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РЕФЕРАТ 

Сунелик Елены Сергеевны 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОБЩЕГО 

ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ») 

 

Дипломная работа состоит из: введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы (81 позиция), одного 

приложения. Общий объем работы составляет 66 страницы.  

Ключевые слова: стационарные социальные учреждения, дом-интернат, 

престарелые, инвалиды, обеспечиваемые граждане, личное дело, медицинское 

дело, система архивного хранения, архив, пути совершенствования. 

Работа охватывает научные, правовые и практические аспекты хранения 

и организации использования документов престарелых граждан и инвалидов, 

которые позволят сохранить их трудовые, жилищные, личные, медицинские и 

пенсионные документы в одном деле.  

Цель дипломной работы — разработать пути совершенствования 

организации архивного хранения документов, которые образовываются в 

процессе проживания обеспечиваемых в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов общего типа в Республике Беларусь (на примере государственного 

учреждения «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»). 

Объект дипломной работы – архивное хранение документов, 

образованных в результате проживания престарелых и инвалидов в домах-

интернатах общего типа в Республике Беларусь. 

Предмет дипломной работы – направления совершенствования 

организации архивного хранения документов, которые образовываются в 

процессе проживания обеспечиваемых в домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов общего типа на примере государственного учреждения 

«Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

В методологическую основу исследования положены специально-

исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный 

историко-системный. 

В ходе исследуемой работы представлены основные пути 

совершенствования архивного хранения документов обеспечиваемых дома-

интерната на примере государственного учреждения «Волковысский районный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Такие как: инвентаризация 

избыточных дел, укрепление НСА, разработка перечня сроков хранения 

отдельных видов документов и др.  
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РЭФЕРАТ 

Сунэлік Алены Сяргееўны 

АРГАНІЗАЦЫЯ АРХІЎНАГА ЗАХОЎВАННЯ ДАКУМЕНТАЎ 

ДАМОЎ-ІНТЭРНАТАЎ ДЛЯ САСТАРЭЛЫХ І ІНВАЛІДАЎ АГУЛЬНАГА 

ТЫПУ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ «ВАЎКАВЫСКІ РАЁННЫ 

ДОМ-ІНТЭРНАТ ДЛЯ САСТАРЭЛЫХ І ІНВАЛІДАЎ») 

 

Дыпломная праца складаецца з увядзення, чатырох глаў, заключэння, 

спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры (81 пазіцыя), аднаго прыкладання. 

Агульны аб'ём працы складае 66 старонкі. 

Вызначальныя словы: стацыянарныя сацыяльныя установы, дом-

інтэрнат, састарэлыя, інваліды, забяспечваныя грамадзяне, асабістая справа, 

медыцынская справа, сістэма архіўнага захоўвання, архіў, шляхі ўдасканалення. 

Праца ахоплівае навуковыя, прававыя і практычныя аспекты захоўвання і 

арганізацыі выкарыстання дакументаў састарэлых грамадзян і інвалідаў, якія 

дазволяюць захаваць іх працоўныя, жыллёвыя, асабістыя, медыцынскія і 

пенсійныя дакументы ў адной справе. 

Мэта дыпломнай працы — распрацаваць шляхі ўдасканалення 

арганізацыі архіўнага захоўвання дакументаў, якія ўтвараюцца ў працэсе 

пражывання забяспечаных ў дамах-інтэрнатах для састарэлых і інвалідаў 

агульнага тыпу ў Рэспубліцы Беларусь (на прыкладзе дзяржаўнай установы 

«Ваўкавыскі раённы дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў»). 

Аб'ект дыпломнай працы – архіўнае захоўванне дакументаў, утвораных у 

выніку пражывання састарэлых і інвалідаў у дамах-інтэрнатах агульнага тыпу ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет дыпломнай працы – напрамкі ўдасканалення арганізацыі 

архіўнага захоўвання дакументаў, якія ўтвараюцца ў працэсе пражывання 

забяспечаных ў дамах-інтэрнатах для састарэлых і інвалідаў агульнага тыпу на 

прыкладзе дзяржаўнай установы «Ваўкавыскі раённы дом-інтэрнат для 

састарэлых і інвалідаў». 

У метадалагічную аснову даследавання пакладзены спецыяльна-

гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-

сістэмны. 

У ходзе доследнай працы прадстаўлены асноўныя шляхі ўдасканалення 

архіўнага захоўвання дакументаў забяспечваюцца дома-інтэрната на прыкладзе 

дзяржаўнай установы «Ваўкавыскі раённы дом-інтэрнат для састарэлых і 

інвалідаў». Такія як: інвентарызацыя залішніх спраў, умацаванне НДА, 

распрацоўка пераліку тэрмінаў захоўвання асобных відаў дакументаў і інш. 
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ABSTRACT 

Sunelik Elena Sergeevna 

ORGANIZATION OF ARCHIVAL STORAGE OF DOCUMENTS 

OF RESIDENTIAL HOMES FOR THE ELDERLY AND DISABLED IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

(ON THE EXAMPLE OF THE STATE INSTITUTION «THE VAUKAVYSK 

DISTRICT ORPHANAGE FOR ELDERLY AND DISABLED») 

 

Thesis consists of: introduction, four chapters, conclusion, list of used sources 

and literature (81 positions), a single application. The total volume is 66 pages. 

Key words: stationary social institutions, orphanage, the elderly, persons with 

disabilities, provided citizens, personal file, medical file, archival storage, archive, 

ways of improvement. 

Thesis covers scientific, legal and practical aspects of storage and organization 

of the documental use of the elderly and disabled that will help to maintain their 

employment, housing, personal, medical and retirement documents in one file. 

The aim of the thesis is to develop ways of improvement of the archival storage 

organization of documents , which are formed during the residential period of the 

elderly and disabled  in nursing homes of the Republic of Belarus (on the example of 

the state institution «The Vaukavysk district orphanage for elderly and disabled»). 

The object of the thesis is archival storage of the documents made in the 

process of living old people in the orphanage of general type in the Republic of 

Belarus. 

The subject of the thesis represents the ways of improvement of the archival 

storage of documents, which are formed in the process of living of the elderly and 

disabled in the retirement home of general type, shown on the example of the public 

institution «The Vaukavysk district orphanage for elderly and disabled». 

The methodological basis of the research is based on special historical 

methods: historical-genetic, historical-comparative and historica-systematic. 

In the course of the study there were discovered the basic ways of 

improvement of archival storage of documents for the provided orphanage citizens on 

the example of the state institution «The Vaukavysk district orphanage for elderly 

and disabled». They are: the excessive inventory of files, the strengthening of SIM 

(scientific information machinery), the development of the list of retention periods 

for certain types of documents. 

 

 

  


