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1. Опис навчальної (архівної) практики.  
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Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Вид практики  Навчальна (Архівна) 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 3/2 

Курс 4 

Семестр 7 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин 90 

Форма семестрового контролю залік 
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2. База практики.  

2. Мета та завдання науково-викладацької практики. 

Основна мета практики – здобуття студентами навичок професійної діяльності 

спеціаліста-історика, ознайомлення зі специфікою роботи архівних установ.  

 

Завдання навчальної (архівної) практики: 

– закріплення й поглиблення отриманих теоретичних знань з курсів «Спеціальні 

історичні дисципліни» та «Архівознавство»; 

– практичне ознайомлення з організацією та основними правилами робити архівних 

установ в Україні, напрямками та формами їх роботи щодо комплектування, обробки, 

систематизації, обліку, зберігання та використання архівних документів; 

– оволодіння навичками раціонального пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної 

критики архівних документів і матеріалів, методикою їх використання у науково-дослідній, 

навчально-виховній та ін. роботі за професійною спрямованістю 

– залучення до активної популяризації матеріалів архівних фондів серед населення в 

соціально-правових, господарських, культурно-просвітницьких та інших цілях. 

– формування навичок індивідуальної та групової роботи, самоорганізації, прагнення 

до самоосвіти, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за 

обраним фахом.  

 

3. Результати проходження науково-викладацької практики. 

Навчальні результати / досягнення: 

– повинні ознайомитися із складом і змістом фондового комплексу архіву; 

– вміти користуватись обліковим і науково-довідковим апаратом;  

– вміти взяти на тематичний облік документ і скласти тематичну картку; 

– використовувати комп’ютер для накопичення вторинної документальної інформації 

тощо. 

Для організації науково-дослідної практики здійснюється: 

 розробка і затвердження програми практики; 

 розробка і затвердження форм звітної документації; 

 встановлення баз практики та укладання договорів про проведення практики з 

відповідними установами. 
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Під час проходження практики студенти повинні виконати наступні види робіт: 

– ознайомлення з історією, організацією, виробничою структурою, плануванням 

діяльності архівних установ під час оглядових екскурсій і бесід, організованих 

співробітниками відповідних установ; 

– практичне застосування основних архівних технологій у процесі виконання 

функціональних обов'язків працівників різних виробничих підрозділів архіву, виконання під 

керівництвом досвідчених архівістів практичних завдань, пов'язаних з комплектуванням та 

експертизою цінності архівних документів, науково-технічною обробкою, організацією їх 

обліку, зберігання та використання у виробничих умовах; 

– виконання індивідуальної роботи: заповнення бланку замовлення на видачу архівних 

документів та аркушу користування архівними документами, складання тематичної й іменної 

каталожних карток та опису документів архівної справи, оформлення архівної довідки, 

підготовка тематико-експозиційного плану виставки архівних документів та археографічне 

опрацювання документу; 

– оформлення щоденника проходження архівно-наукової практики, де фіксуються види 

і назви виконаних на кожному занятті практичних робіт, подається коротка характеристика їх 

змісту.  

Вказані роботи розподілені на п’ять змістовних модулі в залежності від специфіки їх 

організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

4. Тематичний план 

№ 

з/п 
Назви розділів проходження практики 

Р
аз

о
м

 Кількість годин 

П СР ПК 

Змістовий модуль І 

Організація документів НАФ України 

1 Установча конференція 4    

2 Ознайомлення з базами практики 4    

3 Організація архівних документів 5    

4 Облік документів, перевірка їх наявності і стану 5    

Разом 18    

Змістовий модуль ІІ 

Описуваня архівних документів 

5 Поняття про архівне описування 9    

6 
Науково – довідковий апарат до документів 

НАФ 9    

Разом 18    

Змістовий модуль ІІІ 

Система зберігання і обліку докумнтів в державному архіві 

7 
Знайомство з системою обліку документів в 

архіві і обліком в архівосховищі 9    

8 Перевірка стану і наявності документів 9    

Разом 18    

Змістовий модуль ІV 

Комплектування та експертиза цінності документів і організація роботи 

державних архівів 

9 
Робота по комплектуванню і експертизі 

документів 18    

Разом 18    

Змістовий модуль V 

Організація використання документів архіву 

10 
Ознайомлення з роботою архіву по використанню 

документів 
4    

11 

Складання інформаційних документів і інформація 

установ і громадян про склад і зміст документів 

архіву 

4    

12 
Ознайомлення з роботою архіву по організації 

виставок, документів 
2    
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13 Робота в читальному залі архіву 3    

