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С. С. АртАмоновА, А. А. мАйСтренко,
Л. П. одинокА, р. в. ромАновСький*

ПрАвиЛА оформЛення ПоСиЛАнь нА Архівні 
документи у СПиСку джереЛ, які нАводять у 

диСертАційних доСЛідженнях тА у Прикнижкових, 
При кінцевих, ПриСтАтейних СПиСкАх джереЛ

(у монографії, навчальному по сібнику, статті тощо)

Правила оформлення посилань на архівні документи
у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях

і. Архівні документи з паперовими носіями
у дисертаційній роботі в Списку джерел наводять такі відомості 

про кожний архів, документи якого досліджено здобувачем наукового 
ступеню:

Назва архіву (повністю)• 
номер і назва фонду (повністю), крайні дати (зі скороченням: • 
фонд – ф.)
номер опису (зі скороченням: опис – оп.)• 
номер, назва справи (повністю), крайні дати (зі скороченням: • 
справа – спр.)
загальна кількість аркушів справи (зі скороченням: аркуш – арк.)• 

відомості про справу і загальну кількість аркушів справи розділя-
ють комою.

Список джерел, який наводять у дисертаційному дослідженні, що 
включає також перелік архівних документів, має суцільну нумерацію.

Наприклад:
у Списку
центральний державний історичний архів україни, м. київ 
Ф. 1235 грушевські – історики та філологи. 1830–1958 рр.
оп. 1
17. Спр. 1055. протоколи засідання комісій по утворенню україн-

ської національної бібліотеки. Чернетки, 1918 р., 4 арк.
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25. Спр. 1286. листи від к. м. грушевської (племінниці), 3 квітня 
1923 р. – 26 березня 1931 р., 11 арк.

державний архів Львівської області

Ф. 297 Товариство “академічне братство” у львові. 1880–1922 рр.
оп. 1
41. Спр. 4. матеріали (звіти, листування та ін.) про діяльність То-

вариства за 1881–1896 рр., 153 арк.
у тексті дисертаційної роботи у квадратних дужках зазначають но-

мер джерела за Списком і аркуші справи, на які посилається автор.

Наприклад: 
[17, арк. 3] або [25, арк. 5–7]
при розміщенні тексту архівного документа на зворотному боці ар-

куша в посиланні зазначають слово “зворот” у скороченій формі “зв.”

Наприклад:
[17, арк. 3–5 зв.]
при використанні інформації документів, що знаходяться в ар-

хівних установах Національної академії наук україни, міністерств та 
відомств, вищих навчальних закладів, бібліотек, музеїв, громадських 
організацій, недержавних архівах, у т.ч. приватних, посилання оформ-
люються згідно із системою обліку документів даної установи.

у Списку
Наприклад:
інститут  рукопису  національної  бібліотеки  україни  імені 

в. і. вернадського
Ф. Х. всеукраїнська академія Наук
114. Спр. 1686. діяльність історичної секції при вуаН та зв’язаних 

з нею історичних установ академії в 1929–1930 рр., 30 арк.

науковий архів інституту історії україни нАн україни
оп. 3. Науково-дослідна кафедра історії україни
312. Спр. 170, № 1, план праці НдкІу на 1924 р., 5 арк.
науковий архів Білоцерківського краєзнавчого музею
16. Бкм На-272. Списки громадян м. Біла церква, які в роки ве-

ликої вітчизняної війни були примусово вивезені до Німеччини і які 
нині проживають у місті (відомості станом на 1993 рік, зібрані Біло-
церківським міськсоцзабезом), 9 арк.

у тексті дисертації
Наприклад:
[114, арк. 6–6 зв.], [312, арк. 2], [16, арк. 7]
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іі. науково-технічні документи центрального державного
науково-технічного архіву україни

особливості складу документів цдНТа україни, специфіка орга-
нізації фондів архіву та ведення їх обліку визначають оформлення по-
силань на архівні документи в дисертаційних дослідженнях.

