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Архивоведение / навчальний 
посібник. – Минск: Белорусский 
госуниверситет, 2013. – 414 с.; 
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Кожне видання підручника 
або навчального посібника, що 
його замінює, з архівознавства 
на пострадянському просторі є 
примітною подією. Таким слід 
вважати й випуск навчального 
посібника для студентів вишів, 
підготовленого білоруськими ко-
легами. У ньому використано 
деякі частини опублікованого ра-
ніше навчального посібника “Ар-
хивоведение Беларуси” (Мінськ, 

1998 рік), але при цьому до змісту внесено матеріал, що відображає 
новітні погляди білоруських архівістів й ті зміни, що відбулися в орга-
нізації архівної справи Республіки Білорусь в останні часи. Вже сама 
структура посібника свідчить про те, що його автори розуміють архі-
вознавство не тільки як певну сукупність концептуальних конструкцій, 
а як історію, теорію і практику архівної справи. Власне такий погляд 
на архівознавство як наукову та навчальну дисципліну є раціональним, 
особливо зважаючи на завдання вишівської підготовки майбутніх архі-
вістів. Оскільки така підготовка в основному повинна бути орієнтована 
на працю архівістів-істориків в архівних установах, а не на відірвані від 
практики архівної справи історичні дослідження архівних документів.

Рецензований навчальний посібник містить 22 розділи і має досить 
значний обсяг (415 сторінок). Перший розділ “Архівознавство як на-
укова дисципліна” розкриває історію становлення й розвитку архівоз-

* Гаранін Олександр Якович – кандидат історичних наук, директор 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документоз-
навства.

Кулешов Сергій Георгійович – доктор історичних наук, професор, заві-
дувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту 
архівної справи та документознавства.

© О. Я. Гаранін, С. Г. Кулешов, 2014



ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ240

навства як наукової дисципліни, а також наукові засади архівознавства. 
Другий розділ характеризує джерела і стан дослідження історії архівної 
справи в Білорусі. Розділи з 3 по 9 присвячені розгляду різних періодів 
розвитку архівної справи на території Білорусі – від формування схо-
вищ документальних матеріалів у період створення державності (ХІ – 
перша половина ХШ ст.) до організації архівної служби Республіки Бі-
лорусь і створення Національного архівного фонду (1990–2000 рр.). Не 
дивлячись на те, що характеристиці кожного періоду присвячено від-
носно невеликий обсяг матеріалу, у той же час цієї інформації цілком 
достатньо для розуміння основних особливостей історичного відтинку 
часу. Безумовно, потенціал авторів дозволяв детально описати історич-
ні події кожного етапу, але вміння позбутися надлишкової інформації 
за рахунок компактності викладу є не тільки свідченням їх майстернос-
ті, але й дидактично правильним рішенням. Десятий розділ посібника 
присвячено міжнародному співробітництву білоруських архівістів.

Особливу цінність мають розділи 11–13 – “Архіви особового по-
ходження”, “Конфесійні архіви”, “Архівна білорусика та закордонна 
частина Національного архівного фонду Республіки Білорусь”. Такого 
роду матеріал, як правило, відсутній у підручниках та навчальних по-
сібниках з архівознавства, незважаючи на його пізнавальну й практичну 
цінність для студентської аудиторії. Зміст розділу “Архіви особового 
походження” складається з параграфів, у яких аналізується терміноло-
гія тематики розділу, стисло охарактеризовані родові (фамільні) архіви, 
колекції і збірки архівних документів, особові архіви. У термінологіч-
ній частині наведено класифікацію фондів особового походження не 
тільки усталену в білоруському архівознавстві, а й прийняту в інших 
країнах – Україні, Німеччині, Польщі, Росії. 

Розділи 14–22 охоплюють матеріал, присвячений теорії і методи-
ці організації архівної справи в республіці, розкривають універсальні 
принципи й методи архівної роботи, що задекларовано авторами у пе-
редмові як основна мета цієї частини змісту. Їй передує характеристи-
ка сучасної нормативно-правової й методичної бази з архівної справи 
Республіки Білорусь. Параграфи цього розділу не тільки розкривають 
основні положення нормативно-правових актів та методичних докумен-
тів, а й, що дуже важливо, зазначають міру відповідальності за пору-
шення законодавства з архівної справи. В окремому розділі розглянуто 
класификацію документів Національного архівного фонду Республіки 
Білорусь, де проаналізовано диференціацію документів на рівні Націо-
нального архівного фонду, та класифікаційні схеми документів у межах 
архіву й архівного фонду. Наступні розділи посібника цілком виправ-
дано детально структуровані за окремими напрямами архівної роботи. 