14 
Прийом заяв і видача соціально – правових довідок 

та біографічних довідок 
5    

 Разом 18    

Разом за навчальним планом 90    

5. Програма 

 

Змістовий модуль  1 

Організація документів Національного архівного фонду України 

 

Архівна система і система архівних установ. Поняття про архівну систему. Групи 

архівних систем. Архівна система України. Поняття про систему архівних установ і архівну 

мережу. Система архівних установ сучасної України. 

Державний архів: статус і структура, завдання, функції. Поняття про комплектування 

державного архіву. Джерела комплектування. Організація комплектування.  

Основні архівні технології. Планування, облік роботи і звітність архівних установ.  

Національний архівний фонд.  

Склад Національного архівного фонду, його структура. Класифікація документів 

НАФ. Особливо цінні та унікальні документи в складі НАФ, критерії їх визначення.  

Організація архівних документів. Поняття про організацію документів НАФ, її рівні 

та принципи. Критерії розподілення документів. Поняття про первісний архівний фонд і 

архівний фонд НАФ.  

Організація документів НАФ за правом власності, терміном зберігання, 

інформаційною значущістю, умовами та місцем створення, критеріями доступу. 

Організація документів на рівні архіву. Поняття про фондування архівних документів. 

Визначення архівного фонду. Принципи фондування. Етапи фондування. Різновиди та 

категорії фондів. Визначення назви та хронологічних меж фонду. Нефондова організація 

архівних документів. 

Організація документів на рівні фонду. Поняття про справу. Ознаки систематизації 

документів у межах архівного фонду. Особливості систематизації для різних видів фондів. 

Систематизація документів нефондового зберігання. 

Організація документів на рівні справи. 

Формування Національного архівного фонду. Зміст, мета, джерела формування НАФ. 

Етапи формування.  

Облік документів, перевірка їх наявності і стану. Поняття про облік документів 

НАФ, його основні принципи. Система облікових документів, принципи їх ведення в 

державних архівах різного ступеню. Облік документів в архівах установ, організацій, 

підприємств.  

 

Змістовий модуль 2 

Описування архівних документів 

 

Поняття про архівне описування, його місце в системі архівних технологій. Об’єкт 

архівного описування.  Одиниця описування, елементи описання, описова стаття. 
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Види описування. Первинне (базове, ідентифікаційне), його елементи. Реєстраційне 

(облікове), його об’єкти та головні документи (архівний опис фонду). Спеціальне 

(презентаційне), його призначення, функції, відміна від інших видів описування.  

Методологічні принципи архівного описування. Правила та рівні архівного 

описування. Методи описування. 

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.  

Забезпечення доступу до документів НАФ України. Фізичний та інтелектуальний 

доступ. Зміст терміну “довідковий апарат до документів НАФ України”, його ознаки.  

Типо-видова структура довідкового апарату архівів. Типи архівних довідників. 

Архівні описи. Архівні каталоги, їх види відповідно до схем класифікації документної 

інформації. Методика відбору документів та відомостей з них, їх описання для 

каталогізації. Путівники по державних архівах: призначення, різновиди. Анотовані реєстри 

описів. Огляди архівних документів. Допоміжний апарат до архівних довідників. 

Інформаційно-пошукові системи – складова частина довідкового апарату архівів. 

 

Ознайомлення з системою науково-довідкового апарату архіву. 

В процесі практики студенти повинні ознайомитися з системою науково-довідкового 

апарату, пошуковими інформаційними системами, роботою архіву по їх удосконаленню. 

