
Архівы магнатаў і шляхты ВКЛ 
 

1 Назва дысцыпліны Архівы магнатаў і шляхты ВКЛ 
2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 
Дзеннае аддзяленне: 3 курс, спецыяльнасць 
“Гісторыка-архівазнаўства”; 
Завочнае аддзяленне: 3 курс, спецыяльнасць 
“Гісторыка-архівазнаўства”; 

3 Семестр навучання Дзеннае аддзяленне: 6 семестр; 
Завочнае аддзяленне: 6 семестр 

4 Колькасць крэдытаў 2
5 Прозвішча, імя, імя па 

бацьку лектара 
Латушкін А. М. 

6 Мэты вывучэння 
дысцыпліны 

Паглыбленне ведаў, атрыманых пры вывучэнні 
асноўных курсаў “Архівазнаўства” і 
“Крыніцазнаўства Беларусі” па праблеме 
прыватнаўласніцкіх архіваў Беларусі, фарміраванне 
ўяўлення аб адметнасці і гісторыка-культурнай 
каштоўнасці дадзенага тыпу архіўных збораў, а 
таксама авалоданне метадами пошуку і выкарыстання 
гістарычнах крыніц, што ўваходзілі ў склад 
азначаных архіваў.

7 Прарэквізіты  Гісторыя Беларусі, Архівазнаўства (гісторыя і 
арганізацыя архіўнай справы на Беларусі).

8 Змест дысцыпліны Прычыны і ўмовы фарміравання прыватных архіўных 
збораў на Беларусі, месца і роля прыватнаўласніцкіх 
архіваў сярод іншых архіваў у перыяд другой паловы 
ХІІІ  першай паловы ХХ стст.; відавая разнастайнасць 
дадзеных архіваў, навуковая тэрміналогія, якая 
прымяняецца да іх у літаратуры прадмета; відавая
разнастайнасць дакументаў, што ўваходзілі ў склад 
прыватнаўласніцкіх архіваў; гістарычны лес прыватных 
збораў магнацкіх і шляхецкіх родаў Беларусі 
(Радзівілаў, Сапег, Завішаў, Еленьскіх, Слізняў і інш.), 
асаблівасці іх захавання і выкарыстання; сучасны склад 
Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь 
у частцы фамільных (родавых) фондаў і асаблівасці 
архіўных прац з дакументамі дадзеных фондаў;
замежныя архівасховішчы, у склад якіх уваходзяць 
былыя архівы айчынных магнацкіх і шляхетскіх 
родаў

9 Рэкамендуемая 
літаратура 

Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. 
М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 159–170. 
Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда князей 



Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. Леонтьева // 
Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР: 
материалы науч. конф. архивистов и историков, посвящ. 50-
летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 июня 1968 г. / 
Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН БССР; редкол.: 
В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – C. 306–319. 
Груша, А. И. Документальная писменность Великого 
Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в. ). / А. 
И. Груша. – Минск, 2015.  
Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства Літоўскае: 
энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 244 – 246. 
Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 246. 
Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 245. 
Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в 
Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства. –
2005. – № 6. – С. 96–100. 
Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў 
Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. 
археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60. 
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд 
дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 ― 1838 гг.): 
гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / 
А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, 
Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. 
Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – C. 3–9. 
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 ― 1873 гг.) / 
А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 
37–41.  
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 ― 
1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта 
БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. 
– Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199.  
Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва 
Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай палове ХХ 
стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архiвы i справаводства. – 2007. 
– № 2. – С.102–107. 
Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак 
Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой 
Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. 
Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. 
молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 
ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и 
др.]. – Барановичи, 2005.– Ч. 1 – С. 217–219. 
Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў 
Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай палове XX ст. / 
А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: 
матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці 
праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 ― 13 лістапада 2004 г. / 
Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і 
інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112. 



10 Метады выкладання Змешаны з выкарыстаннем элементаў дыстанцыйнага 
навучання

11 Мова навучання беларуская
12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 
Два рэфераты; залік выстаўляецца з улікам: праца на 
семінарах (60%), вынікі выканання рэфератаў (40%) 

13 Форма бягучай 
атэстацыі 

Дзённая форма: семестр 6 – залік; завочная форма: 
семестр 6 – залік. 

 
  



Дисциплина: Архивы магнатов и шляхты ВКЛ / дисциплина по выбору  

 
1 Название 

Дисциплины 
Архивы магнатов и шляхты ВКЛ 

2 Курс обучения, 
специальность 

Дневное отделение: 3 курс, специальность 
"Историко-архивоведение"; заочное отделение: 3 
курс, специальность "Историко-архивоведение";

3 Семестр обучения Дневное отделение: 6 семестр; заочное 
отделение: 6 семестр

4 Количество кредитов 2
5 Ф.И.О. лектора Латушкин А.Н.  

6 Цели изучения 
дисциплины 

Углубление знаний, полученных при изучении 
основных курсов "Архивоведение" и 
"Источниковедение Беларуси" по проблеме 
частновладельческих архивов Беларуси, 
формирование представления о особенностях и 
историко-культурной ценности данного типа 
архивных собраний, а также овладение методами 
поиска и использования исторических 
источников, которые входили в состав данных 
архивов.

7 Пререквизиты История Беларуси, Архивоведение (история и 
организация архивного дела в Беларуси).

