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1. Загальна частина. 
 

Дані Методичні рекомендації розроблені на Законів України  “Про 

Національний архівний фонд і архівні установи”, “Про інформацію” та 

інших нормативно-правових актів. 

Основним завданням  рекомендацій  є надання допомоги у виконанні 

та оформленні запитів генеалогічного характеру за документами 

Державного архіву Запорізької області. Ці рекомендації допоможуть 

орієнтуватися у великому масиві документів, які зберігаються у 

держархіві, що дозволить найбільш ефективно використовувати бюджет 

часу та прискорити виконання цих запитів.  

Методичні рекомендації підготовлені для співробітників архіву та 

всих тих, хто цікавиться історичним минулим своєї родини. 

Методичні рекомендації складаються з  трьох розділів. В першому 

розділі дається загальна характеристика зазначених рекомендацій. В 

другому розділі визначаються  принципи, порядок пошуку документів, 

необхідних  для генеалогічних досліджень, та характеристика джерел, в 

яких міститься інформація з родоводу. Третій розділ містить рекомендації 

щодо оформлення знайденої інформації. 

  

2. Організація роботи з виконання генеалогічних запитів. 
 

2.1. Порядок виконання генеалогічних запитів за 

документами архіву. 
 

 Генеалогічний запит передбачає пошук архівної інформації щодо 

окремої родини протягом кількох поколінь. Для виконання запиту бажані 

точні біографічні дані: прізвища, імена та по батькові, роки та місце 

народження, місце проживання,  роботи відомих членів родини. Чіткість і 

повнота відомостей забезпечує правильний пошук необхідної інформації. 



Первинними джерелами генеалогічних досліджень є метричні книги 

реєстрації актів громадянського стану. Іншими, не менш важливими, 

являються документи посімейно-майнового обліку (ревізькі “сказки”, 

посімейні, погосподарчі  (подвірні) списки, списки платників 

прибуткового податку, платників обов'язкового страхування, виборців та 

громадян, позбавлених виборчих прав; опікунські справи, межові книги, 

документи переписів 1917 р., 1921 р., 1926 р., 1939 р.), біографічні джерела 

(формулярні (послужні) списки та особові справи, списки працівників 

установ, підприємств та організацій, учнів, членів релігійних громад, 

документи про відношення до військової служби, архівно-слідчі та 

фільтраційні справи). Характеристика цих джерел буде надана далі. 

 Виконання запиту необхідно починати з наявних даних, звичайно це 

рік народження  одного з членів родини. Першим кроком є пошук актового 

запису про народження людини в метричній книзі за місцем народження. 

У разі позитивного результату стають відомими імена та по батькові 

батьків. Для подальшого пошуку інших членів родини (братів та сестер) 

необхідний ретельний перегляд рік за роком  актових записів про 

народження та смерть. Для встановлення років народження та місця 

приписки (можливого місця народження) батьків, дівочого прізвища 

матері необхідно продивитися актові записи про шлюб. Слід звертати 

увагу на всіх людей з таким же прізвищем (згодом вони можуть виявитися 

родичами).   

Значно полегшить та прискорить виконання запиту перегляд 

ревізьких сказок (це стосується тільки Олександрівського повіту) та 

посімейних списків. За вказаними в цих документах роками народження 

(смерті) можна, уникаючи суцільного перегляду всіх наявних метричних 

книг, знайти необхідні актові записи. У разі відсутності деяких даних, 

необхідних для проведення дослідження, можна звернутися до інших 

документів, характеристика яких надана далі.  



 Для спрощення складання родоводу рекомендується складання 

генеалогічних карток на кожну знайдену людину. В картці вказується 

прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, дата народження, шлюбу та 

смерті, батьки, соціальний стан, пошукові дані. Дослідник вільний 

спрощувати картку,  вносити  інші дані, що могуть його зацікавити.  
 

2.2. Характеристика джерел. 
 

2.2.1.  Книги реєстрації актів громадянського стану (метричні 

книги). 
 

