
1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

1.1. Мэты і задачы курса 

Вучэбная (рабочая) праграма па курсу «Гісторыя і тэорыя крыніцазнаўства‖ 

складзена ў адпаведнасці з адукацыйным стандартам для першай ступені вышэйшай 

адукацыі, зацверджаным і ўведзеным у дзеянне пастановай Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2008 г., № 50 і ў адпаведнасці з вучэбнай базавай 

праграмай па курсе.  

Згодна з адукацыйным стандартам для першай ступені вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасці ―Гісторыя‖, выпускнік, які засвоіў курс ―Гісторыя і тэорыя 

крыніцазнаўства‖, павінен  

ведаць:  

- вызначэнне паняцця ―гістарычная крыніца‖ і яе прыроду, 

- асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства як спецыяльнай гістарычнай 

дысцыпліны, 

- асноўныя этапы і метады гістарычнай крытыкі крыніц. 

умець:  

- класіфікаваць, сістэматызаваць і аналізаваць крыніцы, 

- выкарыстоўваць асноўныя і сучасныя метады даследавання крыніц, 

- валодаць прыѐмамі крыніцазнаўчага даследавання. 

У адпаведнасці з гэтым мэтай выкладання дадзенага курса з’яўляецца 

фармаванне ў выпускнікоў комплексу ведаў аб гістарычных крыніцах, іх прыродзе і 

соцыякультурных функцыях, а таксама навыкаў працы з імі. 

Задачы курса:  

  -   засвойванне выпускнікамі паняцця ―гістарычная крыніца‖ і ведаў аб яе 

прыродзе,  

 -      вывучэнне асноўных этапаў развіцця крыніцазнаўства як спецыяльнай 

гістарычнай дысцыпліны  

 -   вывучэнне асноўных этапаў і прыѐмаў гістарычнай крытыкі крыніц 

 -  фармаванне ў выпускніка ведаў і ўменняў, звязаных з пошукам, 

класіфікацыяй, аналізам, інтэрпрэтацыяй гістарычных крыніц, прымяненнем 

традыцыйных і сучасных метадаў іх даследавання. 

 



1.2. Структура і змест курса 

Выкладанне курса разлічана на 10 аудыторных гадзін, размеркаванне якіх па 

відах заняткаў уключае 6  гадзін лекцый і 4 гадзіны практычных заняткаў, а таксама 

40 гадзін самастойнай работы студэнта-завочніка.   

У аснове структуравання зместу вучэбнага матэрыялу дадзенай дысцыпліны 

пакладзены прынцып модульнага падыходу, які прадугледжвае разбіўку вучэбнага 

матэрыяла на адносна самастойныя модулі. Па кожнаму модулю ў адпаведнасці з 

яго мэтамі і задачамі па фармаванню канкрэтных кампетэнцый  у студэнтаў 

выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя педагагічныя 

тэхналогіі.  

З ліку найбольш перспектыўных сучасных інавацыйных адукацыйных сістэм і 

тэхналогій неабходна выдзеліць: вучэбна-метадычныя комплексы, варыятыўныя 

мадэлі кіруемай самастойнай работы студэнтаў, блочна-модульныя, модульна-

рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, інфармацыйныя тэхналогіі, методыкі актыўнага 

навучання.  

 

 

1.3. Роля і месца курса ў працэсе  

фарміравання каметэнцый выпускніка 

Выкладанне курса ―Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі‖ павінна садзейнічаць 

развіццю ў выпускніка наступных кампетэнцый:  

 акадэмічных:  

- валоданне базавымі навукова-тэарэтычнымі ведамі і прымяненне іх для 

рашэння тэарэтычных і практычных задач, 

- валоданне сістэмным і параўнаўчым аналізам, 

- валоданне даследчыцкімі навыкамі, 

- уменне працаваць самастойна, 

- мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, кіраваннем 

інфармацыяй і работай з камп’ютэрам 

сацыяльна-асобасных: 

- наяўнасць пачуцця патрыятызму, паважлівага стаўлення да гістарычнага 

мінулага, 



- здольнасць да сацыяльнага ўзаемадзеяння і міжасабовай камунікацыі, 

- уменне працавацьу калектыве, 

- здольнасць да самастойнага навучання, 

- уменне прымяняць атрыманыя веды 

прафесійных:  

- здольнасць фармуляваць і рашаць задачы, якія ўзнікаюць у ходзе навукова-

даследчай і педагагічнай дзейнасці,  

- уменне выкарыстоўваць неабходныя метады даследавання, мадыфікаваць 

існуючыя і ствараць новыя, зыходзячы з задач канкрэтнага даследавання, 

- уменне арганізоўваць працу на навуковай аснове, валоданне камп’ютэрнымі 

метадамі пошуку, захавання і апрацоўкі інфармацыі у сферы прафесійнай дзейнасці, 

- уменне весці справаздачну, навуковую дакументацыю, 

- уменне дыялектычна мысліць і аргументаваць свой пункт погляду, аналізаваць 

факты і прагназаваць развіццѐ падзей, 

- аналізаваць гістарычныя і сучасныя праблемы, звязаныя са сферай 

крыніцазнаўства, 

- рэдагаваць, рэферыраваць і рэцэнзіраваць тэксты, 

- мець веды і практычны вопыт для кансультавання ў пытаннях вывучэння 

гісторыі, арганізацыі даследчай працы і выхаваўчага працэсу.  

 

1.4. Кіруемая самастойная работа студэнта. 

Кіруемая самастойная работа студэнтаў (КСРС) – унармаваная, 

мэтанакіраваная вучэбная дзейнасць студэнта, якая ажыццяўляецца пад 

непасрэдным ці апасродкаваным кіраўніцтвам выкладчыка. 

