
Праграма ўступнага іспыту 

па дысцыпліне «Архівазнаўства» 

(для выпускнікоў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці 

"Дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання", якія 

паступаюць на скарочаны тэрмін навучання) 

 

Архiвазнаўства як навука. Аб’ект і прадмет архівазнаўства. Напрамкі 

ўзаемадзеяння архівазнаўства з іншымі навуковымі дысцыплінамі. 

Характарыстыка асноўных метадаў даследавання, якімі карыстаецца 

архiвазнаўства. Месца i роля гiсторыка-архiвiста ў сучаснай гуманітарнай 

навуцы. Мiжнародны этычны кодэкс архiвiстаў i яго асноўныя палажэннi. 

Архiвы ў старажытнабеларускiх княствах. Перадумовы з’яўлення 

дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі, 

асаблівасці іх палітычнага ладу. Асноўныя этапы палітычнага развіцця, сістэма 

кіравання Полацкага княства. Тураўская зямля: палітычная гісторыя і 

асаблівасці кіравання. Месца і роля царквы ў сістэме кіравання. Звесткi аб 

месцах захоўвання каштоўнасцей, кнiг i актаў старажытных беларускiх 

княстваў у крынiцах i гiстарычнай лiтаратуры. Сховiшчы дакументаў органаў 

улады. Архiвы манастыроў. Матэрыялы для пiсьма. 

Органы ўлады і кіравання Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). 

Дзяржаўны лад і адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне ВКЛ. Вялікі князь 

літоўскі. Рада, Сейм як органы ўлады ў ВКЛ. Канцылярыя ВКЛ. Вышэйшыя 

службовыя асобы ў сістэме кіравання. Эвалюцыя сістэмы мясцовага кіравання 

ВКЛ. Судовыя органы ВКЛ. Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай, 

сістэма органаў улады новай дзяржавы. Статут 1588 г. Спробы правядзення 

рэформ дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII ст. 

Архiўная справа ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм (XIV – другая палова 

XVIII стст.). Заканадаўчыя дакументы, што рэгламентавалi парадак стварэння, 

арганiзацыю захоўвання i выкарыстанне архiўных дакументаў ВКЛ. Метрыка 

ВКЛ — цэнтральны архiў вялiкакняжацкай канцылярыi. Гiсторыя ўтварэння 

архiва, яго структура, арганiзацыя працы. Царкоўныя, манастырскiя і 

прыватныя архiвы: склад дакументаў i iх выкарыстанне. 

Дзяржаўны лад Расійскай Імперыі ў апошняй трэці XVIII – першай 

палове ХІХ стст. Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай Імперыі, 

ажыццяўленне першых пераўтварэнняў. Арганізацыя самакіравання. 

Станаўленне міністэрскай сістэмы. Сенат, Дзяржаўны Савет. “Уласная Яго 

Імператарскай Вялікасці канцылярыя”. Змены ў сістэме мясцовага кіравання ў 

першай палове ХІХ ст. 

Органы ўлады і кіравання ў Расійскай Імперыі ў другой палове ХІХ – 

пачатку ХХ стст. Буржуазныя рэформы другой паловы XIX ст., асаблівасці іх 

правядзення на тэрыторыі Беларусі. Сістэма дзяржаўных органаў у 1880-х – 

1890-х гг. Рэвалюцыя 1905–1907 гг., змены ў сістэме органаў дзяржаўнага 

кіравання. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г., Часовы ўрад. Саветы рабочых, 

салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Падрыхтоўка Устаноўчага сходу. 

Беларускiя архiвы ў канцы XVIII – пачатку XX стст. Асноўныя вiды 

архiваў у беларускiх губернях i склад дакументаў, якiя захоўвалiся ў iх. 
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Вiленскi i Вiцебскi цэнтральныя архiвы старажытных актавых кнiг. Утварэнне i 

дзейнасць Вiленскай археаграфiчнай камiсii. Вiцебская вучоная архiўная 

камiсiя. Прыватныя архiвы ў ХIX – пач. ХХ стст. Архiвы рэлiгiйных канфесiй, 

прамысловых i камерцыйных структур, грамадскiх аб’яднанняў i органаў 

самакiравання ў канцы ХIХ — пач. ХХ стст. 