 Метричні книги становлять собою записи актів громадянського 

стану (народження та хрещення, шлюб, смерть) і являють собою не тільки 

первинне генеалогічне джерело, але й найбільш достовірне у відношенні 

до всієї маси родовідних матеріалів.  

 Метричні книги – це парафіяльні книги, в яких велись подобові 

записи актів громадянського стану, в яких у хронологічному порядку 

реєструвалося народження, шлюб, смерть окремих людей. Записи актів 

велись в парафіяльній книзі протягом одного року. В книги вносились дані 

щодо всього населення парафії незалежно від соціального стану. Тому для 

пошуку необхідних даних щодо окремої родини необхідний  перегляд всіх 

актових записів. Записи хрещення містять дати народження та хрещення, 

ім'я дитини, відомості про батьків та хрещених (прізвище, ім'я та по 

батькові, підданство, соціальний стан або фах, місце приписки, постійного 

проживання). Проте слід мати на увазі, що досить часто місце постійного 

проживання іноземців не вказувалося, а називалася тільки країна, 

підданими  чи громадянами якої вони були. В актових записах про 

народження в метричних книгах православних церков дівоче прізвище 

матері не вказувалося (його можна знайти в актовому записі про шлюб 

батьків). 



Записи про шлюб містять дату одруження, прізвища, ім'я та по 

батькові, літа, соціальний та сімейний стан, фах, місце постійного 

проживання наречених та свідків. Обов'язково зазначається в який шлюб 

вступають молодята (перший, другий…) Є відомості й про розлучення. 

Записи про розлучення містять дату та місце шлюбу, розлучення, 

прізвище, ім'я та по батькові (дівоче прізвище колишньої дружини), вік, 

місце постійного проживання, фах. Необхідно зазначити, що в 

православних церквах відмітка про розлучення вносилась до актового 

запису про шлюб. 

В записах про смерть зазначалося прізвище, ім'я та по батькові, вік, 

сімейний стан, дата, причина смерті, місце поховання. 

Актовим записам про шлюб передували шлюбні обшуки - анкети, в 

які вносились такі дані про наречених: прізвища, ім'я та по батькові, літа, 

соціальний та сімейний стан, фах, місце постійного проживання. 

Метричні книги знаходяться у фондах: «Колекція метричних книг  

реєстрації актів громадянського стану по Запорізькій області» та у фондах 

окремих релігійних установ. Слід звернути увагу на те, що в деяких 

населених пунктах діяли кілька церков, а в деяких їх не було зовсім. В 

останньому випадку треба з'ясувати до якої парафії належав населений 

пункт. 

В процесі пошуку даних по метричних книгах слід звертати увагу на 

віросповідання людини, тобто проводити розшук по документам 

релігійних установ відповідних конфесій.  

Необхідно відзначити, що з 1921 року реєстрація актів 

громадянського стану проводилась відділами РАГСу. До книг реєстрації 

вносились вищезазначені відомості. Книги реєстрації актів громадянського 

стану відділів РАГСу зберігаються  у фонді «Колекція метричних книг 

реєстрації актів громадянського стану по Запорізькій області. Документи 

РАГСів є також у фондах органів влади та управління.        
 



2.2.2. Документи посімейно-майнового обліку. 
  

Ревізькі “сказки”. 

Ревізькі “сказки” (посімейні списки) становлять різновид матеріалів 

Всеросійських переписів. В них записані всі основні елементи для 

генеалогічних досліджень: прізвище, ім'я та по батькові, вік, родинні 

зв'язки (імена батьків, дружини, дітей, братів, сестер, їх літа), соціальний 

стан. В ревізії вказується вік кожного з членів родини на момент 

попереднього перепису та перепису, що проводився; якщо дитина 

народилася між двома ревізіями, тоді вказується “новонароджений” та вік.  

У разі приписки до населеного пункту осіб чи сімей  з інших місцевостей у 

документі зазначається місце і дата виїзду з попереднього місця 

проживання. Містяться відомості і про вибуття окремих осіб чи цілих 

сімей з зазначенням дати та причин переселення.  

