
 

Праграма курса 
РАЗДЗЕЛ 1. ПРЫЗНАЧЭННЕ КУРСУ, КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА 

Тэма 1. Прадмет, змест, задачы курсу і метады яго вывучэння 

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. Крыніцы і літаратура 

Заканадаўчыя акты, нарматыўныя матэрыялы XVI - пачатку XX ст. Пісьмоўнікі. Метадычныя 
распрацоўкі. Інструкцыі па справаводстве. 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. Літаратура. Даведачныя выданні. 

РАЗДЗЕЛ 2. ДАКУМЕНТ, ЯГО ФУНКЦЫІ І СПОСАБЫ ДАКУМЕНТАВАННЯ  

Тэма 3. 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 4. 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 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 5. Спосабы дакументавання 

Гукавое 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 6. 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. 

РАЗДЗЕЛ 3. ПРЫКМЕТЫ ДАКУМЕНТА 

Тэма 7. Арыгінальнасць дакумента 

Паняцце арыгінала, прыкметы арыгінала. Памножаныя арыгіналы. Чарнавікі і белавікі тэкставых 
дакументаў. Аўтографы. Рэдакцыі. Арыгіналы кіна- і фотадакументаў. Арыгіналы фонадакументаў. 
Арыгіналы тэхнічных дакументаў. 

Паняцце “аўтэнтык”. Сапраўдныя і падробленыя дакументы.  

Тэма 8. Капійнасць дакумента 

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. 

РАЗДЗЕЛ 4. ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАЎНАГА СПРАВАВОДСТВА БЕЛАРУСІ 

Тэма 9. Гісторыя дзяржаўнага справаводства Беларусі да пач. ХХ ст. 

Cкладванне справаводства ў Полацкай зямлі. Справаводства Вялікага княства Літоўскага ў XIII-
XVIII ст.ст.  

Асаблівасці вядзення справаводства, сістэма дакументавання, метады работы з дакументамі ў 
прыказах, калегіях. Генеральны рэгламент (1720). Іх далейшы ўплыў на беларускіх землях. 

Справаводства канца XVIII— пач. XX ст.ст. Уплыў расійскага ўзору справаводства.  
Выканаўчае справаводства. Парадак складання і праходжання дакументаў ў выканаўчым 

справаводстве. З’яўленне новых спосабаў дакументавання і сістэм дакументацыі. 

Тэма 10. Гісторыя дзяржаўнага справаводства Беларусі савецкага перыяду 

Станаўленне і развіцце справаводства ў савецкіх дзяржаўных установах. 
Распрацоўка агульнадзяржаўных і ведамасных нормаў па справаводстве. Стварэнне навукова-

даследчых інстытутаў, ведамасных і пазаведамасных органаў рацыяналізацыі, іх даследчая дзейнасць 
і практычныя распрацоўкі па ўкараненні навуковай арганізацыі працы (НК РСІ), Цэнтральны 
інстытут працы, Інстытут Тэхнікі Кіравання і інш. Праект “Агульных правіл дакументацыі і 
дакументазвароту” — спроба укаранення ў практыку работы аднастайных і рацыянальных правіл 
арганізацыі і тэхналогіі справаводства. Дзейнасць бюро па НАП пры НК РСІ БССР, Асацыяцыі па 
НАП пры Інстытуце беларускай культуры пры АН БССР. 

Пастановы ўрада СССР і БССР ў 1920 — 1970-я гады па ўдасканааленні асобных бакоў працы з 
дакументамі. 

Нарматыўныя дакументы і метадычныя распрацоўкі па арганізацыі і ўдасканаленню 
справаводства 1950 — 1960-х гадоў: прыкладная і тыпавыя інструкцыі па справаводстве, правілы, 
рэкамендацыі. Адзіная дзяржаўная сістэма спррававодства (АДСС), Дзяржаўная сістэма 
дакументацыйнага забяспячэння кіравання (ДЗДЭК). Уніфікаваная сістэма арганізацыйна-
распарадчай дакументацыі (УСАРД) і інш. 

РАЗДЗЕЛ 5. СТРУКТУРА ДАКУМЕНТА 

Тэма 11. 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 12. Стварэнне і развіццё традыцыйнай формы дакумента 

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.  
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. 

Тэма 13. 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 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. 

РАЗДЗЕЛ 6. СІСТЭМЫ ДАКУМЕНТАЦЫІ 

Тэма 14. 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 15. Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі 

Паняцце "уніфікаваная сістэма дакументацыі". Характарыстыка ўніфікаваных сістэм 
дакументацыі. Дзяржаўныя стандарты на ўніфікаваныя сістэмы. Патрабаванні да пабудовы 
фармуляра-узору. Вопыт міжнароднай стандартызацыі дакументаў. 