Кампетэнтасны падыход прадугледжвае істотнае ўзмацненне 

практыкаарыентаванасці адукацыйнага працэсу і ролі кіруемай самастойнай 

дзейнасці студэнтаў па вырашэнні задач і сітуацый, што імітуюць сацыяльна-

асобасныя і сацыяльна-прафесійныя праблемы. Мэтай кіруемай самастойнай работы 

студэнтаў з’яўляецца павышэнне канкурэнтаздольнасці выпускнікоў ВНУ 

пасродкам фарміравання у іх кампетэнцый самаадукацыі. 



КСРС плануецца ў межах вучэбных гадзін на дысцыпліну, адведзеных на 

аудыторныя заняткі (не менш 20% ад іх аб’ѐму). Вучэбныя гадзіны на КСРС 

размяркоўваюцца па раздзелах і тэмах па меркаванню выкладчыка (кафедры).  

КСРС прадугледжвае выкананне кантрольных работ, падрыхтоўку рэфератаў, 

азнаямленне з навуковай, навукова-папулярнай, вучэбнай, хрэстаматыйнай 

літаратурарай (веданне тэкстаў першакрыніц), напісанне эсэ, выкананне вучэбна-

даследчых работ і творчых заданняў.  

Агульныя патрабаванні да КСРС вызначаюцца палажэннямі і метадычнымі 

рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі, Вучэбна-метадычных аб’яднанняў і 

вышэйшых навучальных устаноў. 



2. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

2.1.Лекцыйны курс 

 

№ 

п/п 

Назвы раздзелаў і тэм лекцый,  іх змест Колькасць 

гадзін 

1. Прадмет i змест крынiцазнаўства. Вызначэнне гiстарычнай 

крынiцы 

 

 

 1.1. Крыніцазнаўства і яго месца ў сістэме гуманітарных 

навук. Гiстарычная навука i крынiцазнаўства. Аб’ект i прадмет 

крынiцазнаўства. Вызначэнне гiстарычнай крынiцы. 

Гістарычная крыніца і гістарычны дапаможнік. Гiстарычны 

факт i крынiца. Месца крынiцазнаўства ў сiстэме навук: 

архiвазнаўства, музеязнаўства, бiблiяграфii, iнфарматыкi. 

Методыка i метадалогiя крынiцазнаўства. Тэарэтычнае i 

прыкладное крынiцазнаўства. Крыніцазнаўства гісторыі і 

іншых навук, іх суадносіны. Гістарычная крыніца як аснова 

вызначэння міждысцыплінарнага сінтэзу. Метады гістарычнай 

навукі. Метадалогія і крыніцазнаўства. 

1.2. Прырода гiстарычнай крынiцы. Крынiца Крынiца — 

адзiнства аб’ектыўнага i суб’ектыўнага. Геаграфiчнае асяроддзе 

як спецыфiчная крынiца аб мiнулым. Пазнавальная функцыя 

гiстарычнай крынiцы. Крынiца i гiстарычная свядомасць 

грамадства.  

Гістарычная крыніца і дапаможнік. Археалагічныя крыніцы. 

Музейны экспанат. Вызначэнне «гістарыяграфічнай крыніцы». 
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2. Гiсторыя крынiцазнаўства  

 2.1. Перадумовы зараджэння крыніцазнаўства як навукі. 
Элементы гістарычнай крытыкі ў працах антычных аўтараў. 

Гістарычная крыніца ў творах сярэдневякоўя. Ідэі Адраджэння 

і станаўленне рацыяналістычнай крытыкі гістарычных крыніц. 

2.2. Асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства ў новы час. 
Крытыка тэкстаў гістарычных крыніц Італіі. Выданні крыніц у 

Францыі, Англіі, Германіі. Зараджэнне расійскай школы 

крыніцазнаўства. Развіццѐ крыніцазнаўства ў Расійскай 

імперыі. Назапашванне практычнага вопыту работы з 

крынiцамi па гiсторыi феадалiзму. Неабходнасць асэнсавання 

гiстарычных крынiц у канцы XIX — пачатку XX ст. 

Распрацоўка тэорыi i методыкi гiстарычнага крынiцазнаўства. 

Стварэнне першых навучальных дапаможнiкаў i манаграфiй па 

пытаннях крынiцазнаўства. Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньабос. В. В. 

Ключэўскі. Распрацоўка тэорыi i методыкi крынiцазнаўства. А. 

С. Лаппо-Данілеўскі.  

2.3. Развіццѐ крыніцазнаўства ў навейшы час. Дыскусіі аб 

сутнасці гісторыі і ролі гістарычных крыніц. М. Блок. 
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Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства савецкімі гісторыкамі. 

С.О. Шміт, В.М. Медушэўская і інш. Колькасныя метады 

вывучэння крыніц І.Д. Кавальчанка. Распрацоўка 

крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Дз.І. Даўгяла, У.І. Пічэта, 

М.М. Улашчык і інш. 

3. Класiфiкацыя i сiстэматызацыя крынiц  

 3.1. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц: Агульная 

характарыстыка. Класiфiкацыя, яе сутнасць і мэты. Крытэрыі 

класіфікацыі. Класіфікацыя і сістэматызацыя. Вiды 

сiстэматызацыi. Паняцці «тып» і «від» у класіфікацыі, іх 

суадносіны. Спробы класiфiкацыi гiстарычных крынiц на 

«рэшткi» i «паданнi».  

