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Страховий фонд документації. Нормативи трудомісткості технологічних 
операцій відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів 

 
 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд 

документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський 

та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)  

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної архівної служби 

України від    .   .2021   №     

                                                                         Чинна від    .    .2021   

 

Розділ 2.  

Викласти в новій редакції: 
«2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та 

визначення 

 ДСТУ 2961–94 Організація промислового виробництва. Нормування 

матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення 

СОУ 84.2-37552598-004:2015 Страховий фонд документації. 

Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення 

мікрофільмів страхового фонду 

ДК 003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор 

професій.»
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Розділ 4.  
Пункт 4.9 

Замінити «зарядження мікрофільму СФД в сканер “Minolta MS 7000” 

та встановлення режимів сканування» на «зарядження мікрофільму СФД в 

сканер та встановлення режимів сканування». 

Замінити «друк повнорозмірних копій документів СФД на 

широкоформатному принтері» на «друк повнорозмірних копій 

документів СФД». 

Замінити «запис електронних копій документів СФД на оптичний 

диск» на «запис електронних копій документів СФД на електронний носій». 

Замінити «контроль якості комплектування оптичних дисків» на 

«контроль якості комплектування електронних носіїв». 

Замінити «пакування та відправлення оптичних дисків» на 

«пакування та відправлення електронних носіїв». 

Доповнити після абзацу «коригування сканованих зображень» 

такими абзацами: 

«відтворення копій кольорових зображень в електронному вигляді» та 

«відтворення цифрової інформації з кодованих зображень». 

Пункти 4.19 – 4.22 викласти в новій редакції: 
4.19 Для операцій технологічного процесу [2], які виконуються згідно з 

операціями 005-015 та 060-080 типового технологічного процесу [1], 

нормативи часу наведено в розділі 6 цього стандарту. 

4.20 Для операцій типового технологічного процесу [3], які виконують 

згідно з операціями технологічних процесів [1, 2], нормативи часу наведено 

в розділах 5 та 6 цього стандарту. 

4.21 Приклад розрахунку нормативу трудомісткості операцій 

відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів СФД з 

використанням копіювально-збільшувальних апаратів наведено в 

додатку И. 
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Розрахунок нормативу трудомісткості операцій по відтворенню 

повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів СФД з використанням 

сучасної комп’ютерної техніки наведено в додатку К.  

Приклад розрахунку трудомісткості виконуваних робіт щодо 

відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів страхового 

фонду документації з використанням сучасної комп'ютерної техніки, 

наведено в додатку Л. 

4.22 Назви професій згідно з технологічними операціями [1, 2, 3] 

подано відповідно до ДК 003 і наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Рядок  

Зарядження мікрофільму СФД в сканер 

«Minolta MS 7000» та встановлення режимів 

сканування 

Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Зарядження мікрофільму СФД в сканер та 

встановлення режимів сканування 
Те саме Те саме 

Рядок  

Зарядження мікрофільму СФД в сканер 

«Minolta MS 7000» 
Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Зарядження мікрофільму СФД в сканер Те саме Те саме 

Рядок  

Друк повнорозмірних копій документів СФД на 

широкоформатному принтері 
Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Друк повнорозмірних копій документів СФД Те саме Те саме 
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Рядок  

Запис електронних копій документів СФД на 

оптичний диск 
Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Запис електронних копій документів СФД на 

електронний носій 
Те саме Те саме 

Рядок  

Контроль якості комплектування оптичних дисків Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Контроль якості комплектування електронних 

носіїв 
Те саме Те саме 

Рядок  

Пакування, відправлення оптичних дисків Те саме Те саме 

викласти в новій редакції: 

Пакування, відправлення електронних носіїв Те саме Те саме 

Долучити до таблиці 4.1 рядки 

Відтворення копій кольорових зображень в 

електронному вигляді 

Інженер із 

застосування 

комп’ютерів 

2139.2 

Відтворення цифрової інформації з кодованих 

зображень 
Те саме Те саме 

 

Розділ 5.  

Підрозділ 5.1. 

Долучити до таблиці 5.1 рядок 
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3а 

Провести пошук рулону мікрофільму СФД за 

допомогою ПЗ «Підсистема “Облік 

мікрофільмів”» 

1 кодова 

познака 
0,3 

 

Розділ 6.  