Так, розділ з експертизи цінності документів Національного ар-
хівного фонду Республіки Білорусь (один з найбільш концептуальних 
у посібнику) містить визначення поняття “експертиза цінності”, роз-
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криває принципи і критерії визначення цінності документів, сутність 
методів вивчення цінності ділових паперів і визначення строків їх збе-
рігання, процеси відбору документів для зберігання або знищення. Роз-
діл “Комплектування державних архівів Республіки Білорусь” розгля-
дає технологію визначення джерел комплектування державних архівів 
серед державних установ, організацій недержавної форми власності, 
громадських організацій і громадян, а також процедуру прийому до-
кументів до державних архівів. Матеріал з обліку документів Націо-
нального архівного фонду – один із найскладніших, на нашу думку, в 
архівній практиці, деталізовано у посібнику за операціями, відповід-
но до процесів руху документа в архіві, а також за видами облікових 
документів (облік документів, внесених до архівної справи, докумен-
тів особового походження, документів з особового складу, унікальних 
і особливо цінних справ та документів, документів з матеріальними 
цінностями, музейних предметів, мікрофотокопій страхового фонду 
та фонду користування). Логічно пов’язаний із цим розділом матеріал 
наступного розділу – “Забезпечення збереженості документів Націо-
нального архівного фонду Республіки Білорусь”, у якому розглянуто 
методи створення оптимальних умов зберігання документів з паперо-
вою основою і розміщення їх у сховищі, порядок видачі справ й описів 
з архівосховища, перевірка наявності і стану справ, перевірка техніч-
ного і фізико-хімічного стану документів і заходи із забезпечення їх 
фізичної збереженості, збереженості документів під час надзвичайних 
ситуацій. Розділ, присвячений системі науково-довідкового апарату до 
документів Національного архівного фонду, крім розгляду різних видів 
архівних довідників, надає студентам інноваційний матеріал – аналіз 
теоретичних аспектів опис документної ретроспективної інформації та 
міжнародних стандартів, опис архівних документів. Завершується по-
сібник розділами “Використання документів Національного архівного 
фонду Республіки Білорусь” та “Організація роботи архіву”. 

Як ми зазначали вище, автори посібника змогли викласти мак-
симально необхідні смислові аспекти навчальної дисципліни у кон-
центрованому обсязі інформації, що дозволяє сприйняти, зрозуміти і 
запам’ятати її студентом. Також у навчальному посібнику мають місце 
необхідні для подібних видань такі дидактичні елементи, як питання та 
завдання для самоконтролю знань, список джерел та літератури. 

Безперечно, у рецензентів є власні погляди, що відрізняються від 
авторських, на окремі положення, викладені у посібнику. Більшою мі-
рою, правда, вони мають концептуальний характер. Так, визначаючи 
об’єкт архівознавства, автори посібника традиційно (як вони самі вка-
зують) розуміють його як архівний документ (стор. 13). На нашу дум-
ку, таким є архів за першим визначенням, яке надають автори посібни-
ка – установа або його підрозділ для зберігання архівних документів і 
організації користування ними. Причому, надаючи інші три визначення 
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терміна “архів” (там само) і не виокремлюючи вказане вище як голо-
вне, автори посібника нівелюють значущість цього поняття як базового 
для архівознавства. Відповідно предметом архівознавства у посібнику 
визначено створення, пошук, відбір, опрацювання, зберігання архівних 
документів і користування ними у межах архівних фондів, архівів та 
інших документальних комплексів (там само). Створення архівних до-
кументів аж ніяк не може бути складовою предмета архівознавства; це 
невиправдано розширює предметну сферу цієї наукової дисципліни. 
Вважаємо, що предметом архівознавства є теоретичні і практичні ас-
пекти організації роботи архівів. У цьому контексті під організацією 
роботи розуміється як безпосередня організація керування (норматив-
но-правова і методична) роботою архіву в цілому, так і організація про-
цесно-операційної технології роботи в архіві з архівними документами. 
Розглядаючи зв’язок архівознавства з іншими науковими дисципліна-
ми, автори серед інших цілком справедливо вказують документознав-
ство (стр. 16), однак визначення цієї дисципліни (наукова дисципліна, 
яка вивчає закономірності створення документів, принципи організа-
ції, документообіг і побудову систем документації), на нашу думку, 
повинно бути дещо іншим. По-перше, не завжди створення документів 
пов’язано з деякими закономірностями, по-друге, наявність принципів 
організації документообігу і створення систем документації, як складо-
вих предмета, виключає з предмета документознавства документи, що 
функціонують поза документообігом і зазначених систем. Наш погляд 
на документознавство дещо ширший: документознавство – це наука, 
що вивчає характеристики документів, процеси їх створення, збері-
гання і функціонування.

Є декілька побажань. Оскільки у посібнику часто вживаються тер-
міни “унікальний архівний документ” та “особливо цінний архівний 
документ” бажано було б у розділі, присвяченому експертизі ціннос-
ті документів, надати визначення цих термінів. У Республіці Білорусь 
нагромаджено певний досвід роботи з електронними документами й 
функціонує наукова інституція, що досліджує організацію роботи з 
електронною документацією. Тому варто було хоча б у загальних рисах 
викласти у посібнику основні результати цієї діяльності та напрями ро-
боти зі створення електронних архівів у республіці. Водночас ми розу-
міємо, що обсяг посібника, можливо, регламентовано навчальною про-
грамою з дисципліни та кількістю годин, що відведено на її вивчення. 

Безперечно, що висловлені зауваження і пропозиції не знижують 
високий професійний рівень змісту навчального посібника як архівоз-
навчого, так і педагогічного. Вважаємо, що воно допоможе студентам 
якісно оволодіти основами архівознавства і буде з успіхом використо-
вуватися ними у подальшій практичній діяльності, а досвід білорусь-
ких колег буде сприйнято українськими архівістами під час створення 
ними вітчизняних навчальних видань із зазначеної дисципліни.


