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РЕФЕРАТ 

 

Дворниковой Елены Васильевны 

 

Автоматизация и Информатизация архивного дела в Беларуси и России 

 

Дипломная работа: 74 с., 60 позиций в списке использованной литературы 

 

Ключевые слова:  АВТОМАТИЗАЦИЯ, АИС,  АИПС, АСУ, ААТ, МЧД, 

АРХИВ, БД, ИПС, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,  ИТ, ПО,  ЕАИС. 

 

Актуальность дипломного исследования заключается в  обобщении 

опыта прошлых лет, сопоставление этого опыта с современными тенденциями 

информатизации и автоматизации архивной отрасли и в необходимости 

проведения сравнительного анализа развития автоматизации и информатизации 

в Беларуси и России. 

 

Объектом  исследования дипломной работы выступают теоретические и 

практические моменты  автоматизации и информатизации  архивного дела в  

Российской Федерации и в Республике Беларусь. 

 

Предметом исследования является история автоматизации архивного 

дела и информатизация  на современном этапе и перспективы развития 

информационных технологий в архивном деле. 

 

Цель дипломной  работы – выявить особенности автоматизации и 

информатизации архивного дела в Беларуси и России. 

 

Теоретико-методологическая основа дипломной работы. При 

написании дипломной работы использовался следующий комплекс методов 

исторической науки: историко–генетический, историко-сравнительный и 

историко–системный. Работа построена в соответствии с принципами 

объективности, историзма, системности и ценности подхода. 

 

Структура дипломной работы определяется поставленными целями и 

задачами, и включает: перечень условных обозначений, символов и терминов, 

введение, три главы,  заключение и список использованной  литературы. 

Общий объем работы – 74 страниц. Из них: список использованной литературы 

– 7 страниц  (60 позиций).  
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Аўтаматызацыя і Інфарматызацыя архіўнай справы ў Беларусі і Расіі 

 

Дыпломная праца: 74 с., 60 пазіцыі у спісе выкарыстанай літаратуры 

 

Ключавыя словы: Аўтаматызацыя, АІС, АИПС, АСК, ААТ, МЧД, АРХІЎ, БД, 

ІПС, Інфарматызацыя, ІТ, ПА, ААІС. 

 

Актуальнасць дыпломнага даследавання заключаецца ў абагульненні 

вопыту мінулых гадоў, супастаўленне гэтага вопыту з сучаснымі тэндэнцыямі 

інфарматызацыі і аўтаматызацыі архіўнай галіны і ў неабходнасці правядзення 

параўнальнага аналізу развіцця аўтаматызацыі і інфарматызацыі ў Беларусі і 

Расіі. 

 

Аб'ектам даследавання дыпломнай працы выступаюць тэарэтычныя і 

практычныя моманты аўтаматызацыі і інфарматызацыі архіўнай справы ў  

Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

 

Прадметам даследавання з'яўляецца гісторыя аўтаматызацыі архіўнай 

справы і інфарматызацыя на сучасным этапе і перспектывы развіцця 

інфармацыйных тэхналогій у архіўнай справе. 

 

Мэта дыпломнай працы - выявіць асаблівасці аўтаматызацыі і 

інфарматызацыі архіўнай справы ў Беларусі і Расіі. 

 

Тэарэтыка-метадалагічная аснова дыпломнай працы. Пры напісанні 

дыпломнай працы выкарыстоўваўся наступны комплекс метадаў гістарычнай 

навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны і гісторыка-сістэмны. 

Праца пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі аб'ектыўнасці, гістарызму, 

сістэмнасці і каштоўнасці падыходу. 

 

Структура дыпломнай працы вызначаецца пастаўленымі мэтамі і 

задачамі, і ўключае: пералік умоўных пазначэнняў, знакаў і тэрмінаў, 

увядзенне, тры кіраўніка, заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры. Агульны 

аб'ём работы - 74 старонак. З іх: спіс выкарыстанай літаратуры - 7 старонак (60 

пазіцый). 
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SUMMARY 

  

Elena Vasilievna Dvornikovoj 

  

Automation and Informatization of archives in Belarus and Russia 
  

Thesis: 74, 60 positions in the list of references 

  

Keywords: automation, AIS, AIS, ACS, AAT, MRR, ARCHIVE, database, IPS, 

informatization, IT, AT, the EAIS. 

  

The relevance of the degree studies is a synthesis of the experiences of the 

past years, comparing this experience with modern trends of informatization and 

backup automation industry and the need to conduct a comparative analysis of the 

development of automation and Informatization in Belarus and Russia. 

  
The object of the research thesis advocated theoretical and practical points of 

automation and Informatization of archives in the  Republic of Belarus and  Russian 

Federation. 

  

The subject of research is the history of archival automation and 

Informatization at the current stage and prospects of the development of information 

technologies in archives. 

  

The aim of the thesis is to identify particularly automation and Informatization 

of archives in Belarus and Russia. 

  

Theoretical and methodological framework thesis. When writing a research 

paper made the following methods of historical Science: historical-genetic, historical, 

comparative and historical and systematic. The work is structured in accordance with 

the principles of objectivity, Historicism, consistency and value approach. 

  

The structure of the work is determined by the objectives and tasks, and 

includes: a list of symbols, symbols and terminology, introduction, three chapters, 

conclusions and the bibliography. The total amount of work -74 pages. Among them: 

Bibliography -7 pages (60 products).  

 

 

 

 

 

 


