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Тлумачальная запіска 

 

Тыпавая вучэбная праграма па дысцыпліне «Крыніцазнаўства» 

распрацавана для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 04 

Дакументазнаўства (па напрамках), адносіцца да цыклу спецыяльных 

дысцыплін (дзяржаўны кампанент).  

Мэтай курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы ведаў па 

вывучэнню гістарычных крыніц у кантэксце развіцця гістарычнай думкі і ў 

цеснай сувязі з курсамі па гісторыі, якія вывучаюцца паралельна. 

Задачамі курса з’яўляююца: веданне усёй шматстайнасці метадаў 

вывучэння гістарычных крыніц; фарміраванне і развіццё гістарычнага 

мыслення студэнта; фарміраванне ўмення мадыфікаваць існуючыя і 

распрацоўваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага даследавання; 

раскрыццё агульных тэндэнцый развіцця і спецыфікі пэўных тыпаў і відаў 

крыніц; фарміраванне мэтаскіраванасці на практычнае ўвасабленне атрыманых 

студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і ў іншых сферах сацыяльнай 

актыўнасці. 

У вучэбнай праграме ўлічаны сувязі дысцыпліны с шэрагам дысцыплін 

цыклу агульна-прафесійных і спецыяльных дысцыплін, менавіта, “Гісторыяй 

Беларусі”, “Iнфармацыйнымi тэхналогіямi”, “Архівазнаўствам”, 

“Дакументазнаўствам”. 

У выніку засваення дысцыпліны студэнты павінны 

ведаць: 

– азначэнне паняцця "гістарычная крыніца" і яго прыроду; 

– прынцыпы навуковай класіфікацыі гістарычных крыніц; 

– асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства; 

– эвалюцыю асноўных відаў крыніц па гісторыі Беларусі; 

умець: 

– знаходзіць, чытаць і інтэрпрэтаваць тэксты пісьмовых гістарычных 

крыніц па гісторыі Беларусі; 

– знаходзіць і аналізаваць рэчавыя, выяўленчыя і іншыя крыніцы, што 

складаюць гісторыка-культурную спадчыну Беларусі; 

– класіфікаваць, сістэматызаваць крыніцы; 

валодаць: 

– прыёмамі і метадамі збору крыніц; 

– метадамі атрыбуцыі, датавання і лакалізацыі гістарычных крыніц; 

– методыкай апісання і навуковага даследавання гістарычных крыніц, у 

тым ліку і асноўнымі сучаснымі метадамі. 

Склад кампетэнцый спецыяліста. 

Акадэмічныя кампетэнцыі: 
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АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

рашэння тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (крэатыўнасць). 

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры рашэнні праблем. 

АК-7. Умець збіраць, сістэматызаваць інфармацыю і кіраваць ёй. 

АК-8. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, 

кіраваннем інфармацыяй і працай з камп'ютарам. 

АК-9. Валодаць дзяржаўнымі мовамі (беларускай і рускай), адной альбо 

некалькімі замежнымі мовамі на ўзроні, дастатковым для эфектыўнай 

пісьмовай і вуснай прафесійнай і міжасобаснай камунікацыі. 

АК-12. Аналізаваць гістарычныя і сучасныя праблемы эканамічнага і 

сацыяльнага жыцця грамадства. 

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі спецыялiста: 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне). 

САК-7. Быць здольным да самастойнага навучання. 

САК-8. Умець фарміраваць уласнае меркаванне. 

САК-9. Мець навыкі публічных выступленняў і прэзентацый. 

САК-10. Быць здольным выкарыстоўваць атрыманыя веды. 

Прафесiйныя кампетэнцыі спецыялiста: 

Арганізацыйна-кіраўніцкая дзейнасць: 

ПК-4. Распрацоўваць праекты рашэнняў і арганізоўваць іх абмеркаванне. 

ПК-5. Распрацоўваць уніфікаваныя формы дакументаў, уніфікаваныя 

сістэмы дакументацыі, табелі дакументаў рознага прызначэння і ўзроўню 

кіравання, класіфікатары дакументнай інфармацыі. 

Аналітычная дзейнасць: 

ПК-8. Дыялектычна думаць і аргументаваць свой пункт гледжання, 

аналізаваць факты і прагназаваць развіццё падзей, распрацоўваць рашэнні з 

улікам эканамічных, сацыяльных і этычных патрабаванняў, ацэньваць 

гістарычныя і сучасныя праблемы і тэндэнцыі. 

ПК-9. Рыхтаваць навуковыя матэрыялы, прадстаўляць вынікі праведзенай 

працы ў выглядзе справаздач, рэфератаў, артыкулаў, рэцэнзій, аформленых у 

адпаведнасці з наяўнымі патрабаваннямі з прыцягненнем сучасных 

інфармацыйных тэхналогій і сродкаў арганізацыйнай тэхнікі. 

