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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Праграма ўступнага іспыту па спецыяльнасці 05.25.02 

«Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства (гістарычныя навукі)» 

складзена з улікам патрабаванняў да ўступных выпрабаванняў, якія вызначаны 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Змест праграмы носіць комплексны і міждысцыплінарны характар і 

арыентаваны на выяўленне ў паступаючых агульнапрафесійных і 

спецыяльных ведаў і ўменняў. Асоба, якая паступае ў аспірантуру па 

спецыяльнасці 05.25.02 «Дакументалістыка, дакументазнаўства, 

архівазнаўства (гістарычныя навукі)» павінна: 

ведаць: 

– агульныя якасці дакумента як крыніцы і носьбіта інфармацыі; 

– формы справаводнай дакументацыі і метады яе апрацоўкі; 

– гісторыю развіцця дакументазнаўчых і архівазнаўчых даследаванняў; 

– фундаментальныя і прыкладныя праблемы дакументазнаўства і 

архівазнаўства і асноўныя метады іх вырашэння; 

 асноўныя тэндэнцыі развіцця галіны прафесійнай дзейнасці; 

 падыходы да арганізацыі накаплення, захавання, уліку і выкарыстання 

дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь;  

 прынцыпы і метады архіўнага менеджменту і маркетынгу; 

умець: 

 аналізаваць стан дакументацыйнага забеспячэння дзейнасці канкрэтнай 

арганізацыі і распрацоўваць праектныя рашэнні па яго ўдасканаленні; 

 адптаваць і забяспечваць эфектыўнае прымяненне наяўных 

праграмных і апаратных рашэнняў для вырашэння задач 

дакументацыйнага, інфармацыйнага забеспячэння кіравання; 

 дыялектычна думаць і аргументаваць свой пункт гледжання, 

аналізаваць факты і прагназаваць развіццё падзей, распрацоўваць 

рашэнні з улікам эканамічных, сацыяльных і этычных патрабаванняў, 

ацэньваць гістарычныя і сучасныя праблемы і тэндэнцыі; 

 праводзіць экспертызу каштоўнасці дакументаў, фарміраваць справы, 

апісваць дакументы; 

 ажыццяўляць камплектаванне і ўлік архіўных дакументаў; 

 арганізоўваць ўмовы захоўвання архіўных дакументаў; 

 выкарыстоўваць дакументы ў даведачна-інфармацыйных і іншых 

мэтах, у тым ліку з выкарыстаннем сучасных інформацыйных 

тэхналогій; 

валодаць: 
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 прыёмамі даследавання структуры дакументальна-інфармацыйных 

рэсурсаў аператыўнага і рэтраспектыўнага характару; 

 метадамі архіўнай эўрыстыкі; 

 навыкамі і методыкай выкладання гісторыі і дакументазнаўчых 

дысцыплін; 

 здольнасцямі самастойнага аналізу гістарычных падзей і іх 

выкарыстання ў працэсе даследавання і выкладання. 

Апісанне формы і працэдуры ўступнага выпрабавання 

Уступнае выпрабаванне з’яўляецца працэдурай конкурснага адбору. 

Арганізацыя правядзення конкурсу і прыёму асоб для навучання ў 

аспірантуры здзяйсняе прыёмная камісія ў адпаведнасці з Палажэннем аб 

прыёмнай камісіі ўстановы вышэйшай адукацыі. Уступныя іспыты 

праводзяцца згодна з раскладам, зацверджаным старшынёй прыёмнай камісіі 

БДУ. 

Правядзенне ўступнага іспыту здзяйсняецца ў форме вуснага адказу, на 

беларускай альбо рускай мове. 

Склад экзаменацыйнай камісіі зацвярджаецца загадам рэктара БДУ. 

Пры правядзенні ўступнага выпрабавання ў вуснай форме час 

падрыхтоўкі абітурыента да адказу складае не менш чым 30 хвілін і не 

павінен перавышаць 90 хвілін, а працягласць адказу не больш чым 15 хвілін. 

Для ўдакладнення экзаменацыйнай адзнакі абітурыенту могуць быць 

зададзены дадатковыя пытанні ў адпаведнасці з праграмай уступнага 

выпрабавання. 

Ацэнка ведаў асоб, якія паступаюць у аспірантуру, здзяйсняецца па 

дзесяцібальнай шкале, станоўчай з’яўляецца адзнака не ніжэй за «шэсць». 

Пры правядзенні ўступнага іспыту ў вуснай форме экзаменацыйная 

адзнака аб’яўляецца пасля завяршэння апытання ўсіх абітурыентаў, якія 

праходзяць выпрабаванне. 

Характарыстыка структуры экзаменацыйнага білета 

Экзаменацыйны білет складаецца з пытанняў па вучэбнай дысцыпліне 

«Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства». Экзаменацыйны 

білет складаецца з трох тэарэтычных пытанняў, якія дазваляюць ацаніць 

атрыманыя ў працэсе навучання на І і ІІ ступені вышэйшай адукацыі веды.  

Крытэрыі ацэньвання адказу на ўступным іспыце 

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале.  

10 (дзесяць) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту, а таксама па пытаннях, якія выходзяць за іх межы; 

дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, стылістычна граматнае, 
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лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; бездакорнае 

валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго эфектыўна 

выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні прафесійных задач; выразная 

здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў 

нестандартнай сітуацыі; поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры па дысцыпліне, па якой праводзіцца ўступны іспыт; уменне 

свабодна арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках, даваць ім 

крытычную ацэнку; выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых навук. 

9 (дзевяць) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

стылістычна граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні 

білета; валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў 

межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 

арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

8 (восем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; 

валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі 

ў межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 

арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

7 (сем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна 

правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць 

абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем, уменне 

яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных 

задач; свабоднае валоданне тыпавымі рашэннямі ў рамках праграмы; 

засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім аналітычную ацэнку 
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6 (шэсць) балаў:  

дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, 

пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне 

рабіць абагульненні і абгрунтаваныя высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 

ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім параўнальную ацэнку. 

5 (пяць) балаў:  

дастатковыя веды ў аб'ёме праграмы ўступнага іспыту; выкарыстанне 

навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў 

на пытанні білета, уменне рабіць высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 

ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках і даваць ім параўнальную ацэнку. 

4 (чатыры) балы:  

дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае 

выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць высновы без істотных 

памылак; валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго 

выкарыстоўваць у вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; уменне 

арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных 

дысцыплінах і даваць ім ацэнку. 

3 (тры) балы:  

недастаткова поўны аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 

праграмай ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад 

адказаў на пытанні білета з істотнымі лагічнымі памылкамі; слабое 

валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін; некампетэнтнасць ў 

вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; няўменне арыентавацца ў 

асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках.  

2 (два) балы:  

фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; веданне асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных праграмай 

ўступнага іспыту; няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію, 
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наяўнасць у адказе грубых лагічных памылак.  

1 (адзін) бал:  

адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; адмова ад адказу; няяўка на ўступны іспыт без 

паважнай прычыны. 

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ 

1. Паняцці "інфармацыя" і "дакумент". Узнікненне дакумента, яго 

прызначэнне. Эвалюцыя зместу паняцця "дакумент". Ўласцівасці дакументнай 

інфармацыі. 

2. Сувязь дакументазнаўства, дакументалістыкі з іншымі навуковымі 

дысцыплінамі, метады даследавання дакументазнаўчых праблем. 

3. Функцыі дакументаў. Значэнне вывучэння функцый дакументаў. 

4. Спосабы дакументавання. Развіццё традыцыйных спосабаў 

дакументавання. Прававое рэгуляванне працэсу документообразования. 

5. Тэхнічнае і кинофотофонодокументирование. Сучасныя спосабы 

дакументавання з выкарыстаннем новых тэхналогій. 

6. Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі. Уплыў носьбіта інфармацыі на 

даўгавечнасць і кошт дакумента. 