3.2. Разнастайныя спосабы класіфікацыі крыніц.Фiксаваная 

i нефiксаваная сацыяльная iнфармацыя. Падзел крынiц паводле 

спосабу фiксавання iнфармацыi на рэчавыя, пiсьмовыя, вусныя, 

этнаграфiчныя, лiнгвiстычныя, фотакiнадакументы, 

фонадакументы. Адлюстраванне ў крынiцы фiксаванай 

iнфармацыi. Класiфiкацыя крынiц iх паходжання i вiда.  

Падзел крынiц паводле форм адлюстравання рэчаiснасцi. 

Рэчавыя, пiсьмовыя, фанiчныя, выяўленчыя (выяўленча-

графiчныя, выяўленча-мастацкiя, выяўленча-натуральныя) 

крынiцы. «Вусная гісторыя» і яе крыніцы.  

Тыпалагічныя класіфікацыі ў залежнасці ад знешніх прыкмет 

крыніц. Класіфікацыя С. О. Шмідта. Падзел крыніц на рэчавыя, 

выяўленчыя, моўныя, канвенцыянальныя, крыніцы паводзін і 

гукавыя (аўдыяльныя).  

3.3. Пісьмовыя крыніцы, іх роля ў вывучэнні гісторыі.  
Класіфікацыя пісьмовых крыніц. Дакументальныя і 

апавядальныя крыніцы, іх асноўныя віды.  

Заканадаўчыя дакументы як гістарычныя крыніцы. Зараджэнне 

і станаўленне заканадаўства. Заканадаўства новага часу (XVI 

— пачатак XX ст.). Заканадаўства навейшага часу. Аналіз 

заканадаўчых дакументаў. 

Акты як гістарычныя крыніцы. Вызначэнне. Асноўныя віды. 

Методыка вывучэння актаў. 

Справаводчыя матэрыялы як гістарычная крыніца. Вызначэнне. 

Асноўныя рысы статыстычных крыніц і прынцыпы 

выкарыстання. Асноўныя стадыі фарміравання статыстычных 

крыніц. 

Апавядальныя крыніцы. Агульная характарыстыка. 

Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы. Тэрміналогія 

летапісання. Асноўныя асаблівасці вывучэння і этапы развіцця 

летапісання. 

Мемуары. Вызначэнне. Асноўныя віды мемуарнай літаратуры і 

іх вывучэнне. 

Эпісталярныя крыніцы. Агульная характарыстыка. Вывучэнне 

эпісталярнага комплексу. 

 



Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя 

крыніцы.  Вызначэнне, асноўныя этапы. Асаблівасці жанру 

мастацкай літаратуры. 

Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. 

4. Крынiцазнаўчая эўрыстыка.  

 

 

 4.1. Паняцце і асноўныя этапы крыніцазнаўчай эўрыстыкі. 

Пошук гiстарычных крынiц. Задача эўрыстыкi. Выяўленне і 

адбор.  

4.2. Бібліяграфічная і архіўная эўрыстыка. Пошук 

апублiкаваных крынiц. Звесткi аб публiкацыях гiстарычных 

крынiц. Перавагі і недахопы публікацыі. Гістарычная 

біблiяграфiя. Асаблівасці пошуку гістарычных крыніц у сетцы 

Internet. 

Выяўленне крынiц у архівах. Элементы выпадковасцi ў iх 

пошуку. Падрыхтоўчая работа да наведвання архiваў. 

Складанне спiсаў архiваў, фондаў, фондаўтваральнiкаў. 

Вывучэнне навукова-даведачнага апарату архiваў, вопiсаў 

фондаў. Вывучэнне спраў. Пошук i сiстэматызацыя крынiц. 

Складанне i збор рабочых матэрыялаў для афармлення работы. 

 

5. Гістарычная крытыка крынiц 

 

 

 5.1. Паняцце і асноўныя этапы гістарычнай крытыкі 

крыніц. Вывучэнне тэксту крыніцы. Асноўныя этапы 

гістарычнай крытыкі. Агульная характарыстыка.  

Устанаўленне тэксту.  Прачытанне i асэнсаванне зместу тэксту. 

Значэнне кантэксту для разумення граматычных норм i 

лексiчнага зместу крынiцы. Гісторыя тэксту, задачы яе 

вывучэння. Паняцце рэдакцыі, спісу, ізводу. Інтэрпаляцыі і 

глосы. Этапы стварэння дакументаў: чарнавікі, белавікі, копіі. 

Аднаўленне арыгiнала паводле тэксту ў некалькiх спiсах, 

iзводах, рэдакцыях. Рэканструкцыя тэкстаў. 

Вывучэнне паходжання тэксту. Агульная характарыстыка. 

5.2. Даціроўка, атрыбуцыя і лакалізацыя крыніцы. 

Вызначэнне часу ўзнiкнення крынiцы. Паняцці «каляндар», 

«эра». Аналiз непасрэднай i ўскоснай iнфармацыi аб часе. 

Сiнтэз iнфармацыi аб часе. Адлiк часу ад вядомай падзеi. 

Вывучэнне формы дакумента. Дапасаванне звестак з iншых 

крынiц. 

Методыка лакалiзацыi ўзнiкнення крынiц. Выкарыстанне 

дадзеных гістарычнай геаграфіі. Спалучэнне звестак графічных 

і пісьмовых помнікаў. Аналiз непасрэднай i ўскоснай 

прасторавай iнфармацыi, яе сiнтэз. Тапонімы і мікратапонімы, 

этнонімы і інш.  

