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ГІСТАРЫЧНАЯ ІНФАРМАТЫКА: 
ВОПЫТ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ НАПРАМКУ 

Ў БЕЛАРУСКІМ ДЗЯРЖАЎНЫМ ЎНІВЕРСІТЭЦЕ 
 

Упершыню ў СНД у 1995 годзе на гістарычным факультэце Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ) была адкрыта спецыялізацыя «Гістарычная 
інфарматыка», а укараненне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) 
адбываецца ўжо трэці дзясятак гадоў. 

За мінулы перыяд па спецыялізацыі Гістарычная інфарматыка 
падрыхтавана больш за 100 студэнтаў, змянілася тры пакаленні навучальных 
планаў і праграм, змяніліся структура і змест асноўных навучальных курсаў і 
спецкурсаў, удасканалены метады выкладання, пашырылася матэрыяльна-
тэхнічная база, папоўніўся кадравы склад прафесарска-выкладчыцкага 
корпуса. 

БДУ стаў з 1984 г. адным з першых цэнтраў кампутарызацыі выкладання 
гуманітарных і сацыяльна-палітычных дысцыплін. Былі распрацаваны 
першыя электронныя вучэбныя выданні і рэсурсы па айчыннай гісторыі, 
абаронены дыпломныя працы з дзвума кіраўнікамі: выкладчыкам-гісторыкам 
і праграмістам. 

Назапашаны вопыт і агульныя задачы інфарматызацыі вызначылі 
неабходнасць увядзення спецыяльных дысцыплін па ІКТ. У 1992 годзе на 
гістарычным факультэце БДУ была ўведзена новая дысцыпліна «Гістарычная 
інфарматыка». На распрацоўку вучэбнай праграмы дысцыпліны, якая 
фарміравалася, вялікі ўплыў аказалі вучоныя і педагогі з МДУ, 
Днепрапятроўскага і Уральскага ўніверсітэтаў, таксама з універсітэтаў 
Лондана, Глазга, Зальцбурга, Утрэхта. 

У выніку намаганнямі кафедры крыніцазнаўства і музеязнаўства ў БДУ 
была распрацавана тыпавая вучэбная праграма па Гістарычнай інфарматыцы 
для студэнтаў ВНУ [4]. Адначасова былі знойдзены аптымальныя варыянты 
зместу прадметнай інфарматыкі, арыентаваныя на канкрэтныя спецыяльнасці 
(прасунутыя курсы) і спецыялізацыю (спецыяльныя курсы). Такая 
дыферэнцыяцыя стала магчымай ва ўмовах больш выразнага вызначэння 
самога прадмета Гістарычнай інфарматыкі як самастойнага напрамку ў 
сусветнай гістарычнай навуцы. 

Тады ж склалася структура Гістарычнай інфарматыкі як вучэбнай 
дысцыпліны: ўводны курс — «Асновы інфарматыкі і інфармацыйныя 



тэхналогіі»; базавы курс — «Гістарычная інфарматыка», паглыбленыя і 
спецыяльныя курсы, разлічаныя як на канкрэтныя гістарычныя спецыяльнасці 
студэнтаў, так і на іх спецыялізацыю ў галіне Гістарычнай інфарматыкі. 

Найбольш поўна праграма была рэалізавана ў БДУ і ў Полацкім 
дзяржаўным універсітэце, дзе таксама была адкрыта спецыялізацыя студэнтаў 
па Гістарычнай інфарматыцы. Часткова яна была ўкаранёная ў Гродзенскім [7] 
і Магілёўскім [6] дзяржуніверсітэтах. 

Выхад у свет першага ў СНД падручніка па Гістарычнай інфарматыцы, 
створанага ў МДУ, актывізаваў і беларускіх аўтараў, якія, працуючы над 
стварэннем навучальнага дапаможніка [5] і крытычна ацэньваючы набыты 
вопыт, распрацавалі новы варыянт праграмы па Гістарычнай інфарматыцы [1; 
4]. 

Асноўнай часткай новага варыянту праграмы сталі два раздзела [9]: 
1. Базавы курс з пяці глаў (колькасныя метады аналізу гістарычных 

дадзеных, базы даных і электронныя табліцы ў гістарычных даследаваннях, 
штучны інтэлект і развіццё гістарычнай навукі, кампутарныя тэхналогіі 
навучання); 

2. Прасунутыя і спецыяльныя курсы (рэалізацыя кампутарных праграм 
кантролю ведаў і навучання, кампутарнае мадэляванне гістарычных працэсаў 
і з'яў, архіўная і музейная інфарматыкі, мультымедыя сістэмы і іх 
выкарыстанне ў гістарыяграфіі і навучанні гісторыі, будучыня гістарычнай 
інфарматыкі). 

Змены, якія адбываюцца ў XXI стагоддзі ў сістэме адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, у тым ліку дыферэнцыяцыя і ўпарадкаванне тэрмінаў падрыхтоўкі 
спецыялістаў па ўсіх спецыяльнасцях вышэйшай адукацыі, прывялі да 
неабходнасці стварэння новых навучальных планаў і праграм, змене метадаў і 
тэхналогій навучання. 