7. Арыгінальнасць і капійныя дакумента. Паняцце арыгінала, 

арыгінала. Віды копій. 

8. Стварэнне і развіццё традыцыйнай формы дакумента. Фармуляр 

тэкставага дакумента Вялікага княства Літоўскага XVI – XVII стст. 

9. Фармуляр тэкставага дакумента Расійскай імперыі XVIII ст. 

10. Фармуляр тэкставага дакумента XIX – пачатку ХХ стст. 

11. Развіццё фармуляра тэкставага дакумента савецкай эпохі. 

12. Фармуляр сучаснага кіраўніцкага дакумента. Склад рэквізітаў, іх 

характарыстыка. Індывідуальны і тыпавы фармуляры, фармуляр-узор. 

13. Віды бланкаў і патрабаванні да іх распрацоўцы. 

14. Пазначэнне віду і адрасата ў сучасных кіраўнічых дакументах. 

Знешняе і ўнутранае ўзгадненне дакумента. 

15. Рэквізіты, якія надаюць юрыдычную сілу дакумента. 

16. Паняцце "тэкст дакумента". Лагічная структура тэксту. 

17. Асаблівасці фармуляра нарматыўных прававых актаў Рэспублікі 

Беларусь. Спецыфіка абазначэння структурных частак і дат у іх тэкстах. 

18. Уніфікацыя тэксту дакумента. Ўніфікаваная сістэма арганізацыйна-

распарадчай дакументацыі Рэспублікі Беларусь. 

19. Паняцце “сістэмы дакументацыі”. Прыкметы, падставы 

класіфікацыі. Складванне сістэм дакументацыі. Функцыянальныя, галіновыя і 

ведамасныя сістэмы на сучасным этапе. 
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20. Уплыў ўкаранення вылічальнай тэхнікі на адукацыю дакументаў. 

Праблема прававога рэжыму дакумента, створанага ў электроннай форме. 

21. Напрамкі ўдасканалення дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

22. Віды вопісаў спраў, патрабаваннi да iх складання. 

23. Захоўванне дакументаў і арганізацыя работы з імі ў структурных 

падраздзяленнях ўстановы. 

24. Наменклатура спраў арганізацыі. Віды наменклатур, іх асаблівасці, і 

прызначэнне. 

25. Патрабаванні да складання наменклатуры спраў. 

26. Фарміраванне спраў у арганізацыях розных узроўняў кіравання. 

Прынцыпы сістэматызацыі дакументаў. 

27. Аўтаматызаваныя сістэмы кантролю за выкананнем дакументаў. 

28. Кантроль выканання дакументаў: тэрміны выканання, тэхналогія 

кантрольных аперацый. 

29. Паняцце «фарміраванне спраў». Сучасная нарматыўная і метадычная 

база, якая вызначае патрабаванні да фарміравання спраў у справаводстве. 

30. Падрыхтоўка і перадача спраў у архіў арганізацыі. 

31. Пабудова інфармацыйна-пошукавых сістэм (ІПС) ручнога тыпу і 

аўтаматызаваныя ІПС. 

32. Рэгістрацыя дакументаў: прынцыпы, характарыстыка 

рэгістрацыйных формаў, індэксаванне дакументаў ва ўмовах традыцыйнай 

апрацоўкі. 

33. Правілы арганізацыі руху ўнутраных дакументаў. 

34. Арганізацыя працы з выходнымі дакументамі. 

35. Прыём, праходжанне і парадак выканання паступаючых дакументаў. 

36. Ўплыў аўтаматызацыі апрацоўкі інфармацыі на колькасныя і 

якасныя характарыстыкі дакументаабароту. Аўтаматызаваныя сістэмы 

дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

37. Вызначэнне паняцця “дакументаабарот”. Прынцыпы і метадычныя 

асновы арганізацыі дакументазвароту. 

38. Паняцце «дакументацыйнае забеспячэнне кіравання». Ацэнка 

сучаснага стану дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

39. Арганізацыя службы дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

Задачы і функцыі службы, службовы і колькасны склад. 

40. Фактары, якія ўплываюць на арганізацыю і тэхналогію 

дакументацыйнага забеспячэння кіравання ва ўстановах розных узроўняў 

кіравання і формаў уласнасці. 

41. Архівазнаўства як комплексная навуковая дысцыпліна. Аб'ект і 

прадмет архівазнаўства. 
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42. Кампаненты архівазнаўства. Аб’ект і прадмет. Функцыі, прынцыпы 

і метады. 

43. Месца архівазнаўства ў шэрагу спецыяльных гістарычных 

дысцыплін. Этапы развіцця архіўнай справы. 

44. Узнікненне архіваў на беларускіх землях у Х – пачатку XIV ст. 

45. Нарматыўнае рэгуляванне справаводства і архіўнай справы ў 

Вялікім Княстве Літоўскім (XIV – другая палова XVIII ст.). 

46. Арганізацыя і структура цэнтральнага архіва Вялікага княства 

Літоўскага. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. 

47. Судовыя, канфесійныя і прыватнаўласніцкія архівы Вялікага княства 

Літоўскага. 

48. Беларускiя архiвы ў канцы XVIII – пачатку XX ст. 

49. Канфесійныя архівы Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст. 

50. Дзейнасць беларускіх архіваў па публікацыі дакументаў у другой 

палове XIX – пачатку ХХ ст. Стварэнне губернскіх вучоных архіўных камісій, 

іх задачы і дзейнасць. 

51. Цэнтралізацыя архіўнай справы ў Беларусі ў 1920-х–1930-х гг. 

Архіўная справа ў Заходняй Беларусі 

52. Архівы Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

53. Архіўная справа ў Беларусі ў 1944–1991 гг. 

54. Архіўная справа ў Рэспубліцы Беларусь (з 1991 г.). 

55. Пытаннi рэстытуцыi i сумеснага выкарыстання дакументаў 

беларускiх архiваў, якiя знаходзяцца па за межамi Беларусi. 

56. Роля міжнародных архіўных устаноў і арганізацый у развіцці 

архівазнаўства. 

57. Прававое забеспячэнне дзейнасці архіваў у сучасных умовах. 

58. Арганізацыя архіўнай справы ў Расійскай імперыі і яе беларускіх 

губернях у першай палове XIX ст. Археаграфічная дзейнасць у Беларусі ў 

першай палове XIX ст. 

59. Класіфікацыя дакументаў у межах дзяржаўнага архіва, архіўнага 

фонду. Фандаванне. 

60. Арганізацыя і методыка правядзення экспертызы каштоўнасці 

дакументаў у архіве. 

61. Заканадаўчыя акты і правілы, якія рэгламентуюць арганізацыю і 

парадак камплектавання дзяржаўных і галіновых архіваў. 

62. Сістэма ўліку архіўных дакументаў. Асноўныя і дапаможныя 

ўліковыя дакументы і даведнікі. 

63. Камплектаванне дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь. 

64. Улiк дакументаў у архіве. 

65. Забеспячэнне захаванасці дакументаў НАФ Рэспублікі Беларусь. 
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66. Прызначэнне, склад і функцыі сістэмы навукова-даведачнага апарата 

ў архівах. 

67. Тэарытычныя аспекты апісання дакументнай рэтраспектыўнай 

інфармацыі. 

68. Гiсторыка-архiўная даведка ўстановы-фондаўтваральнiка. 

69. Катэгорыі архіўных фондаў. 

70. Мэты i формы выкарыстання рэтраспектыўнай дакументнай 

інфармацыі. Аўтаматызацыя працэса выкарыстання архіўных дакументаў. 

71. Формы выкарыстання архіўных дакументаў у сацыяльна-прававой 

сферы (архіўныя даведкі, архіўныя выпіскі, архіўныя копіі). 

72. Кiраванне архівам арганізацыі і дзяржаўным архiвам. 

73. Арганізацыя працы ў дзяржаўных архівах і менеджмент архіўнай 

справы. 