Агульнадзяржаўныя і галіновыя ўніфікаваныя формы дакументаў; уніфікаваныя формы 
дакументаў арганізацыі. Альбом форм уніфікаваных дакументаў.  

Рэгламентацыя складу відаў і разнавіднасцяў дакументаў пэўнага комплексу па задачах 
кіравання. Табель форм дакументаў. 

РАЗДЗЕЛ 7. СІСТЭМА АРГАНІЗАЦЫЙНА-РАСПАРАДЧАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ 

Тэма 16. 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. 
Афармленне дакументацыі па асабовым складзе. 
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. 

РАЗДЗЕЛ 8. КОМПЛЕКСЫ ДАКУМЕНТАЎ 

Тэма 17. Комплексы дакументаў 

Паняцце "комплекс дакументаў". Першасныя комплексы тэкставых дакументаў і іх віды. 
Комплексы тэхнічных і кінафотадакументаў. 

Складаныя комплексы. Паняцце "дакументальны фонд" і "архіўны фонд". Комплексы дакументаў 
устаноў, арганізацый і структурных падраздзяленняў. Фонды асабістага паходжання. Паняцце 
"калекцыя дакументаў".  

Паняцце "архіў". Дзяржаўныя архівы. Сістэма Дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. 
Ведамасныя архівы. Архівы недзяржаўных арганізацый. 

Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўная і недзяржаўная частка 
Нацыянальнага архіўнага фонду.  



РАЗДЗЕЛ 9. АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ З ДАКУМЕНТАМІ 

Тэма 18. Арганізацыя дакументазвароту 

Вызначэнне паняцця “дакументазварот”. Агульныя прынцыпы арганізацыі дакументазвароту 
(незваротнасць, непарыўнасць, паралельнасць і інш.). Структура і агульная характарыстыка 
дакументапатокаў. Аб’ём дакументазвароту ўстановы. Прыём, праходжанне, парадак выканання 
паступаючых дакументаў. Папярэдні разгляд дакументаў. Дастаўка дакументаў да выканаўцаў, 
парадак іх прыему і перадачы. 

Работа выканаўцы з дакументамі. Этапы выканання. Парадак апрацоўкі дакументаў, якія 
адсылаюцца. Правілы арганізацыі руху ўнутраных дакументаў. Арганізацыя дакументазвароту ва 
ўмовах выкарыстання сродкаў ВТ. 

Тэма 19. Інфармацыйна-пошукавая сістэма па дакументах арганізацыі 

Паняцце “рэгістрацыя дакументаў”. Мэта рэгістрацыі. Прынцыпы і сістэмы рэгістрацыі 
дакументаў. Склад дакументаў, якія рэгіструюцца, тэрміны рэгістрацыі. Пералікі дакументаў, якія не 
падлягаюць рэгістрацыі. Рэгістрацыйныя формы, абавязковыя рэквізіты для іх. Афармленне індэкса 
дакумента. Выкарыстанне класіфікатараў пры рэгістрацыі дакументаў. 

Фарміраванне даведачных картатэк. Віды картатэк. Ручны інфармацыйна- пошуковы масіў. 
Арганізацыя працы з даведачнай картатэкай. Выкарыстанне аўтаматызаваных інфармацыйна-
пошукавых масіваў. 

Тэма 20. Кантроль выканання дакументаў 

Значэнне кантроля за выкананнем дакументаў у апараце кіравання, асноўныя прынцыпы яго 
арганізацыі. Аб’екты кантролю выканання. 

Праверка выканання па тэрмінах і па сутнасці. Тыповыя і індывідуальныя тэрміны выканання. 
Формы кантролю (папярэдні, далейшы). Катэгорыі дакументаў, якія падлягаюць кантролю. 
Падаўжэнне тэрмінаў выканання дакументаў. 

Тэхналогія вядзення кантролю пры розных сістэмах рэгістрацыі дакументаў. Картатэкі па 
тэрмінах выканання. Аналіз і абагульненне вынікаў кантролю выканання дакументаў. Парадак зняцця 
дакументаў з кантролю. Аўтаматызаваная сістэма кантролю за выкананнем дакументаў.  

Тэма 21. Складанне наменклатур спраў 

Паняцце “наменклатура спраў”. Роля і значэнне наменклатур спраў для правільнага фарміравання 
і ўліку спраў у справаводстве. Віды наменклатур спраў, іх асаблівасці і прызначэнне (тыпавая, 
прыкладная, індывідуальная). 