Змест новых пакаленняў навучальных планаў і, адпаведна, навучальных і 
рабочых праграм па дысцыплінах спецыяльнасці, адбіўся на колькасці і 
суадносінах вучэбных гадзін спецыялізацыі. Нягледзячы на тое, што адзначана 
тэндэнцыя да зніжэння агульнай колькасці гадзін па дысцыплінах 
спецыялізацыі, іх недахоп кампенсуецца за кошт павелічэння гадзін агульных 
IT-курсаў і выкарыстання інавацыйных метадаў і тэхналогій навучання. 

Зыходзячы з шматгадовага вопыту выкладання дысцыплін напрамка 
«Інфарматыка і інфармацыйныя тэхналогіі» на факультэце распрацаваны 
чатыры ўзроўня навучальных праграм: 

I узровень — Асновы інфармацыйных тэхналогій (уводны курс, 50 гадзін: 
АС Windows, MS Word, ABBYY Fine Reader, Internet, E-mail, Adobe Photoshop, 
MS PowerPoint); 

II узровень — Асновы інфармацыйных тэхналогій (базавы курс, 50 гадзін: 
MS Exсel, MS Access); 

III узровень — паглыбленыя курсы для гісторыкаў (Гістарычная 
інфарматыка, 68 гадзін), архівістаў (Архіўная інфарматыка, 68 гадзін), 
музеязнаўцаў (Музейная інфарматыка, 68 гадзін); 



IV узровень — спецыяльныя курсы для гісторыкаў і архівістаў ў рамках 
спецыялізацый «Гістарычная інфарматыка» і «Архіўная інфарматыка» па 466 
гадзін кожная. 

Змест вучэбных праграм быў ўвасоблены ў вучэбна-метадычных 
комплексах (ВМК) [10, 11], курсах і канспектах лекцый, матэрыялах да 
лекцый, вучэбна-метадычных дапаможніках [2, 3, 6, 8], электронных 
падручніках, вучэбных комплексах кантролю ведаў, прадстаўленых у 
электронным выглядзе на серверы факультэта, на базе сеткавай адукацыйнай 
платформы eUniversity, лакальна на CD,  традыцыйна на папяровым носьбіце 
і камбінавана. Пры працы з комплексамі задзейнічаны міжпрадметныя сувязі, 
што дае магчымасць замацоўваць і паглыбляць веды, атрыманыя па іншых 
курсах. Дзеянне ВМК падтрымліваецца распрацаванай тэхналогіяй навучання, 
у аснове якой найноўшыя метады навучання, кантролю ведаў і самастойнай 
працы студэнтаў. 

Аўтарамі распрацавана канцэнтрычная мадэль спецыялізацыі, згодна з 
якой на першым этапе чытаюцца спецкурсы па асновах прымянення ІКТ у 
гістарычным даследаванні і адукацыі, на другім — спецкурсы па 
выкарыстанні канкрэтных метадаў і на трэцім — студэнты ўжываюць 
атрыманыя кампетэнцыі для дыпломнага даследавання. 

Змястоўны бок мадэлі ўключае спецкурсы па апрацоўцы і аналізу 
гістарычных тэкставых, структураваных масавых і выяўленчых крыніц; па 
асновам алгарытмізацыі, праграмавання, кампутарнага картаграфавання; па 
выкарыстанні матэматыка-статыстычных метадаў у гістарычным пазнанні; па 
мадэляванні гістарычных аб'ектаў у прасторы і часе; аб'ектна-арыентаванаму 
праектаванню, па выкарыстанні ІКТ у гістарычнай адукацыі. 

Укараненне новых ІКТ у навуку і адукацыю стварыла перадумовы для 
абнаўлення змястоўна-мэтавых і тэхналагічных бакоў навучання будучых 
спецыялістаў. Сучасныя мэты і каштоўнасці адукацыі вызначылі новыя 
падыходы да распрацоўкі і прымянення тэхналогій навучання. Для 
падрыхтоўкі студэнтаў, якія спецыялізуюцца па Гістарычнай інфарматыцы, 
выкарыстоўваюцца наступныя метады і тэхналогіі: модульна-рэйтынгавае і 
рознаўзроўневае навучанне; праектныя і гульнявыя тэхналогіі; індывідуальны 
і дыферэнцыраваны падыход да навучання; сістэма поўнага засваення ведаў; 
партфоліо; элементы дыстанцыйнага навучання. 

Такім чынам, ствараюцца ўмовы, якія набліжаюцца да рэальных, 
мадэлюецца сістэма адносін, якая ўласцівая для будучай прафесійнай 
дзейнасці. Больш за тое, веды і ўменні засвойваюцца ў прафесійным 
кантэксце, што спрыяе актывізацыі і ўдасканаленні самастойнай працы 
студэнтаў, ініцыюе іх творчую дзейнасць, развівае прафесійную накіраванасць 
асобы будучага спецыяліста. 