74. Маркетынгавая дзейнасць архіўных устаноў. 

75. Архіўныя праекты ў Інтэрнэце. 
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ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 

 

Раздзел 1. ГІСТОРЫЯ І АРГАНІЗАЦЫЯ СПРАВАВОДСТВА І 

АРХІЎНАЙ СПРАВЫ 

Тэма 1.1. Узнікненне архіваў на беларускіх землях у Х – пачатку 

XIV ст. Архівы ў дзяржаўных феадальных утварэннях на тэрыторыі сучаснай 

Беларусі. Звесткi аб месцах захоўвання каштоўнасцей, кнiг i актаў 

старажытных беларускiх княстваў (Полацкага, Турава-Пiнскага, Мiнскага). 

Сховiшчы дакументаў органаў улады, прыватных асоб, канфесіянальных 

устаноў. Асноўныя віды дакументаў. Спосабы iх захоўвання. Матэрыял для 

пiсьма: пергамен, бяроста, васкавыя таблічкі. Скрутак, кодэкс, берасцяныя 

граматы. 

Тэма 1.2. Арганізацыя справаводства і архіўнай справы ў Вялікім 

Княстве Літоўскім (XIV – другая палова XVIII ст.). Дзяржаўны лад ВКЛ i 

яго уплыў на арганiзацыю архiўнай справы. Фармуляр тэкставага дакумента 

Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVII стст. Пераход ад сярэднявечнага 

дакумента да дакумента новага часу. Уплыў традыцый, закона і еўрапейскай 

практыкі на складванне фармуляра дакумента. Заканадаўчае замацаванне 

патрабаванняў да складання і афармлення дакументаў. Спецыфіка 

абазначэння назвы віду дакумента, указанне аўтара і ўкладальніка дакумента. 

Абазначэнне адрасата, указанняў на наяўнасць дадаткаў, сведак здзяйснення 

акту, месца складання (выдання). Асаблівасці  датавання дакументаў. 

Пацвярджэнне дакумента. Пячатка, як асноўны пацвярджаючы рэквізіт 

дакумента XVI - XVII стст. Віды пячатак, спосабы іх прымацавання. Месца і 

характар подпісаў дакумента. Выкарыстанне стэрэатыпных пісарскіх формул 

для пацвярджэння дакументаў. Тэкст дакумента, яго кампазіцыя і 

структурнае дзяленне. Мова дакументаў. Асаблівасці сінтаксічнай пабудовы 

тэкстаў. Асаблівасці фармуляра лацінамоўных дакументаў.  

Метрыка ВКЛ. Гiсторыя ўтварэння архiва, яго структура, арганiзацыя 

працы. Заканадаўчыя дакументы, якімі рэгламентавалася арганізацыя 

захоўвання і выкарыстання архіўных дакументаў. Характарыстыка асноўных 

груп дакументаў, што ўваходзiлi ў склад Метрыкi ВКЛ (кнiгi запiсаў, судных 

спраў, публiчных спраў, кнiгi данiн, пасольскiя кнiгi, кнiгi арэнд i iнш.). 

Умовы захоўвання. Арганiзацыя канцлерам ВКЛ Л.Сапегай у 1594 г. 

перапiскi старых спраў кнiг Метрыкi ВКЛ і іх выкарыстанне. 

Гісторыя перамяшчэння Метрыкі ВКЛ і яе даследаванне. Складанне 

навукова-даведачнага апарату і апісанне кнiг Метрыкi ВКЛ падчас яе 

знаходжання ў гiстарычных архiвах Расii (Л.М. Зельвяровiч (1883 г.), С.Л. 

Пташыцкi (1887 г.), супрацоўнiкi Маскоўскага архiва Мiнiстэрства юстыцыi 

(1915 г.)). Асноўныя публiкацыi дакументаў Метрыкi ВКЛ ў 1883 – 1928 гг. i 
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iх значэнне для вывучэння палiтычнай, сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi i 

гiсторыi культуры Беларусi XV–XVIII стст.  

Структура мясцовых органаў улады ВКЛ і Рэчы Паспалітай (мясцовыя 

князi, ваяводы, старасты, намеснiкi-дзяржаўцы, цiвуны, войты, бурмiстры i 

iнш.) i iх архiвы. Судовыя архiвы (Галоўнага лiтоўскага трыбунала, 

Задворнага асэсарскага суда, земскiх, гродскiх, падкаморскiх i iнш.). 

Канфесіянальныя і прыватнаўласніцкія архівы ВКЛ і Рэчы Паспалітай (т.зв. 

«Архiў заходне-рускiх унiяцкiх мiтрапалiтаў», архiвы Мiнскай, Полацкай 

духоўных кансiсторый, князей Сапегаў у Дзярэчыне, Радзiвiлаў у Нясвiжы, 

графаў Храптовiчаў у Шчорсах i iнш.).  

Тэма 1.3. Беларускiя архiвы ў канцы XVIII – пачатку XX ст. 

Фармуляр тэкставага дакумента Расійскай імперыі XVIII ст. 

Распаўсюджванне на беларускія землі сістэмы расійскага справаводства. 

Пераход ад фармуляра дакумента ВКЛ да фармуляра Расіі. Заканадаўчыя і 

нарматыўныя акты Расіі аб складанні і афармленні дакументаў. Уплыў 

іерархіі "улад і месцаў" на развіццё відаў і разнавіднасцяў дакументаў. 

Пазначэнне аўтара і яго месца ў фармуляры дакумента. Тэкст дакумента. 

Роля заканадаўчых актаў XVIII ст. ва ўніфікацыі тэксту пэўных відаў 

дакументаў. Загаловак да тэксту, яго прызначэнне і месца. Пацвярджэнне 

дакументаў. Скрэпа. Пячаткі і правілы карыстання імі. Адзнакі, іх віды, 

прызначэнне і месца ў фармуляры. 

Фармуляр тэкставага дакумента XIX - пачатку ХХ ст. Рэгламентацыя 

заканадаўчымі актамі парадку складання і афармлення дакументаў. 

Пазначэнне віду, аўтара дакументаў, іх месца ў фармуляры. З'яўленне бланка. 

Асаблівасці адрасавання дакументаў і афармлення даты. Змены ў парадку 

афармлення подпісу розных відаў дакументаў. Прастаўленне пячатак. 

Характар адзнак на дакументах. Структура тэксту дакумента. 

Агульнадзяржаўная ўніфікацыя дакументаў і структуры тэкстаў. 

Лёсы архіваў дзяржаўных і недзяржаўных устаноў ВКЛ і Рэчы 

Паспалітай пасля падзелаў дзяржавы. Расiйскае заканадаўства аб губернскiх 

архiвах. Асноўныя вiды архiваў у беларускiх губернях (губернскiх 

праўленняў, казённых палат, судовых i палiцэйскiх устаноў, кансiсторый i 

iнш.) i склад дакументаў, якiя захоўвалiся ў iх. Сетка ведамасных архiваў па 

ўдакладненаму адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму падзелу Беларусi 1802 г. 

Вайна 1812 г. i лёс беларускiх архiваў. Утварэнне ў беларускiх губернях 

органаў мясцовага самакiравання i iх архiвы. Пачатак археаграфiчнай 

дзейнасцi (І.І. Грыгаровіч, І.М. Даніловіч, І.М. Лабойка і інш.). 

Вiленскi i Вiцебскi цэнтральныя архiвы старажытных актавых кнiг: 

асноўныя напрамкi iх дзейнасцi, склад дакументаў. Утварэнне i дзейнасць 

Вiленскай археаграфiчнай камiсii (1864–1915 г.). Лiквiдацыя ў 1903 г. 
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Вiцебскага архiва старажытных актаў. Стварэнне і дзейнасць Вiцебскай 

вучонай архiўнай камiсiі (1909–1919 гг.). Стварэнне Вiцебскага аддзялення 

Маскоўскага археалагiчнага iнстытута (1911 г.). А.П. Сапуноў, Б.Р. Брэжга i 

iнш. i iх уклад у дзейнасць камiсii. Канфесіянальныя і прыватнаўласніцкія 

архівы. Архівы ў перыяд Першай сусветнай вайны, Часовага ўрада. 