Складання і удосконалення архівних описів. Для роботи практикантів підбираються 

фонди. При цьому можуть бути виділені як невеликі за обсягом фонди, окремо для кожного 

студента, так і фонди для роботи групи. Роботі повинне передувати вивчення джерел і 

літератури по фонду і методичних розробок архіву по даному виду роботи. Студенти 

повинні ознайомитися із справою фонду, наявним науково-довідковим апаратом до фонду і 

документів фонду. 

Вибір фонду і робота над ним здійснюється з урахуванням значення 

диференційованого підходу при складанні і удосконаленні описів. 

Доцільно приділити увагу складанню схем класифікації документів фондів і 

уточненню наявних схем, редагуванню і виправленню старих заголовків і анотацій і 

складанню довідкового апарату до описів (передмови, покажчиків, списку скорочених слів, 

змісту, перекладних таблиць, шифрів, бібліографії та ін.). 

Складання і удосконалення каталогів документів. 

Ознайомлення з наявною в архіві системою каталогів і планом роботи по каталогізації 

документів архіву. Визначення місця каталогів в системі НДА (науково-довідкового 

апарату) архіву. Їх роль і взаємодія з іншими довідниками. 

Вивчення класифікаційних схем каталогів, для поповнення яких проводитиметься 

робота (систематичного, іменного, предметного, тематичного та ін.). 

Вивчення описів фондів, призначених для каталогізації. Перегляд справ і виявлення 

документів для каталогізації. Опис документів на каталожних картках. Редагування карток, 

уточнення рубрик і підрубрик. Індексування карток відповідно до схеми єдиної 

класифікації документної інформації, систематизація каталожних карток і введення їх до 

каталогу. 

 Складання інших видів інформаційних довідників. 

Складання огляду фонду або тематичного огляду. Участь в підготовці путівника або 

короткого довідника по архіву, якщо ця робота ведеться в даний період в архіві.  

 

Змістовий модуль 3 
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Система зберігання і обліку документів в державному архіві 

 

Знайомство з системою обліку документів в архіві і обліком в архівосховищі. 

Студенти повинні отримати можливість самостійно заповнити картку фонду і вирішити 

поставлене перед ними завдання щодо обліку окремих фондів, об'єднаних фондів, колекцій, 

справ, а також скласти внутрішні описи до найбільш цінних справ і документів. 

Студентів необхідно ознайомити з роботою архіву по створенню страхового фонду. 

Перевірка стану і наявності документів. 

Студенти знайомляться з планом архіву щодо цього виду роботи і вивчають 

відповідні форми документів (лист перевірки, акт перевірки документів). Доцільна участь 

студентів в перевірці наявності документів в одному з архівосховищ з обов'язковим 

складанням акту перевірки і інших підсумкових документів. 

 

Змістовий модуль 4 

Комплектування та експертиза  цінності документів і організація  роботи 

державних архівів 

  

Експертиза цінності документів, її мета і завдання. Принципи експертизи та критерії 

цінності документів. Методика експертизи цінності. Переліки документів. Організація 

роботи з експертизи цінності, експертні комісії. Державна реєстрація документів НАФ. 

Робота по комплектуванню і експертизі документів. 

Ознайомлення студентів із списками установ - джерел комплектування архіву, 

принципами включення організацій до цих списків. 

Ознайомлення з планом комплектування архіву і графіком роботи по відбору і 

підготовці документів для передачі в державний архів.  

Складання відгуку про якість номенклатури справ конкретної установи. 

 Складання переліку справ, що підлягають передачі на державне зберігання. Робота по 

відбору матеріалів на державне зберігання.  

 

Змістовий модуль 5 

Організація використання документів архіву 

 

Ознайомлення з роботою архіву по використанню документів. 

Цілі і організаційні форми використання документів. Завдання, що стоять перед 

архівом по використанню документів. Ознайомлення з планом роботи, з системою обліку і 

ефективністю використання документів. 

Складання інформаційних документів і інформація установ і громадян про склад і 

зміст документів архіву. 

