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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Тыпавая вучэбная праграма па дысцыпл1не "Крын1цазнауства" 
распрацавана для студэнтау, як1я навучаюцца па спецыяльнасц! 1-26 02 04 
"Дакументазнауства (па напрамках)" на першай ступен! у вышэйшых 
навучальных установах Рэспубл1к1 Беларусь. У ёй зроблены акцэнт на кампе-
тэнтнасны падыход, самастойную працу студэнта, прадугледжана 
выкарыстанне сучасных 1навацыйных педагаг1чных тэхналог1й. 

Вучэбная праграма дысцыпл1ны "Крын1цазнауства" распрацавана у 
адпаведнасц! з наступным! нарматыуным! i метадычным! дакументам!: 

— Адукацыйны стандарт Рэспубл1ю Беларусь па спецыяльнасц! 1-26 02 04 
"Дакументазнауства (па напрамках)", (зацверджаны пастановай М1н1стэрства 
адукацьп Рэспубл1ю Беларусь ад 15.03.2010 №35); 

—Тыпавыя вучэбныя планы па напрамках спецыяльнасц! 1-26 02 04 
"Дакументазнауства (па напрамках)" (зацверджаныя Першым намесн1кам 
MiHicTpa адукацьп Рэспубл1к1 Беларусь 29.05.2008, рэпстрацыйныя №№ Е 26-
013/тып; Е 26-014/тып; Е 26-015/тып); 

— Парадак распрацоук!, зацвярджэння i рэпстрацьп вучэбных праграм для 
першай CTyneni вышэйшай адукацьп (зацверджаны М1н1стэрствам адукацьп 
Рэспублт Беларусь ад 21.12.2010). 

1.1. Мэта i заданы вучэбнай дысцыпл{ны 

Мэтай курса «Крын1цазнауства», прызначанага для студэнтау-
дакументазнауцау, з'яуляецца выпрацоука цэласнай с1стэмы ведау па 
вывучэнню дакументау у кантэксце сусветнага г1старычнага працэсу i у цеснай 
сувяз! 3 курсам! па псторьй, як1я вывучаюцца паралельна. 

Праграма змацавана адз1най канцэпцыяй, прынцыпам! адбору i выкладання 
матэрыялу. 

Галоуным! задачам! выкладання дысцыпл1ны «Крын1цазнауства» 
з'яуляюцца: веданне усёй шматстайнасц! метадау вывучэння праблемы у 
адпаведнасц! з Г1старычным1 крын1цам1, фарм1раванне i разв1ццё г1старычнага 
мыслення студэнта; фарм1раванне умения мадыф1каваць 1снуючыя i 
распрацоуваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага даследавання; 
раскрыццё агульных тэндэнцый разв1цця i спецыф1к1 пэуных тыпау i в1дау 
крын1ц; фарм1раванне мэтаск1раванасц1 на практычнае увасабленне атрыманых 
студэнтам! ведау у ix прафес1йнай дзейнасц! i у 1ншых сферах сацыяльнай 
актыунасц! для анал1зу сучаснасц! i прагназавання перспектыу будучага 
разв1цця. 

У вучэбнай праграме ул1чаны сувяз! дысцыпл1ны с шэрагам дысцыпл1н 
цыклу агульнапрафес1йных i спецыяльных дысцыпл1н, менав1та, "Псторыя 
Беларус!", "Асновы 1нфармацыйных тэхналопй". 



у адпаведнасц! з патрабаванням! адукацыйнага стандарта да кампетэнцый 
выпускн1ка па дысцы11л1не «Крын1цазнауства» вы11ускн1к пав1нен: 
ведаць: 

- азначэнне паняцця "пстарычная крын1ца" i яго прыроду, 1ншыя асноуныя 
паняцц! i тэрм1ны крын1цазнауства; 

- асноуныя этапы разв1цця крын1цазнауства як спецыяльнай пстарычнай 
дысцыпл1ны; 

- эвалюцыю асноуных в1дау крын1ц па псторы! Беларус!; 
- методы1су самастойнай работы з пстарычным! 1фын1цам1, апрацоую 

1нфармацы1 i выкарыстання яе у вырашэнн! прафес1йных задач; 
умець: 

- знаходз1ць, чытаць i 1нтэрпрэтаваць тэксты пстарычных крын1ц; 
- клас1ф1каваць, с1стэматызаваць i крытыкаваць крын1цы, у тым л1ку 

вызначаць паходжанне, паунату i дакладнасць крын1цы; 
- выкарыстоуваць асноуныя i сучасныя метады даследавання крын1ц. 
- творча прымяняць атрыманыя веды i набытыя навык! у прафес1йнай 

дзейнасц!. 
Для рэал1зацы1 пазначаных вышэй мэты i задач патрэбна: 

о сфарм1раваць у студэнтау умение анал1заваць заканамернасц! i асабл1васц1 
фарм1равання i разв1цця пэуных тыпау i в1дау пстарычных крын1ц; 

о садзейн1чаць фарм1раванню у студэнтау навыкау выпрацоук! уласнага 
пункту гледжання на вывучаемую праблему на аснове прафес1йнага 
падыходу i разв1ццю на гэтай аснове здольнасц! да самарэал1зацы1 ва 
умовах сучаснай соцыякультурнай с1туацы1; 

о спрыяць станауленню здольнасц! выпускн1ка вышэйшай школы на аснове 
CBaix кампетэнцый свядома засвойваць i творча прымяняць 
праанал1заваную 1нфармацыю, садзейн1чаць далейшаму разв1ццю 
чалавечай супольнасц!, м1жнацыянальных i м1ждзяржауных аднос1н. 