Атрыбуцыя. Улiк непасрэдных звестак. Прозвішча, імя, 

мянушка. Раскрыццѐ крыптонiмаў, псеўданiмаў. Ананiмныя 
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крынiцы i iх атрыбуцыя. Новыя метады ўстанаўлення аўтарства 

з выкарыстаннем колькасных метадаў і інфармацыйных 

тэхналогій. 

5.3. Інтэрпрэтацыя і ўнутраная крытыка крыніцы. 

Інтэрпрэтацыя гiстарычнай крынiцы, яе адрозненне ад 

граматычнага прачытання тэксту. Гістарызмы, архаізмы, 

тлумачэнне паняццяў. Тэрмiналагiчны аналiз. Вытлумачэнне 

заканадаўчых крынiц. Выкарыстанне юрыдычнай тэрмiналогii. 

Вытлумачэнне актаў. Склад актавага фармуляра. 

Вытлумачэнне апавядальных крынiц. Вывучэнне непасрэднага 

зместу тэксту, алегорый, iншаказанняў. Веданне канкрэтных 

гiстарычных абставiн стварэння крынiцы. 

Выяўленне падложных i падробных крынiц. Магчымыя мэты iх 

стварэння. Спосабы выяўлення iнтэлектуальнага падлогу. 

Асаблівасці вывучэння рэчавых крыніц. Прымяненне метадаў 

іншых навук. 

Вывучэнне інфармацыі гістарычнай крыніцы. Мэты i задачы 

ўнутранай крытыкi крынiц. Паняцце аб верагоднасці. Паўната i 

дакладнасць iнфармацыi. 

Метады выяўлення навуковай каштоўнасцi розных відаў 

пісьмовых крыніц. Крыніца і гістарычны кантэкст.  

Вывучэнне ўплыву ўмоў, у якiх узнiкае iнфармацыя, на яе 

паўнату i дакладнасць. Аналiз сведчанняў, што заснаваны на 

асабiстым назiранні. Крытыка звестак, якія атрыманы з іншых 

крынiц i абагульненняў. Вызначэнне сацыяльных, палiтычных i 

групавых пазiцый аўтара, iх уплыў на змешчаную ў крынiцы 

iнфармацыю. Метады канчатковага ўстанаўлення каштоўнасцi 

iнфармацыi: праверка паўнаты, верагоднасці i дакладнасцi 

iнфармацыi адпаведнай крынiцы.  

Паняцце сінтэзу інфармацыі крыніцы. Сінтэз гістарычнай 

інфармацыі, яго сутнасць і мэты. Супастаўленне звестак, 

атрыманых на этапе ўнутранай і знешняй крытыкі. Вызначэнне 

ўзаемасувязі і ўзаемаўплываў. Пабудова генеалагічнага раду 

крыніц. Паняцце рэпрэзентатыўнасці. 

6. Асноўныя метады даследавання гістарычных крыніц  

 6.1. Агульна-навуковыя і спецыяльна-гістарычныя 

метады. Агульная характарыстыка метадаў даследавання 

гiстарычных крынiц. Метадалогiя крынiцазнаўства ў працах 

А.С. Лапо-Данiлеўскага i I.Д. Кавальчанка. Выкарыстанне 

агульнанавуковых метадаў у крынiцазнаўстве. Аналiз, сiнтэз, 

узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага, метад класавага 

аналiзу, iндукцыя, дэдукцыя.  

Спецыяльна-гiстарычныя метады даследавання крынiц — 

гiсторыка-генетычны, гiсторыка-тыпалагiчны, гiсторыка-

параўнальны, гiсторыка-сiстэмны. 

6.2. Iнавацыйныя метады даследавання крынiц. 

Неабходнасць у павышэннi iнфарматыўнасцi крынiц. Крынiца ў 

 



свеце тэорыi iнфармацыi. Выкарыстанне ў крынiцазнаўстве 

колькасных метадаў i iнфармацыйных (камп’ютэрных) 

тэхналогiй. Масавыя крынiцы i метады iх апрацоўкi. 

Магчымасцi i абмежаваннi выкарыстання колькасных метадаў i 

iнфармацыйных (камп’ютэрных) тэхналогiй у апрацоўцы 

апавядальных крынiц.  Мадэлiраванне аўтарскага стылю i 

вызначэнне складанага характару тэксту крынiцы. 

Iнфармацыйны пошук лакун, купюр, iнкарпарацый, 

экстрапаляцый i пазнейшых уставак. 

Метады семiѐтыкi пры вывучэннi гiстарычных крынiц. Знакі і 

сімвалы як аб’екты вывучэння семіѐтыкі. Даследаванне 

культурных кодаў і камунікатыўных сістэм навукоўца-

гісторыка і аўтараў крыніц. Вызначэнне дыскурсаў у тэкстах 

крынiц. Выкарыстанне метаду дэканструкцыi. 

Сацыяльна-псiхалагiчныя метады вывучэння гiстарычных 

крынiц. Выкарыстанне дасягненняў гістарычнай псіхалогіі і 

псіхагісторыі ў даследаванні крыніц. 
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2.2.Семінарскія заняткі. 

 

№ п/п Назва тэм семінарскіх заняткаў  і іх змест Колькасць 

гадзін 

1 Прадмет i змест крынiцазнаўства. Вызначэнне 

гiстарычнай крынiцы 

1. Гiстарычная навука i крынiцазнаўства. Аб’ект 

i прадмет крынiцазнаўства. 

2. Крынiца — адзiнства аб’ектыўнага i 

суб’ектыўнага. 

3. Гістарычная крыніца і дапаможнік 

 

2 Гiсторыя крынiцазнаўства. 

1.Асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства. 