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Стварэнне беларускай 

дзяржаўнасці на савецкай аснове. I Усебеларускі з’езд у Мінску (снежань 

1917 г.). Рада Усебеларускага з’езда і яе выканаўчы камітэт – Народны 

Сакратарыят Беларусі. Рада БНР. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі. 

Абвяшчэнне ССРБ, сістэма яе органаў. Літоўска-Беларуская рэспубліка. Другое 

абвяшчэнне ССРБ. Фарміраванне дзяржаўнага апарату ў 1921–1922 гг.  

Органы ўлады і кіравання ў БССР у 1920-я – 1930-я гг. Утварэнне 

СССР. Органы ўлады і кіравання СССР і саюзных рэспублік. Змены ў сістэме 

кіравання эканомікай ва ўмовах “новай эканамічнай палітыкі”. Палітыка 

беларусізацыі. Канстытуцыя БССР 1927 г. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная 

будова і мясцовыя органы. Уплыў мадэрнізацыйнай палітыкі на сістэму 

кіравання. Рэжым адзінаасобнай улады І.В. Сталіна. Канстытуцыя СССР 1936 г. 

і Канстытуцыя БССР 1937 г. Мясцовыя органы кіравання і самакіравання на 

тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. 

Цэнтралiзацыя архiўнай справы на Беларусi ў 1918–1941 гг. Архiвы 

Беларусi ў перыяд замежнай ваеннай iнтэрвенцыi i грамадзянскай вайны. 

Стварэнне і дзейнасць Цэнтрархiва Беларусi. Гiстпарт. Усебеларускія 

канферэнцыі архiўных работнiкаў. Палажэнне аб Адзiным дзяржаўным 

архiўным фондзе БССР. Мерапрыемствы Урада БССР па вяртанні з-за мяжы 

архiўных дакументаў. Перадача архiўных устаноў у падпарадкаванне НКУС. 

Структура дзяржархiваў Беларусi, замацаваная ў Палажэннi аб Адзiным 

дзяржаўным фондзе СССР. 

Органы ўлады і кіравання напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны. Уключэнне тэрыторыі Заходняй Беларусі ў склад савецкай дзяржавы і 

стварэнне органаў Савецкай улады ў 1939 г. Дзейнасць надзвычайных органаў 

улады ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Перабудова цэнтральных органаў 

кіравання для патрэб ваеннага часу. Цэнтральны штаб партызанскага руху. 

Архiвы Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941–1945 гг.). 

Мерапрыемствы па эвакуацыi архiваў. Палiтыка нямецкiх улад у адносінах да 

беларускiх архiваў. Знiшчэнне архiўных дакументаў у часы акупацыi. Архiвы 

падпольных партыйных, камсамольскiх антыфашысцкiх органаў, партызанскiх 

фармiраванняў. Стан архiўных кадраў. Выкарыстанне дакументаў у мэтах 

аднаўлення вызваленых раёнаў. 

БССР у 1945 – пачатку 1990-х гг. Пасляваеннае аднаўленне народнай 

гаспадаркі. Выхад БССР на міжнародную арэну. Сацыяльна-эканамічнае 

развіццё БССР у другой палове 1950-х — першай палове 1980-х гг. Спробы 

дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў гады “адлігі”. 

Канстытуцыйнае замацаванне кіруючай ролі камуністычнай партыі. Роля 

Саветаў у грамадска-палітычным жыцці краіны. “Перабудова”. Распад СССР. 
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Архiўная справа на Беларусi ў другой палове 1940-х – 1980-я гг. 

Мерапрыемствы па аднаўленні сеткi архiўных устаноў. Удзел беларускiх 

архiвiстаў у дзейнасцi мiжнародных архiўных устаноў. Удасканальванне сеткi 

цэнтральных i мясцовых архiваў рэспублiкi ў 1960-я гг. Перадача Архiўнага 

ўпраўлення БССР з сiстэмы МУС у падначаленне Савета Міністраў БССР. 