Перегляд путівника або інших довідників; вивчення описів фондів, поаркушевий 

перегляд справ і виявлення документів по запропонованій темі. Ознайомлення з роботою 

архіву по організації виставок, документів. 

 Участь в складанні експозиційного плану, відбору документів, оформлення виставки 

(якщо в архіві готується виставка). 

Робота в читальному залі архіву.  
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Знайомство з «Порядком користування документами НАФ», з комплексом робіт 

читального залу архіву, тематикою досліджень, веденням каталогу тем досліджень, з 

організацією роботи щодо  обслуговування відвідувачів читального залу, правилами 

створення особової справи відвідувача архіву, правилами і обов'язками завідувача 

читальним залом. Робота в якості співробітника читального залу з прийому документів зі 

сховища, видачі їх читачам, перевірці і поверненню справ у відділи. Зарядка і регулювання 

апаратури для читання.  

Навчитися заповнювати бланки на видачу справ, аркуш користування документами. 

Прийом заяв і видача соціально-правових довідок та біографічних довідок.  

Виконання запитів, заяв, оформлення, складання довідок та їх облік (зокрема, бесіда з 

відвідувачами при прийомі запитів).  

Оформлення результатів пошуку може проводитися у формі архівних копій 

(ксерокопій), витягів та довідок. 

Архівна копія (ксерокопія) – повне відтворення усього тексту документу - 

оформлюється таким чином: зазначається підстава (номер фонду, опису, справи, аркуша), 

та засвідчується керівником архіву. 

Архівний витяг – повне відтворення частини тексту документу. Оформлюється таким 

чином як і архівна копія. 

Архівна довідка містить повідомлення про наявність у документах архівних 

відомостей, що стосуються предмета запиту. 

Архівна довідка оформляється державною мовою на бланку архіву за підписами 

директора та нач. відділу (виконавця) і засвідчується гербовою печаткою архівної установи. 

 

 

6. Основні обов'язки студентів під час проходження практики: 

 

Студенти–практиканти зобов'язані: 

– до початку практики одержати консультацію керівника практики від Університету 

щодо оформлення необхідних документів (під час установчої конференції з практики або в 

індивідуальному порядку); 

– вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії архівної установи; 

– своєчасно прибути на базу практики, дотримуватися встановленого розпорядку 

практичних занять; 

– у повному обсязі виконати всі завдання програми практики, вести облік проведеної 

роботи у щоденнику проходження практики; 

– своєчасно оформити звітну документацію з практики з дотриманням усіх вимог і 

стандартів, скласти залік з практики; 

– проходити практику відповідно до строків, визначених у наказі по університету.  

Зміна терміну проходження практики через поважні обставини, що підтверджені 

документально, проводиться за розпорядженням першого проректора університету на 

підставі заяви на його ім'я з погодженням завідувача кафедри, декана та керівника з 

виробничих практик  університету. 

Студенти-практиканти несуть повну відповідальність за виконання робочої програми 

практики. Студент, який не виконав у повному обсязі робочу програму практики або 

отримав негативну залікову оцінку з практики, відраховується з університету.  
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У разі невиконання повного обсягу програми практики з поважної причини студент за 

поданням його заяви на ім'я ректора університету та відповідних документів залишається 

на повторний курс навчання. 

Староста групи практикантів на базі практики складає розклад зайнятості 

практикантів на кожний день наступного тижня практики, доводить його до відома 

групового керівника практики, повідомляє студентів-практикантів про колективні 

консультації, виконує доручення керівників практики. 

 

6.1. Основні обов'язки керівників практики: 

 

Груповий керівник практики від Університету: 

– бере участь у підготовці та проведенні установчої конференції для ознайомлення студентів з 

порядком і вимогами до проходження практики, технікою безпеки, графіком роботи, звітною документацією; 

– знайомить керівників від бази практики з програмою практики й обов'язками, які покладаються на 

них; 

– розподіляє разом з керівником від бази практики студентів на робочих місцях; 

– контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, контролює ведення 

керівником від бази практики обліку відвідування студентами практики; 

– забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням програми практики кожним студентом; 

– надає необхідні консультації студентам щодо виконання завдань практики;  

– періодично інформує заступника декана факультету з практики, завідувача кафедри, керівника 

практик університету про хід практики, вирішує з ними поточні питання; 

–  підводить підсумки практики, оцінює роботу кожного студента та складає звіт про підсумки 

проведеної практики; 

– приймає диференційований залік з архівної практики. 