2. Выданні крыніц у Францыі, Англіі, Германіі. 

3. Зараджэнне і развіццѐ крыніцазнаўства ў 

Расійскай дзяржаве. 

4. Дыскусіі аб сутнасці гісторыі і ролі 

гістарычных крыніц у замежнай і савецкай 

навуцы. 

5. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі 

Беларусі. 

 

3 Класiфiкацыя i сiстэматызацыя крынiц. 

1. Класiфiкацыя, яе сутнасць і мэты. 

2. Класiфiкацыя крынiц паводле спосабу 

фіксацыі інфармацыі і форм адлюстравання 

рэчаіснасці. 

3. Класіфікацыя С.О. Шмідта.  

4. Класіфікацыя пісьмовых крыніц. 

5. Заканадаўчыя і  актавыя  дакументы як 

гістарычныя крыніцы. 

6. Матэрыялы справаводства і статыстыкі як 

гістарычныя крыніцы.  

7. Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы 

8. Мемуарныя, літаратурныя і публіцыстычныя 

творы як гістарычныя крыніцы. 

9. Эпісталярныя крыніцы. 

10. Матэрыялы перыядычнага друку як 

спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. 
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5 Гістарычная крытыка крынiц. 

1. Асноўныя этапы гістарычнай крытыкі. 

2. Этапы стварэння дакументаў. 

3. Рэканструкцыя тэкстаў. 

4. Вывучэнне паходжання тэксту. 

5. Аналiз і сінтэз непасрэднай i ўскоснай 

iнфармацыi аб часе стварэння крыніцы. 

6. Методыка лакалiзацыi ўзнiкнення крынiц. 

7. Атрыбуцыя. 

8. Інтэрпрэтацыя гiстарычнай крынiцы. 

9. Паняцце сінтэзу інфармацыі крыніцы. 

 

6 Асноўныя метады даследавання гістарычных 

крыніц. 

1. Метадалогiя крынiцазнаўства ў працах А.С. 

Лапо-Данiлеўскага i І.Д. Кавальчанка. 

2.Спецыяльна-гiстарычныя метады даследавання 

крынiц. 

3. Інавацыйныя метады даследавання крынiц. 

4. Выкарыстанне колькасных метадаў i 

iнфармацыйных (камп’ютэрных) тэхналогiй у 

апрацоўцы апавядальных крынiц. 

5.Сацыяльна-псiхалагiчныя метады вывучэння 

гiстарычных крынiц. 
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1. Прадмет і змест крыніцазнаўства. Вызначэнне 

гістарычнай крыніцы.  

       

1.1. Крыніцазнаўства і яго месца ў сістэме гуманітарных навук. 

1. Аб’ект і прадмет крыніцазнаўства. 

2. Месца крыніцазнаўства ў сістэме гуманітарных 

навук. 

3. Методыка і метадалогія крыніцазнаўства.  

4. Тэарэтычнае і прыкладное крыніцазнаўства.  

2    ВМК, М-1-2 [1-5], [6], [9], [11], 

[12], [17-21] 

Тэст 

1.2. Вызначэнне і прырода гістарычнай крыніцы. 

1. Паняцце гістарычнай крыніцы. Гістарычная 

крыніца і гістарычны дапаможнік.  

2. Прырода гістарычнай крыніцы. Адзінства 

аб’ектыўнага і суб’ектыўнага ў крыніцы. 

3. Паняцці ―археалагічная крыніца‖, ―рэчавая 

крыніца‖, ―музейны прадмет‖, ―музейны экспанат‖ 

    ВМК, М-1-2 [1-5],  [7-10], [12-

21] 

Самастойная 

работа 

2. Гісторыя крыніцазнаўства.        

2.1. Перадумовы зараджэння крыніцазнаўства як навукі. 

1. Элементы гістарычнай крытыкі ў працах антычных 

аўтараў. 

2. Гістарычная крыніца ў творах сярэдневякоўя. 

3. Ідэі Адраджэння і станаўленне рацыяналістычнай 

крытыкі гістарычных крыніц.  

2    ВМК, М-3 [1-5], [22-45],  Рэферат 

2.2. Асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства ў Новы час. 

1. Крытыка тэкстаў і выданні гістарычных крыніц у 

Італіі, Францыі, Германіі. 

2. Зараджэнне і развіццѐ крыніцазнаўства ў Расійскай 

    ВМК, М-3 [1-5], [22-45] Рэферат 



імперыі. 

3. Стварэнне першых навучальных дапаможнікаў і 

манаграфій па пытаннях крыніцазнаўства. 

4. Распрацоўка тэорыі і методыкі крыніцазнаўства. 

2.3. Развіццѐ крыніцазнаўства ў навейшы час. 

1. Дыскусіі аб сутнасці гісторыі і ролі гістарычных 

крыніц у працах прадстаўнікоў ―Школы Аналаў‖. 

2. Распрацоўка тэорыі і методыкі крыніцазнаўства 

савецкімі гісторыкамі.  

3. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі Беларусі.  

    ВМК, М-3 [1-5], [22-45] Даклад 

3. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц        

3.1. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц: агульная 

характарыстыка 

1. Класіфікацыя, яе сутнасць і мэты. 

2. Сістэматызацыя крыніц, віды сістэматызацыі. 

3. Паняцці ―тып‖ і ―від‖ у класіфікацыі, іх суадносіны. 

4. Спробы класіфікацыі на ―рэшткі‖ і ―паданні‖. 

 2   ВМК, М-4-5 [1-5], [46-50] Тэст 

3.2. Разнастайныя спосабы класіфікацыі крыніц 

1. Падзел крыніц паводле спосабу фіксацыі 

інфармацыі. 