 Необхідно зазначити, що кожна нова ревізька “сказка” складалась на 

матеріалах попередньої ревізії. Тому родини записувались за тими 

номерами, що й раніше. Послідовність розміщення сказок  практично не 

змінювалась за виключенням тих випадків, коли син, створивши родину, 

змінював не тільки місце проживання, але й адміністративну приписку.  

 Слід звернути увагу на те, що вік осіб в ревізіях могли вказуватися 

невірно, і це затруднює генеалогічний пошук. 

 Ревізькі “сказки” Олександрівського повіту Катеринославської 

губернії шостої - дев'ятої ревізій (1811–1850 рр.) зберігаються у фонді 

Олександрівського повітового казначейства, десятої (1858 р.) – у фонді 

Олександрівської міської ратуші. 
  

Посімейні списки. 
 

Після відміни ревізій почали складатися посімейні списки. Ці списки 

за оформленням та складом відомостей досить схожі з ревізькими 

сказками. Однак, в деяких списках є відмінності: зазначена національність, 



віросповідання, замість віку записувалась точна дата народження (іноді – 

хрещення). 

Різновидом посімейних є посімейно-майнові списки. В них 

розміщена додаткова інформація про майновий стан родини. Але в них 

може бути зазначена тільки кількість членів сім'ї замість поіменного 

списку.   

Посімейні списки відклалися у фондах місцевих органів влади і 

управління, земельних відділах. 
 

 Списки виборців та громадян, позбавлених виборчих прав. 
 

 До зазначених списків записували громадян віком від 18 років. Дані, 

що могли вноситись: прізвище, ім'я та по батькові, вік (рік народження), 

національність, фах, соціальний стан, родинні зв'язки, адреса проживання, 

причини позбавлення виборчих прав. 

 Ці документи відклалися у фондах місцевих органів влади і 

управління та статистичних бюро. 
   

Списки: погосподарські  (подворні), платників прибуткового 

податку, платників обов'язкового страхування. Документи переписів 

1917 р., 1921 р., 1926 р., 1939 р.  
 

Відомості, що надаються у цих списках, досить різноманітні. Дані, 

що можуть надаватися: прізвище, ім'я та по батькові, вік, фах, соціальний 

та майновий стан, склад родини (кількісний), родинні зв'язки та літа членів 

сім'ї, національність. 

Списки відклалися у фондах місцевих органів влади і управління та 

статистичних бюро, «Бюро Всесоюзного перепису населення 1939 р. по 

Запорізькій області». 
 

 

 

 



Опікунські справи. 
 

Відомості, що містять опікунські справи: прізвище, ім'я та по 

батькові, дата смерті, склад родини з зазначенням віку, майновий стан. 

Справи зберігаються у фонді “Олександрівський міський сирітський 

суд”, фондах волосних правлінь та сільських управлінь.  
 

Межові книги. 
 

 Відомості, що містять межові книги: дата складання книги, 

прізвище, ім'я та по батькові власника та спадкоємців, родинні зв'язки, 

соціальний та майновий стан. 

 Книги зберігаються у фондах повітових землемірів та 

землевпорядкувальних комісій. 
 

2.2.3. Біографічні документи. 
 

Формулярні (послужні) списки та особові справи. 
 

 Формулярні (послужні) списки та особові справи містять біографічні 

дані: прізвище, ім'я та по батькові, вік, соціальний та майновий стан, склад 

родини з зазначенням віку, родинні зв'язки; в анкети, що складались після 

1917 р., вносилась національність. Крім цього є відомості  про професійну 

та громадську діяльність: фах, відомості про освіту, переміщення по 

службі, нагороди, заохочення та стягнення. Після 1917 р. стали додаватися 

такі відомості: належність до профспілки, партійність, військова 

повинність, наукові розробки, участь у з'їздах, революційна діяльність, 

участь у війнах, наявність родичів за межами СРСР.  

Формулярні списки священнослужителів знаходяться в клірових 

відомостях церков, в яких вони служили. Біографічні дані про 

духовенство, членів церковних рад релігійних громад містяться в 

реєстраційних картках. 



 Особова справа може включати послужний список, анкету, свідоцтво 

про народження, атестати та дипломи або їх копії, автобіографію, 

характеристики, довідки про роботу в інших установах, довідки про 

сімейний стан та місце проживання. 