Даследчая дзейнасць: 

ПК-10. Абіраць неабходныя метады даследавання, мадыфікаваць 

існуючыя і распрацоўваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага 

даследавання. 

ПК-11. Умець планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую 

дзейнасць. 
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ПК-12. Валодаць методыкай рэферыравання і рэдагавання тэксту. 

ПК-13. Умець карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на розных 

мовах. 
Педагагічная дзейнасць 

ПК-17. Развіваць навыкі працы асоб, якія навучаюцца, з вучэбнай, 

навуковай і навукова-метадычнай літаратурай, гістарычнымі і прававымі 

крыніцамі. 
Кансультацыйная дзейнасць 
ПК-19. Творча ўжываць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў прафесійнай 

дзейнасці. 

ПК-20. Кансультаваць па пытаннях праектавання і арганізацыі 

дакументацыйнага (інфармацыйнага) абслугоўвання ўстановы (або 

структурнага падраздзялення) любога ўзроўню кіравання, любой галіны і 

любой формы ўласнасці. 

Вучэбная дысцыпліна разлічана на 144 аўдыторныя гадзіны (5,5 

заліковых адзінак). Прыкладнае размеркаванне аўдыторных гадзін па відах 

заняткаў: лекцыі – 86 гадзін, семінарскія заняткі – 58 гадзін. 
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Раздзел 1. Гісторыя і тэорыя крыніцазнаўства 

1.1. Прадмет i змест крынiцазнаўства.  4 2 2 

1.2. Гiсторыя крынiцазнаўства. 24 16 8 

 

1.3. 

Класiфiкацыя i сiстэматызацыя 

крынiц.  

10 8  

2 

1.4. Крынiцазнаўчая эўрыстыка. 6 4 2 

 

1.5. 

Асноўныя метады даследавання 

гістарычных крыніц. 

12  

8 

 

4 

1.6. Тэксталагічная крытыка крынiц. 18 12 6 

Раздзел 2. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі.  

2.1. Уводзіны ў крыніцазнаўства гісторыі 

Беларусі.  

4 2 2 

2.2. Летапісы і хронікі. 10 6 4 

2.3. Мемуары як гістарычная крыніца. 8 4 4 

2.4. Эпісталярныя крыніцы, літаратурныя і 

публіцыстычныя творы. 

8 4 4 

2.5. Перыядычны друк. 8 4 4 

2.6. Заканадаўчыя дакументы. 8 4 4 

2.7. Актавыя матэрыялы. 8 4 4 

2.8. Матэрыялы справаводства. 8 4 4 

2.9. Эканомiка-геаграфiчныя, 

гаспадарчыя i статыстычныя апiсаннi. 

Статыстычныя матэрыялы. 

8 4 4 

 Усяго  144 86 58 
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Змест вучэбнага матэрыяла 

РАЗДЗЕЛ 1.ГІСТОРЫЯ І ТЭОРЫЯ КРЫНІЦАЗНАЎСТВА 

 

1.1. Прадмет i змест крынiцазнаўства. Гiстарычны факт i гістарычная 

крынiца. Вызначэнне гiстарычнай крынiцы і «гістарыяграфічнай крыніцы». 

Прырода гiстарычнай крынiцы. Крынiца — адзiнства аб’ектыўнага i 

суб’ектыўнага. Геаграфiчнае асяроддзе як спецыфiчная крынiца аб мiнулым. 

Аб’ект i прадмет крынiцазнаўства. Тэарэтычнае i прыкладное крынiцазнаўства. 

Крыніцазнаўства ў сістэме гуманітарных навук. Гістарычная крыніца як аснова 

міждысцыплінарнага сінтэзу. Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. 

Крыніцазнаўства і дакументазнаўства. Метадалогія гісторыі і крыніцазнаўства. 

Пазнавальная функцыя гiстарычнай крынiцы. Крынiца i гiстарычная 

свядомасць грамадства.  

1.2. Гiсторыя крынiцазнаўства. Перадумовы зараджэння 

крыніцазнаўства як навукі. Элементы гістарычнай крытыкі ў працах антычных 

аўтараў. Адносіны да крытыкі крыніц ў гістарычных творах сярэдневякоўя. 

Метады вызначэння сапраўднасці і верагоднасці крыніц ў мусульманскай 

гістарыяграфіі. Ідэі Адраджэння і станаўленне рацыяналістычнай крытыкі 

гістарычных крыніц. 

Асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства ў новы час. Крытыка тэкстаў 

гістарычных крыніц у Італіі (Ф. Б’ёнда, Л. Вала). Роля класічнай філалогіі 

(Дж. Віко, Ф. Шлеермахер, Ф. А. Вольф) і “нямецкай гістарычнай школы” 

(Л. фон Ранке, Й. Г. Дройзэн) у фарміраванні крыніцазнаўства як спецыяльнай 

гістарычнай дысцыпліны. Пачатак сістэматычнага выдання гістарычных крыніц 

у Германіі. “Помнікі германскай гісторыі”. Зараджэнне і развіццё расійскай 

школы крыніцазнаўства (Ф. І. Мілер, Л. А. Шлёцэр), асноўныя серыйныя 

выдані крыніц у Расіі. Распрацоўка тэорыi i методыкi гiстарычнага 

крынiцазнаўства ў канцы XIX – пачатку XX стст. Стварэнне першых 

навучальных дапаможнiкаў i манаграфiй па пытаннях крынiцазнаўства. 

Ш. В. Ланглуа, Ш. Сеньёбос, В. В. Ключэўскі, А. С. Лаппо-Данілеўскі.  

Развіццё крыніцазнаўства ў навейшы час. Дыскусіі аб сутнасці гісторыі і 

ролі гістарычных крыніц. М. Блок, Л. Феўр, Ф. Брадэль, Ж. Ле Гоф. 

Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства савецкімі гісторыкамі. С. О. Шміт, 

В. М. Медушэўская і інш. Колькасныя метады вывучэння крыніц 

І. Дз. Кавальчанка. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. 

Дз. І. Даўгяла, У. І. Пічэта, М. М. Улашчык і інш.  

1.3. Класiфiкацыя i сiстэматызацыя крынiц. Класiфiкацыя, яе сутнасць 

і мэты. Крытэрыі класіфікацыі. Класіфікацыя і сістэматызацыя. Вiды 

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

першых класiфiкацый гiстарычных крынiц (Й. Г. Дройзэн, Э. Бернгейм, 

Э. Фрыман). 

Фiксаваная i нефiксаваная сацыяльная iнфармацыя. Падзел крынiц 

паводле спосабу фiксавання iнфармацыi на рэчавыя, пiсьмовыя, вусныя, 
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этнаграфiчныя, лiнгвiстычныя, фотакiнадакументы, фонадакументы. 

Адлюстраванне ў крынiцы фiксаванай iнфармацыi. Класiфiкацыя крынiц 

паводле iх паходжання i вiда.  

Падзел крынiц паводле форм адлюстравання рэчаiснасцi. Рэчавыя, 

пiсьмовыя, фанiчныя, выяўленчыя (выяўленча-графiчныя, выяўленча-мастацкiя, 

выяўленча-натуральныя) крынiцы.  

Тыпалагічныя класіфікацыі ў залежнасці ад знешніх прыкмет крыніц. 

Класіфікацыя С. О. Шміта. Падзел крыніц на рэчавыя, выяўленчыя, моўныя, 

канвенцыянальныя, крыніцы паводзін і гукавыя (аўдыяльныя).  

Пісьмовыя крыніцы, іх роля ў вывучэнні гісторыі. Класіфікацыя 

пісьмовых крыніц. Дакументальныя і апавядальныя крыніцы, іх асноўныя віды.  

1.4. Крынiцазнаўчая эўрыстыка. Пошук гiстарычных крынiц. Задачы 

эўрыстыкi. Выяўленне і адбор крыніц.  

Пошук апублiкаваных крынiц. Звесткi аб публiкацыях гiстарычных 

крынiц. Перавагі і недахопы розных відаў публікацыі. Гістарычная 

біблiяграфiя. Спецыфіка пошуку крыніц, апублікаваных праз сродкі масавай 

электроннай камунікацыі. 

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 даследчай работы. 

1.5. Асноўныя метады даследавання гістарычных крыніц. Агульная 

характарыстыка метадаў даследавання гiстарычных крынiц. Метадалогiя 

крынiцазнаўства ў працах А. С. Лапо-Данiлеўскага i I. Дз. Кавальчанка. 

Выкарыстанне агульнанавуковых метадаў у крынiцазнаўстве. Аналiз, сiнтэз, 

узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага, iндукцыя, дэдукцыя.  

Спецыяльна-гiстарычныя метады даследавання крынiц — гiсторыка-

генетычны, гiсторыка-тыпалагiчны, гiсторыка-параўнальны, гiсторыка-

сiстэмны. 

Выкарыстанне ў крынiцазнаўстве колькасных метадаў i iнфармацыйных 

тэхналогiй. Масавыя крынiцы i метады iх апрацоўкi. 

Магчымасцi i абмежаваннi выкарыстання колькасных метадаў i 

iнфармацыйных тэхналогiй у апрацоўцы апавядальных крынiц. Мадэлiраванне 

аўтарскага стылю i вызначэнне складанага характару тэксту крынiцы. 

Iнфармацыйны пошук лакун, купюр, iнкарпарацый, экстрапаляцый i 

пазнейшых уставак. 

Метады семiётыкi пры вывучэннi гiстарычных крынiц. Знакі і сімвалы як 

аб’екты вывучэння семіётыкі. Даследаванне культурных кодаў і 

камунікатыўных сістэм навукоўца-гісторыка і аўтараў крыніц. Выкарыстанне 

лінгвістычных метадаў. 

