
Дисциплина по выбору студентов «Медиакоммуникации в 
профессиональной деятельности архивиста» 

1 Название 
дисциплины 

Медиакоммуникации в профессиональной 
деятельности архивиста 

2 Курс обучения 3, специальность «Историко-архивоведение»
3 Семестр обучения 6
4 Количество кредитов 3
5 Ф.И.О. лектора Канд. ист. н., доцент З.В. Антонович, старший 

преподаватель С.В. Вайтович 
6 Цели изучения  

дисциплины 
Формирование системных знаний и умений 
представления архивов в медиапространстве 

7 Пререквизиты Архивоведение, Архивная информатика
8 Содержание 

дисциплины 
Архивы в медиапространстве Республики 

Беларусь и зарубежных стран. 
Теоретические основы и базовые приемы 

медиакоммункаций. 
Средства коммуникации. 
Организация взаимодействия архивов с 

традиционными средствами массовой 
информации (СМИ). Подготовка пресс-релизов 
мероприятий. 

Социальные медиа как источник 
информации и канал распространения контента.

Особенности определения целевых групп и 
информационных товаров для представления
архивных учреждений в сетевом
медиапространстве. 

Программное обеспечение 
мультимедийного производства. 

Разработка и представление медиаконтента. 
Визуализация мультимедийного контента. 
Организация ведения аккаунтов (групп) в 

социальных сетях. Специфика ведения You-tube
каналов архивных учреждений. 

9 Рекомендуемая 
литература 

Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі 
[і інш.]; пад рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 
2013. 

Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. –
1998–2019. – Вып. 1–16. 

Архівы і справаводства. – 1998–2019. 
Беларускі археаграфічны штогоднік. –

Мінск: БелНДІДАС. – 2000–2019. – Вып. 1–17. 
Федосов, В. В. Экономика архивного дела / 



В. В. Федосов. – Минск: БелНИИДАД, 2007. –
132 с. 

Брайс Р. Руководство по цифровому 
телевидению. — М., 2002. 

Роберт Б. Масбургер. Видеосъемка одной 
камерой. — М., 2006. 

Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. 
Видео / Учебник. Часть 2–3. — М., 2001, 2003. 

Голубева, О.Л. Основы композиции. М., 
Искусство, 2004. 

Силантьева, О. 92 мультимедийных формата 
/ О. Силантьева // [б. м.] :[б. и.], 2018. – 120 с.

10 Методы преподавания Смешанный (эвристический, 
исследовательский, проблемное изложение 
знаний) с использованием работы в группах, 
проекта, элементов дистанционного обучения

11 Язык обучения Русский
12 Условия (требования), 

текущий контроль 
Оценка текущей аттестации осуществляется с 
учетом участия в дискуссиях на лекциях, 
работы на семинарских занятиях, уровня 
подготовки УСР и ответа на зачете. 

13 Форма текущей 
аттестации 

Экзамен 

 
  



Дысцыпліна па выбары студэнтаў “Медыякамунікацыі ў 
прафесіянальнай дзейнасці архівіста” 
1 Назва дысцыпліны Медыякамунікацыі ў прафесіянальнай 

дзейнасці архівіста 

2 Курс навучання, 
спецыяльнасць 

3, спецыяльнасць «Гісторыка-архівазнаўства» 

3 Семестр навучання 6
4 Колькасць крэдытаў 3
5 Прозвішча, імя, імя па 

бацьку лектара 
Канд. гіст.н., дацэнт З.В.Антановіч, старшы 
выкладчык С.У.Вайтовіч 

6 Мэты вывучэння 
дысцыпліны 

Фарміраванне сістэмных ведаў і ўменняў 
прадстаўлення архіваў у медыяпрасторы 

7 Прарэквізіты  Архівазнаўства, Архіўная інфарматыка
8 Змест дысцыпліны Архівы ў медыяпрасторы Рэспублікі 

Беларусь і замежных краін. 
Тэарэтычныя асновы і базавыя прыёмы 

медыякамунікацый. 
Сродкі камунікацыі. 
Арганізацыя ўзаемадзеяння архіваў з 

традыцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі 
(СМІ). Падрыхтоўка прэс-рэлізаў 
мерапрыемстваў. 

Сацыяльныя медыя як крыніца інфармацыі 
і канал распаўсюджвання кантэнту. 

Асаблівасці вызначэння мэтавых груп і 
інфармацыйных тавараў для прадстаўлення 
архіўных устаноў у сеткавай медыяпрасторы. 

Праграмнае забеспячэнне мультымедыйнай
вытворчасці. 

Распрацоўка і прадстаўленне 
мэдыякантэнту. 

Візуалізацыя мультымедыйнага кантэнту. 
Арганізацыя вядзення акаўнтаў (груп) у 

сацыяльных сетках. Спецыфіка вядзення You-
tube каналаў архіўных устаноў. 

9 Рэкамендуемая 
літаратура 

Архівазнаўства: дапаможнік / А.М.Бяляўскі [і 
інш.]; пад рэд. М.Ф.Шумейкі. – Мінск: БДУ, 
2013. 

Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. –
1998–2019. – Вып. 1–16. 

Архівы і справаводства. – 1998–2019. 
Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск: 

БелНДІДАС. – 2000–2019. – Вып. 1–17. 
Федосов, В. В. Экономика архивного дела / 



В. В. Федосов. – Минск: БелНИИДАД, 2007. –
132 с. 

Брайс Р. Руководство по цифровому 
телевидению. — М., 2002. 

Роберт Б. Масбургер. Видеосъемка одной 
камерой. — М., 2006. 

Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение. Кино. 
Видео / Учебник. Часть 2–3. — М., 2001, 2003. 

Голубева, О.Л. Основы композиции. М., 
Искусство, 2004. 

Силантьева, О. 92 мультимедийных 
формата / О. Силантьева // [б. м.] :[б. и.], 2018. – 
120 с.

10 Метады выкладання Змяшаны (эўрыстычны, даследчы, праблемнае 
выкладанне ведаў) з выкарыстаннем працы ў 
групах, праекта, элементаў дыстанцыйнага 
навучання

11 Мова навучання Руская
12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 
Бягучая атэстацыя праводзіцца з улікам удзелу ў 
дыскусіях на лекцыях, працы на семінарскіх
занятках, узроўню падрыхтоўкі КСР і адказу на 
экзамене.

13 Форма бягучай 
атэстацыі 

Экзамен 

 