при посиланні на документи цдНТа україни в Списку джерел 
дисертаційної роботи подаються такі відомості:

назва архіву (повністю)• 
номер і назва фонду (повністю), крайні дати (зі скороченням: • 
фонд – ф.)
номер опису (зі скороченням: опис – оп.)• 
номер групи та комплексу• 
назва комплексу (повністю)• 
номер одиниці зберігання (зі скороченням: одиниця зберігання – • 
од. зб.)
кількість аркушів одиниці зберігання (зі скороченням: аркуш – • 
арк.)

Наприклад:

у Списку

центральний державний науково-технічний архів україни
Ф. Р-72 державний проектний інститут по плануванню та забудові 

міст “Харківпроект” держбуду уРСР, м. Харків. 1966–1981 рр.
оп. 2
25. комплекс 1-272. Закритий плавальний басейн на стадіоні “Спар-

так” в м. Харкові, од. зб. 1, 10 арк.

у  тексті  дисертаційної роботи в квадратних дужках зазначають 
номер джерела за Списком і аркуші одиниці зберігання, на які поси-
лається автор.

Наприклад:

[25, арк. 1]

ііі. Аудіовізуальні документи центрального державного
кінофотофоноархіву україни імені Г. С. Пшеничного
та центральних, місцевих, галузевих державних архівів

враховуючи, що в архівній практиці склалася нефондова організа-
ція аудіовізуальних документів, а також те, що поняття “аудіовізуальні 
документи” є збірним для його видів – кінодокументів, відеодокумен-
тів, фотодокументів, фонодокументів, при оформленні посилань слід 
посилатися на конкретний вид документів з дотриманням загально-
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прийнятої системи посилань у центральному державному кінофотофо-
ноархіві україни імені г. С. пшеничного.

при посиланні на документи цдкФФа україни імені г. С. пше-
ничного в Списку джерел дисертаційної роботи подають:

назву архіву (повністю)• 
шифр конкретного документа• 
назву документа або його зміст (повністю)• 
дату• 

для кіно-  і відеодокументів – зазначають одиниці обліку (зі ско-
роченням од. обл.).

Наприклад: 
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
46. од. обл. 134, кіножурнал “Радянська україна”, 1968 р.

для фотодокументів  – фотонегативів – зазначають розмір нега-
тива (0, 2, 3, 4, 5) і одиниця обліку через дефіс.

Наприклад: 
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
51. од. обл. 0-56942 Члени делегації уРСР на першій сесії гене-

ральної асамблеї ооН. Справа наліво: д. мануїльський, м. Бажан, 
в. Тарасенко, м. петровський, 1946 р.

55. од. обл. 2-154298 Жалобний хід в м. подєбради (Чехословаччи-
на) у зв’язку зі смертю С. петлюри. 27 травня 1926 р.

для фотодокументів – фотопозитивів – зазначають велику літеру 
п (що означає позитив) і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад:
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
76. п-8061 учні школи під час занять з ліквідації неграмотності в 

с. Юр’ївка дніпропетровської області, 1934 р.

для фотодокумента – фотоальбома – зазначають велику літеру а 
(що означає альбом) і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад:
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
61. а-7 альбом філії “просвіти” в Жовкві, 1935–1936 рр.
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для конкретного фотознімка в альбомі – зазначають велику лі-
теру а (що означає альбом), його одиницю обліку через дефіс, далі 
проставляють велику літеру п (що означає позитив) і його одиницю 
обліку через дефіс.

Наприклад: 
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
64. а-78, п-66 перший ескадрон 9-го гусарського київського пол-

ку, до 1915 р.

для фонодокументів – грамплатівок – зазначають велику літеру 
г (що означає грамплатівка), одиницю її зберігання через дефіс і оди-
ницю обліку конкретного документа.

Наприклад:
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
71. г-3768, од. обл. 12551 дума про землю, пісня, 1986 р.

для  фонодокументів  –  магнітних  записів – зазначають велику 
літеру м (що означає магнітний запис), одиницю її зберігання через 
дефіс і одиницю обліку конкретного документа.