Сацыяльна-псiхалагiчныя метады вывучэння гiстарычных крынiц. 

Выкарыстанне гістарычнай псіхалогіі ў даследаванні крыніц.  

1.6. Тэксталагічная крытыка крыніц. Асноўныя этапы тэксталагічнай 

крытыкі. Агульная характарыстыка.  
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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. 

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 гістарычнай 

геаграфіі. Спалучэнне звестак картаграфічных і пісьмовых помнікаў. Аналiз 

непасрэднай i ўскоснай прасторавай iнфармацыi, яе сiнтэз. Тапонімы і 

мікратапонімы, этнонімы і інш.  

Атрыбуцыя. Улiк непасрэдных звестак. Прозвішча, імя, мянушка. 

Раскрыццё крыптонiмаў, псеўданiмаў. Ананiмныя крынiцы i iх атрыбуцыя. 

Метады ўстанаўлення аўтарства з выкарыстаннем колькасных метадаў і 

інфармацыйных тэхналогій. 

Інтэрпрэтацыя гiстарычнай крынiцы, яе адрозненне ад граматычнага 

аналізу тэксту. Гістарызмы, архаізмы, тлумачэнне паняццяў. Тэрмiналагiчны 

аналiз. Вытлумачэнне заканадаўчых крынiц. Выкарыстанне юрыдычнай 

тэрмiналогii. Вытлумачэнне актаў. Вытлумачэнне апавядальных крынiц. 

Вывучэнне непасрэднага зместу тэксту, алегорый, iншаказанняў. Выяўленне 

канкрэтных гiстарычных абставiн стварэння крынiцы. 

Выяўленне падложных i падробных крынiц. 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 крыніцы. Паўната i дакладнасць 

iнфармацыi крыніцы. 

Вывучэнне ўплыву ўмоў, у якiх узнiкае крыніца, 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 крытык. Вызначэнне ўзаемасувязі і ўзаемаўплываў. Пабудова 

генеалагічнага раду крыніц. Паняцце рэпрэзентатыўнасці. 

 

 



10 

 

 

РАЗДЗЕЛ 2.КРЫНІЦАЗНАЎСТВА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ. 

АПАВЯДАЛЬНЫЯ КРЫНIЦЫ 

2.1. Уводзіны ў крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Прадмет i задачы 

крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi. Крынiцазнаўства гісторыі Беларусі ў 

сiстэме спецыяльных гiстарычных дысцыплiн. Тыпы і віды крыніц па гiсторыi 

Беларусi. Роля пiсьмовых крынiц для вывучэння гiсторыi Беларусi. Архiўныя 

матэрыялы па гiсторыi Беларусi, iх выяўленне i аналiз. Асноўныя публiкацыi 

крынiц па гiсторыi Беларусi. 

2.2. Летапісы і хронікі. Летапiсы як гiстарычная крынiца. Агульная 

характарыстыка. Тэрміналогія летапісання. Асноўныя асаблівасці вывучэння і 

этапы развіцця летапісання. Этапы летапiсання у Беларусi.  

Пачатак летапiсання. «Аповесць мінулых гадоў». Крынiцы i значэнне 

«Аповесцi» для вывучэння гiсторыi Беларусi. Узнiкненне мясцовых летапiсных 

цэнтраў. Полацкi летапiс. Методыка аналiзу летапiсных помнiкаў. 

А. А. Шахматаў. Лацінамоўныя хронікі. Сагі як гістарычныя крыніцы. 

Нямецкiя i польскiя хронiкi XI–XV стст. 

Беларуска-літоўскае летапiсанне XV–XVI стст. Класiфiкацыя летапiсаў. 

Першы беларуска-літоўскi звод: гiсторыя стварэння, крынiцы i склад. Слуцкая i 

маскоўская рэдакцыi. Прычыны з’яўлення легендарнай часткi (аб паходжаннi 

вялiкiх князёў лiтоўскiх). Другi беларуска-літоўскі звод («Хронiка Лiтоўская i 

Жамойцкая»), яго рэдакцыi. Складанне трэцяга беларуска-літоўскага зводу 

(«Хронiкi Быхаўца»). Методыка аналiзу легендарных частак летапiсаў. 

«Хронiка» Мацея Стрыйкоўскага. Крынiцы i значэнне «Хронiкi» для 

вывучэння гiсторыi Беларусi. 

Асаблiвасцi летапiсання XVII–XVIII стст. на Беларусi. Баркалабаўскi 

летапiс. Гарадскiя летапiсы (хронiкi): Магiлёўская (Т. Сурты i Трубнiцкiх), 

Вiцебская (Панцырнага i Аверкi). 