Тэма 1.4. Справаводства і архіўная справа ў Беларусі 1920-я гг.-

1941 г. Архiвы Беларусi ў перыяд рэвалюцыйных падзей і ваенных дзеянняў 

1917–1921 гг. Архiў Беларускай Народнай Рэспублiкi (БНР). Удзел 

супрацоўнiкаў Вiцебскай, Петраградскай, Смаленскай вучоных архiўных 

камiсiй у захаваннi ведамасных i прыватных архiваў. Дэкрэт СНК РСФСР ад 

1 чэрвеня 1918 г. «Аб рэарганiзацыi i цэнтралiзацыi архiўнай справы ў 

РСФСР» i яго значэнне. Арганiзацыя архiва Мiнскага Савета (снежань 1918 

г.). Спроба цэнтралiзацыi архiўнай справы ў Лiтоўска-Беларускай ССР. 

Рэарганiзацыя архiўнай справы згодна Палажэнню СНК РСФСР ад 

31  сакавiка 1919 г. «Аб губернскiх архiўных фондах». Магiлёўскi i Вiцебскi 

губернскiя архiвы. Стварэнне i дзейнасць архiўнай секцыi пры аддзеле аховы 

помнiкаў мiнуўшчыны i аддзеле Наркамасветы БССР (красавiк 1920 г.), 

Мiнскай вучонай камiсii пры Акадэмiчным цэнтры Наркамасветы БССР 

(чэрвень 1921 г.). Макулатурныя кампанii. Лiквiдацыя Вiцебскага аддзялення 

Маскоўскага археалагiчнага iнстытута (1922 г.). Стварэнне Цэнтрархiва 

Беларусi (жнiвень 1922 г.). Гiстпарт. Архiвы КП(б)Б i ЛКСМБ. 

Цэнтралiзацыя архіўнай справы ў БССР. Сетка дзяржаўных архіваў. 

Першая Ўсебеларуская канферэнцыя архiўных работнiкаў (май 1924 г.). 

Першы з’езд даследчыкаў беларускай археалогii i археаграфii (1926 г.). 

Палажэнне аб Адзiным дзяржаўным архiўным фондзе Беларусi (май 1927 г.) і 

яго склад. Стварэнне Цэнтральнага архiўнага ўпраўлення пры Прызiдыўме 

ЦВК БССР (1927 г.). Сетка архiваў. Формы i метады ўзмацнення 

цэнтралiзацыi архiўнай справы. Арганiзацыя раённых дзяржархiваў. 

Рэарганізацыя архіўных устаноў (1938 г.), перадача архiўных устаноў у 

падпарадкаванне НКУС (1938 г.). Станаўленне архiўнай справы ў Заходняй 

Беларусi. Беларускi замежны архiў. 

Арганізацыя выкарыстання архіўных дакументаў, стан метадычнай і 

навукова-даследчай работы ва ўмовах таталітарнай сістэмы. Структура 

дзяржаўных архіўных устаноў (1941 г.).  

Тэма 1.5. Архiвы Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941–

1945 гг.). Эвакуацыя архіўных дакументаў, палітыка нямецкіх уладаў на 

акупіраванай тэрыторыі. Пастанова СНК БССР ад 21 жнiуня 1942 г. “Аб 

мерах паляпшэння захаванасцi архiўных дакументаў, эвакуiраваных з БССР”. 

Захаванне дакументацыі савецкіх вайсковых і падпольных фарміраванняў. 

Дзейнасць камісіі па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны пры пры ЦК КП(б)Б. 
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Канферэнцыя архiвiстаў СССР у Маскве (чэрвень 1943 г.) i удзел у яе 

працы беларускiх архiвiстаў. Дзейнасць сумесных аператыўных груп НКУС i 

груп архiўных спецыялiстаў па ўзнаўленні архiўных фондаў. Рээвакуацыя 

архiваў. Дзейнасць па навукова-тэхнiчнай апрацоўцы дакументаў. Стан 

архiўных кадраў. Выкарыстанне дакументаў у мэтах аднаўлення вызваленых 

раёнаў. 

Тэма 1.6. Архiўная справа ў БССР у 1945–1990 гг. Узнаўленне 

дзейнасці сеткі архіўных устаноў. Упарадкаванне дакументальных 

матэрыялаў архiўнага фонду БССР. Арганізацыя выкарыстання архіўных 

матэрыялаў. Палажэнне аб раённых (гарадскiх) дзяржаўных архiвах (1957 г.).  

Удзел беларускіх архівістаў у дзейнасці міжнародных архіўных 

арганізацый. Удасканаленне сеткі цэнтральных і мясцовых архіваў БССР у 

1960–80-я гг. Перадача архіўнага ўпраўлення БССР у падпарадкаванне 

Савета Міністраў. Навуковая дзейнасць архіўных устаноў у 1960–80-я гг. 

Уплыў вынiкаў Чарнобыльскай трагедыi на захаванасць часткi Дзяржаўнага 

архiўнага фонда Беларусi. Адасобленнасць ведамасных архiваў (КПБ, КДБ, 

Мiнiстэрства замежных спраў, Мiнiстэрства ўнутраных спраў, Акадэмii 

навук БССР i г.д.). Палажэнне аб Дзяржаўным архiўным фондзе СССР 

(1980 г.). Удасканаленне нарматыўнай прававой базы дзейнасцi архiваў. 

Тэма 1.7. Развіццё справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы 

Беларусь. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Грамадзянскі кодэкс 

Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчыя акты і іншыя нарматыўныя прававыя 

акты. Дзяржаўныя стандарты і ўніфікаваныя сістэмы дакументацыі. 

Метадычныя дакументы Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. 

Перыядычныя выданні.  

Удасканаленне нарматыўнай прававой базы дзейнасцi архiваў. 

Дзяржаўнае кiраванне НАФ i архiвамi Рэспублiкi Беларусь. Сучасная сетка 

архiўных устаноў. Рэфармаванне рэспублiканскiх, абласных i занальных 

дзяржаўных архiваў.  

Выдавецкая дзейнасць архіўных устаноў. Архіўныя даведнікі. 

Дзейнасць грамадскiх арганiзацый па выяўленні архiўных дакументаў па 

гiсторыi Беларусi, якiя знаходзяцца па-за межамi рэспублiкi. Перадача 

архiваў КПБ, ЛКСМБ у Дзяржаўны архiўны фонд. Пачатак дзейнасцi 

Беларускага таварыства архiвiстаў (верасень 1990 г.). Падрыхтоўка 

спецыялiстаў на гiсторыка-архiўным аддзяленнi БДУ. Месца i роля 

гiсторыка-архiвiста ў сучаснай гiстарычнай навуцы i культуры ўвогуле. 

Асноўныя мерапрыемствы архіўнай галіны. Перыядычныя выданні галіны і 

ўстаноў. 
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Мiжнародныя архiўныя сувязi і праекты. Пытаннi рэстытуцыi i 

сумеснага выкарыстання дакументаў беларускiх архiваў, якiя знаходзяцца па 

за межамi Беларусi. 

 

Раздзел 2. ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА 

Тэма 2.1. Дакументазнаўства як навуковая дысцыпліна 

Дакумент – асноўны аб'ект дакументазнаўчых даследаванняў. Роля 

дакумента ў жыцці чалавека і грамадства. Дакументы ў сферы права і 

кіравання. Уплыў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі на развіццё дакумента. 

Развіццё фармуляра дакумента. Навукова-гістарычная і практычная 

каштоўнасць дакумента. Метады даследавання дакументазнаўчых праблем. 