Наприклад: 
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
23. м-7978, од. обл. 19550 Репортаж про зустріч кубинської деле-

гації на київському вокзалі, 1964 р.

для фонодокументів – аудіокасет – зазначають дві великі літери 
ак (що означає аудіокасета), її одиницю зберігання через дефіс і оди-
ницю обліку конкретного документа.

Наприклад:
центральний  державний  кінофотофоноархів  україни  іме-

ні Г. С. Пшеничного
25. ак-33, од. обл. 103 Свято державності. Зустріч, присвячена 60-

річчю прийняття IV універсалу центральної Ради, 1978 р.

у тексті дисертаційної роботи в квадратних дужках зазначають но-
мер джерела за Списком.

Наприклад:
[46], [55], [76], [61]
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іV. документи зарубіжних архівів
посилання на документи зарубіжних архівів подають мовою певної 

країни  згідно з прийнятою в даній країні та архіві системою описуван-
ня та посилань.

у Списку

Наприклад:
Государственный архив российской федерации
Ф. Р-7008 украинская библиотека им. С. петлюры в париже. 1922–

1940.
оп. 1.
18. д. 65. каталог книг по истории украины и другим вопросам на 

украинском языке, 1908–1940, 80 л.

Archiwum państwowe w Lublinie
Zespół 95. Chełmski konsystorz Greckokatolicki. 1596–1875.
34. Sygn. 125. Wizyta Generalna dekanatu Rateńskiego w roku 1793, 

1793 r., 57 k.

у тексті дисертації

Наприклад:
[18, л. 5], [34, k. 7]

Приклади оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, 
які наводять у дисертаційних дослідженнях та в тексті наукової роботи

вид доку-
мента

у Списку джерел, які наводять
у дисертаційних дослідженнях у тексті наукової роботи

документи 
з папе ро-
вими носі-
ями

центральний державний істо-
ричний архів україни, м. київ 
Ф. 1235 грушевські – історики та 
філологи. 1830-1958 рр.
оп. 1
17. Спр. 1055. протоколи засі дан-
ня комісій по утворенню укра-
їнської національної бібліо теки. 
Чернетки, 1918 р., 4 арк. [17, арк. 3]

при розміщенні тексту 
використаного архівного 
документа на зворотно-
му боці аркуша в поси-
ланні зазначають слово 
“зворот” у скороченій 
формі “зв.”
[17, арк. 3–3 зв.]
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вид доку-
мента

у Списку джерел, які наводять
у дисертаційних дослідженнях у тексті наукової роботи

25. Спр. 1286. листи від 
к. м. грушевської (племінниці), 
3 квітня 1923 р. – 26 березня 1931 
р., 
11 арк.
державний архів Львівської об-
ласті
Ф. 297 Товариство “академічне 
братство” у львові. 1880-1922 рр.
оп. 1
41. Спр. 4. матеріали (звіти, лис-
тування та ін.) про діяльність То-
вариства за 1881 – 1896 рр., 
153 арк.
інститут рукопису національної 
бібліотеки україни імені в. і. вер-
надського
Фонд Х. всеукраїнська академія 
Наук
114. Спр. 1686. діяльність істо-
ричної секції при вуаН та 
зв’язаних з нею історичних установ 
академії в 1929–1930 рр., 30 арк.

науковий архів інституту історії 
україни нАн україни
оп. 3. Науково-дослідна кафедра іс-
торії україни
312. Спр. 170, № 1, план праці 
НдкІу на 1924 р., 5 арк.

науковий архів Білоцерківського 
краєзнавчого музею
16. Бкм На-272. Списки гро-
мадян м. Біла церква, які в роки 
великої вітчизняної війни були 
примусово вивезені до Німеччи-
ни і які нині проживають у місті 
(відомості станом на 1993 рік, 
зібрані Білоцерківським міськсоц-
забезом), 
9 арк.

докум енти  зар убіжни х архі вів
Государственный архив россий-
ской федерации

[25, арк. 5–7]

[41, арк. 6]

[114, арк. 12]

[312, арк. 2–2зв.]

