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Представление Зонального государственного архива в г. Молодечно 

в сети Интернет 

 

Объем работы составляет 91 страница, в том числе наименований 

использованных источников и литературы – 64, приложений – 13. 

Ключевые слова: САЙТ, ЗОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В 

Г. МОЛОДЕЧНО, РЕГИОНАЛЬНЫЕ АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, УКРАИНА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ, ПРОЕКТ 

Цель дипломной работы – охарактеризовать представление Зонального 

государственного архива в г. Молодечно в сети Интернет и предложить 

направления его дальнейшего совершенствования. 

Объект исследования – Зональный государственный архив в г. 

Молододечно. 

Предмет исследования – представление выбранного в качестве объекта 

архива в сети Интернет. 

Написание дипломной работы базировалось на принципах объективности, 

историзма и системности. Был использован ряд специально-исторических 

методов: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный, 

а также некоторые из методов количественного анализа и метод интернет-

эвристики. 

Из зональных архивов в Республике Беларусь, сайт имеет только один архив 

– это Зональный государственный архив в г. Молодечно. На сайте представлена 

основная информация, есть раздел с научно-справочным аппаратом, но сам НСА в 

сети Интернет доступен не в полной мере, представлена историческая справка, 

представлены несколько фондов архива (Фонды 81, 110, 126), описи к ним и 

другая информация. С целью дальнейшего совершенствования сайта предлагается 

сохранить некоторых информационных блоков без изменений, внеся необходимые 

дополнения и перераспределение информации между категориями и 

подкатегориями меню. Техническая часть старого сайта ЗГА г. Молодечно не 

использовалась, была предусмотрена разработка новой технической основы для 

упрощенной современной работы с сайтом, а именно использование бесплатной и 

доступной платформы для создания сайтов – «Word Press». Результаты 

исследования разработаны автором дипломной работы лично и основаны на 

самостоятельных выводах.  
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Прадстаўленне Занальнага дзяржаўнага архіва ў г. 
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Аб’ем працы – 91 старонка, у тым ліку найменняў выкарыстаных крыніц і 

літаратуры – 64, прыкладання – 13. 

Ключавыя словы: САЙТ, ЗАНАЛЬНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ У 

Г.МАЛАДЗЕЧНА, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АРХІЎНЫЯ ЎСТАНОВЫ, РАСІЙСКАЯ 

ФЕДЭРАЦЫЯ, УКРАТНА, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, СЕТКА ІНТЭРНЭТ, 

ПРАЕКТ. 

Мэта дыпломнай працы – ахарактарызаваць прадстаўленне Занальнага 

дзяржаўнага архіва ў г.Маладзечна ў сетцы Інтэрнэт і прапанаваць напрамкі яго 

далейшага ўдасканалення. 

Аб'ект даследавання – Занальны дзяржаўны архіў у г.Маладзечна. 

Прадмет даследавання – прадстаўленне выбранага ў якасці аб’екта архіва ў 

сетцы Інтэрнэт. 

Напісанне дыпломнай працы грунтавалася на прынцыпах аб'ектыўнасці і 

гістарызму. Былі выкарыстаныя спецыяльныя метады: гісторыка-генетычны,Ю ка-

параўнаўчы, гісторыка-сістэмны, а таксама некаторыя з колькасных метадаў 

аналіза і метад інтэрнэт-эўрыстыкі. 

З усіх занальных архіваў, сайт мае толькі адзін архіў – Занальны дзяржаўны 

архіў у г.Маладзечна. На сайце прадстаўлена асноўная інфармацыя, есць раздзел з 

навукова-даведачным аппаратам, але сам НДА даступны не ў поўнай меры, 

прадстаўлена гістарычная даведка, некалькі фондаў архіва (Фонды 81, 110, 126) 

вопісы да іх і іншая інфармацыя.З мэтай далейшага удасканалення сайта 

прапаноўваецца захаваць некаторыя інфармацыйныя блокі без змен, унесшы 

неабходныя дапаўненні і пераразмеркаванне інфармацыі паміж катэгорыямі і 

падкатэгорыямі меню. Тэхнічная частка старога сайта не выкарыстоўвалася, была 

прадугледжана распрацоўка новай тэхнічнай базы для спрошчанай сучаснай 

працы з сайтам, а менавіта выкарыстанне бясплатнай і даступлнай платформы для 

стварэння сайтаў – «Word Press». Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам 

дыпломнай працы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах. 

  



5 
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Presentation of the Zonal State Archives in Molodechno on the Internet 

 

The volume of work is 91 pages, including names of used sources and literature - 

64, applications - 13. 

Keywords: SITE, ZONE STATE ARCHIVES IN MOLODYCHNO, REGIONAL 

ARCHIVAL INSTITUTIONS, RUSSIAN FEDERATION, UKRAINE, REPUBLIC OF 

BELARUS, INTERNET NETWORK, PROJECT 

The purpose of the thesis is to characterize the presentation of the Zonal State 

Archives in the city of Molodechno on the Internet and propose directions for its further 

improvement. 

The object of the study is the Zonal State Archive in Molodechno. 

The subject of the research is the presentation of the archive selected as an object 

on the Internet. 

The writing of the thesis was based on the principles of objectivity, historicism 

and system. A number of special historical methods were used: historical-genetic, 

historical-comparative, historical-system, as well as some of the methods of quantitative 

analysis and the method of Internet heuristics. 

From the zonal archives in the Republic of Belarus, the site has only one archive - 

it is the Zonal State Archive in Molodechno. The site contains basic information, there is 

a section with a scientific reference device, but the scientific reference apparatus itself is 

not fully accessible in the Internet, a historical reference is provided, several archive 

funds are represented (Funds 81, 110, 126), inventories and other information. In order 

to further improve the site, it is proposed to keep certain information blocks unchanged, 

making necessary additions and redistribution of information between categories and 

subcategories of the menu. The technical part of the old site of the Molodechno ZSA 

was not used, it was planned to develop a new technical basis for simplified modern 

work with the site, namely the use of a free and accessible platform for creating websites 

- Word Press. The results of the research were developed by the author of the thesis in 

person and are based on independent conclusions. 

  