2.3. Мемуары як гістарычная крыніца. Агульная характарыстыка 

мемуараў як гiстарычнай крынiцы. Вiды мемуарнай лiтаратуры і асаблівасці іх 

вывучэння. Этапы развiцця мемуарнай лiтаратуры.  

Гiсторыка-мемуарная лiтаратура XVI–XVII стст. «Дзённiкi» 

Я. Збароўскага, Л. Дзялынскага, Ф. Еўлашэўскага i І. Будзiлы. «Дыярыушы» 

Самуiла i Багуслава Маскевiчаў i iнш.  

Асноўныя вiды i асаблiвасцi мемуараў XVIII ст. Запiскi замежных 

дыпламатаў i падарожнiкаў XV–XVIII стст. як крынiца па гiсторыi Беларусi. 

Мемуарная лiтаратура XIX ст. i асаблiвасцi яе вывучэння. Запiскi 

расiйскiх падарожнiкаў аб Беларусi. 

Мемуары навейшага часу. Характарыстыка асноўных этапаў i вiдаў. 

Успамiны ўдзельнiкаў Грамадзянскай вайны, калектывiзацыi i Другой 

сусветнай вайны, дзеячаў беларускай эмiграцыi, савецкiх i партыйных 

кiраўнiкоў. Вусныя ўспамiны, метады iх збору, улiку i вывучэння. 

2.4. Эпісталярныя крыніцы, літаратурныя і публіцыстычныя творы. 

Эпісталярныя крыніцы і эпісталярная форма крыніц іншых відаў (мастацкая 

літаратура, мемуарыстыка, публіцыстыка). Агульная характарыстыка. Ліст і 
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перапіска: суадносіны паняццяў. Афіцыйная перапіска. Лісты прыватнага 

характару. Паняцце эпісталярнага комплексу і асаблівасці яго вывучэння. 

Буйнейшыя эпісталярныя комплексы новага і навейшага часу. Праблемы 

атрыбуцыі і публікацыі эпісталярных крыніц. 

Асаблiвасцi вывучэння помнiкаў лiтаратуры як гiстарычных крынiц. 

Вызначэнне паняцця «літаратурны твор». 

Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы, 

асноўныя этапы іх развіцця. Асаблівасці жанраў мастацкай літаратуры. 

Асноўныя рысы лiтаратурных твораў XI–XIIIстст. «Слова аб палку 

Iгаравым». Перакладныя помнікі. Публiцыстычны i палемiчны жанры, іх 

станаўленне. «Павучанне» Манамаха.  

Жыційная літаратура. Мартырыі («страсці»). Жыціі Ефрасінні Полацкай, 

Кірылы Тураўскага і інш. Літаратурная дзейнасць мітрапаліта Кіпрыяна. 

Вывучэнне жыційнай літаратуры. В. В. Ключэўскі. 

Літаратурныя і публіцыстычныя творы XVI–XVIII стст.Паэтычныя творы 

XVI – пачатку XVII стст. Прадмовы і пасляслоўі Ф. Скарыны, С. Буднага, 

В. Цяпінскага. Царкоўна-палемічныя творы канца XVI – першай паловы XVII 

стст. Літаратурныя і публіцыстычныя творы другой паловы XVII–XVIII стст. 

Асаблівасці вывучэння літаратурных твораў новага і навейшага часу. 

Адлюстраванне рэчаіснасці, светапогляду, індывідуальнасці ў мастацкіх творах 

розных эстэтычных накірункаў. Формы публікацыі мастацкай літаратуры. 

Часопісныя публікацыі мастацкіх твораў. «Самвыдат» як крыніцы па гісторыі. 

Улік формы публікацыі пры крыніцазнаўчым вывучэнні. 

Публіцыстычныя творы новага і навейшага часу. Заклікі, лістоўкі, 

пракламацыі. Плакатныя формы і іх вывучэнне. Суадносіны мастацкай і 

публіцыстычнай літаратуры.  

2.5. Перыядычны друк. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма 

гістарычных крыніц. Праблемы сістэматызацыі і класіфікацыі перыядычных 

выданняў. 

Этапы развіцця перыядычнага друку. Першыя перыядычныя выданні на 

тэрыторыі Беларусі. Афіцыйны друк. «Губернскія» і «Епархіяльныя ведамасці». 

«Заходнерусізм» і «Веснік» К. Гаворскага. Першыя неафіцыйныя выданні. 

«Мінскі лісток». Спецыялізацыя і палітызацыя перыядычнага друку. Легальны і 

нелегальны друк. Нацыянальныя выданні. «Наша доля», «Наша ніва».  

Перыядычны друк і цэнзура. Цэнзурныя статуты і ўстановы, іх развіццё 

на працягу XIX – пачатку XX стст. 

Перыядычныя выданні навейшага часу. Партыйна-дзяржаўны кантроль 

над перыядычным друкам у савецкі час. Цэнзура ў Польшчы (1929–1939). 