Так, яшчэ ў 1990 г. на гістарычным факультэце БДУ былі абаронены 
дыпломы па кампутарных тэхналогіях навучання гісторыі; распрацаваны і 
ўкаранёны ў навучальны працэс электронныя навучальныя дапаможнікі. З 
1991 года плённа працуе студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя (СНДЛ) 
«Гісторыя і кампутар». Калі ў 1991 г. упершыню з’явіліся апублікаваныя 



работы па Гістарычнай інфарматыцы студэнтаў гістарычнага факультэта, то за 
2002–2011 гг. колькасць публікацый студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў на 
разнастайных канферэнцыях і ў навуковых зборніках перавысіла лічбу 150. 

У группе студэнтаў, якія спецыялізуюцца па Гістарычнай інфарматыцы, 
рэалізуецца праектнае навучанне. Дзякуючы праектам складзена калекцыя, у 
аснову якой увайшлі электронныя адукацыйныя праекты (ЭАП) — 
дыпломныя працы. 

Лепшыя ЭАП былі ўкаранёны на гістарычным і на іншых факультэтах 
БДУ, школах і ВНУ рэспублікі і за яе межамі, апрабаваны на разнастайных 
канферэнцыях, майстар-класах, дэманстрацыях і прэзентацыях ад студэнцкай 
аўдыторыі да курсаў падрыхтоўкі рэктарскага рэзерву ў Рэспубліканскім 
інстытуце вышэйшай школы [12, с. 160]. 

Студэнты, магістранты, аспіранты, што ўдзельнічалі ў конкурсах, сталі: 
1. • прызёрамі конкурсу на лепшыя працы студэнтаў — Грант 

БДУ за 2005–2010 гг.; 
2. • пераможцамі рэспубліканскага конкурсу навуковых работ 

студэнтаў ВНУ Рэспублікі Беларусь 2007–2009 гг.; 
3. • лаўрэатамі рэспубліканскіх конкурсаў навуковых работ 

студэнтаў па гуманітарных, сацыяльна-эканамічных навуках; 
4. • лаўрэатамі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў; 
5. • дыпламантамі Міжнародных моладзевых навукова-

практычных канферэнцый. 
Імі распрацаваны звыш 130 ЭАП, больш за 300 — ўкаранёны ў 

навучальны працэс школ і ВНУ Беларусі, Расіі і Украіны; лепшыя праекты 
ўвайшлі ў Рэспубліканскую электронную БД студэнцкіх навукова-даследчых 
работ. 

У цэлым, студэнтамі-выпускнікамі па спецыялізацыі Гістарычная 
інфарматыка абаронена больш за 100 дыпломаў. Што тычыцца тэматыкі 
дыпломных даследаванняў, то на працягу ўсяго перыяду самымі папулярнымі 
тэмамі былі: выкарыстанне Інтэрнэт-тэхналогій, стварэнне электронных 
падручнікаў, тэхналогіі БД, распрацоўка тэставых кантралюючых комплексаў; 
менш папулярная група тэм, звязаных з электроннымі табліцамі, колькаснымі 
метадамі і тэарэтычнымі выкладкамі, вучэбна-метадычнымі комплексамі, 
мультымедыя-тэхналогіямі, мадэляваннем і ГІС-сістэмамі. 

Шэсць студэнтаў, якія спецыялізаваліся па Гістарычнай інфарматыцы, 
сталі кандыдатамі гістарычных навук, працягваюць даследаванні 5 аспірантаў 
і 4 магістранта. Выпускнікі працуюць у БДУ, Інстытуце гісторыі НАНБ, у 
Беларускім навукова-даследчым цэнтры электроннай дакументацыі, архівах і 
музеях Рэспублікі Беларусь. 

Безумоўна, у рамках гістарычнага факультэта БДУ немагчыма ахапіць усе 
напрамкі развіцця Гістарычнай інфарматыкі. Але з вышэйсказанага ясна, што 
беларуская Гістарычная інфарматыка мае трывалы падмурак, на аснове якога 
праводзіцца змена адукацыйнай парадыгмы, мадыфікуецца склад і змест 
курсаў па ІКТ, адкрываецца новы напрамак спецыяльнасці. Упершыню ў СНД 



у ліпені 2011 г. Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у рамках 
спецыяльнасці Гісторыя (па напрамках) ўведзены напрамак — гістарычная 
інфарматыка (1-21 03 01-07) з дзвума спецыялізацыямі «Інфармацыйныя 
сістэмы і тэхналогіі ў гістарычнай адукацыі» (1-21 03 01-07 01) і 
«Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў гістарычных даследаваннях» (1-21 03 
01-07 02). Па дадзеным напрамку ўжо змогуць навучацца студэнты, што 
паступяць у 2012 г. Па выніках навучання будзе прысвойвацца кваліфікацыя 
«Гісторык-аналітык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін». 

Вывучэнне ІКТ дазваляе будучым спецыялістам у належнай меры 
падрыхтавацца да працэсу атрымання, назапашвання і перадачы гістарычных 
ведаў. Прыцягненне ІКТ для аналізу гістарычных дадзеных дае ім магчымасць 
ўкараніць і ў будучую навуковую, і ў выкладчыцкую дзейнасць у гістарычнай 
навуцы разнастайныя тэхналогіі, метады і прыёмы. 
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