Класіфікацыйнае дзяленне (раздзелы і падразделы наменклатур спраў), уключэнне ўсіх спраў і 
дакументаў, якія адлюстроўваюць участкі работы, што дакументуюцца, і асобныя пытанні дзейнасці 
арганізацыі, фармуліроўка і сістэматызацыя загалоўкаў, парадак індэксацыі. Вызначэнне тэрмінаў 
захоўвання дакументаў. Парадак складання, узгаднення, зацвярджэння наменклатуры спраў. 

Вядзенне наменклатуры спраў, парадак і тэрміны яе пераскладання, перазацвярджэння. Выніковы 
запіс. Выкарыстанне наменклатуры спраў у аператыўным захоўванні ў ведамасным архіве. 

РАЗДЗЕЛ 10. ЭКСПЕРТЫЗА КАШТОЎНАСЦІ І ПАДРЫХТОЎКА СПРАЎ ДА ПЕРАДАЧЫ Ў 
АРХІЎ, ПАРАДАК ПЕРАДАЧЫ СПРАЎ 

Тэма 22. Навукова-гістарычная і практычная каштоўнасць дакументаў 

Паняцці "каштоўнасць дакумента", "экспертыза каштоўнасці". Узнікненне экспертызы. 
Выпрацоўка прынцыпаў і крытэрыяў ацэнкі дакументаў.  

Дакументы з інфармацыяй, якая паўтараецца. Віды паўтаральнасці. Формы паўтаральнасці: 
дублетнасць, паглынутасць, сумаванне, варыянтнасць, рэфераванне. Агульныя заканамернасці, якія 
вызначаюць узнікненне дакументаў з інфармацыяй, якая паўтараецца. Фактары, якія выклікаюць 
узнікненне дакументаў з інфармацыяй, якая паўтараецца, у межах галіны.  

Значнасць з'яў, падзей, фактаў у першасных і другасных дакументах, адпаведнасць інфармацыі, 
якая ў іх змяшчаецца, асноўным або дапаможным функцыям арганізацыі. Юрыдычная сіла гэтых 
дакументаў. Характар паўтаральнасці, перыядычнасць утварэння дакументаў.  

Выбарачная ацэнка дакументаў. 
Адмысловыя крытэрыі ацэнкі навукова-тэхнічнай дакументацыі (НТД). Вывучэнне ўнутранага 

складу дакумента па праблемах (тэмах) і мадэлях (канструкцыях). Значэнне навукова-тэхнічнай ідэі. 
Значнасць аб'екта для народнай гаспадаркі. Унікальнасць будынка або канструкцыі. 

Крытэрыі каштоўнасці кінафотафонадакументаў. Асаблівасці ацэнкі машыначытальных 
дакументаў. 

Нарматыўна-метадычныя асновы правядзення экспертызы каштоўнасці дакументаў. Цэнтральныя 
экспертныя камісіі ( ЦЭК) і экспертныя каміссіі (ЭК) аргрнізацыі, іх склад і функцыі. Этапы 



правядзення экспертызы каштоўнасці дакументаў. Афармленне вынікаў экспертызы каштоўнасці 
дакументаў. 
Тэма 23. Падрыхтоўка і перадача дакументаў у ведамасны архіў і на дзяржаўнае захоўванне 

Паняцце “фарміраванне спраў”, асноўныя патрабаванні да правядзення гэтай працы.  
Правілы фарміравання дакументаў розных катэгорый у справы. Прынцыпы сістэматызацыі 

ўнутры спраў. 
Асноўныя патрабаванні да афармлення спраў. Поўнае ці частковае афармленне спраў у 

залежнасці ад тэрмінаў захоўвання. 
Паняцце вопісаў спраў. Віды вопісаў. Афармленне вопіса спраў структурнага падраздялення. 

Перадача спраў у ведамасны архіў. Складанне вопісаў спраў на справы пастаяннага, часовага (больш 
за 10 гадоў ) захоўвання і па асабовым складзе. 

Афармленне вопісаў спраў. 
Паняцце “пералік дакументаў”, прызначэнне і выкарыстанне пералікаў у якасці асноўных крыніц 

па вывучэнні складу і зместу дакументаў, вызначэнні тэрмінаў захоўвання. Тыпавыя і ведамасныя 
пералікі. Фарміраванне ў аператыўным захоўванні асновы для наступнага захоўвання дакументаў і іх 
выкарыстання ў навукова-гістарычных і практычных мэтах. 

РАЗДЗЕЛ 11. УДАСКАНАЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ 

Тэма 24. Удасканаленне дакументацыйных працэсаў 

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. 

Прававое рэгуляванне працэсу дакументаўтварэння. Формы прававога рэгулявання. 
Магчымасці бездакументнага абмену інфармацыяй у кіраванні. 
Асноўныя тэарэтычныя і практычныя праблемы кіравання дакументацыяй. 