Падцэнзурныя выданні і іх спецыфіка. Партыйны, савецкі, прафсаюзны друк. 

Раённыя выданні, іх роля ў прапагандзе афіцыйнай палітыкі. 

Нелегальны друк у навейшы час.Апазіцыйныя выданні ў Заходняй 

Беларусі і на савецкай тэрыторыі. Самвыдат 1960–1990-х гг., характэрныя рысы 

газетна-часопісных выданняў самвыдату. 

Калабарацыйны друк. Перыядычныя выданні беларускай эміграцыі.  
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Асаблівасці вывучэння перыядычнага друку 1990-х гг. «Незалежныя» 

выданні.  

Рэклама, яе спецыфіка як формы перыёдыкі. Гісторыя рэкламы. Рэклама 

старонак беларускіх выданняў 1920-х гг. Рэклама ў Заходняй Беларусі. Рэклама 

1990-х гг.  

Праблемы крыніцазнаўчага вывучэння перыядычнага друку. 

Устанаўленне першапачатковага тэксту артыкулаў, цэнзурныя купюры. 

Праблемы паходжання і атрыбуцыі артыкула.  

2.6. Заканадаўчыя дакументы. Агульная характарыстыка заканадаўчых 

дакументаў як гiстарычнай крынiцы. Зараджэнне і станаўленне заканадаўства. 

Закон і права: суадносіны паняццяў. Заканадаўчая працэдура на розных этапах 

развіцця дзяржавы. Заканадаўства новага часу (XVI – пачатак XX стст.). 

Заканадаўства навейшага часу. Дзяржаўнае і прыватнае права. Міжнароднае 

права. Аналіз заканадаўчых дакументаў. 

Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX–XIII стст. Спасылкi на «закон 

рускi» ў дамовах Русi з грэкамi. “Руская праўда”. Звычаёвае права. Суадносіны 

звычаёвага і пісьмовага (грамадзянскага і царкоўнага) права. Полацкая i 

Смаленская граматы XIII ст.  

Крыніцы права Вялiкага Княства Лiтоўскага. Вiды дакументаў 

заканадаўчага характару XIV–XVIII стст. Прывiлеi, iх класiфiкацыя. Роля 

прывiлеяў у працэсе афармлення саслоўных правоў магнатаў i шляхты. 

«Судзебнiк» Казiмiра IV, яго месца ў сiстэме развiцця заканадаўства Вялiкага 

Княства Лiтоўскага. Статуты 1529, 1566, 1588 гг. як гiстарычныя крынiцы. 

Пастановы (канстытуцыi) сеймаў Вялiкага Княства Лiтоўскага i Рэчы 

Паспалiтай. Асноўныя публiкацыi матэрыялаў заканадаўства Вялiкага Княства 

Лiтоўскага. Помнікі кананічнага права. Прыватнае права. 

Тыпы i вiды заканадаўчых дакументаў канца XVIII – пачатку XXстст. 

Публiкацыi матэрыялаў заканадаўства. «Полное собрание законов Российской 

империи». Пачатак перыядычнага выдання матэрыялаў заканадаўства. 

«Собрание узаконений...». З’яўленне міжнароднага права. 

Заканадаўчыя дакументы навейшага часу, iх класiфiкацыя. Дэкрэты, 

законы, канстытуцыi, пастановы. Устаўныя граматы БНР як спецыфiчныя 

заканадаўчыя акты. Заканадаўства БССР i Рэспублiкi Беларусь. Значэнне 

заканадаўчых і падзаконных нарматыўна-прававых дакументаў для вывучэння 

грамадства навейшага часу, іх асноўныя публікацыі. 

2.7. Актавыя матэрыялы. Акты як гістарычныя крыніцы. Вызначэнне 

актаў. Класiфiкацыя актавых матэрыялаў. Асноўныя віды. Методыка вывучэння 

актаў. Актавы фармуляр (умоўны, абстрактны, канкрэтны, iндывiдуяльны). 

Фармулярны аналіз. Першыяэтапы развіццяактавых матэрыялаў. Звесткі аб 

актах X–XIстст. у летапісах, «Рускай праўдзе» і іншых крыніцах. Актавыя 

матэрыялы XІІ–XIIIстст. 

Актавыя матэрыялы перыяду Вялiкага княства Лiтоўскага (сярэдзіна 

XIII–XVIIIстст.). Павелічэнне колькасці прыватнаправавых актаў, іх віды. 

Публічнаправавыя акты перыяду Вялікага Княства Літоўскага. Асабістыя, 
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дзяржаўныя, царкоўныя уніі. Прывілеі царкве і духавенству. Публікацыі актаў. 

Вывучэнне актаў XIII–XVIII стст. 