Абасобленасць архiваў партыйных і дзяржаўных органаў. Удасканаленне 

нарматыўнай прававой і матэрыяльнай базы дзейнасцi архiваў. 

Сістэма органаў улады і кіравання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, органы ўлады і кіравання ў 

1991–1994 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. Прэзідэнт. Парламент. 

Урад. Фарміраванне і развіццё сістэмы рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага 

кіравання. Мясцовае кіраванне і самакіраванне. Органы суда, пракуратуры, 

дзяржаўнага кантролю, Следчы камітэт. 

Стан архiўнай справы ў Рэспублiцы Беларусь. Органы кiравання 

архiўнай справай. Сетка рэспублiканскiх архiўных устаноў. Перадача архiваў 

КПБ, ЛКСМБ у дзяржаўныя архiвы. Законы Рэспублiкi Беларусь “Аб 

Нацыянальным архiўным фондзе i архiвах у Рэспублiцы Беларусь”, “Аб 

архіўнай справе і справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь”: асноўныя палажэннi, 

роля ў развіцці архіўнай справы ў Беларусі. Станаўленне сістэмы прафесійнай 

адукацыі. Мiжнародныя архiўныя сувязi. Пытаннi рэстытуцыi i сумеснага 

выкарыстання дакументаў. 

Класiфiкацыя дакументаў Нацыянальнага архiўнага фонду (НАФ) 

Рэспублiкi Беларусь. Класiфiкацыя дакументаў: аб’екты i адзiнкi. Вызначэнне 

паняцця “архiўны фонд”. Прынцып непадзельнасцi фонда. Класiфiкацыя 

дакументаў у межах НАФ Рэспублiкі Беларусь. Прыкметы класiфiкацыi. 

Дзяржаўная i недзяржаўная часткі НАФ Рэспублiкі Беларусь. Значэнне 

класіфікацыі ў арганізацыі сеткі дзяржаўных архіваў. Размеркаванне 

дакументаў памiж дзяржаўнымi архiвамi. 

Класiфiкацыя дакументаў у межах архiва. Вiды архiўных комплексаў і 

прынцыпы іх утварэння. Фандаванне дакументаў. Фондавая прыналежнасць 

дакументаў. Храналагiчныя межы i канчатковыя даты дакументаў фонда. 

Фактары, якiя ўплываюць на храналагiчныя межы архiўнага фонда. 

Класiфiкацыя дакументаў у межах архiўнага фонда і iх 

сiстэматызацыя. Вызначэнне асноўных улікова-класіфікацыйных адзінак ў 

межах фонда. Прыкметы групiроўкi спраў. Прынцыпы і схемы сiстэматызацыi 

спраў. Парадак размеркавання спраў пры iх сiстэматызацыi. Арганiзацыя працы 

па сiстэматызацыi спраў у дзяржаўных архiвах. 
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Экспертыза каштоўнасцi дакументаў. Паняцце экспертызы 

каштоўнасцi. Прынцыпы і крытэрыi вызначэння каштоўнасцi дакументаў. 

Арганiзацыя і методыка правядзення экспертызы, яе асноўныя этапы. 

Нарматыўныя і метадычныя дакументы, якія рэгламентуюць вызначэнне 

каштоўнасці і тэрмінаў захавання дакументаў. Сістэма экспертных органаў: 

структура, задачы, функцыі. Афармленне вынiкаў экспертызы каштоўнасцi 

дакументаў. 

Камплектаванне НАФ Рэспублiкi Беларусь. Мэты i задачы 

камплектавання дзяржаўных архiваў. Крынiцы камплектавання, фактары i 

крытэрыi іх вызначэння. Паняцце аб профiлі дзяржаўнага архiва. Спiсы ўстаноў 

– крынiц камплектавання. Арганiзацыя работы па складанні i вядзенні спiсаў. 

Прыём дакументаў на дзяржаўнае захоўванне, формы прыёму. Тэрмiны 

ведамаснага захоўвання дакументаў. Парадак прыёму дакументаў на 

дзяржаўнае захоўванне. 