Підрозділ 6.1. 
Замінити назву «6.1 Нормативи часу щодо виконання переходів 

операції “Підготовка обладнання до роботи”» на «6.1 Нормативи часу на 

виконання операції “Підготовка обладнання до роботи”». 

Рядок «Нормативи часу наведено в таблиці 6.1.» викласти в новій 
редакції: «Нормативи часу наведено в таблицях 6.1, 6.1а, 6.1б». 

 

Таблиця 6.1. 
Долучити назву: 
«Нормативи часу на виконання переходів операції “Підготовка 

обладнання до роботи” для сканера “Minolta MS 7000”» 

Рядок  

5 Виконати завантаження операційної 

системи 

1 заван-

таження 

Те 

саме 
4,26 

викласти в новій редакції: 

5 Виконати завантаження операційної 

системи та провести аутентифікацію 

користувача 

1 заван-

таження 

Те 

саме 
8,55 

 

Долучити до таблиці 6.1 рядки 

10 Увімкнути багатофункціональний 
пристрій «Kyosera TASKalfa 1800» 

1 
вмикання 

Те 
саме 

0,42 

 

 

 



Зміна № 2                                                            СОУ 84.2-37552598-014:2012 
Сторінка 6                                                                                             

11 Встановити папір у лоток багатофункційного 
пристрою «Kyosera TASKalfa 1800»*: 
- розпакувати упаковку із папером та перевірити, 

щоб щільність паперу була не менше 80 г/м2; 
- перегорнути стопку паперу віялом, потім злегка 

постукати нею по рівній поверхні. Розпрямити 
скручену або зігнуту бумагу; 

- налаштувати потрібні касети для встановлення 
паперу і заванажити необхідну кількість аркушів; 

- встановити парамери друку. 

1 вста-
нов-

лення 

Те 
са-
ме 

3,21 

* Норматив використовувати тільки в разі виконання переходу 

 

Доповнити розділ таблицями 6.1а, 6.1б. 

Таблиця 6.1а – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Підготовка обладнання до роботи» для сканера «ScanPro 2000» 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Періо-
дич- 
ність 

Норма-
тив часу, 

хв 

1 2 3 4 5 

1 Увімкнути сканер «ScanPro 2000» 1 вмикання 
1 раз на 

зміну 
0,30 

2 

Перевірити скляну поверхню сканера 
на наявність забруднення або 
сторонніх предметів, за потреби 
видалити їх серветкою, зволоженою 
спиртом етиловим 76%, дочекатися 
повного висихання вологої поверхні 

1 перевірка Те саме 1,38 

3 Увімкнути графічну станцію 1 вмикання Те саме 0,39 

4 
Виконати завантаження операційної 
системи та провести аутентифікацію 
користувача 

1 заванта-
ження 

Те саме 4,26 

5 
Створити на жорсткому диску теку, в 
якій будуть зберігатись скановані та 
оброблені зображення 

1 ство-
рення 

Те саме 0,27 

6 

Активізувати ПЗ «Power Scan 3.13» 
для керування процесами сканування 
мікрофільмів СФД при скануванні 
сканером «ScanPro 2000» 

1 заванта-
ження 

Те саме 0,33 

7 Завантажити програму «Spotlight» 
1 заванта-

ження 
Те саме 0,18 

8 
Увімкнути лазерний принтер 
«HP 5200» 

1 вмикання Те саме 0,51 
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Кінець таблиці 6.1а 

1 2 3 4 5 

9 

Встановити папір у лоток принтера 
«HP 5200»*: 
- розпакувати упаковку із папером; 
- превірити, щоб щільність паперу 

була не менше 80 г/м2; 
- перегорнути стопку паперу 

віялом, потім злегка постукати 
нею по рівній поверхні. 
Розпрямити скручену або зігнуту 
бумагу; 

- налаштувати потрібні касети для 
встановлення паперу; 

- заванажити необхідну кількість 
аркушів паперу у потрібні касети; 

- встановити парамери друку. 

1 заправка Те саме 4,05 

10 
Увімкнути плотер та контролер 
друку «OCE TDS 450P» 

1 вмикання Те саме 2,52 

11 

Встановити, за потреби, рулон 
паперу або кальки*: 
- розпакувати упаковку із папером; 
- відкрити лоток для паперу та 

видалити, за необхідності, 
попередній рулон; 

- вставити вал всередину нового 
рулону потрібного формату; 

- вставити вал з рулоном у лоток 
таким чином, щоб подача паперу 
була від низу до верху;  

- обертаючи рулон, виставити 
начальне положення паперу та 
закрити лоток.  

