосіб виготовлення такого паперу 

не пошкоджував волокон природного біополімеру (целюлози), не потребував 
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застосування тепла та хімічних речовин, а тваринний клей (желатин) був 

інертним та стабільним. Особливо довговічним є папір з домішками крейди 

— інгібітору старіння, здатний нейтралізувати кислоти, що потрапляють у 

волокна паперу з повітря, з чорнилами або утворюються при старінні самого 

паперу.  

Перехід до машинного виробництва паперу на рубежі XVIII – XІХ ст. 

зменшив довговічність ганчіркового паперу через пошкодження волокон під 

час його оброблення та теплового сушіння, а також через заміну тваринного 

клею кислим каніфольним, відбілювання хлорним вапном кольорового 

ганчір’я з повторним його використанням.  

Наприкінці XVIII ст. при виготовленні паперу до ганчірок додавали 

механічно подрібнену деревину, а з 1857 року – хімічно оброблену їдким 

натром. Вживалися й механічно подрібнена деревинна маса, деревинна або 

солом'яна целюлоза, бавовняні, полотняні, полотняні з волокон льону, 

джутові та інші ганчірки, а також старий, вживаний папір.  

Із середини XІХ ст. папір почали виготовляти з деревинної маси, якість 

такого паперу була значно нижчою, а, відповідно, й його довговічність. 

Деревинна маса містила тільки 50% целюлози і стільки ж лігніну. Окрім того, 

до паперової маси додавали значну кількість додаткових інгредієнтів, 

зокрема:  

каніфольний клей, парафінову емульсію, глинозем та інші речовини 

(так звана проклейка), що призводили до зцементування (злипання) аркушів;  

крохмаль, тваринний клей для підвищення зв’язків між волокнами та 

підвищення механічної міцності паперу;  

мочевино- та меламіно-формальдегідні смоли для підвищення міцності 

паперу у вологому стані;  

мінеральні наповнювачі (каолін, крейду, тальк) для підвищення 

білизни, м’якості, а також покращення друкувальних властивостей;  

анілінові (рідше мінеральні) барвники для надання кольору.  
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Найкращі сорти паперу з деревинної маси значно поступаються 

довговічністю ганчірковому паперу.  

Основний композиційний склад паперу до сьогодні майже не змінився 

– це тонкий шар спресованих або проклеєних волокон, переважно 

рослинного походження з деревини хвойних і листяних порід, стеблів 

однолітніх рослин, відходів текстильного виробництва, макулатури, а для 

окремих видів паперу використовують азбест, бавовну, штучні волокна тощо.  

Сучасні управлінські документи є масовим суспільним продуктом, 

створюються на основі машинних технологій на папері з дешевих матеріалів 

без дотримання будь-яких стандартів, і, відповідно, мають низьку потенційну 

довговічність. 

За результатами досліджень зарубіжних вчених статистика 

довговічності різних видів паперу виглядає таким чином: 

500–600 років – довговічність ганчіркового паперу (льняне ганчір’я 

(целюлоза 100%), тваринний клей (желатин), крейда, холодна сушка). 

150–300 років – папір з деревинної маси (целюлоза 50%, лігнін – 50%), 

каніфольний клей, хлорне вапно, хімічне очищення, машинне подрібнення, 

теплове сушіння); 

50 – 100 років—  газетний папір. 

Дослідження щодо довговічності сучасного синтетичного паперу не 

проводилося і тому важко спрогнозувати його потенційну довговічність. 

Тексти документів 

За способом фіксації інформації документи НАФ з паперовою основою, 

що зберігаються в архівах України, мають рукописні, машинописні та 

друковані тексти.  

Більшість документів, створених до кінця ХІХ ст., є рукописними. 

Наявні у фондах окремі групи документів, тексти яких створено із 

застосуванням набірних та друкувальних пристроїв.  

Рукописні тексти наносили на папір паличками, гусячими пір’ями, 

ручками з металевим пером (з 1822 р.), у ХХ ст. – автоматичними, 
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кульковими ручками (з 1938 р.), олівцями, фломастерами (1960-1970 рр.) та 

сучасними капілярно-кульковими ручками. 

Рукописні тексти, написані рідкими фарбами, умовно називають 

чорнильними, твердими фарбами — олівцевими. 

До середини ХІХ ст. використовували близько 50 природних барвників 

з екстрактів плодів, кори, листя, стеблів різних рослин, з комах тощо. Такі 

барвники мають низьку потенційну довговічність.  

Переважна більшість документів на пергаменті, ганчірковому папері 

написані чорними сажовими та залізо-галовими чорнилами.  

Різновидом сажових чорнил є туш (суміш дрібнодисперсної сажі з 

водою та клеєм). У різних рецептурах чорнил використовували рослинні 

камеді (згустки з дерев вишні, сливи тощо); рибний та тваринний клей, 

рисові, ячмінні та інші відвари. Для водостійкості тексту до туші додавали 

казеїн (білок) та шелак (природну смолу).  

Сажовий текст є надзвичайно стійким до впливу хімічних речовин, не 

вицвітає під впливом світла. Пізніше такі властивості успадкували всі чорні 

тексти із вмістом сажі або графіту, зокрема, машинописні, олівцеві, 

електрографічні. До недоліків тушевого тексту відносять: погане 

проникнення в паперову основу, нестійкість тексту до стирання, різна його 

водостійкість, залежно від властивостей використаного клею та часу фіксації 

інформації. 

Тексти документів, написаних залізо-галовими чорнилами,  

підтвердили свою довговічність: вони не розчиняються у воді, є стійкими до 

вицвітання, зносостійкими, глибоко проникають у носій, надовго зберігають 

чорний колір, але руйнують паперову основу. При невдалій рецептурі залізо-

галових чорнил, вони спричиняють хімічну корозію паперу, що з часом 

призводить до його підвищеної ламкості, випадіння окремих штрихів, літер, 

рядків. При вицвітанні чорний залізо-галовий текст набуває темно-

коричневого, жовтувато-коричневого, світло-рудого відтінку. Через значну 
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кількість рецептур чорнил дефекти залізо-галового тексту різноманітні й 

зустрічаються у рукописних документах, створених у різні часи.  

На початку ХХ ст. природні барвники при виготовленні чорнил 

замінили на анілінові, загальним недоліком яких було вицвітання тексту під 

дією світла та хімічних речовин. 

Із середини ХХ ст. для виготовлення чорнил активно застосовували 

анілінові синтетичні барвники першого покоління, а згодом – синтетичні 

барвники другого покоління, які використовують і до сьогодні для 

виготовлення водних чорнил для кулькових ручок та фломастерів. У цей час  

набули поширення тексти, написані кульковими ручками з водостійкими 

чорнильними пастами, виготовленими з жиророзчинних барвників, 

органічних смол та розчинників. 

Рукописний текст олівцем (стержень з графіту, глини, жирових 

домішок у дерев’яній оболонці) має низьку потенційну довговічність та 

суттєві недоліки: він нестійкий (особливо нанесений кольоровими олівцями), 

легко стирається.  

З кінця ХІХ ст. з’являються документи з машинописними текстами, 

створеними шляхом механічного (електромеханічного) ударного перенесення 

на папір спеціальних фарб з машинної стрічки  (1-й прим.) або 

копіювального паперу (2-5-й прим.). Такий спосіб нанесення тексту не 

пошкоджував папір, але залишав помітні сліди на ньому, що вирізняло його 

серед текстів, тиражованих в інший спосіб. На зворотному боці 

машинописного тексту помітні сліди крапок, ком, інших дрібних знаків. 

Чорні машинописні тексти є вологостійкими та світлостійкими. Кольорові 

машинописні тексти є нестійкими, вони швидше згасають під впливом світла 

та хімічних речовин. Стійкість кольорових текстів є різною і зменшується в 

такому порядку: червоний, синій, фіолетовий, зелений.  

Тексти документів, виготовлених за допомогою друкувальних засобів 

(гектографів, різографів, ротапринтів, принтерів тощо), наносяться на папір 

за допомогою спеціального порошку (тонера) та закріплюються термічним 
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способом. Електрографічні тексти є водостійкими, світлостійкими, мають 

високу стійкість до стирання, однак пошкоджуються під час нагрівання та 

впливу органічних розчинників. Можливі дефекти такого тексту – осипання 

або змазування шрифтів.  

Стійкими є тексти, написані гелевими ручками з водними чорнилами 

класичних кольорів (чорний, синій, фіолетовий), капілярними ручками та 

авторучками з водними чорнилами чорного кольору, а також кульковими 

ручками з органічними пастами синього та фіолетового кольорів. 

Сучасні тексти, роздруковані за допомогою принтерів, є водостійкими, 

хімічно стабільними, але вони вицвітають (їх світлостійкість не перевищує 

3000 годин). Довговічність такого тексту (за умови зберігання без 

потрапляння на нього світла) не більше 100 років. 

За потенційною довговічністю тексти можна розташувати у такому 

порядку: 

чорний машинописний текст; 

чорний принтерний матричний друк; 

чорний принтерний струйний друк (за умови використання якісних 

чорнил); 

принтерний лазерний друк (за умови заборони економного режиму 

друку) та принтерний кольоровий друк; 

сучасні тексти капілярними ручками, авторучками, маркерами (однак, 

цей спосіб фіксації інформації не рекомендований для створення та 

оформлення документів офіційного походження). 

Матричні принтери використовують ударну технологію через барвну 

стрічку, від складу якої залежить стабільність тексту. 

Текст, нанесений струйним принтером найдрібнішими чорнильними 

краплями, не стійкий до вологи, світла, хімічних речовин. Занизька 

концентрація барвників є причиною його швидкого вицвітання. Основний 

недолік таких текстів – розчинність у воді.  
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Текст, нанесений лазерним принтером технологією сухого 

електростатичного друку, водо- та світлостійкий, стійкий до впливу хімічних 

речовин. Однак, він не витримує нагрівання та впливу органічних 

розчинників та характеризується низькою зносостійкістю – швидким 

пошкодженням на згинах документів, стиранням, осипанням тощо. 

