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ПАМ’ЯТКА 

з оформлення та наповнення інформаційних стендів  

в архівних установах 

 

Інформаційний стенд - своєрідний майданчик для розміщення різної 

інформації. На сьогоднішній день саме такий засіб діалогу із відвідувачами 

архівних установ (далі - архіви) є самим популярним. 

Основна функція стенда - це розміщення актуальної інформації для 

вільного ознайомлення. 

Коли відвідувач звертається до архіву, то мимоволі розшукує місце, де 

взяти всі необхідні дані, ознайомитись з розкладом роботи архіву, отримати 

список необхідних документів. Все це можна знайти на інформаційному стенді. 

За допомогою інформаційного стенду архів спілкується із відвідувачем, 

повідомляє про послуги, які надає, та нові вимоги у законодавстві, що 

стосуються надання цих послуг. 

Інформаційний стенд - нескладний та важливий засіб спілкування та 

надання роз’яснень з актуальних питань.   

Для виготовлення інформаційного стенда можливе використання 

різноманітних технологічних варіантів - пробковий стенд, магнітний стенд, 

маркерний стенд, стенд з карманами та без, стенд підлоговий та  настінний. 

Використовуються наступні матеріали: самоклеючі плівки, пластик, метал, різні 

профілі, натуральні пробкові покриття. 

Кількість та розмір інформаційних стендів визначається об’ємом 

інформації, яку планується на ньому розмістити та можливістю площі, де він 

планується до розміщення. Висоту розміщення доцільно розрахувати на 

середній зріст людини (не вище 170 см та не нижче 140 см). Інформаційні 

стенди повинні мати добре освітлення, розміщуватись при вході до архіву, 

бажано у місцях, які є доступними для осіб з обмеженою мобільністю. 

Насамперед стенд повинен привертати увагу (колір, форма, наповнення). 

За результатами досліджень встановлено, що відвідувачі затримують свій 

погляд на стенді не більше ніж на 5-10 секунд. Це означає, що за цей час 

необхідно переконати відвідувача підійти до стенду та ознайомитись з 

інформацією, яка на ньому розміщена, але при цьому - не втомлювати. Увага 

відвідувача вибіркова. Людина не може приділяти увагу одночасно великій 

кількості об’єктів. Необхідно визначити пріоритети та ту інформацію, яку 

відвідувач повинен побачити у першу чергу. 

Необхідно забезпечити регулярне оновлення, упорядкування 

інформаційного стенду, наповнення його тематичними матеріалами по мірі 

необхідності. Всі новини, актуальна інформація повинні «впадати в око» і 

постійно оновлюватись. На стенді повинні розміщуватись запрошення на 



заходи, які заплановані для проведення в архіві. Для оновлення інформаційного 

стенду необхідно визначити відповідальну особу в архіві. 

Інформаційний матеріал, який розміщується на стенді, може бути 

надрукованим типографським засобом або за допомогою комп’ютерного 

шифру не менше 16 пунктів. Інформація оформлюється чорним або кольоровим 

шрифтом в залежності від кольору фону. 

Розмір шрифту повинен забезпечити можливість особам із вадами зору 

ознайомитись з текстом.   

Передбачити розміщення на стендах спеціальних «кишень» (з пластику, 

прозорого органічного скла, картону тощо) до яких вставляються інформаційні 

листки, картки, бланки необхідних документів та інші паперові матеріали. 

Для підвищення рівня оформлення інформаційних стендів в архіві 

рекомендується: 

1. Матеріали на стенді розміщувати у логічній послідовності. 

2. Скласти перелік стендів (тематичних розділів стенду).  

 

Наприклад (назви приведено орієнтовно): 

 

1) Стенд (тематичний розділ стенду) «Інформаційний» 

 

Мета: інформування відвідувачів про діяльність архіву. Розміщуються 

наступні документи: 

 

- витяги із законодавчих та нормативно-правових актів, які містять норми 

щодо регулювання порядку надання архівних послуг, у тому числі платних; 

-  перелік платних послуг, які надаються архівом; 

- ціни на роботи (послуги), які надаються архівом; 

- короткий опис порядку надання архівних послуг; 

- перелік документів, необхідних для отримання архівної та іншої 

інформації та вимоги, які до них пред’являються; 

- зразки оформлення документів, які необхідні для отримання архівної та 

іншої інформації; 

- таблиця строків надання архівної та іншої інформації у цілому та 

максимальні терміни виконання запитів/звернень на отримання архівної та 

іншої інформації; 

- підстави для відмови у наданні архівної та іншої інформації; 

- порядок отримання консультацій; 

- контактна інформація (адреса, контактні номери телефонів, e-mail тощо) 

архіву; 

- контактна інформація установ, вищих за рівнем (адреса, контактні 

номери телефонів, e-mail тощо); 

- графік приймання громадян в архіві; 

- графік приймання громадян установами вищими за рівнем; 

- інша інформація. 



Інформація, яку розміщено на стенді (тематичному розділі стенду) 

«Інформаційний», повинна містити підпис керівника архіву та дату 

розміщення. 

2) Стенд (тематичний розділ стенду) «Ні корупції» 

 

Мета: протидія корупції в архіві. Розміщуються наступні документи: 

 

- законодавчі та нормативно-правові акти щодо попередження 

корупційних дій; 

- інформація про посадову особу, яку призначено відповідальною за 

профілактичну роботу з протидії корупції та іншим правопорушенням в архіві; 

- контакти, куди можна звернутися за фактом корупційної поведінки та 

корупційних проявів у діяльності працівників архіву. 

 

3) Стенд (тематичний розділ стенду) «Наші досягнення». Розміщуються 

наступні документи: 

- грамоти, листи вдячності, отримані архівом за досягнення у роботі. 

 

Перелік стендів (тематичних розділів стенду) не є вичерпаним. 