2. Падзел крыніц паводле форм адлюстравання 

рэчаіснасці. 

3. Класіфікацыя С. О. Шмідта. 

    ВМК, М-4-5 [1-5], [46-50] Самастойная 

работа 

3.3. Пісьмовыя крыніцы, іх роля ў вывучэнні гісторыі. 

1. Класіфікацыя пісьмовых крыніц, іх асноўныя роды 

і віды. 

2. Заканадаўчыя і актавыя матэрыялы як гістарычныя 

крыніцы. 

3. Матэрыялы справаводства і статыстыкі як 

гістарычныя крыніцы. 

4. Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы. 

5. Мемуары, літараратурныя і публіцыстычныя творы 

як гістарычныя крыніцы. 

6. Эпісталярныя крыніцы. 

7. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма 

гістарычных крыніц. 

 

    ВМК, М-4-5 [1-5], [46-50] Тэст 

4. Крыніцазнаўчая эўрыстыка        

4.1. Паняцце і асноўныя этапы крыніцазнаўчай эўрыстыкі. 

1. Пошук, выяўленне і адбор гістарычных крыніц як 

важнейшыя этапы навуковага даследавання. 

2. Паняцце і сутнасць крыніцазнаўчай эўрыстыкі. 

3. Бібліяграфічная і архіўная эўрыстыка: агульная 

    ВМК, М-6 [1-5], [52], [62], [64-

66] 

Самастойная 

работа 



характарыстыка. 

4.2. Бібліяграфічная і архіўная эўрыстыка. 

1. Пошук апублікаваных крыніц. Гістарычная 

бібліяграфія. 

2. Выяўленне крыніц у архівах і методыка працы з імі. 

Навукова-даведачны апарат архіва. 

3. Асаблівасці пошуку крыніц у Іnternet. 

    ВМК, М-6 [1-5], [51], [53-61], 

[63], [67-68]. 

Самастойная 

работа 

5.  Гістарычная крытыка крыніц        

 Паняцце і асноўныя этапы гістарычнай крытыкі крыніц. 

1. Паняцце гістарычнай крытыкі крыніц. 

2. Знешняя і ўнутраная крытыка крыніцы: агульная 

характарыстыка. 

3. Вывучэнне тэксту крыніцы. 

2    ВМК, М-7 [1-5], [70], [74], Франтальнае 

апытанне 

 Даціроўка, атрыбуцыя і лакалізацыя крыніцы. 

1. Вызначэнне часу ўзнікнення крыніцы.  

2. Методыка лакалізацыі стварэння крыніцы. 

3. Атрыбуцыя крыніцы.  

 

    ВМК, М-7 [1-5], [69], [71-103] Тэст 

 Інтэрпрэтацыя і ўнутраная крытыка крыніцы. 

1. Інтэрпрэтацыя гістарычнай крыніцы. 

2. Выяўленне падробных крыніц, асноўныя прычыны 

фальсіфікацыі крыніц. 

3. Вывучэнне інфармацыі гістарычнай крыніцы. 

Паняцце паўнаты і дакладнасці інфармацыі. 

4. Паняцце сінтэзу гістарычнай крыніцы, яго сутнасць 

і мэты.  

    ВМК, М-7 [1-5], [69-103]. Тэст 

6.  Асноўныя метады даследавання гістарычных крыніц.        

6.1. Агульнанавуковыя і спецыяльна-гістарычныя метады 

даследавання гістарычных крыніц. 

1. Аналіз і сінтэз. 

2. Індукцыя і дэдукцыя. 

3. Узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і ад 

абстрактнага да канкрэтнага. 

4. Гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны 

метады. 

 2   ВМК, М-9 [1-5], [109] Франтальнае 

апытанне 

6.2 Інавацыйныя метады даследавання крыніц. 

1. Крыніца ў святле тэорыі інфармацыі. 

2. Выкарыстанне колькасных метадаў і камп’ютэрных 

тэхналогій пры даследаванні гістарычных крыніц. 

3. Метады семіѐтыкі пры вывучэнні гістарычных 

крыніц. 

4. Сацыяльна-псіхалагічныя метады вывучэння 

    ВМК, М-9 [1-5], [104-112]. Рэферат 
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4.3. Прыкладныя пытанні да экзамена 

1. Вызначэнне крыніцазнаўства, яго аб’ект,  прадмет і функцыі.  

2. Паняцце гістарычнага факта і падыходы да яго вытлумачэння. 

3. Выкарыстанне метадаў дыпламатыкі і сфрагістыкі для аналіза гістарычных 

крыніц. 

4. Выкарыстанне дадзеных гістарычнай метралогіі пры вывучэнні гістарычных 

крыніц. 

5. Метады палеаграфіі пры даследаванні гістарычных крыніц. 

6. Выкарыстанне метадаў нумізматыкі і фалерыстыкі для аналізу гістарычных 

крыніц. 

7. Роля геральдыкі і генеалогіі ў вывучэнні гістарычных крыніц. 

8. Суадносіны крыніцазнаўства з архівазнаўствам, музеезнаўствам і бібліяграфіяй.  

9. Паняцце і прырода  гістарычнай крыніцы. Суаднясенне паняццяў ―гістарычная 

крыніца‖, ―гістарычны дапаможнік‖, ―гістарычнае даследаванне‖.  

10. Суаднясенне паняццяў ―рэчавая крыніца‖, ―археалагічная крыніца‖, ―музейны 

прадмет‖, ―музейны экспанат‖.  

11. Перадумовы зараджэння крыніцазнаўства як навукі. 