 
3. Фактори впливу на фізичний стан документів під час зберігання 

та користування ними  

На фізичний стан документів впливають фактори природного та 

андрогенного характеру, серед яких основними є: природне старіння 

матеріальної основи, умови зберігання документів та користування ними. 

 

3.1. Природне старіння матеріальної основи документа  

Природне старіння документів – це процес незворотних змін 

властивостей їх матеріальної основи, зумовлених умовами її створення, 

складом паперу та тексту.  

Природне старіння МОД супроводжується зміною хімічного складу 

паперу, у волокнах якого відбувається гідроліз (збільшення ph) та 

окислювальна деструкція, результатом яких стає зниження механічної 

міцності та втрата еластичності основою. Зовнішніми проявами деградації 

паперу є його пожовтіння, інколи побуріння. Найбільше ці прояви помітні на 

папері, що містить значну кількість деревинної маси. 

Старіння документів на пергаменті супроводжується зміною структури, 

порушенням цілісності шкіри та накопиченням в ній кислот, деформацією, 

зменшенням її лінійних розмірів, міцності, появою тріщин, шелушінням та 

осипанням лицьового шару. Внаслідок старіння пергамент стає ламким та 

прозорим.  

Одним із пошкоджень, пов’язаним зі старінням, природа якого 

остаточно не з’ясована, є фоксинги — жовті та бурі дрібні плями, скупчення 

яких покривають паперову основу. Їх походження пов’язують зі складом 
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паперу, його забрудненістю та запиленістю, якістю барвників, порушенням 

режимів зберігання.  

Паралельно процеси старіння зачіпають текст, пошкодження якого  

руйнує основу. Найчастіше зустрічається згасання (вицвітання) тексту; 

побуріння та згасання залізо-галових чорнил, що супроводжується 

випадінням окремих рядків (паперу та пергаменту під текстом), побурінням 

та втратою частин аркуша. Деформація паперу, пергаменту супроводжується 

відшаруванням барвникового слою від основи. 

 

3.2. Вплив умов зберігання на фізичний стан документів 

Каталізаторами старіння матеріальної основи найчастіше стають 

основні параметри зберігання документів: температура, вологість, світло 

тощо, хімічні речовини (кислоти, луги, агресивні гази), біологічні агенти 

(мікроорганізми, комахи, гризуни). 

Головним чинником, що призводить до швидкого руйнування 

паперової основи, є світло (природне та штучне). Його вплив, навіть 

короткотерміновий, призводить до зниження міцності, пожовтіння основи, 

вицвітання тексту та зображення, зміни його кольору. Найуразливішим до дії 

світла є папір з деревинної маси, тексти, написані аніліновими чорнилами.  

Швидкість руйнування основи та тексту залежить від спектральної 

характеристики світла, інтенсивності та тривалості випромінювання, а також 

від здатності МОД поглинати енергію світла. Негативний вплив світла 

посилюється наявністю на поверхні документів та в структурі матеріалів 

сторонніх, чуттєвих до світла агентів, до яких відносять не лише забруднення 

на документах, а й відбілювачі та барвники, введені до складу паперу під час 

його виготовлення.  

Природне світло є найнебезпечнішим для документів, навіть розсіяне, 

воно містить значну кількість ультрафіолетових променів.   
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Негативно впливає на документи тривале штучне освітлення, особливо 

люмінесцентними лампами, що мають високий рівень ультрафіолетового 

випромінювання (до 30 % світлового потоку).  

Суттєвий вплив на фізичний стан документів мають температура і 

вологість повітря, підвищення яких прискорює старіння паперу та створює  

сприятливі умови для розвитку біологічних агентів.  

Підвищена температура впливає на швидкість більшості хімічних 

реакцій, яка подвоюється при зміні температури на кожні 10°. Різки 

коливання температурних параметрів призводять до деформації основи, 

з’являється короблення, зморшки, відшарування фарби, осипання поверхні 

шару.  

Підвищена вологість сприяє пришвидшенню небезпечних хімічних 

реакцій, що у поєднанні з підвищеною температурою призводить до розвитку 

мікроорганізмів.  

Зниження вологості веде до пересихання основи, яка втрачає   

структурно (хімічно) зв’язану вологу, відновити яку неможливо. Папір, 

пергамент пересихають, втрачають еластичність, стають ламкими. 

Агресивним фактором впливу на фізичний стан документів є пил, 

багато видів якого є гігроскопічними. Наявність його на поверхні основи 

підвищує її вологість. На порошинках осідає значна кількість спор грибів та 

інших мікроорганізмів (встановлено пряму залежність між запиленістю 

документів та зараженістю їх мікроорганізмами), для яких окремі види пилу 

є поживним субстратом.  

При тривалому знаходженні на поверхні документів пил злежується, 

видалити його практично неможливо, внаслідок чого папір набуває сірого 

відтінку, що значно погіршує зовнішній вигляд документа. 

Наявність у повітрі діоксиду сірки, оксидів азоту та інших речовин, що 

каталізують шкідливі хімічні реакції, призводить до утворення та 

накопичення в папері кислот. Наявність у повітрі окислів азоту призводить 

до знебарвлення тексту, зміни кольору паперу. Найчастіше зустрічаються 
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пошкодження, спричинені наявністю сірчаного газу, який при поєднанні з 

вологою у повітрі та папері утворює сірчану кислоту, папір забарвлюється 

рожевим кольором від країв аркуша до корінця, стає ламким та крихким.  

Значну загрозу фізичному стану документів становлять біологічні 

агенти (бактерії, мікроскопічні гриби, комахи, гризуни). Ураження 

матеріальної основи документа мікроорганізмами має безліч проявів: 

розростання колоній, що затруюють поверхню спорами, проникнення  

грибниць і плідних тіл у волокна субстрату, виділення багатьох продуктів 

обміну, що діють як хімічні реагенти. Плісеневі гриби руйнують целюлозу за 

допомогою ферментів, перетворюючи її на живий субстрат для своєї 

життєдіяльності та утворюючи в процесі руйнування хімічні продукти – 

ферменти та кислоти. Активне розмноження мікроорганізмів призводить до 

перезволоження паперу та злипання аркушів. 

Результатом життєдіяльності мікроорганізмів є також зміна хімічного 

складу та структури основи, її пігментація, знебарвлення текстів. На 

пошкоджених документах часто наявні колонії грибів, що закривають текст.  

Погіршують фізичний стан документів комахи, найпоширенішими 

серед яких є жуки – точильники, «притворяшки», шкіроїди тощо. Лялечки та 

імаго (дорослі комахи) живуть серед аркушів, прогризаючи в них ходи. На 

відміну від цих комах, шкіроїди обгризають документи з поверхні, але 

можуть знищувати папір, пергамент, всі частини палітурки (обкладинки). 

Результатом життєдіяльності комах є механічні пошкодження основи, 

забруднення документів продуктами життєдіяльності, зміна мікроклімату 

заражених частин.  

Під час виникнення надзвичайних ситуацій в архіві (аварії технічних 

комунікацій, протікання даху, пожежі тощо) документам загрожує 

затоплення холодною або гарячою водою, надмірне зволоження аркушів, їх 

деформація, зниження механічної міцності паперу, розмивання текстів, 

клейових речовин, ураження мікроорганізмами, а в подальшому при 

висиханні – злипання аркушів. Вода, що потрапляє на документи при 
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надзвичайних ситуаціях, вимиває з паперу проклеювальні речовини, що 

призводить, як правило, до втрати механічної міцності основи. Особливо 

небезпечні пошкодження водою для документів, виготовлених до середини 

XIX ст. з ганчіркового паперу, який сильно набухає та повільно висихає, 

легко пошкоджується мікроорганізмами.  

Оскільки папір має підвищену горючість, під дією вогню паперова 

основа повністю згорає або отримує значні механічні пошкодження 

(забруднення, деформація, зниження механічної стійкості). Часто причиною 

пошкодження документів під час пожежі стає не вогонь, а вода, що 

використовувалася під час гасіння пожежі. 

Негативно впливають на фізичний стан документів та призводять до 

механічних пошкоджень: розміщення в архівних коробках надмірної 

кількості справ; вертикальне зберігання документів у м’якій палітурці; 

зберігання справ у в’язках без картонних прокладок (обмежувачів) тощо.  

 

3.3. Вплив користування на фізичний стан документів 

Під час користування документи поступово зношуються, відбувається 

стирання основи, втрачається її міцність. Результатами недбалого 

поводження з документами користувачами можуть бути: поява на 

документах плям — чорнильних, жирових, іншого походження; розриви 

основи при перегинанні аркушів, корінців палітурки; підкреслення 

(закреслення) тексту користувачами; видалення аркушів, вирізання окремих 

фрагментів документа тощо.  

Копіювання документів 

Копіювання документів електрографічними засобами 

(ксерокопіювання) є найпоширенішим способом отримання інформації 

користувачами. Під час копіювання на документи впливає інтенсивне 

ультрафіолетове випромінення, що призводить до зниження фізико-

механічних властивостей основи та тексту. Ксерокопіювання впливає 

практично на всі види запису інформації. Аналогічний вплив на документи 
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має і сканування. Відтак копіювання та сканування документів має бути 

максимально обмеженим. Неприпустимо копіювати документи з текстом, 

нанесеним залізо-галовими чорнилами, які під впливом ультрафіолетового 

випромінювання руйнуються. Копіювати унікальні документи на 

ганчірковому папері дозволяється тільки один раз, у виняткових випадках, 

оскільки випромінення провокує прискорене старіння основи. 

Негативний вплив ультрафіолетового випромінення після 

ксерокопіювання стає помітним лише з часом. До механічних пошкоджень 

документів призводить їх копіювання на ксероксах при значних механічних 

навантаженнях на палітурку. (Детальніше про вплив копіювальної техніки на 

документи див. Методичні рекомендації «Вплив копіювально-

розмножувальної техніки на збереженість архівних документів» К., 2012, 

УНДІАСД).  