 

Керівник практики від бази практики: 

– створює необхідні умови для виконання студентами програми практики, не дозволяє залучення 

студентів до роботи, що не відповідає програмі практики; 

– проводить обов'язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки; 

– дотримується календарних графіків проходження практики студентами; 

– контролює дотримання практикантами виробничої дисципліни; забезпечує облік відвідування 

практики студентами, про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку тощо повідомляє 

навчальний заклад; 

– проводить облік та оцінювання виконаної кожним студентом роботи, після завершення практики 

характеризує роботу кожного студента, на запрошення кафедри бере участь у підсумковій конференції. 

 

5.2. Форми та методи контролю 

 

Контроль за проходженням практики здійснюється у декількох напрямах: 

– регулярна фіксація наявності студентів на базі практики у «Відомості обліку 

відвідування практики студентами»; 

– ведення студентом щоденника, де записуються види і назви виконаних на кожному 

занятті практичних робіт, подається коротка характеристика їх змісту; 

– регулярне оцінювання виконаних студентом конкретних завдань керівниками від 

бази практики; 

– позитивне підсумкове оцінювання роботи студентів передбачає наявність оцінок за 

кожний змістовний модуль, а оцінка за модуль виставляється на підставі оцінок за окремі 

види робіт, виконаних студентом. 
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Наприкінці практики кожен студент звітується про результати архівної 

практики. Форма навчальної звітності - оцінка за 100-бальною системою.  

Наведені нижче критерії відображають засадничі вимоги, необхідні для 

приведення отриманих результатів у відповідність до очікуваних. Указана в дужках 

кількість балів є максимальною за цей критерій оцінювання й може бути нижчою 

(до "0" у випадку повної невідповідності вимогам). 

 

6. Критерії оцінювання  

 

Оцінка практики складається з 3-х складових - змісту звітної документації 

(щоденник, звіт), характеристики (оцінки керівника від бази практики), оцінки 

захисту практики. Оцінка заноситься в залікову відомість і книжку студента. 

Результати практики оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

визначається, виходячи з кількості набраних балів і їхніх ваг, що наведені у таблиці.  

 

№ 

з/п 

Види робіт Максимальна 

кількість 

балів 

1 Систематичне ведення щоденника практики   10 

2 Виконання групових та індивідуальних завдань 40 

3 Наявність фото-відеоматеріалів заходів, передбачених програмою 

практики 

10 

4 Наявність звіту студента відповідно до програмових вимог 10 

5 Наявність позитивного відгуку з бази практики 10 

6 Оформлення та здача звітної документації про проходження 

практики 

10 

7 Виступ на звітній науково-практичній конференції 10 

 Разом 100 

 

6.1. Шкала оцінювання результатів проходження практики 

 

Рівень результатів 
Кількість балів, 

що відповідає рівню 

Оцінка за 

традиційною 

системою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Високий 100-90 

Зараховано 

A 

Достатній 
89-82 B 

81-75 C 

Середній 
74-69 D 

68-60 E 

Низький 
59-35 

Незараховано 
FX 

34-1 F 
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6.2. Критерії комплексного оцінювання результатів навчальної  практики 

 
К-ть 

балів 

Оцінка за 

національ-

ною шкалою 

Критерії оцінки 

90-100 зараховано 1. Творче використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. 

2. Прагнення до отримання професійних навичок. 3. Активна участь у 

житті колективу. 4. Повне виконання вимог керівника практики 5. 

