
Пытанні да іспыту “Архівазнаўства” 1-шы семестр 3 к. 
1. Асноўныя этапы развіцця архівазнаўства у краінах Еўропы і ЗША. Краткая 

характарыстыка. 
2. Французская школа архівазнаўства. 
3. Развіццё архівазнаўства ў Польшчы  
4. Развіццё архівазнаўства ва Украіне.  
5. Развіццё архівазнаўства ў СССР і Расіі. 
6. Асноўныя этапы развіцця архівазнаўства ў Беларусі. 
7. Архівазнаўства і архіўная справа: структура і змест паняццяў. 
8. Архівістыка, архівалогія, архівасофія: сучасныя падыходы к вызначэнню навукі аб 

архівах. 
9. Спецыфіка аб’екта і прадмета архівазнаўства. Падыходы да іх вызначэння. 
10. Паняцце архіў.  Асноўныя падыходы да вызначэння паняцця. 
11. Функцыі архіваў.  
12. Віды архіваў. 
13. Характарыстыка асноўных прынцыпаў архівазнаўства.  
14. Паняцці архіўны фонд і архіўная калекцыя. 
15. Асноўныя метады архівазнаўства. 
16. Сувязь архівазнаўства з іншымі навуковымі дысцыплінамі. 
17. Спецыфіка сучаснага архіўнага заканадаўства ў Расіі і Украіне. 
18. Міжнароднае архіўнае заканадаўства. Этычны кодэкс архівіста. 
19. Паняцці архіўнай Беларусікі, Украінікі, Росікі. Паняцце “агульная архіўная 

спадчына”і “архіўная рэстытуцыя”.  
20. Міжнароднае супрацоўніцтва беларускіх архівістаў. 
21. Дакументы Нацыянальнага архіўнага фонда у замежных сховішчах: пошук і 

выкарыстанне. 
22. Заканадаўчая база для захоўвання архіўных дакументаў у савецкія часы. 
23. Заканадаўчыя акты, што рэгулююць адносіны ў галіне архіўнай справы ў 

Рэспубліцы Беларусь. 
24. Тры рэдакцыі архіўнага закона ў Рэспубліцы Беларусь. 
25. Нарматыўныя прававыя акты (палажэнні, правілы), што рэгулююць адносіны у 

галіне архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь. 
26. Метадычныя дакументы, што рэгулююць адносіны ў галіне архіўнай справы 
27. Лакальныя нарматыўныя прававыя акты ў архіўных установах. 
28. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб архіўнай справе ў Рэспубліцы Беларусь. 
29. Паняцце класіфікацыі дакументаў. Узроўні класіфікацыі. 
30. Паняцце аб Нацыянальным архіўным фондзе Рэспублікі Беларусь. Падзел НАФ. 
31. Прыкметы класіфікацыі дакументаў у межах НАФ і іх характарыстыка. 
32. Структура дзяржаўнай архіўнай службы Рэспублікі Беларусь. 
33. Рэспубліканскія архівы. 
34. Абласныя і занальныя архівы. 
35. Архівы арганізацый і заканадаўчае рэгуляванне іх дзейнасці  
36. Задачы, функцыі, склад дакументаў і арганізацыя працы архіва арганізацыі 
37. Класіфікацыя дакументаў у межах архіваў. Віды архіўных фондаў і спецыфіка іх 

стварэння. 
38. Устанаўленне крайніх дат і храналагічных межаў фонду. Фактары, якія ўплываюць 

на ўстанаўлення храналагічных і структурных межаў фонду. 
39. Сістэматызацыя дакументаў у межах розных відаў архіўных фондаў 
40. Схемы сістэматызацыі дакументаў і іх віды у залежнасці ад віда дакументацыі. 

 
 


