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РЕФЕРАТ 

 

Зайцева Татьяна Ивановна 

 

Документирование приёма дел на государственное хранение 

в учреждение «Государственный архив Могилевской области» 

 

Объём дипломной работы составляет 70 страниц. Список использованных 

источников и литературы – 42, приложения. 

Ключевые слова: Государственный архив Могилевской области, 

документирование приема дел, экспертиза ценности документов, 

комплектование архивов организаций, комплектование государственных 

архивов. 

Объект: документирование. 

Предмет: документирование приёма дел на государственное хранение в 

учреждение «Государственный архив Могилевской области». 

Цель: рассмотреть документирование приёма дел на государственное 

хранение в учреждение «Государственный архив Могилевской области». 

При написании работы использовались следующие методы: анализ, 

синтез, обобщение, описание, а  также  сравнительный  метод  и  метод 

теоретического моделирования. 

Актуальность исследования документирования приёма дел на 

государственное хранение в архив заключается в том, что данная проблема не 

до конца разработана в отечественной науке. Значимость комплектования 

государственных архивов и архивов организаций других форм собственности  

объясняется тем, что комплектование архивов является основным и 

перспективным направлением в делопроизводстве и архивном деле, где на 

современной научной основе необходимо использовать новейшие 

информационно-технические средства и методы. Также сегодня можно 

говорить, что в Республике Беларусь нет фундаментальных трудов по вопросам 

теории и практики, касающейся вышеуказанной проблемы. 

Основные результаты работы, сформулированные в дипломной работе, 

могут использоваться при изучении документирования приема дела на 

государственное хранение и комплектования государственных архивов и 

архивов иных организаций в Республике Беларусь на современном этапе. 
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РЭФЕРАТ 

 

Зайцава Таццяна Іванаўна 

 

Дакументаванне прыёму спраў на дзяржаўнае захоўванне 

ва ўстанову «Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці» 

 

Аб'ём дыпломнай працы складае 70 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц 

і літаратуры – 42, прыкладанні. 

Ключавыя словы: Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці, 

дакументаванне прыёму спраў, экспертыза каштоўнасці дакументаў, 

камплектаванне архіваў арганізацый, камплектаванне дзяржаўных архіваў. 

Аб'ект: дакументаванне. 

Прадмет: дакументаванне прыёму спраў на дзяржаўнае захоўванне ва 

ўстанову «Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці». 

Мэта: разгледзець дакументаванне прыёму спраў на дзяржаўнае 

захоўванне ва ўстанову «Дзяржаўны архіў Магілёўскай вобласці». 

Пры напісанні працы выкарыстоўваліся наступныя метады: аналіз, сінтэз, 

абагульненне, апісанне, а таксама параўнальны метад і метад тэарэтычнага 

мадэлявання. 

Актуальнасць даследаванні дакументавання прыёму спраў на дзяржаўнае 

захоўванне ў архіў заключаецца ў тым, што дадзеная праблема не да канца 

распрацавана ў айчыннай навуцы. Значнасць камплектавання дзяржаўных 

архіваў і архіваў арганізацый іншых формаў уласнасці тлумачыцца тым, што 

камплектаванне архіваў з'яўляецца асноўным і перспектыўным напрамкам у 

справаводстве і архіўным справе, дзе на сучаснай навуковай аснове неабходна 

выкарыстоўваць найноўшыя інфармацыйна-тэхнічныя сродкі і метады. Таксама 

сёння можна казаць, што ў Рэспубліцы Беларусь няма фундаментальных прац 

па пытаннях тэорыі і практыкі, якая тычыцца вышэйпаказанай праблемы. 

Асноўныя вынікі працы, сфармуляваныя ў дыпломнай працы, могуць 

выкарыстоўвацца пры вывучэнні дакументавання прыёму справы на 

дзяржаўнае захоўванне і камплектавання дзяржаўных архіваў і архіваў іншых 

арганізацый у Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе. 
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ABSTRACT 

 

Tatyana Zaytseva 

 

Documenting intake to state custody 

in institution "State archives of Mogilev region" 

 

The volume of the thesis is 70 pages. The list of used sources and literature – 

42, app. 

Key words: the State archives of Mogilev region, documentation of case 

intake, examination of value of documents, acquisition of archives, acquisition of 

state archives. 

Object: document. 

Subject: documenting intake to state custody in the institution "State archives 

of Mogilev region". 

Objective: to examine the documentation of case intake to state custody in the 

institution "State archives of Mogilev region". 

When writing the work the following methods were used: analysis, synthesis, 

generalization, description, comparative method and method of theoretical modeling. 

The relevance of the study documentation of case intake to state custody in the 

archives is that this issue is not fully developed in domestic science. The importance 

of acquisition of state archives and archives of other forms of ownership due to the 

fact that the acquisition of the archives is the main direction in the records 

management and archives, where the modern scientific basis, it is necessary to use 

the latest information technology tools and techniques. Also today, we can say that in 

Belarus there are no fundamental works on theoretical and practical issues concerning 

the above issues. 

The main results, formulated in the thesis work, can be used in the study of 

documentation of acceptance of the case for public storage and the acquisition of 

state archives and archives of other organizations in the Republic of Belarus at the 

present stage. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