[16, арк. 3]
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вид доку-
мента

у Списку джерел, які наводять
у дисертаційних дослідженнях у тексті наукової роботи

Ф. Р-7008 украинская библио-
тека им. С. петлюры в париже. 
1922–1940.
оп. 1.
18. д. 65. каталог книг по исто-
рии украины и другим вопросам 
на украинском языке, 1908–1940, 
80 л.

Archiwum państwowe w Lublinie 
Zespół 95. Chełmski konsystorz 
Greckokatolicki. 1596–1875
34. Sygn. 125. Wizyta Generalna 
dekanatu Rateńskiego w roku 1793, 
1793 r., 57 k.

[18, л. 4–5]

[34, k. 6–7]

Науково-
технічна 
документа-
ція

центральний державний 
науково-технічний архів укра-
їни

Ф. Р-72 державний проектний ін-
ститут по плануванню та забудові 
міст “Харківпроект” держбуду 
уРСР, м. Харків. 1966–1981 рр.

оп. 2

25. комплекс 1-272. Закритий 
плавальний басейн на стадіоні 
“Спартак” в м. Харкові, од. зб. 1, 
10 арк.

[25, арк. 1]

аудіовізу-
альні доку-
менти

кіно- і 
відеодоку-
менти

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного

46. од. обл. 134, кіножурнал “Ра-
дянська україна”, 1968 р. [46]

Фотодоку-
менти – фо-
тонегативи

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного

51. од. обл. 0-56942 Члени деле-
гації уРСР на першій сесії гене-
ральної асамблеї ооН. Справа
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вид доку-
мента

у Списку джерел, які наводять
у дисертаційних дослідженнях у тексті наукової роботи

наліво: д. мануїльський, м. 
Бажан, в. Тарасенко, м. петров-
ський, 1946 р.
55. од. обл. 2-154298 Жалобний 
хід в м. подєбради (Чехословач-
чина) у зв’язку зі смертю С. пет-
люри. 27 травня 1926 р.

[51]

[55]

Фотодоку-
менти – фо-
топозитиви

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного
76. п-8061 учні школи під час за-
нять з ліквідації неграмотності в 
с. Юр’ївка дніпропетровської об-
ласті, 1934 р. [76]

Фотоаль-
боми

окремий 
документ з 
фотоальбо-
му:

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного
61. а-7 альбом філії “просвіти” в 
Жовкві, 1935–1936 рр.
64. а-78, п-66 перший ескадрон 
9-го гусарського київського пол-
ку, до 1915 р.

[61]

[64]

Фонодоку-
менти – 
грампла-
тівки

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного
71. г-3768, од. обл. 12551 дума 
про землю, пісня, 1986 р. [71]

магнітні 
записи

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного

23. м-7978, од. обл. 19550 Ре-
портаж про зустріч кубинської 
делегації на київському вокзалі, 
1964 р. [23]

Фонодоку-
менти – ау-
діокасети

центральний державний кіно-
фотофоноархів україни іме-
ні Г. С. Пшеничного

25. ак-33, од. обл. 103 Свято дер-
жавності. Зустріч, присвячена 60-
річчю прийняття IV універсалу 
центральної Ради, 1978 р. [25]
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Правила оформлення посилань на архівні документи
у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

(у монографії, навчальному посібнику, статті тощо)
у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних посиланнях на архівні 

документи при першому посиланні назва архіву подається повністю, в 
дужках – загальноприйняте скорочення. при повторному згадуванні за-
стосовують скорочену форму назви архіву (див. додаток). при повтор-
них посиланнях на ті ж архів, фонд, справу зазначають – Там само.

Наприклад:
5. центральний державний історичний україни, м. львів (цдІал 

україни), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4.
6. цдІал україни, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5–10. 
7.Там само, арк. 5.
8. Там само.

і. Архівні документи з паперовими носіями
посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 

пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, 
статті тощо) може бути оформлено двома способами:

Перший  спосіб. у разі посилання на архівні документи певної 
справи у Списку джерел робиться посилання на всю справу із зазначен-
ням загальної кількості аркушів справи (все у скороченій формі).

