
Тэма 4. Класіфікацыя дакументаў НАФ. 
Класіфікацыя – працэс падзелу ўсяго мноства аб’ектаў даследавання або назірання па 
групах у адпаведнасці з іх агульнымі прыкметамі.  
Сістэматызацыя (ад грец. systema — цэлае, якое складаецца з частак) — гэта працэдура 
аб’яднання пэўных адзінак па нейкіх прыкметах (параметрах, крытэрыях) у групы.  У 
архівазнаўстве – фізічная арганізацыя і ўпарадкавання дакументальных комплексаў на 
аснове схемы класіфікацыі дакументаў. 
Класіфікацыя дакументаў ажыццяўляецца на трох узроўнях:  
на ўзроўні Нацыянальнага архіўнага фонда,  
на ўзроўні асобнага архіва  
на ўзроўні канкрэтнага фонда.  

 
Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь (НАФ) — гэта сукупнасць 

дакументаў, створаных у Рэспубліцы Беларусь падчас эканамічнай, грамадска-палітычнай, 
сацыяльна-культурнай і іншай дзейнасці дзяржавы на розных этапах яго развіцця і якія 
адлюстроўваюць матэрыяльнае і духоўнае жыццё беларускага народа.  

Класіфікацыя дакументаў у межах НАФ разумеецца іх навуковая групоўка ў 
адпаведнасці з прыкметамі, што вызначаюць арганізацыю сеткі дзяржаўных архіваў і іх 
профілі. 
Прыкметы класіфікацыі дакументаў у межах НАФ:  

1. прыналежнасць дакументаў да розных гістарычных перыядаў; 
2. прыналежнасць да розных формаў уласнасці; 
3. прыналежнасць дакументаў да вызначанай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай 

адзінкі (вобласці, раёна і г.д.);  
4. прыналежнасць дакументаў да ўстаноў рэспубліканскага або мясцовага значэння; 
5. прыналежнасць дакументаў да пэўнай галіны дзяржаўнай ці грамадскай 

дзейнасці; 
6. прыналежнасць дакументаў да складу дакументацыі дадзенага 

фондаўтваральніка;  
7. спосаб і тэхніка замацавання інфармацыі; 
8. тэрмін захоўвання дакументаў. 
 
Дзяржаўная архіўная служба Рэспублікі Беларусь — гэта сістэма архіўных органаў і 

ўстаноў, якія арганізуюць фармаванне НАФ Рэспублікі Беларусь, яго захоўванне, 
выкарыстанне і кантроль за вядзеннем справаводства. У склад Дзяржаўнай архіўнай 
службы ўваходзяць рэспубліканскія, абласныя, занальныя архівы, навукова-даследчыя 
ўстановы, спецыяльныя тэхнічныя лабараторыі і друкаваныя выданні.  

Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь  
Рэспубліканскія архівы (НАРБ, НГАБ, НГА ў г. Гродна, БДАМЛМ, БДАНТД, 

БДАКФФД) 
9 абласных архіваў (6 абласных і 3 архіва грамадскіх арганізацый) 
16 занальных дзяржаўных архіваў 
 
Галіновы фонд — гэта гістарычна сфармаваны комплекс дакументаў, што 

захоўваюцца пры ўстановах, своеасаблівы архіў, які мае права пастаяннага і часовага 
захоўвання дакументаў. Галіновыя фонды ўтрымоўваюць дакументы, якія патрабуюць 
спецыяльных умоў захоўвання, прысутнасці спецыялістаў, якія здольныя працаваць з 
дакументамі дадзенага віду, а таксама наяўнасці неабходнай тэхнікі.  

Архіў арганізацыі (як дзяржаўнай так і недзяржаўнай) – архіўная ўстанова 
дзяржаўнай арганізацыі (арганізацый) або структурнага падрадзялення дзяржаўнай 
арганізацыі, якая захоўвае дакументы на працягу вызначанага тэрміна ў сваёй арганізацыі.  

 



Класіфікацыя дакументаў у межах архіва – гэта іх групіроўка па архіўных фондах. 
Фандаванне – практычнае ажыццяўленне класіфікацыі дакументаў у межах архіва.  
Дакументальны фонд – увесь комплекс дакументаў, якія ўтвараюцца ў дзейнасці 

ўстановы (арганізацыі, прадпрыемства, грамадскага аб’яднання і г.д.) або асобы (сям’і, 
рода). 

Фондаўтваральнік – установа (або асоба), якая утварае падчас сваёй дзейнасці 
дакументальны фонд, называецца.  

Архіўны фонд – частка дакументальнага фонду, якая мае гістарычнае, палітычнае, 
гаспадарчае, навуковае, сацыяльнае ці культурнае значэнне і падлягае дзяржаўнаму 
захоўванню  

Разнавіднасцямі архіўнага фонда з’яўляюцца:  
фонд установы,  
фонд асабістага паходжання,  
аб’яднаны архіўны фонд  
архіўная калекцыя.  
Храналагічнымі межамі фондаў з’яўляюцца: 

архіўнага фонда ўстановы — афіцыйныя даты стварэння і ліквідацыі ўстановы;  
архіўнага фонда асабістага паходжання — даты нараджэння і смерці асобы, членаў сям’і 
або рода;  
аб’яднанага архіўнага фонда — даты стварэння і ліквідацыі найбольш ранняй і найбольш 
позняй па часе дзейнасці ўстановы, дакументы якіх увайшлі ў склад фонду;  
архіўнай калекцыі — даты самага ранняга і самага позняга дакумента. 

Крайнімі датамі дакументаў фонда з’яўляюцца даты найбольш ранняга і найбольш 
позняга з дакументаў, што уваходзяць у яго склад.  

 
Класіфікацыя дакументаў у межах архіўных фондаў – гэта іх групіроўка і 

размяшчэнне ў фондзе. Класіфікацыйнай адзінкай выступае справа (адзінка захоўвання), 
якая складаецца з аднаго або сукупнасці дакументаў, аб’яднаных агульнай прыкметай, і 
змешчаных пад асобную вокладку.  
 Практычнае ажыццяўленне класіфікацыі дакументаў (спраў) у межах архіўнага 
фонда называецца сістэматызацыяй 
 Схема сістэматызацыі дакументаў уяўляе сабой пералік класіфікацыйных 
адзінак, размешчаных у вызначанай паслядоўнасці. Выкарыстоўваюцца наступныя 
прынцыпы сістэматызацыі спраў: 

 структурны (у адпаведнасці са структурай установы); 
 храналагічны (па перыядах і датах дзейнасці ўстановы); 
 функцыянальны, галіновы, тэматычны ці прадметна-апытальны (з улікам 

функцый або галін дзейнасці ўстановы, тэм або пытанняў, якіх тычыцца 
змест дакументаў); 

 намінальны (па родах спраў, відах і разнавіднасцях дакументаў); 
 карэспандэнтскі (па ўстановах і асобах, у выніку ліставання з якімі 

ўтварыліся дакументы); 
 геаграфічны (у адпаведнасці з вызначанымі тэрыторыямі, населенымі 

пунктамі і іншымі геаграфічнымі паняццямі, з якімі звязаны змест 
дакументаў, іх аўтары або карэспандэнты); 

 аўтарскі (па назвах устаноў або прозвішчах асоб, якія з’яўляюцца аўтарамі 
дакументаў). 

 
 