Акты новага i навейшага часу. Развіццё прыватнага права. Маёмаснае 

права і новыя віды актавых матэрыялаў. Акты аб правах і перавагах пэўных 

асоб і аб’яднанняў (дыпломы, патэнты, граматы). Дамовы аб найме. Прававое 

рэгуляванне складання актаў і іх рэгістрацыя. Звужэнне сферы дзеяння 

прыватнаправавых актаў у савецкі перыяд. Разнавіднасці актаў 1917 – пачатку 

1990-х гг. Акты як масавыя крыніцы. Неадыпламатыка. Методыка аналiзу 

актавых матэрыялаў навейшага часу. 

2.8. Матэрыялы справаводства. Справаводчыя матэрыялы як 

гістарычная крыніца. Агульныя прынцыпы вывучэння матэрыялаў 

справаводства, iх класiфiкацыя. Вызначэнне. Справаводства дзяржаўных 

устаноў i арганiзацый. Узнiкненне матэрыялаў справаводства i iх агульная 

характарыстыка. 

Арганiзацыя дзяржаўнага справаводства ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм. 

Стварэнне i дзейнасць канцэлярыi Вялiкага Княства Лiтоўскага. Архiў 

канцэлярыi (Метрыка ВКЛ), першапачатковы i сучасны склад кнiг. Вiды 

дакументавання. Апiсаннi Метрыкi. Сучасны стан публікацыі і вывучэння 

матэрыялаў Метрыкi. Сеймавыя матэрыялы XV–XVIII стст., іх вiды i 

асаблiвасцi крынiцазнаўчага вывучэння. Мытныя кнiгi як крынiцы для 

вывучэння сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi Беларусi XVІ–XVIII стст. 

Матэрыялы справаводства дзяржаўных устаноў Расiйскай iмперыi (канец 

XVIII – пачатак XX стст.) як крынiца па гiсторыi Беларусi. Тыпаграфскія 

фармуляры. З’яўленне машынапісу. Павелiчэнне аб’ёму дзяржаўнага 

справаводства, класiфiкацыя яго матэрыялаў (пратаколы, справаздачы, 

iнструкцыi, перапiска). Матэрыялы «Камiтэта па справах Заходнiх губерняў». 

Справаздачы губернатараў. Гiсторыя iх фармуляра. 

Матэрыялы дзяржаўнага справаводства навейшага часу, iх асаблiвасцi, 

класiфiкацыя i методыка крынiцазнаўчага вывучэння. 

Судова-следчыя дакументы, іх класiфiкацыя i асаблiвасцi вывучэння. 

Матэрыялы судовых устаноў Вялiкага Княства Лiтоўскага (актавыя кнiгi). 

«Акты Галоўнага Лiтоўскага Трыбунала». 

Матэрыялы судова-следчых устаноў Расiйскай iмперыi. Асаблiвасцi iх 

фармiравання i вывучэння. Матэрыялы III Аддзялення канцэлярыі. Структура 

ваенных судоў Расiйскай iмперыi (Галоўны, акруговыя, ваенна-палявыя). 

Каштоўнасць судова-следчых матэрыялаў для вывучэння нацыянальна-

вызваленчага руху на Беларусi. 

Дакументацыя судовых устаноў навейшага часу. Матэрыялы палiтычных 

працэсаў i рэпрэсiй на Беларусi 1920–50-х гг. 

Дакументы палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый, асаблiвасцi iх 

матэрыялаў як сiстэмы дакументавання i справаводства. Праграмы i статуты, 

пратаколы i рэзалюцыi, перапiска. Матэрыялы народнiцкiх арганiзацый, 

беларускiх нацыянальных гурткоў i партый XIX – пачатку XX стст. 
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Методыка крынiцазнаўчага вывучэння дакументальных матэрыялаў 

Камунiстычнай партыi Беларусi. Дакументы аб дзейнасцi партый i грамадска-

палiтычных арганiзацый на Беларусi перыяду Другой сусветнай вайны. 

Дакументы аб дзейнасцi палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый у 

Рэспублiцы Беларусь. 

Справаводства прыватных гаспадарак i прадпрыемстваў, яго агульная 

характарыстыка. 

2.9. Эканоміка-геаграфічныя, гаспадарчыя і статыстычныя апісанні. 

Статыстычныя матэрыялы. Агульная характарыстыка, класiфiкацыя. 

Статыстыка як рэалізацыя зваротнай сувязі ў сістэме кіравання. Зараджэнне 

статыстыкі. Этапы развіцця статыстычных матэрыялаў. Асноўныя рысы 

статыстычных крыніц і прынцыпы іх выкарыстання. Асноўныя стадыі 

фарміравання статыстычных крыніц. 

Гаспадарчыя апiсаннi XVI–XVIII стст. Пiсцовыя кнiгi. Асаблiвасцi iх 

крынiцазнаўчага вывучэння. Інвентары, iх паходжанне i класiфiкацыя. 

Каштоўнасць iнвентароў для вывучэння сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi 

Беларусi XVII–XVIII стст. 