Агульнанавуковыя і адмысловыя метады. Станаўленне і развіццё 

дакументазнаўства як навуковай дысцыпліны. Сувязь дакументазнаўства з 

тэорыяй інфармацыі, архівазнаўствам і крыніцазнаўствам. Выкарыстанне 

дакументазнаўствам дасягненняў інфарматыкі, гістарычнай навукі, права, 

лінгвістыкі, тэорыі кіравання і іншых навуковых дысцыплін. Роля 

дакументазнаўства ва ўдасканаленні працэсаў кіравання. 

Тэма 2.2. Паняцці "інфармацыя" і "дакумент"  

Паняцці "інфармацыя" і "дакумент". Сувязь інфармацыі і дакумента. 

Роля інфармацыі ў сацыяльных і эканамічных працэсах. Інфармацыя як 

аснова прыняцця кіраўніцкага рашэння. Роля інфармацыі ў аўтаматызаваных 

сістэмах. 

Узнікненне дакумента, яго прызначэнне. Паняцце "дакумент", яго 

трансфармацыя. Дакумент - аб'ект даследавання тэарэтычных і прыкладных 

дысцыплін.  Прававы, кіраўніцкі, гістарычны аспекты ў азначэнні дакумента. 

Пашырэнне паняцця "дакумент" з развіццём навукі і тэхнікі. Паняцце 

"электронны дакумент". Азначэнне дакумента ў нарматыўных прававых 

актах і дзяржаўных стандартах. Паняцце "дакумент" у дакументазнаўстве. 

Нарматыўныя прававыя акты аб абавязковасці дакументавання 

інфармацыі. Прызначэнне дакументнай інфармацыі. Фактары, якія 

ўплываюць на інфармацыйную каштоўнасць дакументаў. Залежнасць 

каштоўнасці інфармацыі ад паўнаты, аб'ектыўнасці, верагоднасці, 

своечасовасці перадачы і атрымання, перыядычнасці або частаты перадачы. 

Аператыўная і гістарычная (рэтраспектыўная) дакументная інфармацыя як 

адзіная інфармацыйная сістэма. 

Тэма 2.3. Функцыі дакументаў 

Паняцце "функцыя дакумента". Залежнасць паняцця "дакумент" ад яго 

функцыі. Значэнне вывучэння функцыі дакумента. Інфармацыйная функцыя 

дакумента як сродак увасаблення і захавання інфармацыі. Сацыяльная 
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функцыя дакумента. Культурная функцыя дакумента. Камунікатыўная 

функцыя як сродак перадачы інфармацыі. 

Кіраўніцкая функцыя і яе значэнне ў арганізацыі кіравання. Прававая 

функцыя. Функцыя ўліку. Функцыя дакумента як гістарычнай крыніцы. 

Функцыі стала дзеючыя і функцыі аператыўныя. Уплыў функцый дакумента 

на яго структуру. Поліфункцыйнальнасць дакумента. 

Тэма 2.4. Спосабы дакументавання 

Гукавая маўленне, яго магчымасці і недахопы ў замацаванні і перадачы 

інфармацыі. Прадметны і знакавы спосабы перадачы паведамленняў. 

Паняцце "спосаб дакументавання". Гістарычны характар дакументаў і 

дакументавання. Этапы развіцця спосабаў дакументавання. 

Начартальны спосаб замацавання і перадачы інфармацыі. Тэкставае 

дакументаванне. Піктаграфічнае пісьмо і яго асаблівасці. Лагаграфічнае 

(ідэаграфічнае) пісьмо, яго перавагі і недахопы. Ужыванне піктаграфічнага і 

лагаграфічнага пісьма ў цяперашні час. Складовае пісьмо. Узнікненне 

фанетычнага (літарнага) пісьма. 

Развіццё графікі беларускага і рускага пісьма. Стэнаграфія. Ужыванне 

тэкставага дакументавання.  

Тэхнічнае дакументаванне. Асноўныя групы тэхнічнай дакументацыі. 

Віды тэхнічных дакументаў. Галіны ўжывання тэхнічнага дакументавання. 

Фотадакументаванне. Значэнне фатаграфіі як спосабу фіксацыі інфармацыі. 

Ужыванне фотадакументаў. Кінадакументаванне. Паняцце "кінадакумент". 

Віды кінадакументаў. Відэазапіс. Фонадакументаванне. Яго асаблівасці, 

сферы ўжывання. Дакументаванне з ужываннем інфармацыйна-лагічных 

машын. Сучасныя спосабы дакументавання з выкарыстаннем новых 

тэхналогій. 

Тэма 2.5. Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі 

Носьбіты інфармацыі. Найбольш старажытныя матэрыялы для пісання. 

Матэрыялы для пісання ў Пярэдняй Азіі (клінапісныя таблічкі). Выраб і 

ўжыванне папірусу. Выкарыстанне для пісання пергаменту, бяросты і іншых 

матэрыялаў. Вынаходства паперы, яе перавагі, якія абумовілі паўсюднасць яе 

распаўсюджвання. Вадзяныя знакі (філіграні). Сродкі і прылады пісьма і іх 

уплыў на развіццё графікі пісьма. 

Матэрыялы для тэхнічнага дакументавання. Матэрыялы для 

фотакінадакументавання. Відэаграмы. Матэрыялы для фонадакументавання. 

Машынныя (электронныя) носьбіты інфармацыі. Уплыў носьбіта інфармацыі 

на даўгавечнасць і кошт дакумента. 

Тэма 2.6. Прыкметы дакумента 

Паняцце арыгінала, прыкметы арыгінала. Памножаныя арыгіналы. 

Чарнавікі і белавікі тэкставых дакументаў. Аўтографы. Рэдакцыі. Арыгіналы 
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кіна- і фотадакументаў. Арыгіналы фонадакументаў. Арыгіналы тэхнічных 

дакументаў. 

Паняцце “аўтэнтык”. Сапраўдныя і падробленыя дакументы.  

Паняцце "копія". Гістарычнае развіццё копій. Віды копій, якія 

вызначаюцца спосабам іх узнаўлення. Копіі, што адрозніваюцца па спосабе 

іх пацвярджэння. Парадак афармлення копій. Юрыдычная сіла копій. 

Тэма 2.7. Фармуляр дакумента і яго складаючыя часткі  

Паняцце "рэквізіт". Сталыя і пераменныя рэквізіты. Паняцце 

"фармуляр дакумента". Асаблівасці фармуляра дакументаў, атрыманых 

рознымі спосабамі дакументавання (тэкставымі, машыннымі, кіна-, фота-, 

фона-, тэхнічнымі). Індывідуальны і тыпавы фармуляр дакумента. Фармуляр-

узор, яго задачы ва ўніфікацыі патрабаванняў да рэквізітаў дакумента і іх 

размяшчэння. 

Тэма 2.8. Фармуляр сучаснага кіраўніцкага дакумента 

Пытанні дакументавання, складання і афармлення дакументаў у 

заканадаўчых і іншых нарматыўных актах. Уніфікацыя дакументаў. 

Унутрывідавая ўніфікацыя. Развіццё ўніфікацыі і стандартызацыі 

дакументаў. Сучасныя дзяржаўныя стандарты на дакументы. Асаблівасці 

арганізацыйна-распарадчых дакументаў. Дзяржаўны стандарт Рэспублікі 

Беларусь 6.38-2004 "Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі 

Беларусь. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. Патрабаванні да 

афармлення дакументаў". Склад рэквізітаў, усталяваных дзяржаўным 

стандартам. 

Бланк дакумента. Віды бланкаў. Склад бланка, парадак размяшчэння 

рэквізітаў у бланку. Бланкі з вуглавым і падоўжным размяшчэннем 

рэквізітаў. Цэнтраваны і сцягавы спосабы размяшчэння рэквізітаў бланка. 

Правілы канструявання бланка. Бланкі з выявай Дзяржаўнага герба 

Рэспублікі Беларусь.  