12. Развіццѐ крыніцазнаўства ў Новы час. 

13. Развіццѐ крыніцазнаўства ў Расійскай імперыі.  

14. Развіццѐ крыніцазнаўства ў Навейшы час. 

15. Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства савецкімі гісторыкамі. 

16. Развіццѐ крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. 

17. Класіфікацыя гістарычных крыніц. Крытэрыі класіфікацыі. 

18. Класіфікацыя крыніц І.Г. Дройзена і А.А. Лапо-Данілеўскага. 

19. Класіфікацыя крыніц Л.М. Пушкарова і І.Д. Кавальчанка. 

20. Класіфікацыя гістарычных крыніц С.О. Шмідта. 

21. Сістэматызацыя гістарычных крыніц. Віды сістэматызацыі. 

22. Пісьмовыя крыніцы і іх роля ў вывучэнні гісторыі. Класіфікацыя пісьмовых 

крыніц. 

23. Помнікі эпіграфікі і графіці як спецыфічны від пісьмовых крыніц. 

24. Матэрыялы заканадаўства і справаводства як гістарычныя крыніцы. 

25. Актавыя і статыстычныя матэрыялы як гістарычныя крыніцы.  

26. Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы.  

27. Мемуары, літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы. 

28. Матэрыялы перыядычнага друку і навуковыя працы як гістарычныя крыніцы. 

29. Крыніцазнаўчая эўрыстыка, яе сутнасць, мэты і задачы. 

30. Бібліяграфічная эўрыстыка, яе сутнасць, мэты і задачы. 

31. Асноўныя этапы бібліяграфічнай эўрыстыкі. 

32. Архіўная эўрыстыка, яе сутнасць, мэты і задачы. 

33. Навукова-даведачны апарат архіва. Парадак працы з архіўнымі дакументамі і 

правілы выкарыстання іх у гістарычным даследаванні. 

34. Сетка архіўных устаноў Рэспублікі Беларусь, характарыстыка іх фондаў. 

35. Асаблівасці пошуку гістарычных крыніц у сетцы ―Internet‖.  

36. Вызначэнне даставернасці электронных дакументаў і правілы выкарыстання іх у 

гістарычных даследаваннях.   

37. Паняцце і агульная характарыстыка гістарычнай крытыкі крыніц.  

38. Агульная характарыстыка знешняй крытыкі крыніц.  



39. Асноўныя этапы вывучэння тэксту крыніцы. Паняцці ―арыгінал‖, ―пратограф‖, 

―спіс‖, ―рэдакцыя‖. 

40. Вызначэнне складанага характару тэкста крыніцы. Кантамінацыі, інтэрпаляцыі, 

кампіляцыі, глосы. 

41. Этапы стварэння дакументаў: чарнавік, белавік, арыгінал, копія, дублікат. 

42. Вызначэнне часу ўзнікнення гістарычнай крыніцы. Прадмет гістарычнай 

храналогіі. 

43. Летазлічэнне. Тыпы і віды календароў. 

44. Правілы пераводу даціроўкі крыніц на сучасную сістэму летазлічэння. Сакавіцкі і 

вераснѐўскі стылі летазлічэння. 

45. Аналіз і сінтэз простай і ўскоснай часавай інфармацыі крыніц.  

46. Методыка лакалізацыі гістарычных крыніц. 

47. Методыка атрыбуцыі гістарычных крыніц. 

48. Інтэрпрэтацыя гістарычнай крыніцы.  

49. Мэты і задачы унутранай крытыкі крыніц. 

50. Выяўленне сапраўднасці гістарычнай крыніцы.  Прычыны і прыкметы падробак 

гістарычных крыніц.  

51. Унутраная крытыка крыніцы. Паняцце даставернасці, паўнаты і дакладнасці 

інфармацыі крыніцы.  

52. Паняцце і сутнасць сінтэзу інфармацыі крыніц.   

 



4.4.Тэматыка кантрольных работ:  

 

Варыянт 1: 

1. Прадмет, мэты і задачы курса. 

2. Дакументальныя крыніцы. 

3. Паняцце дакладнасці гістарычнай крыніцы. Паўната і дакладнасць інфармацыі 

крыніцы. 

4. Класіфікацыя гістарычных крыніц. 

 

Варыянт 2 

1. Атрыбуцыя. 

2. Архіўная эўрыстыка. 

3. Вызначэнне гістарычнай крыніцы. 

4. Аднаўленне і рэканструкцыя тэкста. 

 

Варыянт 3 

1. Лінгвістычнае і палеаграфічнае вывучэнне тэкста. 

2. Праблемы вывучэння рэчавых і выяўленчых крыніц. 

3. Бібліяграфічная эўрыстыка. 

4. Гісторыя крыніцазнаўства. 

 

Варыянт 4 

1. Віды пісьмовых крыніц і асаблівасці іх вывучэння. 

2. Асноўныя этапы працы з крыніцамі. 

3. Крыніцазнаўчая эўрыстыка. 

4. Крыніцазнаўчая крытыка, яе мэты і асноўныя этапы. 

 

Варыянт 5 

1. Знешняя крытыка крыніцы. 

2. Масавыя крыніцы. 

3. Методыка даціроўкі гістарычных крыніц. 

4. Справаводчыя матэрыялы як крыніца. 

 

Варыянт 6 

1. Паняцце аб сапраўднасці і падробцы гістарычнай крыніцы. 

2. Крыніцазнаўчы сінтэз. 

3. Пошук і выяўленне гістарычных крыніц. 

4. Кіна-фота-фона дакументы, асаблівасці іх вывучэння. 