1 заправка Те саме 5,19 

* Норматив використовувати тільки в разі виконання переходу 
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Таблиця 6.1б – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Підготовка обладнання до роботи» для сканера «Uscan + HD LTE» 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Періодич-
ність 

Норматив 
часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 
Увімкнути сканер  
«Uscan + HD LTE» 

1 вмикання 
1 раз на 

зміну 
0,27 

2 

Перевірити скляну 
поверхню сканера на 
наявність забруднення або 
сторонніх предметів, за 
потреби видалити їх 
серветкою, зволоженою 
спиртом етиловим 76%, 
дочекатися повного 
висихання вологої поверхні 

1 перевірка Те саме 1,68 

3 Увімкнути графічну станцію 1 вмикання Те саме 0,39 

4 

Виконати завантаження 
операційної системи та 
провести аутентифікацію 
користувача 

1заванта-
ження 

Те саме 4,26 

5 
Створити на жорсткому 
диску каталог «Temp №» 

1 створення Те саме 0,27 

6 

Активізувати ПЗ «Launch 
Uscan + HD» для керування 
процесами сканування 
мікрофільмів СФД при 
скануванні сканером  
«Uscan + HD LTE» 

1 заванта-
ження 

Те саме 0,21 

7 
Завантажити програму 
«Spotlight» 

Те саме Те саме 0,18 

8 

Увімкнути 
багатофункціональний 
пристрій «Kyosera Ecosys 
M4125іdn» 

1 вмикання Те саме 0,36 

9 

Встановити папір у лоток 
багатофункційного 
пристрою «Kyosera 
Ecosys M4125іdn»*: 
- розпакувати упаковку із 

папером; 

1 заправка Те саме 3,30 
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Кінець таблиці 6.1б 

1 2 3 4 5 

 

- превірити, щоб щільність 
паперу була не менше 
80 г/м2; 

- перегорнути стопку паперу 
віялом, потім злегка 
постукати нею по рівній 
поверхні. Розпрямити 
скручену або зігнуту 
бумагу; 

- налаштувати потрібні 
касети для встановлення 
паперу; 

- заванажити необхідну 
кількість аркушів паперу у 
потрібні касети; 

- встановити парамери 
друку. 

   

* Норматив використовувати тільки в разі виконання переходу 

Підрозділ 6.2 

Замінити назву «Нормативи часу щодо виконання переходів 

операції “Зарядження мікрофільму СФД у сканер “Minolta MS 7000” та 

встановлення режимів сканування» на «Нормативи часу на виконання 

переходів операції зарядження мікрофільмів СФД у сканери різного типу та 

встановлення режимів сканування» 

Нормативи часу наведено в таблицях 6.2, 6.2а, 6.2б. 

Таблиця 6.2. 

Назву таблиці викласти в новій редакції: 
Таблиця 6.2 – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Зарядження мікрофільму СФД у сканер “Minolta MS 7000” та 

встановлення режимів сканування» 

Рядок 2 викласти в новій редакції: 
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2 

Одержати мікрофільм СФД у 
коробці, технічний паспорт на 
мікрофільм СФД.  
Зареєструвати наряд на 
відтворення з мікрофільму СФД 
у «Журналі обліку 
мікрофільмів СФД» 

1 рулон 
мікро-
фільму  

Те саме 3,00 

 

Долучити до таблиці 6.2 рядки 

2а Одягти рукавички 
1 одя-
гання 

1 раз на 
котушку 

0,21 

7а Зняти рукавички 
1 зні-
мання 

1 раз на 
котушку 

0,15 

 

Доповнити розділ 6 таблицями 6.2а та 6.2б. 

Таблиця 6.2а – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Зарядження мікрофільму СФД у сканер “ScanPro 2000” та встановлення 

режимів сканування» 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Періодич- 
ність 

Норма-
тив 

часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 
Одержати наряд на відтворення з 
мікрофільму СФД  1 наряд 

1 раз на 
комплект 

1,00 

2 

Одержати мікрофільм СФД у 
коробці, технічний паспорт на 
мікрофільм СФД.  
Зареєструвати наряд на 
відтворення з мікрофільму СФД у 
«Журналі обліку 
мікрофільмів СФД» 