Експонування документів на виставках 

При експонуванні оригіналів документів на виставках основним 

негативним фактором впливу на їх фізичний стан є світло. У виставкових 

залах, окрім штучного освітлення, на документи впливає природне 

освітлення. Норма освітленості документів під час експонування – 150 люкс, 

на практиці постійно порушується. 

Під час експонування на фізичний стан документів також впливають: 

коливання параметрів температури та вологості повітря, мікроклімат у 

вітринах, небезпечний для документів.  

До механічних пошкоджень призводить також фіксація аркушів 

документа, що експонується, за допомогою скріпок, клейких стрічок, тощо.  

Транспортування документів 

Пошкодження документів під час транспортування пов’язані з їх 

переміщенням до місць користування. Розміщення документів під час 

транспортування має бути таким, щоб унеможливити їх падіння та 

пошкодження. При видаванні документів для користування за межами архіву 

їх слід обов’язково упаковувати у чисту тару та захищати від попадання 
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опадів, світла, нагрівання та проникнення біологічних шкідників. 

Неприпустимо використовувати тару, заражену мікроорганізмами, комахами, 

в якій зберігалися продукти. 

Одним із небезпечних факторів, що негативно впливають на фізичний 

стан документів, є невдала, непрофесійно виконана реставрація документів. 

Невиправні пошкодження може спричинити використання «липкої» стрічки, 

силікатного клею, конденсатного паперу, інших матеріалів, не придатних для 

реставрації та ремонту документів. 

 

4. Пошкодження і дефекти паперу та тексту 

Негативні фактори, що впливають на фізичний стан документів, 

зумовлюють їх пошкодження та появу дефектів, за відсутністю або 

наявністю яких здійснюється оцінювання фізичного стану документів. 

І хоча поняття "пошкодження" напряму пов’язане з поняттям "дефект", 

вони не є тотожними за змістом. Пошкодження документа (часткова втрата 

ним експлуатаційних властивостей) – це певний фізичний стан документа, 

що є наслідком природного старіння, порушення режимів зберігання та 

користування. Пошкодження призводять до появи дефектів паперу та тексту 

різної етіології. Пошкоджений документ може мати один або декілька 

дефектів.  

Залежно від причин їх появи, пошкодження поділяють на: 

механічні (порушення цілісності основи при механічній дії на неї); 

біологічні (мікроорганізмами, комахами тощо); 

хімічні (спричинені дією хімічних реагентів); 

пошкодження водою та вогнем.  

 

4.1. Дефекти паперу, їх розпізнавання та групування 

Дефекти паперу виникають внаслідок природного старіння основи, 

механічних, біологічних, хімічних пошкоджень, а також пошкодження водою 

та вогнем. 
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Дефекти паперу механічної етіології — це порушення цілісності 

паперу при механічній дії на нього, що призводить до розривів полотна 

паперу на кілька частин і фрагментів, появи надривів, вищипів, зморшок, 

згинів, тріщин, потертостей, втрати частин аркуша, перфорації, закручування 

та пошкодження паперу по краях аркуша тощо.  

Такі дефекти виникають при порушенні правил користування 

документами, під час їх транспортування, копіювання тощо. Вони можуть 

з’явитися ще на етапі зберігання документів в архівних підрозділах установ 

через багаторазове видавання документів у поганому фізичному стані, 

використання оригіналів документів замість копій, постійне копіювання. У 

таких випадках пошкоджуються, насамперед, ті елементи основи, що мають 

найбільше механічне навантаження та найменшу міцність.  

Дефекти паперу механічного походження легко ідентифікуються під 

час візуального перегляду. Такі дефекти, при незначній їх кількості, легко 

усуваються шляхом ремонту основи. При збільшенні кількості таких 

дефектів зростає ступінь їх сумарної небезпеки для цілісності та міцності 

носія. Дефекти механічного походження збільшують загрозу появи 

серйозніших дефектів, а тому до документів з такими пошкодженнями слід 

обмежити доступ та підготувати їх для реставрації. 

До дефектів цієї групи відносять також відрив палітурки від блоку 

справи, пошкодження матеріалу палітурки, випадіння аркушів зі справи 

внаслідок їх відриву.  

Дефекти паперу біологічної етіології — це часткове або повне 

порушення цілісності паперу біологічними агентами (мікроорганізмами, 

комахами, гризунами). Частина дефектів цієї групи легко візуалізується: 

наскрізні круглі або овальні отвори, візерунки ходів («мереживо»), вигризи, 

вищипи паперу, проїдені фрагменти шкіри, паперу комахами або гризунами, 

наявність загиблих комах, їх екскрементів, личиночних шкурок, бурового 

борошна тощо.  
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Важче ідентифікуються дефекти, спричинені плісеневими грибами, 

розпізнати які можливо за локально ослабленими, зруйнованими частинами 

основи, чорним або кольоровим порошком спор, тонкими, ватоподібними 

слідами міцелію, слідами намокання паперу в таких місцях. 

У разі виявлення дефектів паперу біологічного походження, має бути 

встановлено деструктивну активність біологічних шкідників в лабораторних 

умовах та вжито заходів щодо спеціального оброблення пошкоджених 

документів. Причиною появи дефектів біологічної етіології є порушення 

режимів зберігання документів, зокрема, температурно-вологісного.  

Дефекти паперу хімічної етіології — це порушення цілісності паперу 

внаслідок хімічних реакцій, що відбуваються під час природного старіння 

носія, а також спричинене хімічними сполуками. Такі пошкодження 

супроводжуються появою крихкості (ламкості), ветхості, жовтим кольором 

основи по всьому аркушу або в окремих його частинах, появою плям іржі 

(від металевих скріпок), локальних хімічних пошкоджень від потрапляння 

хімічних речовин. 

Найпоширенішими дефектами паперу хімічного походження є 

фоксинги — дефекти у вигляді плям різної форми та розмірів, колір яких 

може змінюватися від жовтувато-коричневих до темно-коричневих. У межах 

фоксингових плям відбувається прискорений процес старіння паперу, одним 

із механізмів якого є окислення целюлози. Утворення фоксингів є наслідком 

процесу локальної окисневої деструкції паперу, що супроводжується 

розривами та випадінням частин основи у місцях фоксингових плям, появою 

ореолів бурого кольору навколо аркуша, бурих відбитків друкованого тексту 

на прилеглих аркушах, побурінням країв аркуша, появою відбитків бурого 

кольору на носії від контакту з папером низького ґатунку (наприклад, 

паперовими закладками). Труднощі ідентифікації фоксингів пов’язані з їх 

повільним утворенням та подібністю із плямами іржі або слідами від 

пошкоджень плісеневими грибами. На відміну від плям іржі або плісняви, у 
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фоксингових плямах підвищена концентрація заліза; спори та міцелії грибів у 

фоксингових плямах відсутні. 

Легко ідентифікуються дефекти паперу, спричинені дією вогню або 

води.  

Дія вогню супроводжується обвуглюванням паперу, зміною його 

кольору, сильним забрудненням сажею. 

Дія води призводить до перезволоження паперу, його намокання, 

злипання аркушів, появи розмитих ореолів по всьому аркушу, зсукування 

аркушів при висиханні. 

Дефекти такої етіології є особливо небезпечними, оскільки призводять 

до значної (інколи повної) деградації основи, папір стає крихким та ламким, 

карбонізованим, а документ може бути втраченим або невиправно 

пошкодженим. 

За ступенем пошкодження дефекти паперу умовно поділяють на дві 

групи – А і Б. 

До першої відносять документи з найвищим та високим ступенем 

деградації та старіння основи, а відповідно – з найнижчою потенційною 

довговічністю. Зберігання таких документів та користування ними може 

призвести до фізичної втрати документа, до його невиправного 

пошкодження, втрати документної інформації. Користуватися такими 

документами категорично заборонено. Документи цієї групи потребують 

термінової складної реставрації в умовах спеціалізованої лабораторії. 

Характерні дефекти цієї групи згруповано таким чином: 

А.1. Папір старий (ветхий), втрачена міцність по всьому аркушу, легко 

ламається, крихкий, не витримує навантаження при дотику, згинанні. Колір 

основи – бурий, коричневий, жовтий, тьмяно-сірий.  

А.2. Папір міцний, але зі значною кількістю локальних, в окремих 

місцях та /або по всьому аркушу пошкоджень різної етіології, які 

створюють небезпеку втрати цілісності аркуша, окремих його частин. Типові 

дефекти цієї підгрупи: розриви полотна паперу на кілька частин і фрагментів 
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у місцях згинів; численні проколи, розриви, випадіння частин аркуша; 

пошкодження документа в різних частинах аркуша з ознаками ветхого 

паперу, зміна кольору; численні пошкодження паперу комахами 

(«мереживо»); пошкодження паперу плісеневими грибами, що 

супроводжується послабленням, ветхістю, випадінням паперу в таких місцях.  

А.3 Злипання окремих аркушів або справ під впливом води, клею, 

плісеневих грибів. Реставрація документів цієї групи є надзвичайно 

складною, а тому віднесення їх до цієї групи може здійснюватися тільки за 

критерієм цінності.  

А.4. Документи, що мають значні пошкодження водою та вогнем і 

потребують невідкладної реставрації.  

До групи Б віднесено документи з достатньо міцною основою, з 

незначними пошкодженнями, як правило, локального характеру. 

Паперова основа забезпечує збереженість і цілісність документа, наявні 

незначні пошкодження: ослаблені, ветхі краї аркуша; зморшки, згини і 

короблення аркушів; незначні розриви та надриви полотна паперу; 

забруднення аркушів або окремих його частин, що стає на заваді 

користуванню документом. 

Усунення дефектів цієї групи не потребує проведення складних 

реставраційних робіт, а може обмежитися ремонтом із дотриманням усіх 

необхідних вимог і правил. 

У межах кожної групи та підгрупи дефектів паперу можливий 

детальніший їх розподіл за видами пошкоджень з урахуванням специфіки 

фондів архіву.  

 

4.2. Дефекти тексту, їх розпізнавання та групування  

Дефекти тексту значною мірою залежать від складу матеріалів, якими 

нанесені письмові знаки на основу, та засобів фіксації інформації. 