Аўтар дакумента. Парадак пазначэння вышэйстаячай арганізацыі на 

бланку. Афармленне наймення арганізацыі (структурнага падраздзялення) - 

аўтара дакумента. Даведачныя дадзеныя аб аўтары, іх склад, размяшчэнне на 

бланку. Подпіс, пячатка як прыкметы аўтара. 

Від і разнавіднасць дакумента. Віды дакументаў, якія вызначаюцца 

нарматыўнымі прававымі актамі і метадычнымі дакументамі. Сувязь відаў 

дакументаў і функцый кіравання. Пазначэнне віду дакумента, яго месца і 

прызначэнне ў фармуляры дакумента. Залежнасць формы дакумента ад яго 

віду.  

Пазначэнне адрасата. Правілы напісання і месца ўказання адрасата ў 

фармуляры дакумента. Адлюстраванне сферы дзеяння дакумента ў яго 
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адрасаце. Парадак афармлення дакумента з некалькімі адрасатамі. Правілы 

афармлення паштовага адрасу. 

 Дата дакумента. Значэнне датавання дакумента. Аўтарскія даты 

(складанне, падпісанне), даты, якія адносяцца да зместу. Даты, якія 

характарызуюць элементы фармуляра. Даты апрацоўкі дакументаў. Парадак 

афармлення дат. 

Склад пацвярджэння дакументаў. Прызначэнне падпісання дакументаў. 

Правілы падпісання дакументаў розных катэгорый. Месца подпісу ў 

фармуляры дакумента. Электронны лічбавы подпіс. 

Пячаткі і іх прызначэнне. Віды пячатак. Пячатка з выявай Дзяржаўнага 

герба Рэспублікі Беларусь. Заканадаўства аб вырабе і выкарыстанні пячатак. 

Парадак прастаўлення пячаткі на дакументах.  

Зацвярджэнне дакументаў. Спосабы зацвярджэння. Склад грыфа 

зацвярджэння, парадак яго афармлення, месца ў фармуляры дакумента. 

Узгадненне дакумента. Парадак і віды ўзгаднення. Візы і грыф 

узгаднення, іх афармленне, месца ў фармуляры дакумента. 

Адзнакі на дакументах. Іх роля ў праходжанні і выкананні дакумента, 

месца ў фармуляры дакумента. Адмысловае прызначэнне рэзалюцыі. 

Патрабаванне да яе зместу і афармлення. Адзнакі аб пастаноўцы дакумента 

на кантроль, выкананні дакумента і інш. 

Асаблівасці фармуляра нарматыўных прававых актаў Рэспублікі 

Беларусь. Спецыфіка афармлення даты, зацвярджэння і ўзгаднення 

нарматыўных прававых актаў. 

Тэма 2.9. Тэкст дакумента 

Паняцце "тэкст дакумента" пры розных спосабах дакументавання. 

Парадак падрыхтоўкі дакумента. Змест простых і складаных дакументаў. 

Парадак выкладу тэксту дакумента. Патрабаванне дакладнасці і яснасці 

тэксту. Лагічная структура тэксту. Узаемасувязь зместу і формы дакумента. 

Фармалізацыя тэксту дакумента. 

Элементы тэксту. Паняцце "загаловак дакумента". Прызначэнне 

загалоўка, яго месца ў фармуляры дакумента. Дадаткі да тэксту і парадак іх 

афармлення.  

Асаблівасці пабудовы тэкстаў нарматыўных прававых актаў. 

Спецыфіка пазначэння дат і структурных частак тэкстаў у нарматыўных 

прававых актах. 

Тэма 2.10. Уніфікацыя тэксту дакумента 

Уніфікацыя дакумента як адзін з накірункаў яго ўдасканалення. 

Перадумовы ўніфікацыі. Метады ўніфікацыі. 

Уніфікацыя структуры тэксту. Элементы фармалізацыі. Фармалізаваны 

характар тэкстаў уліковай дакументацыі. Уніфікацыя моўных сродкаў. 
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Формы прадстаўлення ўніфікаваных тэкстаў: складны тэкст (тыпавы, 

трафарэтны), табліца, анкета, графікі, дыяграмы.  

Тэма 2.11. Складванне сістэм дакументацыі 

Паняцце "сістэма дакументацыі". Прыкметы сістэмы дакументацыі. 

Асновы класіфікацыі сістэм дакументацыі. 

Гістарычная абумоўленасць фарміравання сістэм дакументацыі. 

Сістэмы дакументацыі, якія сфарміраваліся ў Вялікім Княстве Літоўскім, 

Расійскай імперыі. 

Развіццё сістэм дакументацыі на сучасным этапе. Якасныя змены 

складу і зместу сістэм дакументацыі. Дзяржаўная сістэма дакументацыі. 

Функцыянальныя сістэмы дакументацыі. Галіновыя і ведамасныя сістэмы і іх 

узаемасувязь. 

Тэма 2.12. Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі 

Паняцце "уніфікаваная сістэма дакументацыі". Распрацоўка 

ўніфікаваных сістэм дакументацыі - новы этап ва ўніфікацыі і 

стандартызацыі дакументаў. Характарыстыка ўніфікаваных сістэм 

дакументацыі. Дзяржаўныя стандарты на ўніфікаваныя сістэмы. 

Патрабаванні да пабудовы фармуляра-узору. Вопыт міжнароднай 

стандартызацыі дакументаў. 

Праектаванне ўніфікаваных форм дакументаў. Тыпавыя 

спецыялізаваныя формы дакументаў. Метады змястоўнай і фармальнай 

уніфікацыі. 

Агульнадзяржаўныя і галіновыя ўніфікаваныя формы дакументаў; 

уніфікаваныя формы дакументаў арганізацыі. Рэгістрацыя ўніфікаваных 

форм дакументаў. Парадак увядзення ў дзеянне ўніфікаваных форм 

дакументаў. Альбом форм уніфікаваных дакументаў.  

Рэгламентацыя складу відаў і разнавіднасцяў дакументаў пэўнага 

комплексу па задачах кіравання. Табель форм дакументаў. 

Тэма 2.13. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі 

Уніфікаваная сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. 

Асаблівасці сістэмы, яе склад. 

Распарадчыя дакументы. Пастановы, рашэнні, загады, распараджэнні, 

указанні. Парадак іх складання і афармлення. 

Арганізацыйныя дакументы. Палажэнні, статуты, інструкцыі, правілы і 

інш. Патрабаванні да іх складання і афармлення. 

Даведачна-інфармацыйныя дакументы: акты, даведкі, дакладныя і 

тлумачальныя запіскі, лісты, тэлеграмы, тэлефанаграмы. Іх складанне і 

афармленне. 

Асаблівасці афармлення дзейнасці калегіяльных органаў. 
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Арганізацыйна-распарадчыя дакументы ў сістэме нарматыўных 

прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчае рэгуляванне падрыхтоўкі, 

афармлення і прыняцця нарматыўных прававых актаў. Суадносіны паняццяў 

"заканадаўчыя акты", "акты заканадаўства" і "заканадаўства". Віды 

нарматыўных прававых актаў. Тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты. 

Асаблівасці ўвядзення ў дзеянне нарматыўных прававых актаў. Паняцце 

юрыдычнай экспертызы нарматыўнага прававога акту. 

Спецыфіка падрыхтоўкі і афармлення арганізацыйна-распарадчых 

дакументаў з выкарыстаннем камп’ютэрных тэхналогій. 

Тэма 2.14. Рэгламентацыя працэсаў дакументаўтварэння 

Неабходнасць рэгулявання працэсу дакументаўтварэння. Высвятленне і 

ўхіленне прычын неапраўданага ўзрастання відавай разнастайнасці і 

колькасці дакументаў. Усталяванне абгрунтаваных крытэрыяў стварэння 

дакументаў. Фактары, якія вызначаюць неабходны комплекс дакументаў. 

Тыпізацыя форм дакументаў. Распрацоўка навуковых канцэпцый 

міжгаліновай уніфікацыі форм дакументаў. Стварэнне банкаў даных. 

