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РЕФЕРАТ  

Шевцова Андрея Александровича 

Тема: Современное состояние и перспективы развития Национального 

архива Республики Беларусь 

Ключевые слова: национальный архив, комплектование, структура,  

кадры, научно – справочный аппарат, система научно-справочного аппарата, 

база данных, национальный архивный фонд, состояние, перспективы, отдел, 

опись дел, сканер. 

Актуальность: Актуальность данной работы заключается в том, что 

Национальный архив Республики Беларусь является на данный момент 

ведущим архивом в отрасли. В нем хранится самое большое количество 

документов в стране. Архив сотрудничает с большим количеством компаний 

и архивов не только в нашей стране, но и за рубежом. Также у архива сейчас 

самая современная материально – техническая база среди всех архивов 

Республики Беларусь. Поэтому в своей дипломной работе я попытался 

анализировать основные направления работы архива в настоящее время и 

привести несколько путей совершенствования функционирования ведущего 

архива страны. 

Цель дипломной работы – формулирование предложений по 

повышению эффективности работы НАРБ 
Объект исследования – архивная система Республики Беларусь. 

Предмет работы – функционирование НАРБ. 

Методологической основой дипломной работы стали принципы 

объективности, историзма, системности, а также группа специально-

исторических методов: историко-сравнительный, историко-типологический и 

историко-системный. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1) Источниковая основа дипломной работы 

2) Современное состояние НАРБ 

3) Предложения по повышению эффективности работы архива. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, включавшего в себя 40 позиций. Общий объем работы – 55 

страниц. 
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РЭФЕРАТ 

Шаўцова Андрэя Аляксандравіча 

Тэма: Сучасны стан і перспектывы развіцця Нацыянальнага архіва 

Рэспублікі Беларусь 

Ключавыя словы: нацыянальны архіў, камплектаванне, структура, 

кадры, навукова - даведачны апарат, сістэма навукова-даведачнага апарата, 

база дадзеных, нацыянальны архіўны фонд, стан, перспектывы, аддзел, вопіс 

спраў, сканер. 

Актуальнасць: Актуальнасць дадзенай работы заключаецца ў тым, 

што Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь з'яўляецца на дадзены момант 

вядучым архівам у галіне. У ім захоўваецца самая вялікая колькасць 

дакументаў у краіне. Архіў супрацоўнічае з вялікай колькасцю кампаній і 

архіваў не толькі ў нашай краіне, але і за мяжой. Таксама ў архіва зараз самая 

сучасная матэрыяльна - тэхнічная база сярод усіх архіваў Рэспублікі 

Беларусь. Таму ў сваёй дыпломнай працы я паспрабаваў аналізаваць 

асноўныя напрамкі работы архіва ў цяперашні час і прывесці некалькі 

шляхоў удасканалення функцыянавання вядучага архіва краіны. 

Мэта дыпломнай працы - фармуляванне прапаноў па павышэнню 

эфектыўнасці работы НАРБ. 

Аб'ект даследавання - архіўная сістэма Рэспублікі Беларусь. 

Прадмет працы - функцыянаванне НАРБ. 

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы 

аб'ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, а таксама група спецыяльна-

гістарычных метадаў: гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і 

гісторыка-сістэмны. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону.  

1) Крынiчная аснова дыпломнай працы 

2) Сучасны стан НАРБ 

3) Прапановы па павышэнню эфектыўнасці работы архіва. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, які ўключаў у сябе 40 пазіцый. Агульны аб'ём работы - 55 

старонак. 
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ESSAY 

Shautsou Andrei Alexandrovich 

Theme: Present Conditions and Perspectives of Development of the 

National Archive of the Republic of Belarus 

Key words: national archive, acquisition, structure, personnel, scientific and 

reference apparatus, system of scientific and reference apparatus database, national 

archive fund, state, prospects, department, case record, scanner. 

Urgency: The relevance of this work is that the National Archives of the 

Republic of Belarus is at the moment the leading archive in the industry. It holds 

the largest number of documents in the country. The archive cooperates with a 

large number of companies and archives not only in our country, but also abroad. 

Also, the archive now has the most modern material and technical base among all 

the archives of the Republic of Belarus. Therefore, in my diploma work, I tried to 

analyze the main areas of the work of the archive at the present time and give 

several ways to improve the functioning of the country's leading archive. 

The purpose of the thesis is formulation of proposals for improving the 

effectiveness of the National Archives of the Republic of Belarus. 

The object of the study is the Archival system of the Republic of Belarus. 

The subject of work is the modern functioning of the archive. 

The methodological basis of the thesis work was the principles of 

objectivity, historicism, system, as well as a group of special historical methods: 

historical-comparative, historical-typological and historico-systemic. 

The main provisions to be defended.  

1) The source of the thesis work 

2)  Present сonditions of NARB 

3) Proposals for improving the efficiency of the archive. 

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, four chapters, a conclusion, a list of used sources and literature, 

which included 40 entries. The total amount of work is 55 pages. 

 

 

 

 

 