1 рулон 
мікрофіль- 

му СФД  
Те саме 3,00 

3 Одягти рукавички 1 одягання 
1 раз на 
котушку 

0,21 

4 

Встановити плівку у 
стрічкопротягувальний канал і 
вручну просунути її вперед до 
приймальної котушки. Закріпити 
плівку в приймальній котушці, 
зробивши 1-2 оберти котушкою 

1 рулон 
мікро-

фільму СФД 
Те саме 0,36 
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Продовження таблиці 6.2а 

1 2 3 4 5 

5 Зняти рукавички 1 знімання Те саме 0,15 

6 

Встановити перший кадр 
мікрофільму СФД, який потрібно 
сканувати: 

– у панелі керування сканером 
натиснути на бігунок “Motorized Roll 
Film Controls” (“Моторизоване 
управління приводом”) 

1 кадр 
1 раз на 
мікро-

фільм СФД 
0,45 

7 

Встановити необхідні параметри 
режиму сканування (у ПЗ «Power 
Scan 2000»): 

– «Scan Size» («Розмір 
сканування») – за потреби зміни 
конфігурації області сканування; 

– «Focus» («Фокус») – за 
потреби одержання найбільш 
чіткого зображення; 

– «Rotate Digital» («Поворот 
цифровий») – за потреби повороту 
зображення на фіксований кут: 90°, 
180°, 270°; 

– «Rotate optical» («Поворот 
оптичний») – для більш точного 
регулювання паралельності 
зображення і рамки області 
сканування; 

– «Міrror» («Дзеркало») – за 
потреби дзеркального 
відображення зображення; 

– «Zoom» («Збільшення») – за 
потреби збільшення зображення; 

– «Scan Resolution» 
(«Роздільна здатність сканування») 
– за потреби зміни роздільної 
здатності зображення в межах від 
150 dpi до 600 dpi; 

– «Film Type» («Тип плівки») – 
за потреби зміни з негативного в 
позитивне зображення; 

– «Scan Type» («Режим 
сканування») – за потреби 
змінення насиченості сірого тону 
зображення; 

1 кадр 
1 раз на 
рулон 

1,92 
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Кінець таблиці 6.2а 

1 2 3 4 5 

 

– «Brightness» («Яскравість») – 
за потреби змінення яскравості 
зображення;  
– «Contrast» («Контрастність») – 
за потреби змінення контрастності 
зображення, або використати 
функцію автоматичного 
коригування зображення «Auto-
Adjust» («Автонастройка»); 

   

8 
Встановити наступний кадр та 
скорегувати параметри сканування 

1 кадр 
За необхід-

ності  0,05 

 

 

Таблиця 6.2б – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Зарядження мікрофільму СФД у сканер “Uscan + HD LTE” та 

встановлення режимів сканування» 

Номер 
норма-
тиву 

Найменування переходу 
Облікова 
одиниця 

Періодич-
ність 

Норма-
тив 

часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 
Одержати наряд на відтворення з 
мікрофільму СФД  1 наряд 

1 раз на 
комплект 

1,00 

2 

Одержати мікрофільм СФД у 
коробці, технічний паспорт на 
мікрофільм СФД. 
Зареєструвати наряд на 
відтворення з мікрофільму СФД у 
«Журналі обліку 
мікрофільмів СФД» 

1 рулон 
мікро-
філь- 

му СФД  

Те саме 3,00 

3 Одягти рукавички 
1 одя-
гання 

1 раз на 
котушку 

0,21 

4 

Встановити плівку у 
стрічкопротягувальний канал і 
вручну просунути її вперед до 
приймальної котушки. Закріпити 
плівку в приймальній котушці, 
зробивши 1-2 оберти котушкою 

1 рулон 
мікро-
фільму 

СФД 

Те саме 0,36 
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Кінець таблиці 6.2б 

1 2 3 4 5 

5 Зняти рукавички 
1 знят-

тя 
Те саме 0,15 

6 

Встановити перший кадр 
мікрофільму СФД, який потрібно 
сканувати 

1 кадр 

1 раз на 
мікро-
фільм 
СФД 

0,48 

7 

Встановити необхідні параметри 
режиму сканування (у ПЗ “Launch 
Uscan + HD”): 

– вибрати тип плівки (Start/Select 
the film tape); 

– вибрати режим автофокусу 
(Format/Auto Focus); 

– вибрати режим ручного фокусу 
(Format/Manual Focus); 

– повернути на 90 град. 
(Format/Rotate 90º); 