Найпоширеніші дефекти тексту пов’язані з його хімічною (згасання, 

вицвітання) та фізичною (зтирання, осипання, сірий фон) корозією. Фізична 
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корозія тексту пов’язана, як правило, з порушенням правил користування 

документами, хімічна – переважно з умовами створення та зберігання 

документів, і є домінуючою в архівах.  

Під час розпізнавання дефектів тексту слід також враховувати такі 

фактори, як порушення технології нанесення тексту, зокрема, неправильно 

обрана швидкість друкування або надмірна кількість нанесеної фарби, 

застосування фарб та чорнил, виготовлених із порушенням технологій.  

Залежно від фізико-хімічних властивостей та контрастності, дефекти 

тексту поділено на 5 груп, у межах кожної групи – на підгрупи. Пріоритет 

групи визначається її номером, тобто першими за ступенем небезпеки 

розташовані дефекти 1, потім 2, 3, 4 груп. 

До першої групи відносять тексти з ознаками хімічної або фізичної 

корозії, що швидко згасають за рахунок дії активних хімічних сполук, які 

потрапили на документ (хімічна корозія), або через низьку стійкість самого 

тексту (фізична корозія). Такі тексти практично не читаються, можуть бути 

рукописними, машинописними або електрографічними, нанесеними чорними 

або кольоровими чорнилами, тушшю, олівцем на ганчірковий папір або з 

деревинної маси.  

Підставою для віднесення документів до першої групи є наявність 

ознак хімічної або фізичної корозії тексту незалежно від фактичного 

контрасту тексту в момент виявлення дефекту. 

Тексти документів цієї групи є об’єктами з аномально високою 

швидкістю руйнування та найнижчою потенційною довговічністю і 

вважаються пріоритетними для спеціального оброблення.  

За конкретними ознаками перша група поділяється на чотири підгрупи. 

До підгрупи 1.1. відносять документи з локальним вицвітанням 

тексту (окремі літери, рядки) внаслідок хімічної корозії, що є характерним 

явищем для кольорових текстів (рукописних чорнильних та олівцевих, 

машинописних, гектографічних, друкованих). Таке вицвітання 

спостерігається в усіх текстах, до складу яких входять чорні барвники: 
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чорних рукописних чорнильних та чорно-кольорових текстах олівцем, 

сучасних кольорових принтерних текстах. Дефекти цієї групи майже не 

зустрічаються у чорних графітних, тушевих рукописних текстах, нанесених 

хімічно стійкими чорними пігментами – сажею, графітом.    

До підгрупи 1.2. входять документи на ганчірковому папері з сильно 

кислим залізо-галовим текстом. Як правило, це документи, створені до 

1900 р., для яких характерними є різке ослаблення паперу, його підвищена 

ламкість, пожовтіння в зоні тексту, випадіння фрагментів тексту, зокрема, у 

місцях підкреслення слів та рядків, можливі кольорові ореоли чорно-

коричневого, коричневого, іржавого відтінку навколо штрихів, пробивання 

тексту на зворотному боці аркуша, забарвлювання прилеглих аркушів. Такі 

дефекти виникають під впливом сірчаної кислоти та солей заліза, що 

містяться у залізо-галових чорнилах та утворюються при повільному 

розкладі тексту, особливо в умовах надмірної вологості.  

Підгрупа 1.3. включає документи з погано закріпленим, 

електрографічним текстом, що легко стирається (фізична корозія). 

Характерними ознаками дефектів цієї підгрупи є: змазування, стирання 

фрагментів тексту з утворенням сірого фону на документі або прилеглому до 

нього аркуші, осипання тексту без явного утворення фону, ослаблення 

контрастності. Найчастіше такі дефекти виглядають як локальне ослаблення 

контрасту в окремих частинах або по всьому аркушу документа. 

Підгрупа 1.4. включає документи з нестійким текстом олівцем або 

чорним графітним текстом, що легко стирається. Ознаками дефектів цієї 

підгрупи є: чіткий сіро-чорний або кольоровий фон на документі або 

прилеглому аркуші. Дефект є характерним для текстів, нанесених м’якими 

грифелями (вугіллям, графітом).  

До другої групи відносять документи зі слабоконтрастними, хімічно 

нестійкими до вицвітання кольоровими або чорними текстами. 

Характерними ознаками дефектів цієї групи є: низька контрастність тексту, 

кольорові барвники та здатність до вицвітання, як під дією світла (швидко), 
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так і без потрапляння світла (повільно). До цієї групи відносять документи з 

текстами, окремі слова, рядки якого не читаються. 

Підгрупа 2.1. включає документи зі слабоконтрастним рукописним 

чорнильним, а також гектографічним текстом (кольоровим та чорним). 

Компонентами текстів цієї підгрупи є анілінові органічні барвники, не стійкі 

до вицвітання. На стабільність таких текстів впливає також склад паперової 

основи: при однакових умовах повільніше згасають тексти на основі з 

низькою потенційною довговічністю (зокрема, газетному папері). 

До підгрупи 2.2. входять документи зі слабоконтрастним кольоровим 

машинописним та кольоровим рукописним текстом олівцем. До складу 

таких текстів входять стійкіші до вицвітання кольорові лаки на основі 

органічних барвників. В окремих випадках низька контрастність кольорових 

машинописних текстів спричинена застосуванням під час нанесення тексту 

неякісних копіювальних засобів (стрічок, паперу тощо). 

До підгрупи 2.3. відносять документи на ганчірковому папері, 

створені до 1900 р., зі слабоконтрастним залізо-галовим текстом. Колір 

тексту – світло-коричневий, рідше – жовтий, ознаки руйнації паперу в місцях 

розташування залізо-галового тексту відсутні.  

У третю групу об’єднано документи зі слабоконтрастними, 

чорними, хімічно стійкими до вицвітання текстами, характерними 

ознаками яких є слабкий контраст та чорний колір тексту.  

У межах групи дефекти тексту розподілено на підгрупи: 

3.1 слабоконтрастні, чорні, машинописні копії (2-5 примірник); 

3.2 слабоконтрастні, чорні, електрографічні тексти (ксерокопії); 

3.3. слабоконтрастні, чорні машинописні оригінали (1-й прим.); 

3.4. слабоконтрастні, чорні, рукописні тушеві тексти, а також чорні 

типографські тексти.   

До четвертої групи віднесено документи зі згаслим тестом, 

документна інформація яких недоступна. Хімічно відновити 

слабоконтрастний і згаслий текст на оригіналі неможливо, однак, документну 
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інформацію відновлюють в результаті спеціального оброблення документів 

(фотореставрація, комп’ютерна реставрація тощо). 

До п’ятої групи входять документи, документна інформація яких 

втрачена через фізичну втрату частини паперового носія, відірваного, 

зруйнованого біологічними агентами. На відміну від згаслого тексту, втрата 

тексту означає неможливість в будь-який спосіб відновити документну 

інформацію.  

 

4.3. Дефекти воскових та сургучевих печаток  

У документах НАФ зустрічаються воскові та сургучеві печатки, 

дефекти яких слід враховувати під час оцінювання фізичного стану 

документів. У добу середньовіччя сургуч, зазвичай, виготовляли з 

бджолиного воску, який розплавляли, змішуючи з «венеційським 

терпентином», зеленкувато-жовтим смолистим екстрактом кипарису. З 

самого початку сургуч виходив безбарвним, пізніше він мав червоне 

забарвлення через додавання кіноварі. Сургучевими печатками запечатували 

листи, конверти, скріплювали найважливіші документи.  

Непошкоджений відбиток печатки має однорідну сургучеву масу без 

розломів, рівну контактну поверхню з чітким рельєфом відбитку печатки та 

щільно прилягає до поверхні (якщо печатка не висла). 

Більшість сургучевих печаток, наявних у документах НАФ, мають 

пошкодження різної етіології:  

відшарування сургучевого відтиску від носія (якщо печатка не висла); 

механічне пошкодження відбитку печатки з лицьового та зворотного 

боку; 

осипання верхнього шару сургучевого відтиску внаслідок природного 

старіння. 

Оцінювання фізичного стану печатки проводять візуально, за 

необхідності — із застосуванням збільшуючих пристроїв. Оцінюється 

загальний стан відбитку та його поверхні, міцність, спосіб закріплення 
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відбитку та інші характерні особливості. При проведенні оцінювання не 

дозволяється відділяти відбиток від документа.  

 

5. Виявлення документів з дефектами паперу та тексту  

Виявлення документів із пошкодженнями, оцінювання їх фізичного 

стану та облік документів, що потребують реставраційного та іншого 

спеціального оброблення, є основними завданнями якісного контролю 

наявності, стану і руху документів в архівах, спрямованого на забезпечення 

їх збереженості, запобігання пошкодженню та втраті. 

Виявлення документів з пошкодженнями носія та тексту здійснюють  

під час проведення робіт, пов’язаних із поаркушним перегляданням 

документів:  

перевіряння наявності та стану документів (справ); 

виявлення унікальних документів;  

виявлення документів для мікрофотокопіювання; 

нумерації, перевіряння нумерації аркушів у справах;  

приймання на постійне зберігання документів до архіву;  

описування документів; 

подокументної каталогізації;  

виконання тематичних запитів;  

виконання тематичного виявлення документів; 

виконання запитів соціально-правового характеру;  

видавання документів у тимчасове користування за межами архіву; 

видавання документів користувачам до читального залу тощо.  

Виявлення дефектів паперу та тексту проводять одночасно. 

Організацію робіт із цільового виявлення пошкоджених документів та 

оцінювання їх фізичного стану має бути підпорядковано завданням 

послідовного, розрахованого на перспективу, формування бази даних про 

фізичний стан документів НАФ в архіві (наразі цільове виявлення документів 

з дефектами носія та тексту в архівах України не проводиться). 
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Роботу з виявлення документів із пошкодженнями проводять 

працівники профільного структурного підрозділу архіву, які мають 

відповідну кваліфікацію, а також інших структурних підрозділів, під час 

виконання ними робіт, пов’язаних із поаркушним перегляданням документів. 