8 Содержание 
дисциплины 

Причины и условия формирования частных 
архивных собраний в Беларуси, место и роль 
частновладельческих архивов среди других 
архивов в период второй половины XIII – первой 
половины ХХ вв .; видовое разнообразие данным 
архивов, научная терминология, применяемая к 
ним в литературе предмета; видовое 
разнообразие документов, которые входили в 
состав частновладельческих архивов; 
исторические  судьбы частных собраний 
магнатских и шляхетских родов Беларуси 
(Радзивиллов, Сапег, Завишей, Еленьских, 
Слизней и др.), особенности их хранения и 
использования; современный состав 
Национального архивного фонда Республики 
Беларусь в части фамильных (родовых) фондов и 
особенности архивных работ с документами 
данным фондов; иностранные архивохранилища, 
в состав которых входят бывшие архивы 
отечественных магнатских и шляхетского родов.



9 Рекомендуемая 
литература 

Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад 
рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 
159–170.  
Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда 
князей Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. 
Леонтьева // Вопросы архивоведения и источниковедения 
в БССР: материалы науч. конф. архивистов и историков, 
посвящ. 50-летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 
июня 1968 г. / Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН 
БССР; редкол.: В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – C. 
306–319. 
Груша, А. И. Документальная писменность Великого 
Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в. ). 
/ А. И. Груша. – Минск, 2015.  
Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 244 –
246. 
Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 246. 
Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 245. 
Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в 
Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства. 
– 2005. – № 6. – С. 96–100. 
Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў 
Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. 
археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60. 
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у 
перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 
― 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан 
дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-
та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – C. 3–9. 
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 ― 1873 
гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 
(78). – С. 37–41.  
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 
― 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага 
факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт 
Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–
199.  
Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага 
архіва Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай 
палове ХХ стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архiвы i 
справаводства. – 2007. – № 2. – С.102–107. 
Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак 
Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой 
Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. 
Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 
2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. 
Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005.– Ч. 1 – С. 



217–219. 
Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў 
Радзівілаў у другой палове XVIII ― першай палове XX ст. 
/ А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: 
матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. 
памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 ― 13 лістапада 
2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. 
Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112.

10 Методы преподавания Смешанный с использованием элементов 
дистанционного обучения

11 Язык обучения белорусский
12 Условия (требования), 

текущий контроль 
Два реферата; зачет выставляется с учетом: 
работа на семинарах (60%), результаты 
выполнения рефератов (40%) 

13 Форма текущей 
аттестации 

Дневная форма: семестр 6 - зачет; заочная форма: 
семестр 6 - зачет. 

 
  



Archives of the magnates and gentry of the Grand Duchy of Lithuania / 
optional discipline 

1 Name (title) of the 
discipline 

Archives of the magnates and gentry of the Grand 
Duchy of Lithuania 

2 Curriculum, specialty Full-time: 3 year, specialty "Historical Archiving";  
Distance learning: 3 year, specialty "Historical 
Archiving";

3 Semester tuition Full-time: 6 semester;  
Distance learning: 6 semester 

4 Number of credits 2 
5 Name of the lecturer Latushkin А.N.  

6 Learning Objectives Deepening the knowledge gained in studying the
main courses “Archival Studies” and “Source Studies
in Belarus” on the problem of private ownership
archives of Belarus, forming an idea of the features
and historical and cultural value of this type of
archival collections, as well as mastering the methods
of searching and using historical sources that were
part of data archives. 

7 Prerequisites History of Belarus, Archival studies (history and
organization of archiving in Belarus). 

8 Discipline content The reasons and conditions for the formation of
private archival collections in Belarus, the place and
role of private ownership archives among other
archives during the second half of the 13th - first half 
of the 20th centuries; species diversity for archives,
scientific terminology applied to them in the subject
literature; species diversity of documents that were
part of private ownership archives; the historical fate
of private collections of the magnate and gentry clans 
of Belarus (Radziwill, Sapeg, Zavishey, Yelensky,
Slug, etc.), especially their storage and use; the
modern composition of the National Archival Fund of
the Republic of Belarus in terms of family (generic)
funds and features of archival work with documents 
for these funds; foreign archives, which include the
former archives of the domestic magnate and gentry
families.

9 Literature guide Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад
рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 
159–170.  
Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда князей
Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. Леонтьева
// Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР: 



материалы науч. конф. архивистов и историков, посвящ.
50-летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 июня 1968 г. 
/ Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН БССР;
редкол.: В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – C. 306–
319. 
Груша, А. И. Документальная писменность Великого 
Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в. ). / 
А. И. Груша. – Минск, 2015.  
Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 244 – 246.
Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства 
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 246. 
Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства
Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн.,2007. – Т.І. – С. 245. 
Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в 
Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства.
– 2005. – № 6. – С. 96–100. 
Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў
Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. 
археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60. 
Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у 
перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814
― 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан
дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-
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10 Methods of teaching Mixed using distance learning elements 

11 Language Belorussian 
12 Conditions 

(requirements), current 
certification 

Two abstract; offset is set taking into account: work 
at seminars (60%), results of abstracts (40%) 

13 Form of current 
certifications 

Full-time form: semester 6 –  credit;  
Distance learning: semester 6 – credit. 

 


