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Тема: Теоретические и практические аспекты концепции развития 

американской архивной отрасли (XIX–XX века) 
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Объект дипломной работы – теоретические и практические исследования 

Американских, Западноевропейских, Белорусских и Российских исследователей, 

посвященные проблематике Американской архивной отрасли 

Предмет дипломной работы – всесторонние направления деятельности 

Американской федеральной архивной службы и Американских архивов по 

содействию в оптимизации, структуризации и унификации процесса работы с 

документами, исследователями, разработке подхода к сохранению документов и 

созданию проектов по их оцифровке 

Цель работы – выявить и охарактеризовать особенности наиболее 

мажоритарных позиций теоретических и практических аспектов концепции 

американской архивной отрасли.  

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составляет 

комплекс методов исторической науки: историко-генетический, историко-

системный и метод контент-анализа. Работа построена в соответствии с 

принципами объективности, историзма, системности, ценностным подходом в 

истории. 

Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании были 

рассмотрены исследования зарубежных и отечественных исследователей, 

касающихся проблематики американской архивной отрасли, были 

структурированы такие элементы отрасли как конференции, образования, 

текущая архивная деятельность. Автор работы доказал, что на сегодняшний день 

исследования по данной тематике являются многовекторными, и должны в 

последующем рассматриваться как исследования рекомендательного характера 

при оптимизации работы отечественной архивной отрасли. 

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

реферата, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников 

и литературы. Общий объём работы – 83 страницы. Из них: список источников 

и литературы – 8 страниц (126 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3 страницы. 
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Тэма:Тэарэтычныя і практычныя аспекты канцэпцыі развіцця 

амерыканскай архіўнай галіны (XIX–XX ст.) 

Ключавыя словы: ЗША, архівы, гістарыяграфія, Вашынгтон, 

архівазнаўства, канферэнцыі, інавацыі, супольнасць амерыканскіх архівістаў, 

адукацыю, універсітэты. 

Аб’ект дыпломнай працы - тэарэтычныя і практычныя даследаванні 

Амерыканскіх, заходнееўрапейскага, Беларускіх і Расійскіх даследчыкаў, 

прысвечаныя праблематыцы Амерыканскай архіўнай галіны. 

Прадмет дыпломнай працы - ўсебаковыя напрамкі дзейнасці 

Амерыканскай федэральнай архіўнай службы і Амерыканскіх архіваў па 

садзейнічанні ў аптымізацыі, структурызацыі і уніфікацыі працэсу працы з 

дакументамі, даследчыкамі, распрацоўцы падыходу да захавання дакументаў і 

стварэнню праектаў па іх аблічбоўцы 

Мэта працы – выявіць і ахарактарызаваць асаблівасці найбольш 

мажарытарныя пазіцый тэарэтычных і практычных аспектаў канцэпцыі 

амерыканскай архіўнай галіны. 

Тэарэтыка-метадалагічную аснову дыпломнай работы складае комплекс 

метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны і метад 

кантэнт-аналізу. Праца пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі аб'ектыўнасці, 

гістарызму, сістэмнасці, каштоўнасным падыходам у гісторыі. 

Атрыманыя рэзультаты і іх навізна.  У дыплёмным даследаванні былі 

разгледжаны даследаванні замежных і айчынных даследчыкаў, якія тычацца 

праблематыкі амерыканскай архіўнай галіны, былі структураваныя такія 

элементы галіны як канферэнцыі, адукацыя, бягучая архіўная дзейнасць. Аўтар 

працы даказаў, што на сённяшні дзень даследаванні па дадзенай тэматыцы 

з'яўляюцца шматвектарнымі, і павінны ў наступным разглядацца як даследаванні 

рэкамендацыйнага характару пры аптымізацыі працы айчыннай архіўнай галіны. 

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

рэферата, ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры. Агульны аб'ём працы - 83 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 8 

старонак (126 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3 

старонкі. 
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The theme: Theoretical and practical aspects of the development concept of the 

American archival industry (XIX–XX centuries) 

Keywords: USA, archives, historiography, Washington, archival studies, 

conferences, innovations, community of American archivists, education, universities. 

The object of the thesis is theoretical and practical studies of American, Western 

European, Belarusian and Russian researchers on the problems of the American 

archival industry 

The subject of the thesis is the comprehensive directions of the activities of the 

American Federal Archival Service and the American Archives in assisting in 

optimizing, structuring and unifying the process of working with documents, 

researchers, developing an approach to preserving documents and creating projects for 

their digitization 

The purpose of this research is to identify and characterize the features of the 

most majority positions of theoretical and practical aspects of the concept of the 

American archival industry  

The theoretical and methodological basis includes complex of historical 

science methods: historical-genetic, historical-system and method of content analysis. 

The work is built in accordance with the principles of objectivity, historicism, system, 

values in history. 

The obtained results and their novelty. The thesis examined the research of 

foreign and domestic researchers related to the problems of the American archival 

industry, structured such elements of the industry as conferences, education, and 

current archival activities. The author of the work proved that today research on this 

topic is multi-vector, and should subsequently be considered as research of a 

recommendatory nature in optimizing the work of the domestic archive industry. 

Structure and volume of the thesis. The thesis consists of an abstract, introduction, 

three chapters, conclusion, list of references and literature. The total amount of work 

is 83 pages. Of these: a list of sources and literature - 8 pages (126 items), an abstract 

in Russian, Belarusian and English - 3 pages. 

 

 

 

 

 