посилання містить:
назву архіву (скорочено),• 
номер фонду – ф.,• 
номер опису – оп.,• 
номер справи – спр.,• 
загальну кількість аркушів – арк.• 

усі складові посилання розділяють комами.

у тексті роботи (монографія, навчальний посібник, стаття тощо) у 
квадратних дужках зазначають порядковий номер джерела у списку та 
аркуші справи, на яких наявна використана інформація архівного до-
кумента.

Наприклад:
у Списку

9. цдаво україни, ф. 166, оп. 5, спр. 439, 14 арк.
12. держархів м. києва, ф. 16, оп. 465, спр. 434, 35 арк.

у тексті [9, арк. 10–12], [12, арк. 14] або [9, арк. 7–7зв.]
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другий спосіб. особливість його полягає в тому, що в посиланні 
на архівне джерело, крім назви архіву, номерів фонду, опису та справи 
(все у скороченій формі) вказують тільки ті аркуші, на яких наявна 
використана інформація архівного документа.

Наприклад:
у Списку 

15. цдІак україни, ф. 128, оп. 1, спр. 38, арк. 10.
25. цдІал україни, ф. 371, оп. 1, спр. 116, арк. 6–6 зв.
27. держархів м. києва, ф. 16, оп. 465, спр. 434, арк. 6.

у тексті роботи в квадратних дужках зазначають порядковий но-
мер джерела у Списку.

Наприклад:
[15], [25], [27]

як уже зазначалось, посилання на архівні документи архівних уста-
нов НаН україни, міністерств та відомств, вищих навчальних закладів, 
бібліотек, музеїв, громадських організацій, недержавних архівів, у т. ч. 
приватних, оформлюються згідно із системою обліку документів даної 
установи.

перший спосіб

у Списку

114. ІР НБув, ф. Х, спр. 1686, 30 арк.

у тексті 

[114, арк. 6-6зв.]

другий спосіб

у Списку

114. ІР НБув, ф. Х, спр. 1686, 15–16 арк.

у тексті 

[114]

іі. науково-технічні документи центрального
державного науково-технічного архіву україни

Специфіка організації фондів та ведення їх обліку позначається на 
оформленні посилань для першого та другого способів.
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перший спосіб

у Списку

9. цдНТа україни, ф. Р-72, оп. 2, к. 1-272, од. зб. 1, 10 арк.

у тексті 

[9, арк. 2] або [9, арк. 2–2зв.]

другий спосіб

у списку

9. цдНТа україни, ф. Р-72, оп. 2, к. 1–272, од. зб. 1, арк. 2

у тексті 

[9]

ііі. Аудіовізуальні документи цдкффА україни
імені Г. С. Пшеничного та центральних, місцевих,
галузевих державних архівів у прикнижкових,
прикінцевих, пристатейних списках джерел

(у монографії, навчальному посібнику, статті тощо)

враховуючи, що в архівній практиці склалася нефондова організа-
ція аудіовізуальних документів, а також те, що поняття “аудіовізуальні 
документи” є збірним для його видів – кінодокументів, відеодокумен-
тів, фотодокументів, фонодокументів, при оформленні посилань слід 
посилатися на конкретний вид документів з дотриманням загально-
прийнятої системи посилань у центральному державному кінофотофо-
ноархіві україни імені г. С. пшеничного.

обов’язковими елементами опису посилань на аудіовізуальні до-
кументи є:

Назва архіву (скорочена)
Шифр конкретного документа (зі скороченнями)
ці елементи друкуються у описі послідовно через кому. вимоги до 

кожного з елементів опису є такими:

назву  архіву подають скорочено – цдкФФа україни імені 
г. С. пшеничного

Шифр конкретного документа: 

для кіно- і відеодокументів – зазначаються одиниці обліку.

Наприклад: 
28. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, од. обл. 134.
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для фотодокументів  – фотонегативів – зазначають розмір нега-
тива (0, 2, 3, 4, 5) і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад: 

11. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, од. обл. 0-56942.
12. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, од. обл. 2-154298.
13. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, од. обл. 3-30.
14. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, од. обл. 4-1740.