 

6. Оцінювання фізичного стану документів  

6.1.Оцінювання фізичного стану документів: мета, завдання, 

організація роботи 

Важливою складовою контролю наявності, стану і руху документів в 

архівах є оцінювання фізичного стану документів — встановлення 

відповідності матеріальної основи об’єкта оцінювання наявним вимогам 

щодо носія інформації та матеріалів, використаних для запису тексту.  

Фізичний стан документів оцінюють за відсутністю або наявністю 

дефектів паперу та тексту, а також за характером та ступенем їх 

пошкодження.  

У результаті оцінювання фізичного стану документів архів отримує 

певну кількість основних, найінформативніших параметрів, які дають 

об'єктивну та точну картину фізичного стану документів архіву в цілому та 

по кожному фонду окремо. 

Змістовне наповнення механізму оцінювання фізичного стану 

відповідно до визначених критеріїв забезпечується через систему показників, 

структурованих за принципами універсальності та внутрішньої системності. 

Метою оцінювання фізичного стану документів в архіві може бути: 

з’ясування фізичного стану окремого фонду та фондів архіву у цілому; 

своєчасне виявлення документів з конкретними пошкодженнями, що 

потребують невідкладного або планового спеціального оброблення; 

розроблення та реалізація заходів, спрямованих на підвищення 

потенційної довговічності МОД. 

Основними завданнями оцінювання фізичного стану документів в 

архіві є: 
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постійний контроль за станом збереженості документів; 

виявлення типових дефектів паперу та тексту документів, що 

зберігаються в архіві; 

з’ясування основних причин появи пошкоджень; 

визначення чинників, що негативно впливають на фізичний стан 

документів.  

Під час оцінювання фізичного стану документів можуть 

застосовуватися найрізноманітніші прийоми, моделі та методи з урахуванням 

мети оцінювання, цінності документів, їх обсягів та достовірності інформації, 

необхідної для проведення цього виду роботи. 

Основними неформалізованими методами оцінювання фізичного стану 

документів є експертна оцінка, побудова системи показників, аналітичних 

таблиць тощо. 

Застосування цих методів характеризується певним суб'єктивізмом, де  

важливе значення мають досвід та знання працівника архіву, що здійснює 

оцінювання. 

До формалізованих методів оцінювання фізичного стану належать: 

- виокремлення впливу факторів на фізичний стан документів; 

- диференційованого підходу до оцінювання; 

- індексування.  

Виявлення пошкоджених документів та оцінювання їх фізичного стану 

здійснюється переважно із застосуванням органолептичного методу (за 

допомогою органів відчуття людини: зору, слуху, дотику тощо). При усіх 

перевагах такого методу (швидкість при отриманні даних), його суттєвим 

недоліком залишається слабка верифікованість (доказовість, підтвердження) 

та суб'єктивність оцінок.  

Організація роботи, її планування, методичне забезпечення та 

загальний контроль робіт із виявлення та оцінювання фізичного стану 

документів покладається на профільний структурний підрозділ архіву.  
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Роботу з виявлення документів з дефектами носія та тексту та 

оцінювання їх фізичного стану, слід проводити поетапно, з урахуванням 

складу документів архіву, надаючи перевагу унікальним документам. Окрім 

цінності, слід враховувати ступінь збереженості документів та інтенсивність 

користування ними. Якщо документи фонду у поганому фізичному стані, 

ними часто користуються, необхідно першочергове проведення робіт з 

виявлення пошкоджених документів у такому фонді та вжиття відповідних 

заходів.   

Оскільки основою методики оцінювання фізичного стану документів є 

правильне визначення характеру (виду) та ступеня пошкоджень, важливим 

вбачається підготовка працівників архіву для проведення цього виду роботи, 

що відпрацювали техніку оцінювання фізичного стану на моделях.  

Підготовлені архівом спеціальні альбоми зі зразками дефектів носія та 

тексту, що зустрічаються у документах архіву, з детальним описанням 

кожного дефекту, дозволить візуалізувати «образи» дефектів, закріпити 

принципи їх розпізнавання, відпрацювати уніфіковані прийоми оцінювання. 

Основна вимога до спеціалістів з оцінювання — професійна якість оцінки, 

володіння принципами групування дефектів за видами та ступенем 

пошкоджень, відбору документів для спеціального оброблення та визначення 

його видів.  

 

6.2. Вибір методики оцінювання фізичного стану документів 

Оцінювання фізичного стану документів включає такі основні етапи: 

визначення характеру виявлених пошкоджень, розпізнавання дефектів 

паперу та тексту, віднесення їх до певних груп відповідно до пп. 4.1, 4.2 

даної Методики; 

вибір методики оцінювання залежно від мети його проведення; 

проведення процедури оцінювання фізичного стану документів за 

обраною методикою; 

оформлення результатів оцінювання фізичного стану документів. 



 38 
Інформаційною базою для проведення оцінювання фізичного стану є 

облікові та інші документи архіву. 

6.2.1 Цільове оцінювання фізичного стану документів  

Цільове оцінювання фізичного стану документів архіву проводять з 

метою з’ясування загальної картини фізичного стану його фондів, виявлення 

документів з пошкодженнями паперу та тексту, що потребують спеціального 

оброблення.  

В ідеальних умовах організація таких робіт має бути підпорядкована 

завданням послідовного, розрахованого на перспективу, формування БД про 

фізичний стан документів архіву. Це трудомістка робота, що потребує 

довгострокового планування, постійного контролю, аналізування її ходу та 

результатів, значних витрат робочого часу. 

Проводити цільове оцінювання фізичного стану значних за обсягами 

масивів документів можна такими методами:  

1) суцільне поаркушне перевіряння всіх об’єктів масиву (документів 

фонду в цілому, частини фонду (опису). Такий метод дає повну інформацію 

про фізичний стан документів фонду, однак він тривалий у часі та потребує 

значних трудовитрат. Його застосовують у випадках масового пошкодження 

документів внаслідок аварійних ситуацій в архіві, що призвели до масового 

руйнування або пошкодження документів.  

2) вибірковий метод, коли для поаркушного перегляду з масиву 

(фондів архіву, окремого фонду, частини фонду (опису) вибирають лише 

його частину (випадкова вибірка), що дозволяє отримати узагальнену 

інформацію по масиву вибірки в цілому. Вибірковий метод має на меті 

визначення кількості документів, які мають різні види дефектів паперу та 

тексту, що є важливим для довгострокового планування робіт зі спеціального 

оброблення документів. Застосування цього методу здійснюється за окремою 

методикою із застосуванням методів математичної статистики.   
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6.2.2 Методика літерно-цифрового індексування дефектів  

Методику літерно-цифрового індексування дефектів слід застосовувати 

під час проведення працівниками архіву видів робіт, пов’язаних із 

поаркушним перегляданням документів, а також під час цільового виявлення 

документів із згасаючим текстом.  

Наявність та види дефектів паперу та тексту визначають візуально під 

час поаркушного перегляду кожного окремого документа. При цьому 

звертають увагу на час створення документа (рік), спосіб фіксації інформації, 

колір основи, тексту, на локальний або загальний (по всьому аркушу) 

характер пошкоджень. 

Оцінювання фізичного стану документів методом літерно-цифрового 

індексування здійснюється шляхом надання виявленим дефектам паперу 

літерних індексів, а дефектам тексту – цифрових (див. додаток 1 до цієї 

Методики). Дефекти паперу індексують таким чином:  

А – сильно зруйнована основа, зі значними пошкодженнями різної 

етіології; 

Б – основа документа з незначними пошкодженнями. 

Дефекти тексту індексують цифровими індексами: 

1, 2, 3, 4, 5. 

У межах літерних і цифрових груп використовують дробову 

індексацію, наприклад – А1, А 2, 1.1, 1.2 тощо. 

Відсутність дефектів паперу та тексту індексуються знаком 0 (нуль). 

Індекс фізичного стану документа визначається за сукупністю 

дефектів паперу та тексту, із застосуванням сумарного літерно-цифрового 

індексу.  

Наприклад: 

За станом основи документ можна віднести до групи Б, а за станом 

тексту до групи 4, загальний фізичний стан документа позначають індексом 

Б-4. Цей індекс свідчить про те, що основа документа – з незначними 
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пошкодженнями, а текст згаслий. Така оцінка підтверджує, що документ  

потребує відновлення тексту і не потребує реставрації носія.  

Аналогічно оцінюють фізичний стан документа із застосуванням 

цифрових індексів підгруп.  

Наприклад: 

За станом основи документ віднесено до групи А, а за станом тексту – 

до підгрупи 1.3. Фізичний стан такого документа позначають індексом А-1.3. 

Це означає, що документ має сильно пошкоджену основу та дефекти 

електрографічного тексту, потребує складних реставраційних робіт з 

відновлення паперового носія та закріплення тексту.  

Подвійне індексування застосовують у разі сумнівів експерта щодо 

правильного визначення виду дефекту. 

Наприклад: 

 0-2.1 (4) – документ без пошкоджень носія та зі слабоконтрастним 

(2.1) або згаслим (4) текстом.  

Подвійне індексування можна застосовувати також за наявності 

дефектів печатки, обумовивши це у Таблиці індексів дефектів паперу та 

тексту (див. додаток 1 до цієї Методики). 

Літерний індекс ступеня пошкодження основи можна доповнювати 

літерним позначенням характеру пошкоджень паперу: хімічне (х), механічне 

(м), плісеневими грибами (п), комахами (к), гризунами (г). 

Наприклад: 

Документ з незначними пошкодженнями паперу комахами та 

слабоконтрастним текстом. Індекс фізичного стану такого документа 

відповідно - Бк-1. 

Документ має значні пошкодження основи плісеневими грибами та 

згаслий текст. Індекс фізичного стану документа - Ап-2. 

Документ має незначні механічні пошкодження, дефекти тексту 

відсутні. Індекс фізичного стану документа – Бм - О. 
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Літерно-цифрова індексація дефектів компактно-інформативно 

характеризує стан документа, визначає потенційні загрози для його 

подальшого зберігання, а також встановлює місце документа в ряду 

пріоритетів оброблення.  

