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ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ “ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА” 

 1-26 02 04-01 Дакументазнаўства (па напрамках) 

завочнае аддзяленне, 3 семестр /зімовая сесія/ 

2012-2013 навучальны год 

 

1. Паняцце дакументазнаўства. Аб'ект і прадмет дакументазнаўства. 

Метады даследавання дакументазнаўчых праблем. Сувязь дакументазнаўства 

з дакументалістыкай, архівазнаўствам, інфарматыкай і іншымі дысцыплінамі. 

2. Асноўныя паняцці дакументазнаўства: дакумент, справаводства, ДЗК, 

дакументаванне, дакументацыя, УСД, АРД, апарат кіравання, 

дакументазварот. 

3. Асноўныя нарматыўныя дакументы, якія рэгламентавалі 

справаводныя працэсы на розных гістарычных этапах. Сучасныя 

заканадаўчыя акты. 

4. Нарматыўныя прававыя і метадычныя акты, якія рэгламентуюць 

працу з дакументамі на сучасным этапе (інструкцыі, правілы і інш.), 

5. Паняцце "дакумент" у яго гістарычным развіцці. Сучасны змест 

паняцця "дакумент". Прававы, кіраўніцкі, гістарычны аспекты дакумента. 

6. Паняцце "інфармацыя". Сувязь інфармацыі і дакумента. Віды 

інфармацыі. 

7. Функцыі дакументаў. 

8. Паняцці "метад", "спосаб" і "сродкі" дакументавання. Тэкставае 

дакументаванне. 

9. Тэхнічнае дакументаванне. 

10. Навукова-тэхнічная дакументацыя: паняцце, віды. 

11. Фотафонакінадакументаванне. Аўдыёвізуальныя дакументы. 

12. Электронны дакумент: паняцце, структура  

13. Сучасныя спосабы дакументавання з выкарыстаннем новых 

тэхналогій. Матэрыяльныя носьбіты інфармацыі 

14. Арыгінальнасць і сапраўднасць дакументаў. 

15. Капійнасць дакумента. Суадносіны паняццяў "арыгінал" і копія" у 

дачыненні да машынаграм і электронных дакументаў. 

16. Арыгінальнасць і капійнасць аўдыёвізуальных дакументаў. 

17. Арыгінальнасць і капійнасць электронных дакументаў. 

18. Тэкст сучаснага кіраўніцкага дакумента. Кампазіцыйная структура 

тэксту. Агульныя патрабаванні да мовы і стылю службовых дакументаў. 
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19. Ужыванне ў тэкстах сучасных кіраўнічых дакументаў замежных 

слоў, тэрмінаў, неалагізмаў, скарачэнняў. 

20. Фармуляр дакумента: паняцце, структура, віды. 

21. Фармуляр тэкставага дакумента XVI-XVII стст. Абазначэнне віду, 

аўтара, адрасата ў дакументах XVI-XVII стст. 

22. Афармленне тэксту, месца складання, даты, пацвярджаючых 

рэквізітаў у дакументах XVI-XVII стст. 

23. Фармуляр тэкставага дакумента XVIII ст. Абазначэнне віду і аўтара ў 

дакументах XVIII ст. 

24. Афармленне адрасата, даты, пацвярджаючых рэквізітаў, адзнак у 

дакументах XVIII ст. 

25. Фармуляр тэкставага дакумента XIX-пач. XX стст. Афармленне 

тэксту, абазначэнне віду ў дакументах XIX-пач. XX стст. 

26. Афармленне аўтара, даты, адрасата, пацвярджаючых рэквізітаў і 

адзнак у дакументах XIX-пач. XX стст. 

27. Фармуляр тэкставага дакумента савецкага перыяду. Развіццё 

фармуляра ў 20-30-я гг. XX ст. 

28. Асноўныя накірункі ўдасканалення дакументацыі ў 60-80-я гг. XX ст. 

29. Агульныя тэндэнцыі і накірункі ў дакументаванні і арганізацыі працы 

з дакументамі ў перыяд Вялікага княства Літоўскага 

30. Асаблівасці вядзення справаводства, сістэма дакументавання, метады 

работы з дакументамі ў прыказах і калегіях. Генеральны рэгламент.  

31. Асаблівасці вядзення справаводства, сістэма дакументавання, метады 

работы з дакументамі ў міністэрствах Расійскай імперыі. Асаблівасці 

ўкаранення расійскага справаводства на беларускіх землях. 

32. Фармуляр сучаснага кіраўніцкага дакумента і яго складаючыя часткі.  

33. Бланк дакумента. Віды бланкаў. Склад рэквізітаў бланка для ліста. 

34. Склад рэквізітаў агульнага бланка. Патрабаванні да афармлення, 

вырабу і ўліку бланкаў дакументаў з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі 

Беларусь. 

35. Патрабаванні да афармлення рэквізіту "Адрасат". Парадак 

афармлення дакумента з некалькімі адрасатамі. Парадак афармлення 

паштовага адрасу. 

36. Патрабаванні да афармлення рэквізіту "Подпіс". Правілы падпісанні 

розных відаў дакументаў. 

37. Зацвярджэнне дакументаў. Патрабаванні да афармлення рэквізіту 

"Грыф зацвярджэння". 



Назаранка: завочнае, экзамен (зімовая  сесія)   3 

38. Унутранае ўзгадненне дакументаў. Патрабаванні да афармлення 

рэквізіту "Віза". 

39. Знешняе ўзгадненне дакументаў. Патрабаванні да афармлення 

рэквізіту "Грыф узгаднення". 

40. Прызначэнне рэквізіту "Загаловак да тэксту дакумента". 

Патрабаванні да яго афармлення. 

41. Прызначэнне рэквізіту "Рэзалюцыя", яго месца на дакуменце. 

Патрабаванні да афармлення рэзалюцыі. 

42. Пячатка і яе прызначэнне. Віды пячатак. Парадак прастаўлення 

пячатак на дакументах. 

43. Патрабаванні да афармлення рэквізітаў "Адзнака аб наяўнасці 

дадатку", “Грыф дадатку”. Афармленне дадаткаў. 

44. Пацвярджэнне копій. Асаблівасці афармлення рэквізіту "Адзнака аб 

пацвярджэнні копіі" пры пацвярджэнні розных відаў копій. 

45. Адзнакі на дакументах. Патрабаванні да афармлення рэквізітаў 

"Адзнака аб кантролі", "Адзнака аб выканаўцы", "Адзнака аб выкананні 

дакумента і накіраванні яго ў справу", "Адзнака аб пераносе дадзеных на 

машынны носьбіт", "Адзнака аб паступленні". 

46. Юрыдычная сіла дакументаў. Афармленне рэквізітаў, якія надаюць 

юрыдычную сілу дакументу. 

47. Асаблівасці падрыхтоўкі і афармлення АРД з выкарыстаннем 

камп’ютэрных тэхналогій. 

48. Складанне і афармленне лістоў. 

49. Складанне і афармленне даведак. 

50. Складанне і афармленне актаў. 

51. Складанне і афармленне пратаколу. 

52. Складанне і афармленне дакладных і тлумачальных запісак, заяў. 

 