для фотодокументів – фотопозитивів – зазначають велику літеру 
п (що означає позитив) і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад: 

41. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, п-8061.

для фотодокумента – фотоальбома – зазначають велику літеру а 
(що означає альбом) і одиницю обліку через дефіс.

Наприклад: 

70. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, а-14.

для конкретного фотознімка у альбомі – зазначають велику лі-
теру а (що означає альбом), його одиницю обліку через дефіс, далі 
проставляють велику літеру п (що означає позитив) і його одиницю 
обліку через дефіс.

Наприклад: 

71. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, а-14, п-7.

для фонодокументів – грамплатівок – зазначають велику літеру 
г (що означає грамплатівка), одиницю її зберігання через дефіс і оди-
ницю обліку конкретного документа.

Наприклад: 

12. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, г-3768, 
од. обл. 12551.

для  фонодокументів  –  магнітних  записів – зазначають велику 
літеру м (що означає магнітний запис), одиницю її зберігання через 
дефіс і одиницю обліку конкретного документа.

Наприклад: 

14. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, м-7978, 
од. обл. 19550.
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для фонодокументів – аудіокасет – зазначають дві великих літе-
ри ак (що означає аудіокасета), її одиницю зберігання через дефіс і 
одиницю обліку конкретного документа

Наприклад:
25. цдкФФа україни імені г. С. пшеничного, ак-33, 

од. обл. 103.

іV. Посилання на документи зарубіжних країн
посилання на архівні документи з архівів зарубіжних країн пода-

ють мовою певної країни згідно з прийнятою в даній країні та архіві 
системою описування та посилань (все зі скороченнями).

у Списку

Наприклад:
10. Ргиа, ф. 796, оп. 79, д. 813, л. 4–5.
11. AP w Lublinie, zespół 95, sygn. 125, k. 6–7.

Приклади оформлення посилань на архівні документи,
які наво дять у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках 
джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо)

та в тексті наукової роботи

вид документа
у прикнижкових та 

пристатейних списках джерел
у тексті наукової роботи

Перший спосіб

документи з 
паперовими 
носіями

9. цдаво україни, ф. 166, 
оп. 5, спр. 439, 14 арк.

12. держархів м. києва, ф. 16, 
оп. 465, спр. 434, 35 арк.

документи зарубіжних 
архівів

10. Ргиа, ф. 796, оп. 79, 
д. 813, 38 л.

11. AP w Lublinie, zespół 95, 
sygn. 125, 57 k.

[9, арк. 10–12] або
[9, арк. 7–7 зв.]

[12, арк. 14]

[10, л. 4–5]

[11, k. 6–7]

Науково-
технічна 
документація

22. цдНТа україни, ф.  Р-72, 
оп. 1, к. 1-82, од. зб. 1, 10 арк.

[22, арк. 5] або
[22, арк. 6–6 зв.]
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вид документа
у прикнижкових та 

пристатейних списках джерел
у тексті наукової роботи

другий спосіб

документи з 
паперовими 
носіями

15. цдІак україни, ф. 128, 
оп. 1, спр. 38, арк. 10

25. цдІал україни, ф. 371, 
оп. 1, спр. 116, арк. 6-6 зв.

35. держархів м. києва, ф. 16, 
оп. 465, спр. 434, арк. 7.

документи зарубіжних 
архівів

10. Ргиа, ф. 796, оп. 79, 
д. 813, л. 4–5

11. AP w Lublinie, zespół 95, 
sygn. 125, k. 6–7.

[15]

[25]

[35]

[10]

[11]

Науково-
технічна 
документація

22. цдНТа україни, ф.  Р-72, 
оп. 1, к. 1-82, од. зб. 1, арк. 10

[22]

аудіовізуальні 
документи

кіно- і відео-
документи

28. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, од. 
обл. 134. [28]

Фото до ку-
менти – фото-
нега тиви

34. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, од. 
обл. 3-30. [34]

Фото доку-
менти – 
фото по зи тиви

41. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, 
п-1331. [41]

Фото доку мен-
ти – 
Фото аль боми

конкретний 
фотознімок у 
альбомі

70. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, а-14.

71. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, а-14, 
п-7.

[70]

[71]
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вид документа
у прикнижкових та 

пристатейних списках джерел
у тексті наукової роботи

Фоно доку-
менти – 
грампла тівки

12. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, 
г-3768, од. обл. 12551. [12]

Фоно доку-
менти – 
маг нітні 
записи

14. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, 
м-7978, од. обл. 19550 [14]

Фоно доку-
менти – аудіо-
касети

25. цдкФФа україни 
імені г. С. пшеничного, ак-
33, од. обл. 103 [25]

д о д а т о к

Список скорочень назв державних архівних установ україни

центральні державні архіви
цдаво україни – центральний державний архів вищих органів влади та 

управління україни
цдаго україни – центральний державний архів громадських об’єднань 

україни
цдаЗу – центральний державний архів зарубіжної україніки
цдЕа україни – центральний державний електронний архів україни
цдамлм україни – центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва україни
цдІак україни – центральний державний історичний архів україни, 

м. київ
цдІал україни – центральний державний історичний архів україни, 

м. львів
цдНТа україни – центральний державний науково-технічний архів 

україни
цдкФФа україни – центральний державний кінофотофоноархів украї-

ни імені г.С. пшеничного

місцеві державні архіви
держархів аР крим – державний архів в автономній Республіці крим
держархів вінницької обл. – державний архів вінницької області 
держархів волинської обл. – державний архів волинської області
держархів дніпропетровської обл. – державний архів дніпропетровської 

області
держархів донецької обл. – державний архів донецької області
держархів Житомирської обл. – державний архів Житомирської області
держархів Закарпатської обл. – державний архів Закарпатської області 
держархів Запорізької обл. – державний архів Запорізької області
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держархів Івано-Франківської обл. – державний архів Івано-Франківської 
області

держархів київської обл. – державний архів київської області
держархів кіровоградської обл. – державний архів кіровоградської об-

ласті 
держархів луганської обл. – державний архів луганської області
держархів львівської обл. – державний архів львівської області
держархів миколаївської обл. – державний архів миколаївської області
держархів одеської обл. – державний архів одеської області
держархів полтавської обл. – державний архів полтавської області
держархів Рівненської обл. – державний архів Рівненської області
держархів Сумської обл. – державний архів Сумської області
держархів Тернопільської обл. – державний архів Тернопільської об-

ласті
держархів Харківської обл. – державний архів Харківської області
держархів Херсонської обл. – державний архів Херсонської області
держархів Хмельницької обл. – державний архів Хмельницької області
держархів Черкаської обл. – державний архів Черкаської області
держархів Чернівецької обл. – державний архів Чернівецької області
держархів Чернігівської обл. – державний архів Чернігівської області
держархів м. києва – державний архів міста києва
держархів м. Севастополя – державний архів міста Севастополя

Галузеві державні архіви

гда мо україни – галузевий державний архів міністерства оборони 
україни

да СБ україни – державний архів Служби безпеки україни
гда Служби зовнішньої розвідки – галузевий державний архів Служби 

зовнішньої розвідки
гда мвС україни – галузевий державний архів міністерства внутріш-

ніх справ україни
укркартгеофонд – державний картографо-геодезичний фонд україни
гда гідрометслужби – галузевий державний архів гідрометеорологічної 

служби міністерства охорони навколишнього природного середовища укра-
їни

гда Фп Фдму – галузевий державний архів фінансових посередників 
Фонду державного майна україни

гда державного департаменту україни з питань виконання покарань – 
галузевий державний архів державного департаменту україни з питань ви-
конання покарань

геоінформ україни – державний інформаційний геологічний фонд укра-
їни

гда удо україни – галузевий державний архів управління державної 
охорони україни

гда мЗС україни – галузевий державний архів міністерства закордон-
них справ україни