Наприклад:  

документи з дефектами паперу групи А потребують складної 

реставрації; групи Б – спрощеної реставрації або ремонту;  

документи з дефектами тексту групи 1 потребують відновлення тексту 

з усуненням причин його фізичної або хімічної корозії;  

групи 2, 3, 4 – фото- або комп’ютерної реставрації різного ступеню 

складності; групи 5 – простої реставрації. 

У складних випадках до розпізнавання дефектів, оцінювання фізичного 

стану документів, визначення видів спеціального оброблення доцільно 

залучити реставраторів.  

У разі виявлення дефектів паперу та тексту працівниками інших 

структурних підрозділів архіву під час виконання ними робіт, пов’язаних із 

поаркушним перегляданням документів, дані передаються до профільного 

структурного підрозділу, працівник якого індексує виявлені дефекти та 

оформлює картку обліку фізичного стану справ (див. розділ 7 цієї Методики).  

 

6.2.3. Методика оцінювання фізичного стану документів за 

системою балів 

Методика оцінювання фізичного стану документів за системою балів 

базується на групуванні дефектів паперу та тексту, запропонованому у пп. 

4.1, 4.2 цієї Методики. Процедура оцінювання фізичного стану документів за 

такою методикою передбачає визначення за Примірною шкалою оцінок 

фізичного стану документів (див. додаток 2 до цієї Методики) кількості 

балів, що відповідають ступеню пошкодження основи та тексту за 

Примірною шкалою оцінок ступеня пошкодження документа (див. 

додаток 3 до цієї Методики).  
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Процедура оцінювання фізичного стану документів за пропонованою 

методикою включає такі етапи:  

проведення візуального оцінювання фізичного стану документів; 

розпізнавання дефектів основи та тексту та віднесення їх до 

відповідних груп; 

визначення суми балів за Примірною шкалою оцінок фізичного стану 

документів за кожною групою дефектів та встановлення ступеня 

пошкодження документа; 

оформлення результатів оцінювання, заповнення карток обліку 

фізичного стану документів (справ) (див. розділ 7 цієї Методики). 

 

7. Облік пошкоджених документів в архіві 

Єдина система індексування дефектів носія та тексту дозволяє 

обліковувати пошкоджені документи традиційним способом або у вигляді 

бази даних. Такий облік дозволяє планувати реставраційно-профілактичні 

роботи, а також здійснювати поточний контроль за фізичним станом 

документів, у т.ч. відреставрованих.  

На кожну справу, що переглядалася, і де виявлено дефекти, доцільно 

оформлювати окрему картку обліку фізичного стану документів. За 

незначної кількості справ з дефектами, доцільно обліковувати справи одного 

опису або фонду в одній картці.  

Облік документів з пошкодженнями носія та тексту можна вести на 

одній картці: на лицьовому боці подавати відомості про пошкодження носія, 

на зворотному – про пошкодження тексту. За необхідності картки можна 

вести окремо (див. додатки 4, 5 до цієї Методики). 

Рекомендована форма картки обліку фізичного стану документів 

містить такі основні графи:  

У графі «Індекс групи (підгрупи) дефектів» зазначають індекс 

фізичного стану, наданий документу відповідно до пп. 4.1., 4.2. цієї 

Методики.. 
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У графі «Коротка характеристика дефектів» подається стисле описання 

дефектів за їх видами (плями, незначні пошкодження, сліди від скріпок 

тощо). 

У графі «Номери пошкоджених аркушів у справі» зазначають номери 

аркушів, де виявлено пошкодження. 

Якщо картку складено на кілька справ опису або фонду, номери 

пошкоджених аркушів проставляють у знаменнику через дріб, у чисельнику 

зазначають номер справи (якщо картка складається на справи одного опису)  

або номер опису та справи (якщо картка складається на справи всього 

фонду).  

Після перегляду справи у графі 4 підсумовують загальну кількість 

аркушів, що мають пошкодження носія та тексту. Якщо картку складають на 

групу справ, що мають пошкодження, то кількість справ з пошкодженнями 

проставляють у чисельнику, а загальну кількість аркушів, що мають 

аналогічні пошкодження – у знаменнику. 

У графі «Примітки» фіксують відмітку про проведення спеціального 

оброблення, зазначають його вид (реставрація, ремонт, оправлення тощо) із 

зазначенням номера виконаного замовлення.  

В аркуші-засвідчувачі справи, де виявлено пошкодження, 

обумовлюють особливості фізичного стану справи та зазначають номери 

пошкоджених аркушів. 

У разі виявлення пошкоджених печаток, інформацію про це можна 

включити до графи «Примітки» або до картотеки обліку печаток архіву (за її 

наявності).  

Систематизувати картки можна за будь-якою ознакою: за номерами 

фондів, описів, справ; за індексами дефектів, за ступенем пошкоджень тощо.  

Після закінчення роботи картку включають до картотеки обліку 

фізичного стану документів, ведення якої здійснює профільний структурний 

підрозділ як по архіву в цілому, так і по кожному архівосховищу окремо. 
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Після проведення спеціального оброблення та усунення дефектів 

картку вилучають та розміщують у кінці картотеки за окремим рубрикатором 

«Відреставровані справи». За потреби, на відреставровані справи можна 

вести окрему картотеку  

Картки на справи, відреставровані не повністю, залишають у картотеці, 

у 4 графі закреслюють номери відреставрованих аркушів (справ). Усі зміни 

вносять до зведеної обліково-контрольної картки.  

Відомості щодо облікованих у картотеці справ щорічно узагальнюють в 

обліково-контрольній картці фізичного стану документів станом на 01.01. 

(див. додаток 6 до цієї Методики). За необхідності обліково-контрольну 

картку складають окремо на значні за обсягом фонди, що мають 

пошкодження. Обліково-контрольну картку розміщують у кінці картотеки.  

У разі оцінювання фізичного стану документів за системою балів у 1-й 

графі картки зазначають суму балів оцінки, а у графі «Примітки» фіксують 

ступінь пошкодження документа.  

З метою уникнення помилок у визначенні та індексуванні дефектів, 

виявлених працівниками інших структурних підрозділів під час виконання 

ними робіт, пов’язаних із поаркушним перегляданням документів, документи 

з пошкодженнями централізовано індексують та обліковують працівники 

профільного структурного підрозділу архіву.  

 

8. Перевіряння та оцінювання фізичного стану документів під час 

проведення окремих видів архівних робіт 

 

8.1 Виявлення унікальних документів 

Виявлення унікальних документів здійснюють відповідно до Методики 

віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних 

(затверджена наказом Держкомархіву 19.02.2008 № 34, зареєстрована у 

Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 р. за № 202/14893).  

Під час описування виявленного унікального документа в Анотованому 
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переліку унікальних документів Національного архівного фонду у графі 11 

"Фізичний стан" фіксують конкретний стан основи та тексту унікального 

документа: «документ без пошкоджень», «документ з локальними 

пошкодженнями основи плісеневими грибами», "згасаючий  текст" тощо. 

 

8.2. Приймання-передавання документів на постійне зберігання від 

джерел комплектування архіву 

Приймання документів на постійне зберігання до архіву та їх 

розміщення в архівосховищах не дозволяється без попереднього перевіряння  

та оцінювання їх фізичного стану.  

Перед прийманням документів представник архіву на місці перевіряє 

фізичний стан документів (візуальний огляд справ, вибірковий поаркушний 

перегляд документів 15–20% кількості аркушів у справі, складення акта про 

виявлені пошкодження, контроль за їх усуненням). Виявлені під час 

перевіряння дефекти паперу або тесту усувають за рахунок установи-

фондоутворювача. 

У разі виявлення пошкоджень документів під час їх приймання до 

архіву, складають акт у довільній формі із зазначенням характеру виявлених 

пошкоджень та заходів щодо їх усунення. Один примірник акта надається 

установі-фондоутворювачу для усунення дефектів, другий залишається в 

архіві. 

Залежно від результатів загального оцінювання фізичного стану 

документів, що надійшли на постійне зберігання, у Книзі обліку надходжень 

документів на постійне зберігання (див. розділ ІV Правил роботи архівних 

установ України), у графі 10 «Короткий зміст і характеристика стану 

документів», записують конкретні характеристики пошкоджень: документи 

без пошкоджень, документи мають незначні механічні пошкодження носія, 

слабоконтрастний текст тощо.  
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8.3. Перевіряння наявності та стану документів  

Перевіряння наявності та стану документів є основним видом роботи, 

спрямованим на забезпечення збереженості архівних документів, порядок 

проведення якої унормовано розділом V «Правил роботи архівних установ 

України». Під час перевіряння наявності та стану справ проводиться 

виявлення документів з пошкодженнями, що підлягають різним видам 

реставраційного, консерваційно-профілактичного та технічного оброблення, 

відновленню слабоконтрастних та згасаючих текстів. 

Під час поаркушного перевіряння здійснюється оцінювання фізичного 

стану документів та перевіряння правильності відображення цих даних в 

аркуші-засвідчувачі справи.  

У разі виявлення пошкоджень документів, не відображених у аркуші- 

засвідчувачі, він доповнюється, уточнюється або перескладається. 

Результати перевіряння та виявлені недоліки фіксують в аркушах 

перевіряння наявності та стану справ та відповідних актах.  

На виявлені документи з пошкодженнями складають картку обліку 

фізичного стану документів (див. розділ 7 цієї Методики). 

За результатами поаркушного перевіряння розробляють та реалізують 

конкретні організаційно-методичні та практичні заходи, спрямовані на 

усунення виявлених недоліків. 

 

8.4. Оцінювання фізичного стану документів під час їх видавання у 

тимчасове користування за межами архіву  

8.4.1. Загальні положення 

Для експонування на виставках, підготовки факсимільних видань тощо 

оригінали документів НАФ видаються у тимчасове користування за межами 

архіву. Видавати оригінали документів у тимчасове користування за межами 

архіву з будь-якими видами пошкоджень категорично заборонено.  

