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 Объектом исследования дипломной работы являются веб-сайты 

государственных архивных учреждений Республики Беларусь и веб-сайты 

федеральных архивных учреждений Российской Федерации 

 Предметом исследования дипломной работы являются тенденции 

развития веб-сайтов Республики Беларусь и Российской Федерации. 

 Цель дипломной работы заключается в выявлении общих и особенных 

характеристик архивных веб-сайтов в Республике Беларусь и Российской 

Федерации как источников информации для пользователей. 

 Методологическую составляющую представленной работы составляют 

методы научного исследования, такие как анализ, синтез, сравнение. Отбор и 

использование методов осуществлялись исходя из рекомендаций, изложенных 

в работах М.Н. Скаткина, В.Н. Сидорцова, а решение задач дипломной работы 

– с использованием ряда теоретических и эмпирических методов. 

 Данное исследование посвящено вопросу доступа пользователей к 

архивной информации через глобальную сеть Интернет. Исследуются 

перспективы развития, а также некоторые проблемы, которые предстоит 

решить. 

 Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной, состоят в следующем: 

 -выявлены недостатки архивных сайтов; 

 -определены тенденции развития архивных сайтов; 

 - предложены практические рекомендации по улучшению сайтов. 
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 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца вэб-сайты дзяржаўных архіўных 

устаноў Рэспублікі Беларусь і Інтэрнэт-сайты федэральных архіўных устаноў 

Расійскай Федэрацыі. 

 Прадмет даследавання з'яўляюцца тэндэнцыі развіцця Інтэрнэт-сайтаў 

Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

 Мэта дыпломнай працы складаецца ў выяўленні агульных і асаблівых 

характарыстык архіўных вэб-сайтаў у Рэспубліцы Беларусь і Расійскай 

Федэрацыі як крыніц інфармацыі для карыстальнікаў. 

 Метадалагічную аснову прадстаўленай працы складаюць метады 

навуковага даследавання, такія як аналіз, сінтэз, параўнанне. Адбор і 

выкарыстанне метадаў ажыццяўляліся зыходзячы з рэкамендацый, 

выкладзеных у працах М.М. Скаткiна, У.Н. Сідарцова, а рашэнне задач 

дыпломнай працы – з выкарыстаннем шэрагу тэарэтычных і эмпірычных 

метадаў. 

 Даследаванне прысвечана пытанню доступа карыстальнікаў да архіўнай 

інфармацыі праз глабальную сетку Інтэрнэт. Даследуюцца перспектывы 

развіцця, а таксама некаторыя праблемы, якія трэба вырашыць. 

 Найбольш істотныя вынікі даследавання, якія валодаюць навуковай 

навізной складаюцца ў наступным: 

 -выявлены недахопы архіўных сайтаў; 

 -вызначаны тэндэнцыі развіцця архіўных сайтаў; 

 - прапанаваны практычныя рэкамендацыі па паляпшэнню сайтаў. 
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 The object of the research thesis are the Belarusian and Russian websites of 

archival institutions. 

 The subject of research: the development trends of the web-sites of the 

Republic of Belarus and the Russian Federation. 

 The aim of the work is to identify common and specific characteristics of 

archival web sites in the Republic of Belarus and the Russian Federation as sources 

of information for users. 

 The methodological basis of the thesis are analysis, synthesis, abstraction, 

comparison. Selection and use of methods carried out on the basis of the 

recommendations contained in the works of M.N. Skatkin, V.N. Sidortsov, and 

problem solving research paper – using a variety of theoretical and empirical 

methods.  

 There are the characteristics of the activities of the archival institutions in the 

thesis. Belarusian and Russian archival sites were analyzed. This article is devoted to 

the question of users access to archived information in the Internet.  Also I study the 

prospects of development and some problems that to be solved. 

 The most significant results of the research, which have scientific novelty, are: 

 -faults of archival sites are revealed; 

 -defined trends in the development of archival sites; 

 - practical recommendations for improving the sites are offered. 

  


