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РЕФЕРАТ 

Аксючица Кирилла Андреевича 

Дипломная работа 62 страницы, 51 источник. 

Ключевые слова: архивный фонд, Белорусский государственный 

университет, исторический источник, история университета, документ, 

история повседневности. 

Объект: расширение подходов к использованию архивных документов в 

качестве исторического источника. 

Предмет: документы архивного фонда университета, которые позволяют 

досконально изучить историю и структуру университета в рассматриваемый 

период.  

Цель дипломной работы: выявление ценности документов архивного 

фонда 205 Государственного учреждения «Национальный архив Республики 

Беларусь» и Архива БГУ как исторического источника.  

Задачи дипломной работы: выявление источников и историографии по 

рассматриваемой теме; исследование нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность учреждений высшего образования; изучение 

основных этапов формирования организационной структуры БГУ в 1961-1991 

г.; анализ документов, которые входят в состав архивного фонда университета 

в рассматриваемый период. 

При написании данной работы использованы методы анализа, синтеза, 

индукции, дедукции обобщения; специально-исторические методы 

исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко- 

системный, историко-структурный. 

Полученные результаты и их новизна: проанализированы документы 

входящие в архивный фонд университета. Документы разделены на группы, 

позволяющие проанализировать деятельность университета в учебном и 

научном процессе, идеологическом воспитании, а также личные дела 

студентов и работников университета. Проанализирована ценность этих 

документах в различных направлениях исследований.  

Область применения, экономическая эффективность (практическая 

значимость): результаты работы могу использоваться исследователями 

истории университета, а также отдельных направлений деятельности 

университета. 
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РЕФЕРАТ 

Аксючіца Кірыла Андрэевіча 

Дыпломная праца 62 старонкі, 51 крыніца. 

Ключавыя словы: архіўны фонд, Беларускі дзяржаўны універсітэт, 

гістарычны крыніца, гісторыя ўніверсітэта, дакумент, гісторыя штодзённасці. 

Аб'ект: пашырэнне падыходаў да выкарыстання архіўных дакументаў у 

якасці гістарычнай крыніцы. 

Прадмет: дакументы архіўнага фонду універсітэта, якія дазваляюць 

дасканала вывучыць гісторыю і структуру універсітэта ў паказаны перыяд. 

Мэта дыпломнай працы: выяўленне каштоўнасці дакументаў 

архіўнага фонду 205 Дзяржаўнай установы «Нацыянальны архіў Рэспублікі 

Беларусь» і Архіва БДУ як гістарычнай крыніцы. 

Задачы дыпломнай працы: выяўленне крыніц і гістарыяграфіі па 

разгляданай тэме; даследаванне нарматыўных прававых актаў, якія 

рэгламентуюць дзейнасць устаноў вышэйшай адукацыі; вывучэнне асноўных 

этапаў фарміравання арганізацыйнай структуры БДУ ў 1961-1991 г .; аналіз 

дакументаў, якія ўваходзяць у склад архіўнага фонду універсітэта ў паказаны 

перыяд. 

Пры напісанні дадзенай працы выкарыстаныя метады аналізу, сінтэзу, 

індукцыі, дэдукцыі абагульнення; спецыяльна-гістарычныя метады 

даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-

сістэмны, гісторыка-структурны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваныя дакументы 

ўваходзяць у архіўны фонд універсітэта. Дакументы падзеленыя на групы, якія 

дазваляюць прааналізаваць дзейнасць універсітэта ў навучальным і навуковым 

працэсе, ідэалагічным выхаванні, а таксама асабістыя справы студэнтаў і 

супрацоўнікаў універсітэта. Прааналізавана каштоўнасць гэтых дакументах у 

розных напрамках даследаванняў. 

Вобласць ужывання, эканамічная эфектыўнасць (практычная 

значнасць): вынікі працы магу выкарыстоўвацца даследчыкамі гісторыі 

універсітэта, а таксама асобных напрамкаў дзейнасці універсітэта. 
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ESSAY 

Aksyuchits Kirill Andreevich  

Thesis work 62 pages, 51 source. 

Key words: archive fund, Belarusian State University, historical source, 

university history, document, history of everyday life. 

Object: expansion of approaches to the use of archival documents as a 

historical source. 

Subject: documents of the university's archive fund, which allow to 

thoroughly study the history and structure of the university in the period under 

review. 

The purpose of the thesis: the identification of the documents of the archive 

fund 205 of the State institution National Archives of the Republic of Belarus and 

the archive of the Belarusian State University as a historical source. 

The tasks of the thesis: the identification of sources and historiography on 

the topic under consideration; The study of normative legal acts regulating the 

activity of higher education institutions; The study of the main stages in the 

formation of the organizational structure of the BSU in 1961-1991; Analysis of 

documents that are part of the archives of the university in the period under review. 

At a writing of the given work methods of the analysis, synthesis, induction, 

deduction of generalization are used; Special historical methods of research: 

historical-genetic, historical-comparative, historico-systemic, historical-structural. 

The obtained results and their novelty: the documents included in the 

archival fund of the university are analyzed. The documents are divided into groups 

that allow analyzing the activities of the university in the educational and scientific 

process, ideological education, as well as the personal files of students and university 

employees. The value of these documents in various areas of research has been 

analyzed. 

Scope, economic efficiency (practical importance): the results of the work can 

be used by researchers of the history of the university, as well as certain areas of the 

university. 

 

 