Эканомiка-геаграфiчныя i гаспадарчыя апiсаннi канца XVIII – першай 

паловы XIX ст. Матэрыялы Генеральнага межавання. Інвентары памешчыцкiх 

маёнткаў першай паловы XIX ст. як крынiца па гiсторыi гаспадаркі. Ваенна-

тапаграфiчныя апiсаннi. Рэвiзiі, iх каштоўнасць для вывучэння дынамiкi 

народанасельнiцтва. Адмiнiстрацыйна-палiцэйскi ўлiк насельнiцтва. 

Агульная характарыстыка i методыка iх аналiзу. Статыстыка 

народанасельнiцтва. Прамысловая i сельскагаспадарчая статыстыка. 

Статыстычныя крынiцы па гiсторыi Беларусi XIX – пачатку XX стст. 

Статыстычныя дадаткі да справаздач губернатараў. «Обзоры губерний...». 

Стварэнне Цэнтральнага i губернскіх статыстычных камiтэтаў. Развiццё 

дэмаграфiчнай статыстыкi. Гарадскія перапісы. Першы ўсеагульны перапiс 

насельнiцтва Расiйскай iмперыi 1897 г. Статыстыка прамысловасцi. «Ведомости 

фабрик и заводов». Матэрыялы перапiсу прамысловых прадпрыемстваў на 

пачатку XX ст. Земская статыстыка напярэдаднi Першай сусветнай вайны на 

Беларусi. Статыстычныя выданні. 

Статыстычныя крынiцы па гiсторыi Беларусi навейшага часу. Стварэнне 

дзяржаўных статыстычных устаноў. Шляхi збору iнфармацыi. Статыстыка 

народанасельнiцтва. Усесаюзныя перапiсы насельнiцтва (1923, 1926, 1937, 1939 

гг. i iнш.). Формы i метады бягучага ўлiку насельнiцтва. Сiстэма прамысловай 

статыстыкi. Аналiз i апрацоўка комплексаў прамысловай статыстыкi як масавай 

гiстарычнай крынiцы. Статыстыка асобных сацыяльных груп. Прафесiйныя 

перапiсы, бюджэтныя абследаваннi. Статыстыка сельскагаспадарчай 

вытворчасцi. Гадавыя справаздачы калгасаў i саўгасаў. Асаблiвасцi iх аналiзу. 

Метады збору статыстычных даных і метады статыстычнага аналізу. 

Мадэліраванне і прагназіраванне. Графічны спосаб прадстаўлення 

статыстычных даных. Дыяграмы і іх віды.  
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Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананню самастойнай 

работы навучэнцаў па вучэбнай дысцыпліне 

 

У ліку педагагічных методык і тэхналогій выкладання дысцыпліны, якія 

садзейнічаюць далучэнню студэнтаў да пошуку і кіраванню ведамі, набыццю 

досведу самастойнага рашэння задач, неабходна вылучыць: пошукавыя метады,  

навучанне ў супрацоўніцтве, метад праблемных сітуацый і тэхналогіі вучэбна-

даследчыцкай дзейнасці. У вызначаных мэтах выкарыстоўваецца выкананне 

індывідуальных і групавых заданняў разнастайнага тыпу (рэпрадуктыўных, 

рэканструктыўных, варыятыўных) па тэмах дысцыпліны, у т.л. напісанне 

рэфератаў, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай 

літаратурай, праца з гістарычнымі крыніцамі, стварэнне мультымедыйных 

прэзентацый і інш.  

Пералік самастойнай работы студэнтаў фарміруецца з улікам складанасці 

пытанняў пэўных тэм вучэбнай дысцыпліны, іх значнасці для засваення 

вучэбнага матэрыялу, а таксама ацэнкі дастатковасці або недастатковасці 

колькасці гадзін, якія прызначаны для правядзення лекцый і семінарскіх 

заняткаў па вызначаных тэмах. 

 

 

Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі 

 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 

неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне “Крыніцазнаўства” 

з’яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу (рэпрадуктыўных, 

рэканструктыўных, варыятыўных), што выконваюцца ў рамках гадзін, якія 

адводзяцца на семінарскія (практычныя) заняткі, кантрольныя работы, 

камп’ютарнае тэсціраванне. Рэкамендуецца выкарыстоўваць і электроннае 

партфоліо студэнта як сродак развіцця творчай актыўнасці і аб’ектыўнай ацэнкі 

дзейнасці студэнта. Сярод рэкамендаваных відаў заняткаў неабходна асобна 

вылучыць пошук, вывучэнне, атрыбуціраванне, унутраную крытыку 

разнастайных пісьмовых гістарычных крыніц, рэферыраванне і рэцэнзаванне 

спецыялізаваных прац. 

Для дыягностыкі могуць выкарыстоўвацца кансультацыя, сумоўе, 

пісьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях і іншыя 

формы кантролю. 
 