Прававое рэгуляванне працэсу дакументаўтварэння. Формы прававога 

рэгулявання. 

Тэма 2.15. Выкарыстанне новых тэхналогій у дакументаванні 

Уплыў укаранення вылічальнай тэхнікі на ўтварэнне дакументаў. 

Дакумент у электроннай форме. Праблема прававога рэжыму дакумента, 

створанага ў электроннай форме. Асаблівасці ўзгаднення і падпісання 

электронных дакументаў. 

Развіццё сістэмы перадачы інфармацыі. Магчымасці бездакументнага абмену 

інфармацыяй у кіраванні. 

 

Раздел 3. ТЭОРЫЯ І МЕТОДЫКА АРХІЎНАЙ СПРАВЫ 

Тэма 3.1. Архівазнаўства як навуковая дысцыпліна. Гісторыя 

станаўлення і развіцця архівазнаўства як навуковай дысцыпліны. 

Фарміраванне і развіццё еўрапейскай архіўнай думкі да пачатку ХХ ст. 

Першыя спробы стварэння правілаў упарадкавання архіваў (Я. фон Рамінген 

(Jacob von Rammingen), Ш.В.Ланглуа (Charles-Victor Langlois), С. Мюлер 

(Samuel Muller), Й.А.Фейт (Johan Adriaan Feith), Р.Фройн (Robert Fruin)). 

Архіўная думка Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі ў ХХ – пач. ХХІ ст. 

(Х. Джэнкінсан (Hilary Jenkinson), Э. Казанова (Eugenio Casanova), Т.Р. 

Шэленберг (Theodore Roosevelt Schellenberg), Л. Дуранці (Luciana Duranti), Т. 

Кук (Terry Cook) и iнш.). Міжнародныя архіўныя стандарты. Польская школа 

архівазнаўства (А. Томчак (A. Tomczak), Б. Рышэўскі (B. Ryszewski), Х. 

Рабутка (H. Robótka) і інш.). 
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Роля міжнародных архіўных устаноў і арганізацый у развіцці 

архівазнаўства.  

Развіццё архівазнаўства як навуковай дысцыпліны ў Расіі (СССР) і ва 

Ўкраіне. Этапы развіцця архівазнаўства ў Беларусі. Сучасныя навуковыя 

архівазнаўчыя даследаванні і накірункі развіцця архівазнаўства. Працы 

У. Аўтакратава, Я.Старасціна, Т. Хархордзінай, Б Ілізарава, В.Вераценнікава, 

В.Раманоўскага, І. Мацяш, М.Ф. Шумейкі, С.У. Жумара, А.І. Грушы і інш.  

Архіўная адукацыя ў свеце. 

Структура, асноўныя тэрміны (архіўны фонд, дакументальны фонд, 

архіўны дакумент і інш.). Кампаненты архівазнаўства. Аб’ект і прадмет. 

Функцыі, прынцыпы (правеніенцыі, пертыненцыі) і метады архівазнаўства 

(агульнанавуковыя, спецыяльныя гістарычныя метады, метад архіўнай 

рэстытуцыі). Сувязь з дысцыплінамі гуманітарнага цыклу (гісторыя, 

крыніцазнаўства, гісторыя дзяржаўных устаноў, археаграфія, 

дакументазнаўства і інш.). 

Тэма 3.2. Нарматыўная прававая і метадычная база архіўнай 

справы ў Рэспубліцы Беларусь. Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб 

Нацыянальным архiўным фондзе i архiвах у Рэспублiцы Беларусь» (6 

кастрычнiка 1994 г.) i асноўныя яго палажэннi.  Закон «Аб архіўнай справе і 

справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь» (25 лістапада 2011 г.). Нарматыўныя 

прававыя акты, што датычацца архіўнай справы, і іх класіфікацыя. 

Метадычныя дакументы, што рэгламентуюць асноўныя напрамкі дзейнасці 

архіўных устаноў (камплектаванне, улік, забеспячэнне захоўвання, 

выкарыстанне і інш.), работу з дакументамі на розных носьбітах, кадравую 

палітыку архіўнай галіны. Паняцці архіўнай Беларусікі, Украінікі, Росікі. 

Паняцце “агульная архіўная спадчына”і “архіўная рэстытуцыя”. 

Адказнасць за парушэнне заканадаўства па архіўнай справе. 

Міжнародны этычны кодэкс архівістаў. 

Тэма 3.3. Класiфiкацыя дакументаў НАФ Рэспублiкi Беларусь.  

Класiфiкацыя дакументаў. Аб'екты i адзiнкi класiфiкацыi. Прыкметы 

класіфікацыі дакументаў у межах НАФ Рэспублікі Беларусь і іх 

характарыстыка (прыналежнасць дакументаў да пэўных гiстарычных эпох, 

устаноў рэспублiканскага i мясцовага значэння, пэўных адмiнiстрацыйна-

тэрытарыяльных адзiнак, галiнаў дзяржаўнай i грамадскай дзейнасцi, спосаб i 

тэхнiка замацавання iнфармацыi). Размеркаванне дакументаў памiж 

дзяржаўнымi архiвамi. Архівы арганізацый і рэгуляванне іх дзейнасці. 

Задачы, функцыі, склад дакументаў і прававы статус архіва арганізацыі. 

Класіфікацыя дакументаў у межах архіва арганізацыі. 

Класiфiкацыя дакументаў у межах архiва. Вiды архiўных фондаў. 

Фандзiраванне дакументаў. Храналагiчныя межы i крайнія даты дакументаў 
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фонда. Класiфiкацыя дакументаў у межах архiўнага фонда і iх 

сiстэматызацыя. Прыкметы (прынцыпы) сістэматызацыі спраў. Схемы 

сістэматызацыі дакументаў і іх віды у залежнасці ад віда дакументацыі. 

Арганiзацыя працы па сiстэматызацыi спраў у дзяржаўных архiвах. 

Класіфікацыя электронных дакументаў.  

Тэма 3.4. Экспертыза каштоўнасці дакументаў. Паняцце, прынцыпы 

экспертызы каштоўнасцi. Асноўныя этапы развіцця тэорыі экспертызы 

каштоўнасці. Прынцыпы экспертызы: гiстарызм, усебаковасць, 

комплекснасць. Крытэрыi вызначэння каштоўнасцi дакументаў: групы 

крытэрыяў паходжання, зместу i знешніх асаблiвасцяў. Экспертыза 

каштоўнасцi дакументаў асабістага паходжання. Асаблiвасцi экспертызы 

каштоўнасцi фотадакументаў, навукова-тэхнiчнай i электроннай 

дакументацыi, фона- i вiдэазапiсаў. 

Арганiзацыя экспертызы. Экспертныя органы. Арганізацыя работы 

экспертнай камісіі прадпрыемства (установы, арганізацыі). Склад экспертнай 

камісіі, яе задачы і функцыі. Узаемадзеянне архіва і экспертнай камісіі 

арганізацыі з дзяржаўнымі архіўнымі ўстановамі. Экспертныя органы 

архiўных устаноў, iх задачы i функцыi (ЦЭК, ЭМК, ЭПК, ЦЭМК). Метады 

вывучэння дакументаў і вызначэння тэрмінаў іх захоўвання. Этапы 

правядзення экспертызы.  

Адбор дакументаў пастаяннага і часовага тэрмінаў захоўвання. 

Пералiкi дакументаў, iх тыпы i вiды. Арганiзацыя i методыка працы па 

складанні пералiкаў. Афармленне вынiкаў экспертызы каштоўнасцi 

дакументаў. Арганізацыя знішчэння дакументаў. 

Тэма 3.5. Камплектаванне дзяржаўных архіваў Рэспублікі 

Беларусь. Мэты і задачы камплектавання дзяржаўных архiваў. Вызначэнне 

крыніц камплектавання сярод дзяржаўных устаноў. Фактары i крытэрыi 

вызначэння крынiц камплектавання.   

