
Тэарытычныя і практычныя заданні 
 
Семестр 1.   
Заданні на КР. Тэорыя і гісторыя дакументазнаўства 
Пытанні для падрыхтоўкі 

1. Параўнальная характарыстыка паняццяў “дакумент” і “інфармацыя”. Розніца 
падыходаў да вызначэння паняцця “дакумент” 

2. Аналіз сучаснай нарматыўнай прававой базы па справаводству (законаў, 
стандартаў, інструкцый) 

3. Параўнальная характарыстыка справаводных сістэм Маскоўскай дзяржавы і 
Вялікага княства літоўскага (нарматыўнае регуляванне, арганізацыя, формы 
дакументавання, склад дакументаў, парадак захоўвання) 

 
Форма кантроля: пісьмовая кантрольная праца (3  пытанні), якая афармляецца ў выглядзе 
рэферата з  тытульным лістом, зместам і спісам літаратуры згодна патрабаванням, і 
абараняецца ў дзень завочніка з выстаўленнем адзнакі у ведамасць. 
Асобы што не здалі КР да заліку не дапускаюцца. 
Тэрмін здачы:  
у дзень завочніка ў снежні з 11.30 да 13.00 
Індывідуальныя кансультацыі ў працоўныя дні згодна раскладу кафедры (тэл. 209-57-06) 
ці па электронным адрэсе: ivanova_olga_s@mail.ru 
 
 



Семестр 2  Справаводства. Тэхналогія і арганізацыя ДЗК. 
Модуль 1. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. Тэхналогія ДЗК. 
Практычныя заданні 

1. Аформіць бланкі дакументаў (1 агульны бланк, 1 бланк для пісьмаў, з прадольным і 
вуглавым палажэннем рэквізітаў, размешчаных цэнтараваным і флагавым 
спосабам). 

2. Аформіць 1 распарадчы дакумент, 1 арганізацыйны дакумент, 1 даведачна- 
інфармацыйны дакумент (усяго 3 дакумента). 

3. Скласці наменклатуру спраў арганізацыі на 2-3 лл. (афармленне як арганізацыйнага 
дакумента, схема сістэматызацыі, спасылкі на пералікі, подпісы, узгадненне, 
зацвярджэнне, выніковы запіс)  

4. Скласці уваходзячы дакумент, зарэгестраваць і скласці рэгістрацыйна-кантрольную 
картку на яго  

5. Скласці вопіс спраў аднаго з трох відаў на 2-3 лл. (афармленне як арганізацыйнага 
дакумента, схема сістэматызацыі, подпісы, узгадненне, зацвярджэнне, выніковы 
запіс)  

Форма кантроля: пісьмовая самастойная праца (уключае практычнае заданне), якая 
афармляецца ў выглядзе рэферата з  тытульным лістом, зместам і спісам літаратуры 
згодна патрабаванням) 
Тэрмін здачы:   
у дзень завочніка у  красавіку з 11.30 да 13.00 
Індывідуальныя кансультацыі ў працоўныя дні згодна раскладу кафедры (тэл. 209-57-06) 
ці па электронным адрэсе: ivanova_olga_s@mail.ru 
 
 
 
Модуль 2. Экспертыза каштоўнасці. Арганізацыя аператыўнага захоўвання 
Тэарытычныя пытанні для падрыхтоўкі 

1. Дакументы з паўтаральнай інфармацыяй. Віды паўтаральнасці.  
2. Паняцце “экспертыза каштоўнасці». Крытэрыі экспертызы каштоўнасці. 
3. Нарматыўна-метадычны асновы ЭК у справаводстве. Сістэма экспертных органаў.  
4. Экспертыза каштоўнасці розных відаў дакументаў. 
5. Аператыўнае захоўванне дакументаў.  
6. Паняцце «комплекс дакументаў», «дакументальны фонд», «архіўны фонд» 
7. Неабходнасць рэгулявання працэсаў дакументастварэння. 

 
Форма кантроля: вуснае (пісьмовае) апытанне падчас семінарскіх заняткаў. 
 
 
Па выніках семестровай працы кожны студэнт атрымлівае тры адзнакі, з якіх выводзіцца 
агульная рэйтынгавая адзнака. Адсутнасць адзнакі расцэньваецца як 0 (нуль) балаў.