 

Варыянт 7 

1. Унутраная крытыка крыніцы. 

2. Аднаўленне і рэканструкцыя тэкста. 

3. Вывучэнне паходжання гістарычнай крыніцы. 

4. Заканадаўчыя крыніцы. 

 

Варыянт 8 

1. Інтэрпрэтацыя гістарычнай крыніцы. 



2. Матывацыя фальсіфікацыі гістарычнай крыніцы. 

3. Паняцце дакладнасці гістарычнай крыніцы. 

4. Крыніца як феномен культуры. 

 

Варыянт 9 

1. Сацыяльна-псiхалагiчныя метады вывучэння гiстарычных крынiц. 

2. Матэрыялы перыядычнага друку як крыніца. 

3. Паўната і дакладнасць інфармацыі крыніцы. 

4. Крыніцазнаўства як асаблівы метад пазнання рэальнага свету. 

 

Варыянт 10 

1. Выкарыстанне колькасных метадаў i iнфармацыйных (камп’ютэрных) тэхналогiй 

у крынiцазнаўстве. 

2. Метады выпраўлення скажоных месцаў тэкста. 

3. Высвятленне палітычных, ідэалагічных і іншых пазіцый аўтара крыніцы. 

4. Праблемы ўзаемадзеяння крыніцазнаўства і інфарматыкі. 

 

Варыянт 11 

1. Устанаўленне складанага састава крыніцы. 

2. Летапісы і хронікі як гістарычыя крыніцы. 

3. Эпісталярная спадчына як гістарычная крыніца. 

4. Паняцце аб сапраўднасці і падробцы гістарычнай крыніцы. 

 

Варыянт 12 

1. Паняцце ―гістарычная крыніца‖, ―гістарычны дапаможнік‖, ―гістарычнае 

даследаванне‖. 

2. Развіццѐ крыніцазнаўства ў Расійскай Імперыі. 

3. Геральдыка і генеалогія ў вывучэнні гістарычных крыніц. 

4. Тыпы і віды календароў. 

 

Варыянт 13 

1. Колькасныя і матэматычныя метады ў вывучэнні гістарычных 

крыніц. 

2. Школа ―Аналаў‖. 

3. Метады палеаграфіі пры даследаванні гістарычных крыніц. 

4. Аналіз прамой і ўскоснай інфармацыі аб часе стварэння гістарычнай крыніцы. 

 

Варыянт 14 

1. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. 

2. Выяўленне крыніц у архівах. 

3. Сістэматызацыя гістарычных крыніц. Віды сістэматызацыі. 

4. Паняцце рэпрэзентатыўнасці гістарычнай крыніцы. 

 

Варыянт 15 

1. Вызначэнне часу ўзнікнення крыніцы. Прадмет гістарычнай храналогіі. 

2. Гістарычная крыніца як аснова міждысцыплінарнага сінтэза. 

3. Метады палеаграфіі пры даследаванні гістарычных крыніц. 



4. Атрыбуцыя. 

 

Варыянт 16 

1. Прадмет, мэты і задачы курса. 

2. Паняцце дакладнасці гістарычнай крыніцы. Паўната і дакладнасць інфармацыі 

крыніцы. 

3. Лінгвістычнае і палеаграфічнае вывучэнне тэкста. 

4. Праблемы вывучэння рэчавых і выяўленчых крыніц. 

 

Варыянт 17 

1. Бібліяграфічная эўрыстыка. 

2. Дакументальныя крыніцы. 

3. Гісторыя крыніцазнаўства. 

4. Класіфікацыя гістарычных крыніц. 

 

Варыянт 18 

1. Перадумовы ўзнікнення і асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства. 

2. Гістарычныя тэксты. Вызначэнне арыгінальнага тэкста. 

3. Выкарыстанне метадаў дыпламатыкі для аналіза актавых крыніц. 

4. Аб’ект і прадмет крыніцазнаўства. 

 

Варыянт 19 

1. Выкарыстанне сфрагістыкі для вывучэння гістарычных крыніц. 

2. Задачы крыніцазнаўчай эўрыстыкі. 

3. Знешняя крытыка пісьмовых крыніц. 

4. Сінтэз гістарычнай інфармацыі крыніцы. 

 

Варыянт 20. 

1. Развіццѐ крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. 

2. Летапісы як гістарычныя крыніцы. 

3. Бібліяграфічная эўрыстыка. 

4. Тэарэтычнае і прыкладное крыніцазнаўства. 

 

Варыянт 21 

1. Прырода гістарычнай крыніцы. 

2. Асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства ў новы час. 

3. Крытэрыі класіфікацыі. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц. 

4. Заканадаўчыя дакументы як гістарычныя крыніцы. 

 

Варыянт 22 

1. Гістарычная крыніца ў святле вучэння аб інфармацыі. 

2. Класіфікацыя крыніц С. О. Шмідта. 

3. Акты як гістарычныя крыніцы. 

4. Рэканструкцыя тэкстаў. 

Варыянт 23 

1. Месца крынiцазнаўства ў сiстэме навук. Суадносіны крыніцазнаўства і 

архiвазнаўства, музеязнаўства, бiблiяграфii, iнфарматыкi. 



2. Мемуары як гістарычныя крыніцы. 

3. Распрацоўка тэорыi i методыкi крынiцазнаўства А. С. Лапо-Данілеўскім. 

4. Гістарычная крыніца і гістарычны дапаможнік. 



5. ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ РАБОЧАЙ ПРАГРАМЫ З ІНШЫМІ 

ДЫСЦЫПЛІНАМІ 
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