 Ці документи знаходяться у фондах установ, підприємств і 

організацій. 
   

 Списки працівників установ, підприємств та організацій, учнів,    

           членів релігійних громад. 
 

Дані, що можуть надаватися у цих списках, досить різноманітні.: 

прізвище, ім'я та по батькові, вік (дата народження), фах, соціальний стан, 

склад родини, родинні зв'язки, національність. 

Списки відклалися у фондах установ, підприємств та організацій. 
 

 Документи про відношення до військової служби. 
 

 До комплексу цих документів відносяться анкети, посімейні списки 

призовників, об'яви про призов до лав армії, довідки.  

 В анкетах та посімейних списках призовників містяться ті ж самі 

відомості, що були зазначені раніше. 

 В об'явах про призов вказані такі дані: склад родини з зазначенням 

віку, віросповідання та рідна мова, сімейний стан, освіта та назви 

навчальних закладів, де навчався, фах, судимість, місце проживання.   

 Довідки, що містяться в цих справах, дуже різноманітні: виписки з 

метричних книг, про склад родини, місце постійного проживання,  

проходження військової служби. 

 Ці документи відклалися у фондах місцевих органів влади та 

управління. 
 

 

 

 



 Архівно-слідчі та фільтраційні справи. 
 

 Архівно-слідчі справи – це справи на громадян, репресованих 

позасудовими органами в 1919-1951 рр.  

 Фільтраційні справи – це справи на репатріантів, які повернулися з 

Німеччини на територію Запорізької області після закінчення ІІ Світової 

війни.  

 Справи містять біографічні дані: прізвище, ім'я та по батькові, вік, 

соціальний та майновий стан, склад родини з зазначенням віку, родинні 

зв'язки, національність, відомості про освіту, професійну та громадську 

діяльність: фах, судимість, належність до профспілки, партійність, 

військова повинність, революційна діяльність, участь у війнах, наявність 

родичів за межами СРСР.  

 Ці документи зберігаються у фонді Управління служби безпеки 

України по Запорізькій області.  
 

3. Оформлення тексту архівних довідок. 
 

 Оформлення результатів генеалогічних досліджень 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.  

 Текст архівних довідок  має відповідати суті запиту і не повинен 

містити зайвої інформації.  



Найменування установи-фондоутворювача в тексті довідки у 

першому згадуванні слід подавати повністю, у наступних припустиме 

вживання скороченого найменування. 

 У довідці треба наводити назви документів, їх дати і викладати 

відомості, що містяться в цих документах. Виклад слід подавати в 

хронологічній послідовності подій, а не документів, у яких вони 

висвітлюються. У тексті довідки слід наводити дані тільки за той період, за 

який виявлені відомості в документах. В тексті довідки можна наводити 

витяги з документів, беручи їх у лапки, і виправляти стилістичні та 

граматичні помилки, що були наявні в архівних документах.  

 Прізвище, ім′я та по батькові заявника потрібно записувати 

відповідно до архівних документів. Невідповідність їх написання в заяві 

(запиті) та архівних документах позначається словами “так у документах”, 

що беруться в дужки. Розбіжності частини даних, виявлених у документах 

архіву, та відомостей, викладених в заяві (запиті), теж позначається в 

тексті довідки словами “так у документах”. 

 При написанні дати назву місяця слід вказувати словами, а не 

цифрами  ( 15 жовтня 1990 р., а не 15.10.90). 

 Після тексту довідки вміщуються пошукові дані документів, що 

стали підставою для її складання (номери фондів, описів, справ, аркушів).  

 Якщо архівна довідка є неповною відповіддю на запит (в разі повної 

або часткової відсутності даних в документах чи  відсутності самих 

документів), то це необхідно обумовити  після підстави, вказавши причини 

відсутності,  та якщо це можливо, надати рекомендації куди ще можна 

звернутися за довідкою. 

 Архівна довідка оформляється державною мовою на бланку архіву за 

підписами директора та нач.відділу (виконавця) і засвідчується гербовою 

печаткою архівної установи.   
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