У договорі, укладеному архівом з користувачем на надання документів 

НАФ у тимчасове користування, окремим пунктом обов’язково 
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передбачають зобов’язання користувача щодо забезпечення збереженості 

документів під час користування.  

Для прийняття рішення щодо можливості надання документів у 

тимчасове користування за межами архіву, здійснюється оцінювання їх  

фізичного стану. Фізичний стан документа (справи), що видається для 

тимчасового користування, фіксують у спеціальній картці за формою, 

наведеною у додатку 7 до цієї Методики. Картка складається у двох 

примірниках, один з яких додається до відповідного акта (договору), другий 

залишається в архіві. Після повернення документів до архіву картку 

підшивають у справу фонду. 

Працівники профільного структурного підрозділу архіву мають право в 

будь-який час, без попереднього повідомлення користувача, перевірити 

наявність, фізичний стан та умови зберігання документів, виданих у 

користування, про що обов’язково зробити відмітку у картці.  

Усі зміни у фізичному стані документів під час користування ними 

фіксують  в актах довільної форми, за підписами працівника архіву, що 

виявив порушення, та представника юридичної особи – користувача.  

8.4.2. Експонування документів на виставках 

Перед підготовкою документів до експонування здійснюють  

поаркушне перевіряння справ з фіксацією в аркуші-засвідчувачі справи 

особливостей її формування та фізичного стану документів. У разі виявлення 

будь-яких пошкоджень документів на стадії передавання для експонування, 

їх вилучають з актів та експозиційного плану з відповідними відмітками. 

Приймання-передавання документів для експонування на виставках 

здійснюють відповідно до встановлених правил за актом видавання 

документів у тимчасове користування за межами архіву, до якого додається 

картка обліку фізичного стану документів (справ) (див. додаток 7 до цієї 

Методики) з детальною характеристикою їх фізичного стану. За відсутності 

будь-яких особливостей фізичного стану та пошкоджень документів, що 
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видаються для користування, картку можна не складати. У графі «Примітки» 

акта зазначають «документ без пошкоджень».  

Категорично заборонено застосовувати під час оформлення виставки 

матеріали, що можуть негативно вплинути на фізичний стан документів 

(клейкі стрічки, клей, металеві скріпки, голки тощо). 

При поверненні документів після експонування справи поаркушно 

переглядають, оцінюють фізичний стан та його відображення у відповідних 

формах. За необхідності, до актів вносять уточнення щодо фізичного стану 

документів, що засвідчується підписами посадових осіб, які здійснюють 

приймання-передавання документів. 

8.4.3. Видавання документів у тимчасове користування за межами 

України  

Вивезення документів за межі України здійснюють відповідно до 

законодавства про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. 

Видавання документів у тимчасове користування за межами України 

здійснюють з дозволу Укрдержархіву за поданням архіву, за наявності 

державної гарантії країни, що приймає. До відповідного договору додають 

Картку обліку фізичного стану документів (справ), що видаються для 

користування за межами архіву (див. додаток 7 до цієї Методики), яка слугує 

письмовим підтвердженням архіву щодо можливості транспортування та 

експонування документів.  

 

8.5. Страхування архівних документів  

Обов’язкове страхування документів НАФ здійснюється при наданні їх 

у тимчасове користування за межами архіву для реставрації, експонування чи 

іншої форми користування.  

У Договорі страхування окремим рядком обумовлюють страхові 

випадки, пов’язані з фізичним станом документів: усі види пошкоджень 

матеріального носія та інформації документа (зміст, маргіналії, будь-які 
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реквізити, у тому числі, елементи бланка та відбитки печаток, вислі печатки 

тощо), невиправні пошкодження документів НАФ тощо. 

Посадові особи архіву повинні (по можливості) разом із Страховиком 

перевірити умови зберігання та транспортування документів. Також архів 

повинен оформити Паспорт документа НАФ з паперовою основою, що 

підлягає страхуванню за встановленою формою (див. Методичні 

рекомендації зі страхування документів НАФ їх власниками або 

уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами.- К., 2011), де 

подається детальна характеристика фізичного стану документа, що підлягає 

страхуванню.  

За потреби, до Паспорта документа НАФ з паперовою основою, що 

підлягає страхуванню, на сканованій копії документа можна додати схему 

розташування дефектів з їх стислим описанням. Зразок схеми наведений у 

додатку 8 до цієї Методики.  

Юридичні особи, що будуть зберігати документи НАФ, надані у 

тимчасове користування, повинні попередньо надати інформацію про умови 

зберігання документів та оформити анкету щодо таких умов відповідно до 

встановленої форми (див. Методичні рекомендації зі страхування документів 

НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними 

особами.- К., 2011). 
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Додатки 

 Додаток 1 
до Методики оцінювання фізичного 
стану документів 
 

Таблиця індексів дефектів паперу та тексту 

Індекс 
дефекту Характеристика дефектів  

1 2 
0 Дефекти відсутні 

 
Дефекти паперової основи 

А Сильно зруйнована основа, зі значними пошкодженнями різної етіології 
  А 1 папір ветхий, крихкий, втрачена міцність по всьому полю аркуша, ламкий, не 

витримує навантаження при згинанні, дотику  
 

А 2 папір міцний, але зі значною кількістю локальних, в окремих місцях та /або 
по всьому аркушу пошкоджень різної етіології, які створюють небезпеку втрати 
цілісності аркуша, окремих його частин; розриви полотна паперу на кілька 
частин і фрагментів у місцях згинів, механічних навантажень; численні проколи, 
розриви, випадіння частин аркуша; пошкодження документа в різних частинах 
аркуша з ознаками ветхого паперу; зміна кольору; численні пошкодження паперу 
комахами («мереживо»); пошкодження паперу плісеневими грибами, що 
супроводжується послабленням, ветхістю, випадінням паперу в таких місцях 

 
А 3 злипання окремих аркушів справи під впливом води, клею, плісеневих грибів  

 
А 4 папір сильно пошкоджений вогнем, водою; забруднений, перезволожений; 

наявні зцементовані аркуші, карбонізовані частини 
 

Б Основа документа міцна, з незначними пошкодженнями 
 

  Б 1 папір міцний, але з ослабленими, ветхими краями аркуша; зморшками, згинами і 
коробленням аркушів; незначними розривами та надривами полотна паперу; 
незначними забрудненнями аркушів або окремих його частин, що стає на заваді 
користуванню документом 

 
 Б 2 папір з локальними пошкодженнями біологічними агентами: наявні наскрізні 

круглі або овальні отвори, вищипи та вигризи поверхні комахами; наявні загиблі 
комахи, їх екскременти, шкурки личинок, бурове борошно 

 
Б 3 папір з локальним послабленням структури, наявний чорний або кольоровий 

порошок спор грибів, нитеподібні сліди міцелію, сліди намокання в 
пошкоджених місцях, пігментація 

 
Б 4 папір з незначними слідами води або вогню по краях аркуша  

Дефекти тексту 
 

0 Текст без дефектів, контрастний, з кольоровою насиченістю, легко читається, 
без явних ознак руйнації 
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1 2 
1 Текст з ознаками фізичної або хімічної корозії 

 
1.1 природне згасання тексту в окремих зонах, рядках, літерах, спостерігається у 

місцях старих наклейок із застосуванням силікатного або іншого лужного клею; 
у місцях попадання лужної рідини (типу соди, а також солей заліза, меді тощо), у 
місцях контакту з залізними скріпками, клейкою стрічкою;  
локальне вицвітанням тексту (окремі літери, рядки) внаслідок хімічної корозії 
(переважно кольорові тексти: рукописні чорнильні та олівцеві, машинописні, 
гектографічні, друковані);  
післяреставраційне вицвітання як результат невдалої реставрації з 
використанням неякісних матеріалів (клею, засобів закріплення тексту тощо);  
контактне вицвітання тексту внаслідок його контакту з прилеглими аркушами 
справи, з паперовими закладками, конвертами, виготовленими з паперу низького 
ґатунку. 

 
1.2 кислий залізо-галовий текст, нанесений на ганчірковий папір (як правило на 

документи, створені до 1900 р.) 
 

1.3 електрографічний текст, погано закріплений, легко стирається (ксерокопія)  
 

1.4 нестійкий текст олівцем, що легко стирається або чорний графітний текст, 
чіткий сіро-чорний або кольоровий фон на документі або прилеглому аркуші 
  

2 Текст слабоконтрастний, кольоровий або чорний, не стійкий до вицвітання 
  

2.1. слабоконтрастний рукописний чорний, а також гектографічний текст 
(кольоровий або чорний)  

2.2. слабоконтрастний кольоровий машинописний та кольоровий рукописний 
текст олівцем 

2.3. текст слабоконтрастний залізо-галовий, на ганчірковому папері  
 

3 Текст слабоконтрастний, чорний, стійкий до вицвітання  
 

3.1 текст слабоконтрастний машинописний чорний (машинописні копії (2-5 
примірник) 

3.2 текст слабоконтрастний електрографічний чорний (ксерокопія) 
3.3 текст слабоконтрастний машинописний, електрографічний чорнний  (оригінал) 
3.4 текст слабоконтрастний типографський чорний   

текст слабоконтрастний рукописний тушевий чорний 
4 Текст згаслий (не візуалізується, мінімальна контрастність, неможливо 

визначити його характерні ознаки (колір, спосіб фіксації, мову оригіналу тощо), 
документа інформація недоступна   

 
5. Текст втрачений, без можливості відновлення документної інформації (втрата 

тексту пов’язана із фізичною втратою частини паперового носія, відірваного або 
зруйнованого біологічними агентами (комахами, гризунами, плісеневими 
грибами)  
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 Додаток 2 
до Методики оцінювання фізичного 
стану документів 
 

Примірна шкала оцінок фізичного стану документів 

Індекс 
дефекту Характеристика дефектів  Кількість 

балів 
1 2 3 
0 Дефекти відсутні 0 

 
Дефекти паперової основи 

А Сильно зруйнована основа, зі значними пошкодженнями різної 
етіології 

 