– відобразити по вертикалі 
(Format/Flip Y); 
   – відобразити по горизонталі 
(Format/Flip X); 
   – вибрати позитив/негатив 
(Format/Polarity); 

– виконати пошук кадру в 
активному вікні (Frame/Find Frame); 
– автонастройка (Frame/Auto Set); 

– виконати пошук кадру зліва 
(Frame/Find Left); 

– виконати пошук кадру справа 
(Frame/Find Right); 

– виконати регулювання 
яскравості (Edit/Imaging/Bright-ness); 

– виконати регулювання 
контрасту (Edit/Imaging/Contrast); 

– усунути перекосу вручну 
(Edit/Manual Deskew); автоматичне 
усунення перекосу (Edit/Auto 
Deskew); 

– регулювати області вибору на 
зображенні кадру (Edit/Smart Edit); 

– встановити роздільну здатність 
(Edit/Resolution); 
– вибрати області для кадрування 
(Edit/Scissor) 

1 кадр 
Згідно із 
кількістю 

кадрів 
2,40 

8 Встановити наступний кадр та 1 кадр за необ- 0,05 
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скорегувати параметри сканування хідності 
 

Підрозділ 6.3 

Таблиця 6.3. 
Долучити до таблиці 6.3 рядки 

4а Одягти рукавички 
1 одя-
гання 

1 раз на 
котушку 

0,21 

9а Зняти рукавички 
1 зні-
мання 

1 раз на 
котушку 

0,15 

 

Підрозділ 6.4 

Замінити назву «Нормативи часу щодо виконання переходів 

операції “Сканування документів СФД у комплексному режимі з 
графічною станцією”» на «Нормативи часу на виконання переходів 

операції “Сканування документів СФД у комплексному режимі з 

графічною станцією”». 

Рядок «Нормативи часу наведено в таблиці 6.4» викласти в 
новій редакції: «Нормативи часу наведено в таблицях 6.4, 6.4а, 6.4б». 

 

Таблиця 6.4. 
Долучити назву: 
«Нормативи часу на виконання переходів операції “Сканування 

документів СФД сканером “Minolta MS 7000” у комплексному режимі з 

графічною станцією”». 

 
Таблиця 6.4 

Рядок 3 викласти в новій редакції: 

3 

Одержати мікрофільм СФД у коробці, 
технічний паспорт на мікрофільм 
СФД. Зареєструвати наряд на 
відтворення з мікрофільму СФД, у 
«Журналі обліку мікрофільмів СФД» 

1 рулон 
мікро-
фільму  

Те саме 3,00  

 

Долучити до таблиці 6.4 рядки 
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3а Одягти рукавички 1 одягання 1 раз на котушку 0,21 

8а Зняти рукавички 1 знімання 1 раз на котушку 0,15 

 

Таблиця 6.4а – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Сканування документів СФД сканером “ScanPro 2000” у комплексному 

режимі з графічною станцією» 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу Облікова 

одиниця 
Періоди- 

чність 

Норма- 
тив 

часу, 
хв 

1 2 3 4 5 

1 

Натиснути на кнопку «Scan to 
Drive #1» («сканувати на Диск #1») 
для запуску операції сканування із 
використанням встановлених 
параметрів сканування 

1 кадр 

1 раз на 
1 мікро-
фільм 
СФД 

0,05 

2 
Зберегти скановане зображення у 
каталозі, який було створено в 
операції 020 переходу 6 

1 кадр Те саме 0,12 

3 

Натиснути на кнопку «Previous/Next» 
(«Попередній/Наступний кадр») для 
переходу до наступного кадру 
мікрофільму СФД. Виконати 
коригування положення кадру 

1 кадр 

Згідно із 
кіль-
кістю 
кадрів 

0,30 

4 Одягти рукавички 
1 одя-
гання 

1 раз на 
котушку 

0,21 

5 

Перемотати рулон мікрофільму СФД 
на початок, натиснувши кнопку 
«Retour rapide» («Перемотка назад»). 
Зняти котушку з осі 

1 метр 
мікрофіль-

му СФД 
Те саме 0,90 

6 Зняти рукавички 1 знімання Те саме 0,15 

7 Закрити ПЗ «Power Scan 3.13» 
1 вим-
кнення 

1 раз на 
зміну 

0,24 

8 

Здати контролеру рулони 
мікрофільмів СФД. Поставити дату 
здавання, прізвище і підпис у 
«Журналі обліку мікрофільмів СФД, які 
передають на сканування» 