Архівы дзяржаўных органаў і іншых арганізацый. Нарматыўныя 

прававыя і метадычныя дакументы па арганiзацыi працы архiваў дзяржаўных 

органаў і іншых арганізацый. Задачы i функцыi архiваў дзяржаўных органаў і 

іншых арганізацый. Палажэнне аб архiве арганiзацыi. Склад дакументаў, 

арганiзацыя працы архiваў дзяржаўных органаў і іншых арганізацый. 

Арганiзацыя экспертызы каштоўнасцi дакументаў у архiвах дзяржаўных 

органаў і іншых арганізацый. 

Улiк дакументаў НАФ Рэспублiкi Беларусь. Прызначэнне ўлiку 

архiўных дакументаў. Прынцыпы арганiзацыi ўлiку. Сiстэмы ўлiку. Асноўныя i 

дапаможныя ўлiкавыя дакументы. Формы цэнтралiзаванага ўлiку дакументаў 

дзяржаўнага архiва. Улiк у архiвасховiшчах. Арганiзацыя ўлiку прыёму, 

захавання, выбыцця дакументаў i руху спраў у дзяржаўным архiве. 

Забеспячэнне захаванасцi дакументаў НАФ Рэспублiкi Беларусь. 

Неабходнасць забеспячэння захаванасцi дакументаў. Стварэнне аптымальных 

умоў для iх захоўвання. Сродкi захоўвання дакументаў. Размяшчэнне 

дакументаў у сховiшчах. Парадак выдачы спраў з архiвасховiшчаў. Праверка 

наяўнасцi i стану спраў. Крытэрыi выяўлення асаблiва каштоўных дакументаў і 

ўмовы іх захавання. 

Сiстэма навукова-даведачнага апарату да дакументаў НАФ 

Рэспублiкi Беларусь. Задачы i структура навукова-даведачнага апарату (НДА). 

Сiстэма НДА. Дыферэнцыраваны падыход да стварэння i развiцця НДА. 

Вядзенне картатэкi ўлiку стану НДА фондаў дзяржаўнага архiва. 

Аўтаматызаваныя сістэмы НДА. 

Апiсанне спраў. Складанне і структура загалоўкаў. Асаблівасці 

адлюстравання ў загалоўках зместу справы. Анатаванне дакументаў. 

Вызначэнне крайнiх дат. Нумарацыя лiстоў у справе. Складанне завяральнага 

запiсу. Афармленне вокладкі справы. 

Складанне вопiсаў. Функцыi і віды вопiсаў. Методыка складання 

вопісаў. Дапаможны даведачны апарат. Гiсторыка-архiўная даведка. Парадак 

зацвярджэння і ўзгаднення вопісаў. 
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Архiўныя каталогi. Сiстэма каталогаў. Схемы сiстэматызацыi 

дакументнай iнфармацыi ў каталогах. Каталагiзацыя дакументаў. Адбор спраў i 

дакументаў да тэматычнай распрацоўкi. Апiсанне дакументаў на каталожных 

картках. Асаблiвасцi апiсання дакументаў у залежнасцi ад вiду каталога. 

Стварэнне i вядзенне каталогаў. 

Архiўныя даведнiкi. Прызначэнне даведнiкаў, iх тыпы. Схемы 

пабудовы. Складанне характарыстык фондаў. Навукова-даведачны апарат да 

даведнiкаў. Агляды дакументаў. Стварэнне аўтаматызаваных iнфармацыйна-

пошукавых сiстэм па дакументах архiваў. 

Выкарыстанне дакументаў НАФ Рэспублiкi Беларусь. Навукова-

iнфармацыйная дзейнасць дзяржаўных архiваў. Мэты выкарыстання 

дакументаў. Ініцыятыўнае інфармаванне. Арганiзацыя працы даследчыкаў у 

чытальнай зале. Арганiзацыя выстаў архiўных дакументаў. Выкананне запытаў. 

Выкарыстанне архiўных дакументаў у сродках масавай iнфармацыi. Выдача 

дакументаў у часовае карыстанне. Улiк выкарыстання дакументаў у 

дзяржаўных архiвах. 
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