А 1 папір ветхий, крихкий, втрачена міцність по всьому полю аркуша, 
ламкий, не витримує навантаження при згинанні, дотику  

 

10 

А 2 папір міцний, але зі значною кількістю локальних, в окремих 
місцях та /або по всьому аркушу пошкоджень різної етіології, які 
створюють небезпеку втрати цілісності аркуша, окремих його 
частин; розриви полотна паперу на кілька частин і фрагментів у 
місцях згинів, механічних навантажень; численні проколи, 
розриви, випадіння частин аркуша; пошкодження документа в 
різних частинах аркуша з ознаками ветхого паперу; зміна кольору; 
численні пошкодження паперу комахами («мереживо»); 
пошкодження паперу плісеневими грибами, що супроводжується 
послабленням, ветхістю, випадінням паперу в таких місцях 
 

10 

А 3 злипання окремих аркушів справи під впливом води, клею, 
плісеневих грибів  
 

10 

А 4 папір сильно пошкоджений вогнем, водою; забруднений, 
перезволожений; наявні зцементовані аркуші, карбонізовані 
частини 
 

10 

Б Основа документа міцна, з незначними пошкодженнями 
 

 

Б 1 папір міцний, але з ослабленими, ветхими краями аркуша; 
зморшками, згинами і коробленням аркушів; незначними 
розривами та надривами полотна паперу; незначними 
забрудненнями аркушів або окремих його частин, що стає на 
заваді користуванню документом 
 

5 

Б 2 папір з локальними пошкодженнями біологічними агентами: 
наявні наскрізні круглі або овальні отвори, вищипи та вигризи 
поверхні комахами; наявні загиблі комахи, їх екскременти, шкурки 
личинок, бурове борошно 
 

3 

Б 3 папір з локальним послабленням структури, наявний чорний або 
кольоровий порошок спор грибів, нитеподібні сліди міцелію, сліди 
намокання в пошкоджених місцях, пігментація 

3 
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1 2 3 

Б 4 папір з незначними слідами води або вогню по краях аркуша  3 
   

Дефекти тексту 
 

0 Текст без дефектів, контрастний, з кольоровою насиченістю, 
легко читається, без явних ознак руйнації 

0 

1 Текст з ознаками фізичної або хімічної корозії  
1.1 природне згасання тексту в окремих зонах, рядках, літерах, 

спостерігається у місцях старих наклейок із застосуванням 
силікатного або іншого лужного клею; у місцях попадання лужної 
рідини (типу соди, а також солей заліза, меді тощо), у місцях 
контакту з залізними скріпками, клейкою стрічкою;  
локальне вицвітанням тексту (окремі літери, рядки) внаслідок 
хімічної корозії (переважно кольорові тексти: рукописні чорнильні 
та олівцеві, машинописні, гектографічні, друковані);  
післяреставраційне вицвітання як результат невдалої реставрації 
з використанням неякісних матеріалів (клею, засобів закріплення 
тексту тощо);  
контактне вицвітання тексту внаслідок його контакту з 
прилеглими аркушами справи, з паперовими закладками, 
конвертами, виготовленими з паперу низького ґатунку. 

 

10 

1.2 кислий залізо-галовий текст, нанесений на ганчірковий папір (як 
правило на документи, створені до 1900 р.) 

 

5 

1.3 електрографічний текст, погано закріплений, легко стирається 
(ксерокопія)  

 

5 

1.4 нестійкий текст олівцем, що легко стирається або чорний 
графітний текст, чіткий сіро-чорний або кольоровий фон на 
документі або прилеглому аркуші 
  

5 

2 Текст слабоконтрастний, кольоровий або чорний, не стійкий 
до вицвітання 
  

 

2.1. слабоконтрастний рукописний чорний, а також гектографічний 
текст (кольоровий або чорний)  

3 

2.2. слабоконтрастний кольоровий машинописний та кольоровий 
рукописний текст олівцем 

3 

2.3. текст слабоконтрастний залізо-галовий, на ганчірковому папері  
 

3 

3 Текст слабоконтрастний, чорний, стійкий до вицвітання  
 

 

3.1 текст слабоконтрастний машинописний чорний (машинописні 
копії (2-5 примірник) 

2 

3.2 текст слабоконтрастний електрографічний чорний (ксерокопія) 2 
3.3 текст слабоконтрастний машинописний, електрографіний чорний 

(оригінал) 
2 

3.4 текст слабоконтрастний типографський чорний   
текст слабоконтрастний рукописний тушевий чорний 

2 

4 Текст згаслий (не візуалізується, мінімальна контрастність, 15 
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неможливо визначити його характерні ознаки (колір, спосіб  

1 2 3 
 фіксації, мову оригіналу тощо), документа інформація недоступна    

5. Текст втрачений, без можливості відновлення документної 
інформації (втрата тексту пов’язана із фізичною втратою частини 
паперового носія, відірваного або зруйнованого біологічними 
агентами (комахами, гризунами, плісеневими грибами)  

 

20 
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 Додаток 3 
до Методики оцінювання фізичного 
стану документів 
 

 
 

Примірна шкала оцінки ступеня пошкодження документа 
 

Кількість балів 
оцінки 

Ступінь пошкодження документа 

0 балів документ без пошкоджень   
до 10 балів мінімальний ступінь пошкодження документа 
11-20 балів незначний ступінь пошкодження документа 
21-30 балів середній ступінь пошкодження документа 
31-40 балів значний ступінь пошкодження документа 
понад 40 балів найвищий ступінь пошкодження документа, невиправно 

пошкоджений документ   
 
 
 

 Додаток 4 
до Методики оцінювання фізичного стану 
документів 
 

Архівосховище №___________________________________ 
 

(найменування архіву) 
 

КАРТКА  ОБЛІКУ  АРХІВНИХ ДОКУМЕНТіВ З  ДЕФЕКТАМИ  НОСІЯ 
 
Фонд № ___________________________ Опис № ___________________________ Справа № ____________________________________ 

(з відміткою про віднесення до УД) 
 
Обсяг фонду, крайні дати документів ____________________________________________________________________________________ 
 

Індекс групи  
(підгрупи) дефектів 

Коротка характеристика 
дефектів   

Номери  пошкоджених 
аркушів у справі 

Загальна кількість 
пошкоджених аркушів у 

справі 

Примітки 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
Найменування посади працівника архіву__________________________________________________ 
                                                                                         ( підпис)   (ініціали, (ініціал імені),прізвище)  
____ _________________20___р.                   
 

Форма картки обліку архівних документів з дефектами носія 
Формат А4 (297  210 мм) або А5 (210  148 мм) 
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 Додаток 5  
до Методики оцінювання фізичного стану 
документів 
 

Архівосховище №___________________________________ 
 

(найменування архіву) 
 

КАРТКА  ОБЛІКУ  АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ТЕКСТУ 
Фонд № ___________________________ Опис № ___________________________ Справа № ____________________________________ 

                    (з відміткою про віднесення до УД) 
 
Обсяг фонду, крайні дати документів ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Індекс групи  
(підгрупи) дефектів 

Коротка характеристика 
дефектів   

Номери  пошкоджених 
аркушів у справі 

Загальна кількість 
аркушів у справі 

Примітки 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
 
Найменування посади працівника архіву__________________________________________________ 
                                                                                         ( підпис)   (ініціали, (ініціал імені),прізвище)  
____ _________________20___р.                   
 
 

Форма картки обліку архівних документів з дефектами тексту 
Формат А4 (297  210 мм) або А5 (210  148 мм) 

 
 

 Додаток 6 
до Методики оцінювання фізичного стану 
документів 
 

Архівосховище №___________________________________ 
 

(найменування архіву) 
 

ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДОКУМЕНТІВ 
Станом на 01.01. ________у картотеці обліковано: 
 
 

Кількість фондів Кількість пошкоджених справ Кількість 
пошкоджених 

аркушів 

Примітки Індекс 
пошкодження 

документа 
Усього У т.ч. з унікальними 

документами 
Усього У т.ч. 

унікальних 
документів 

  

1 2 3 
 

4 5 6 7 

       
 
 
Найменування посади працівника архіву__________________________________________________ 
                                                                                         ( підпис)   (ініціали, (ініціал імені),прізвище)  
____ _________________20___р.                   
 
 

Форма обліково-контрольної картки фізичного стану документів  
Формат А4 (297  210 мм) або А5 (210  148 мм  
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 Додаток 7 

до Методики оцінювання фізичного стану 
документів 
 

Картка фізичного стану документів (справ), що видаються у тимчасове 
користування за межами архіву 

1. Найменування архіву________________________________________________________ 
2. Мета тимчасового користування ____________________________________________; 
3. Пошукові данні документа (справи) 
Фонд _________________ опис ___________ справа  ________ аркуш _______ 
4. Відомості про справу (у разі видавання документа у справі) 
Розміри справи _______×________ см.; 
Кількість аркушів ___________ арк.; 
Заголовок справи _____________________________________________________________; 
Крайні дати справи ____________________________________________________________; 
Матеріали палітурки, їх особливості ___________________________________________ 
5. Загальний фізичний стан справи_____________________________________________ 
6. Загальні відомості про документ 
Кількість аркушів _____арк; 
Дата (дати) документа _______________________________; 
Заголовок документа __________________________________________________________; 
Вид паперу ___________________________________________________________________; 
Розміри документа _______×_________ см 
Наявність печаток та ступінь їх збереженості___________________________________ 
7. Фізичний стан документа 
Наявність та характеристика дефектів носія, № аркуша _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наявність дефектів тексту (слабоконтрастний, згаслий тощо), № аркуша____________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Фізичний стан документа під час контрольного перевіряння____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. Фізичний стан документа після користування_________________________________ 

 
Найменування посади працівника архіву___________________________________________ 
                                                                       (підпис) (ініціали, (ініціал імені),прізвище)  
____ _________________20___р.                   
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 Додаток 8 
до Методики оцінювання фізичного стану 
документів 
 

Схема розташування дефектів  
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