1 рулон 
мікрофіль-

му СФД 

1 раз на 
ком-

плект 
0,75 

9 Перейти до операції 040 у разі 1 рулон Те саме 0,15 
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потреби оброблення зображення мікрофіль- 
му СФД 

 

Таблиця 6.4б – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Сканування документів СФД сканером “Uscan + HD LTE” у комплексному 

режимі з графічною станцією» 

Номер 
норма-

тиву 

Найменування переходу Облікова 
одиниця 

Періоди- 

чність 

Норматив 
часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 Натиснути кнопку сканування 1 кадр 
1 раз на 
1 кадр 

0,05 

2 
Зберегти скановане 
зображення у каталозі 
(Output/Save Disk/LAN) 

Те саме Те саме 0,10 

3 

Натиснути на кнопку 
перемотки у панелі контролю 
плівки для переходу до 
наступного кадру мікрофільму 
СФД. Виконати коригування 
положення кадру 

Те саме Те саме 0,25 

4 Одягти рукавички 
1 одя-
гання 

1 раз на 
котушку 

0,21 

5 

Перемотати рулон 
мікрофільму СФД на початок, 
натиснувши кнопку перемотки 
у панелі контролю плівки. 
Зняти котушку з осі 

1 метр 
мікро-
філь- 

му СФД 

Те саме 1,25 

6 Зняти рукавички 
1 зні-
мання 

Те саме 0,15 

7 
Закрити ПЗ «Launch 
Uscan + HD» 

1 вимк-
нення 

1 раз на 
завдан-

ня 
0,1 

8 

Здати контролеру рулони 
мікрофільмів СФД. Поставити 
дату здавання, прізвище і 
підпис у «Журналі обліку 
мікрофільмів СФД, які 
передають на сканування» 

1 рулон 
мікро-

фільму 
СФД 

Те саме 0,75 

9 
Перейти до операції 040 у разі 
потреби оброблення 

1 рулон 
мікро-

Те саме 0,15 
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зображення фільму 
СФД 
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Таблиця 6.9 

Долучити рядки 1а, 1б та 1в 

1а 

Сформувати теку на 
ПЕОМ для запису на 
електронний носій 
відсканованих файлів 

1 тека Те саме 0,27  

1б 

Обрати відсканований 
файл для запису, знайти 
його у переліку відомості 
комплекту 

1 файл 
Згідно з 
кількістю 
файлів 

0,81  

1в 

Перейменувати файл 
для запису на 
електронний носій та 
зберегти його згідно з 
відомістю комплекту 

1 файл 
Згідно з 
кількістю 
файлів 

0,33  

 

Доповнити розділ 6 таблицями 6.12 та 6.13 
 
Таблиця 6.12 – Нормативи часу на виконання переходів операції 

«Відтворення копій кольорових зображень в електронному вигляді» 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Періо-
ди-

чність 

Норма-
тив 

часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 

Активізувати та контролювати 
завантаження діючого 
прототипу програмного 
забезпечення із підготовки до 
мікрофільмування та 
відтворення копій документів, 
які не можуть бути 
замікрофільмовані за 
традиційними технологіями 
державної системи СФД  
(далі – ПЗ 1). Вставити 
електронний носій у 
відповідний порт ПЕОМ 

1 заванта-
ження 

1 раз 
на 

зміну 
6,00 
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Кінець таблиці 6.12 

1 2 3 4 5 

2 
Перевірити електронний носій 
на наявність вірусів за 
допомогою антивірусного ПЗ  

1 носій з обсягом 
інформації: 
до 500 МБ  
від 500 МБ до 1ГБ 
від 1ГБ до 2 ГБ 
від 2ГБ до 3ГБ 
від 3ГБ до 4ГБ 
більш 4 ГБ 

1 раз 
на ком-
плект 

 
 

3,00 
6,00 
9,00 
12,00 
15,00 
18,00 

3 

За допомогою ПЗ 1 створити 
новий проєкт та імпортувати в 
проєкт файли 
кольороподілених зображень 

до 500 МБ  
від 500 МБ до 1ГБ 
від 1ГБ до  
2 ГБ 
від 2ГБ до 3ГБ 
від 3ГБ до 4ГБ 
більш 4 ГБ 

1 раз 
на ком-
плект 

1,00 
2,10 

 
4,20 
6,00 
8,04 
10,08 

4 
Провести дискретизацію рівнів 
яскравості у файлах 
кольороподіленого зображення 