Відсутність запізнень і пропусків, порушень техніки безпеки та трудової 

дисципліни. 6. Високий рівень виконання програми практики. 7. Оцінка, 

отримана за місцем проходження практики. 8. Своєчасно виконаний, 

акуратно і правильно оформлений пакет звітних документів. 9. Активна 

участь у підсумковій конференції. 

 

75-89 зараховано 1. Використання теоретичних знань у реалізації практичних завдань. 2. 

Прагнення до отримання професійних навичок. 3. Посильна участь у житті 

колективу. 4. Виконання вимог керівника практики в міру можливості. 

 5. Відсутність запізнень і пропусків занять, порушень техніки безпеки та 

трудової дисципліни. 6. Високий рівень виконання програми практики.  
7. Оцінка, отримана за місцем проходження практики. 8. Своєчасно 

виконаний, акуратно і правильно оформлений пакет звітних документів з 

незначними зауваженнями. 9. Участь в підсумковій конференції. 

60-74 зараховано 1. Недостатнє використання теоретичних знань у реалізації практичних 

завдань. 2. Недостатнє прагнення до отримання професійних навичок.  

3. Посильна участь у житті колективу. 4. Виконання вимог керівника від 

бази практики в міру можливості. 5. Часті запізнення (1-3 рази) і пропуски 

занять (1-2 рази) за час проходження практики без поважної причини. 

 6. Задовільний рівень виконання програми практики. 7. Задовільна оцінка, 

отримана за місцем проходження практики. 8. Своєчасно виконаний, 

акуратно оформлений пакет звітних документів з незначними 

зауваженнями. 9. Участь в підсумковій конференції. 

1-59 незараховано 1. Відсутність спроб до використання теоретичних знань у реалізації 
практичних завдань. 2. Відсутність прагнення до отримання професійних 

навичок. 3. Байдуже ставлення до життя колективу. 4. Ігнорування вимог 

керівника практики. 5. Часті запізнення (4 і більше разів) і пропуски занять 

(4 і більше разів) за час проходження практики без поважної причини. 

 6. Не виконання програми практики, її цілей і завдань. 7. Грубі порушення 

якості та строків надання звітних документів. 8. Відсутність на підсумковій 

конференції. 
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7. Рекомендована література 

 
Основна 

1. Архівознавство: Підручник / За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: 

Видавн.дім «KM Академія», 2002.  

2. Архівознавство:Підручник / За заг.ред.: Я.С. Калакура та І.Б.Матяш. - К.: Видавн.дім 

«KM Академія», 2009.  

3. Алексеева Е.В. Архивоведение. – М., 2004. 

4. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І.Б.Матяш та К.І.Климової. – 

К., 2002.  

5. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / 

Упоряд.: Г.В.Боряк та ін. – К., 2003.  

 

Додаткова 

1. Автократов В. Н. Некоторые теоретические вопросы архивного описания // 

Актуальные проблемы архивоведения и документоведения. Естественнонаучные 

вопросы архивного дела. — М.: Изд-во ВНИИДАД, 1981. — С. 202–209. 

2. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. – М., 

2001. 

3. Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. і повід. наук. конф. 

(15-16 березня 1995 р.). – К., 1996. 

4. Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упоряд. К.Є. Новохатський, 

К.Т. Селіверстова, Н.І. Гончарова та ін. – К., 1998. 

5. Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. 

6. Бутич І.Л. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду 

України // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові 

доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К., 1997. 

– Ч. 1. 

7. Добрушин Е.М. Основы археографии: Учеб. пособие. – М., 1992. 

8. Жукова И.П. Экспертиза ценности документов современных учреждений, 

организаций, предприятий // Отечественные архивы. – 1994. – № 5. – С. 10-13. 

9. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ІSAD(G) / Держкомархів 

України. УНДІАСД; Укр. версія Г. В. Папакіна. — 2-ге вид. — К., 2002.  

10. Кентій А.В. Обліково-довідковий апарат держархівів, його стан, перспективи 

розвитку і вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: 

Доп. і повід. наук. конф. (15-16 березня 1995 р.). – К., 1996. – С. 26-32. 

11. Матяш І.Б. Формування Національного архівного фонду України: історія та сучасні 
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