Вызначэнне крыніц камплектавання сярод арганізацый недзяржаўнай 

формы ўласнасці, грамадскіх арганізацый і грамадзян. Складанне і вядзенне 

спісаў арганізацый і грамадзян, якія з’яўляюцца крыніцамі камплектавання 

дзяржаўных архіваў. Спiсы ўстаноў – крынiц камплектавання. Паняцце аб 

профiлю дзяржаўнага архiва. Уплыў профiля архiва на вызначэнне крынiц 

яго камплектавання. Арганiзацыя працы па складанню i вядзенню спiсаў. 

Прыём дакументаў на дзяржаўнае захоўванне. Формы прыёма. 

Афармленне перадачы дакументаў у дзяржаўныя архіўныя ўстановы. 

Тэрміны часовага захоўвання дакументаў. Парадак прыёму дакументаў на 

дзяржаўнае захоўванне. Акт прыёма-перадачы дакументаў. 

Тэма 3.6. Улiк дакументаў у архіве. Мэты і задачы ўліку, прынцыпы 

арганізацыі, формы, віды, сістэмы ўліку. Уліковы адзінкі. Цэнтралізаваны 
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ўлік у архіве. Дзяржаўны фондавы каталог і яго роля ў цэнтралізаваным уліку 

дакументаў НАФ. Улiк спраў у архiвасховiшчах. Асноўныя і дадатковыя 

ўліковыя дакументы. Арганiзацыя ўлiку прыёму, захавання, выбыцця 

дакументаў i перамяшчэння спраў у дзяржаўным архiве. Улік дакументаў у 

справе. Унікальныя і асаблівакаштоўныя дакументы, дакументы з 

матэрыяльнымі каштоўнасцямі, музейныя прадметы: асаблівасці ўліку. 

Крытэрыi выяўлення асаблiва каштоўных дакументаў. Наяўнасць мастацкiх i 

палеаграфiчных асаблiвасцяў. Юрыдычная сіла дакументаў. Улік страхавога 

фонда і фонда карыстання. Улік дакументаў асабістага паходжання і 

дакументаў па асабовым складзе. 

Тэма 3.7. Забеспячэнне захоўвання дакументаў і фондаў. 

Неабходнасць забеспячэння захаванасцi дакументаў. Стварэнне аптымальных 

умоў для захоўвання дакументаў. Аўтаматызацыя працэса забеспячэння 

захаванасці архіўных дакументаў. Патрабаванні да архiўных будынкаў i 

сховiшчаў. Электраабсталяванне. Светавы рэжым. Супрацьпажарнае 

абсталяванне. Тэмпературна-вiльготнасныя ўмовы захоўвання. Санiтарна-

гiгiенiчныя патрабаваннi. Сродкi захоўвання дакументаў. Размяшчэнне 

дакументаў у сховiшчах. Тапаграфаванне. 

Парадак выдачы спраў з архiвасховiшчаў. Тэрмiны выдачы. Праверка 

наяўнасцi i стану спраў. Пошук невыяўленых спраў і яго афармленне. 

Кантроль тэхнічнага і фізіка-хімічнага стану дакументаў і мерапрыемствы па 

забеспячэнні іх фізічнай захаванасці. Рэстаўрацыя архіўных дакументаў. 

Падрыхтоўка спраў да перадачы ў лабараторыю мiкрафiльмавання i 

рэстаўрацыi дакументаў. Афармленне заказаў. Парадак звароту з лабараторыi 

ў архiў. Дзейнасць архівістаў у надзвычайных сітуацыях. 

Тэма 3.8. Сістэма навукова-даведачнага апарату да дакументаў 

НАФ Рэспублікі Беларусь. Задачы i структура навукова-даведачнага 

апарату (далей – НДА). Склад сiстэмы НДА. Асноўныя (вопісы спраў, спісы 

фондаў, каталогі, даведнікі па фондах архіва, аўтаматызаваныя 

інфармацыйна-пошукавыя сістэмы) і дадатковыя архіўныя даведнікі 

(паказальнікі, агляды фондаў, тэматычныя агляды), патрабаванні да іх 

распрацоўкі. Дыферэнцыраваны падыход да стварэння i развiцця НДА.  

Тэарытычныя аспекты апісання дакументнай рэтраспектыўнай 

інфармацыі. Метады і прынцыпы архіўнага апісання. Міжнародныя 

стандарты архіўнага апісання. Апісанне спраў. Анатаванне дакументаў. 

Складанне завяральнага запiсу. Афармленне вокладкі справы.  

Гiсторыка-архiўная даведка ўстановы-фондаўтваральнiка. Функцыi 

вопiсу. Парадак яго складання. Каталагiзацыя дакументаў. Асаблiвасцi 

апiсання дакументаў у залежнасцi ад вiда каталога. Катэгорыі архіўных 

фондаў. Прызначэнне даведнікаў па архівах, iх тыпы. Агляды дакументаў. 
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Тэматычныя агляды. Стварэнне аўтаматызаваных iнфармацыйна-пошукавых 

сiстэм па дакументах дзяржаўных архiваў. Дзяржаўны фондавы каталог і яго 

роля ў арганізацыі пошуку дакументай рэтрспектыўнай інфармацыі. 

Тэма 3.9. Выкарыстанне архіўных дакументаў. Навукова-

iнфармацыйная дзейнасць дзяржаўных архiваў. Мэты i формы выкарыстання 

рэтраспектыўнай дакументнай інфармацыі. Аўтаматызацыя працэса 

выкарыстання архіўных дакументаў.  

Ініцыятыўнае інфармаванне. Віды запытаў і парадак іх выканання. 

Выкарыстанне архiўных дакументаў у сродках масавай iнфармацыi. 

Арганiзацыя сустрэч з грамадскасцю, экскурсiй, лекцый i дакладаў. Выдача 

дакументаў установам у часовае карыстанне арганізацыям. Парадак i тэрмiны 

выдачы.Улiк выкарыстання дакументаў у архівах арганізацый і дзяржаўных 

архiвах. 

Адукацыйная і навуковая праца архіваў. Арганiзацыя працы чытальнай 

залы. Формы арганізацыі дзейнасці дзяржаўных архіваў з выкарыстаннем 

сучасных інфармацыйных тэхналогій (афіцыйныя сайты архіўных устаноў, 

сістэма адкрытага доступу да дакументаў НАФ Рэспублікі Беларусь, 

віртуальныя выставы архіўных дакументаў і інш.). Узаемадзеянне архіваў са 

сродкамі масавай інфармацыі. Арганізацыя выстаў дакументаў. 

Публікацыйная дзейнасць архіваў. 

Тэма 3.10. Арганізацыя дзейнасці архіўных устаноў. Кiраванне 

архівам арганізацыі і дзяржаўным архiвам. Палажэнне аб архіве. 

Арганізацыйныя дакументы архіва. Структура і штаты архіўнай установы. 

Дырэкцыя архіва. Арганізацыя работы з персаналам архіва. Планаванне і 

справаздачнасць дзяржаўнага архiва. Навуковая і метадычная дзейнасць 

архіва. Падрыхтоўка архівістаў. Маркетынгавая дзейнасць архіўных устаноў. 

Папулярызацыя дзейнасці архіва. 

Прававы статус і арганізацыя архіваў прадпрыемстваў, устаноў, 

міністэрстваў. Арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва, кантроль работы 

архіўных устаноў і арганізацыя справаводства. Аўтаматызаваная 

інфармацыйная сістэма архіва (АІС архіва).  

Архівы арганізацый недзяржаўнай формы ўласнасці, спецыфіка іх 

арганізацыі і дзейнасці. Архівы электронных дакументаў. Архіўныя праекты 

ў Інтэрнэце: «Памяць свету», «Архіўны партал Еўропы» і інш. Арганізацыя 

ўзаемадзеяння прыватных архіваў з органамі кіравання архіўнай справай і 

справаводствам у Рэспубліцы Беларусь. 
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