1 кольороподілене 
зображення 

1 раз 
на 

зобра-
ження 

6,00 

5 
Провести суміщення зображень 
бітових шарів файлів 
кольороподілених зображень 

1 кольороподілене 
зображення Те саме 15,00 

6 

Виконати дискретизацію рівнів 
яскравості, обравши файл 
кольороподіленого зображення 
із списку файлів проєкту 

1 кольороподілене 
зображення 

Те саме 3,00 

7 
Провести реконструкцію 
кольороподіленого зображення 

1 кольорове 
зображення 

Те саме 1,00 

8 

Зберегти відтворене кольорове 
цифрове зображення та 
скопіювати його на 
електронний носій 

Те саме Те саме 0,50 

9 
Передати електронний носій на 
наступну операцію 

1 носій 
1 раз 

на ком-
плект 

6,00 

10 Закрити ПЗ. Вимкнути ПЕОМ 
Те саме 1 раз 

на 
зміну 

1,80 
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Таблиця 6.13 – Нормативи часу на виконання переходів операції 
«Відтворення цифрової інформації з кодованих зображень» 
 

Номер 
норма-

тиву 
Найменування переходу 

Облікова 
одиниця 

Періо-
дичність 

Норма-
тив 

часу, хв 

1 2 3 4 5 

1 

Активізувати та 
контролювати 
завантаження ПЗ 1. 
Вставити електронний 
носій у відповідний порт 
ПЕОМ 

1 комплект 
документації 

1 раз на 
зміну 

6,00 

 

2 

Отримати документацію 
на електронному носії. 
Зареєструвати 
надходження 
документації в журналі 
обліку електронних 
носіїв з документацією в 
електронному вигляді 

Те саме 
1 раз на 
комплект 

15,0 

3 

За допомогою ПЗ 1 
створити новий проєкт та 
імпортувати в проєкт 
файли кодованих 
зображень. 

до 500 МБ  
від 500 МБ до 
1 ГБ 
від 1 ГБ до 2 ГБ 
від 2 ГБ до 3 ГБ 
від 3 ГБ до 4 ГБ 
більш 4 ГБ 

Згідно з 
кількістю 
файлів 

1,00 
 

2,10 
4,20 
6,00 
8,04 
10,08 

4 
Провести корегування 
рівнів у файлах 
кодованих зображень 

1 кодоване 
зображення 

Згідно з 
кількістю 
кодова-

них 
файлів 

0,60 
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Кінець таблиці 6.13 

1 2 3 4 5 

5 
Провести вирівнювання 
зображень кадрів кодованих 
зображень 

Те саме Те саме 1,0 

6 
Провести обрізку кадрів 
кодованих зображень 

Те саме Те саме 1,20 

7 
Провести декодування файлів 
кодованих зображень 

1 кодова-
ний файл 

Те саме 1,0 

8 
Зберегти декодований файл 
та скопіювати його на 
електронний носій 

Те саме Те саме 0,5 

9 
Передати електронний носій 
на наступну операцію 

1 комплект 
докумен-

тації 

1 раз на 
комплект 

6,0 

10 Закрити ПЗ 1. Вимкнути ПЕОМ 
1 закриття, 

1 вимкнення 
1 раз на 

зміну 
1,80 
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Заступник директора НДІ мікрографії 

 
 Євген ЮРЕВИЧ 

 
   

Завідувач відділу досліджень, розробки 
перспективних та удосконалення 
традиційних технологій формування СФД, 
канд. техн. наук 

  
 
 
Андрій САВИЧ 

   
Науковий керівник, старший науковий 
співробітник відділу досліджень, розробки 
перспективних та удосконалення 
традиційних технологій формування СФД, 
канд. хім. наук 

  
 
 
В’ячеслав 
ТКАЧЕНКО 

   
Відповідальний виконавець, провідний 
інженер-технолог відділу досліджень, 
розробки перспективних та удосконалення 
традиційних технологій формування СФД 

  
 
Олександр 
ЖУРАВЕЛЬ 

   
Завідувач науково-технічного відділу 
моніторингу, стандартизації та планування 
наукових робіт 
 

  
Олена 
АФАНАСЬЄВА 
 

Завідувач сектору з стандартизації та 
науково-технічної інформації 
 

  
Ірина ГРЕБЦОВА 
 

   
 