1.3. Структура зместу вучэбнай дысцыпл!ны 

У структуры зместу вучэбнай дысцыпл1ны вылучаюцца узбуйненыя 
дыдактычныя адз1нк1 (раздзел, модуль). Структура зместу вучэбнай 
дысцыпл1ны з^ючае: 

— Уводз1ны; 
— Раздзелы (модул!); 
— Тэмы вучэбных заняткау. 

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу (модулю) у адпаведнасц! з мэтам! i 
задачам! па фарм1раванню i разв1ццю у студэнтау прафес1янальных кампетэн-
цый выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца i рэал1зуюцца пэзшыя лекцыйныя i 
сем1нарсюя (практычныя) занятю. Змест тыпавой праграмы па крын1цазнауству 
дазваляе вывучаць дысцыпл1ну i па праблемнаму, i па храналапчнаму 
прынцыпах. 

Кафедры вышэйшых навучальных устаноу, што курыруюць выкладанне 
канкрэтнай дысцы11л1ны, распрацоуваюць рабочыя вучэбныя праграмы з ул1кам 
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тыпавой праграмы, а таксама у рамках ун1верс1тэцюх акадэм1чных свабодау. 
Рабочыя вучэбныя праграмы адлюстроуваюць спецыф1ку профшю ВНУ, 
уласных навукова-метадьганых паз1цый i прафес1янальнага вопыту 
прафесарска-выкладчыцкага калектыву. 

1.4. Метады (тэхнолоп!) навучання 

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу (модулю) у адпаведнасц! з яго мэтай i 
задачам! па фарм1раванню i разв1ццю у студэнтау прафес1янальных 
кампетэнцый выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца i рэал1зуюцца 
разнастайныя педагапчныя тэхналоп!. У л1ку найбольш перспектыуных i 
эфектыуных сучасных 1навацыйных адукацыйных с1стэм i тэхналог1й, што 
дазваляюць рэал1заваць с1стэмна-дзейсны падыход кампетэнтнасц! у вучэбна-
выхава5^1ым працэсе, варта вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы; 
варыятызшыя мадэл! нак1роуваемай самастойнай працы студэнтау; блочна-
модульныя, модульна-рэйтынгавыя i крэдытныя с1стэмы; 1нфармацыйныя 
тэхналоп!; методык! актыунага навучання. 

У л1ку эфектыуных педагапчных методык i тэхналог1й, што спрыяюць 
актыв1зацы1 пазнавальнай творчай дзейнасц! студэнтау, набыццю 1м1 вопыту 
самастойнага вырашэння разнастайных задач, варта вылучыць: 

— тэхналоп! праблемна-модульнага навучання; 
— тэхналоп! модульна-рейтынгавага навучання; 
— метад праектау, ц1 праектныя тэхналог!!; 
— техналоп! «Партфол1а студэнта»; 
— тэхналоп! вучэбна-даследчыцкай дзейнасц!; 
— камун1каты5^ыя тэхналоп! (калокв1умы, дыскус11, круглыя сталы, прэс-

канферэнцы!, вучэбныя дэбаты i 1нш.). 

1.5. Нак1роуваемая самастойная праца студэнтау 

Кампетэнтнасны падыход дапушчае 1стотнае узмацненне практычнай 
арыентаванасц! адукацыйнага працэсу i узрастанне рол! нак1роуваемай 
самастойнай працы студэнтау у падрыхтоуцы спецыял1стау з вышэйшай 
адукацьый. Нак1роуваемая самастойная праца студэнтау арган1зуецца 
рэктаратам!, дэканатам!, кафедрам!, выкладчыкам! ВНУ у адпаведнасц! з 
Палажэннем аб самастойнай працы студэнтау, распрацаваным вышэйшай 
навучальнай установай. Пры гэтым патрэбна к1равацца 1снуючым1 
нарматыуным! дакументам! (Стандартам), а таксама накопленым вопытам Бе-
ларускага дзяржаунага ун1верс1тэта i 1ншых ВНУ Рэспубл1к1 Беларусь (Гл.: Сер-
геенкова В. В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-
рейтинговая и рейтинговая системы. - Мн., 2004; Лобанов А. П., Дроздова Н. В. 
Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте инновационных 
технологий. - Мн., 2005; Педагогические основы самостоятельной работы сту-
дентов / Под ред. О. Л. Жук. - Мн., 2005). 
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Нак1роуваемая самастойная праца студэнтау прадугледжвае выкананне 

тэстау, здачу прамежкавых зал1кау, выкананне кантрольных прац, нап1санне 
рэфератау, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай i навуковай л1тарату-
рай, працу 3 пстарычным! крын1цам1, нап1санне эсэ па праблемным тэмам, 
выкананне вучэбна-даследчыцюх прац, стварэнне «партфол1а», стварэнне прэ-
зентацый, электронных вучэбна-метадычных матэрыялау i inni. 

1.6. Дыягностыка сфарм!раванасц1 кампетэнцый студэнта 

Адукацыйным стандартам першай ступен! цыклу вызначаецца наступная 
працэдура дыягностыю: 

— вызначэнне аб'екта дьюгностыю, як1м з'яуляюцца кампетэнцы! 
выпускн1ка; 

— выяуленне фактычных вучэбных дасягненняу студэнта з дапамогай 
крытэрыяльна-арыентаваных тэстау i 1ншых сродкау дыягностык!; 

— вымярэнне ступен! адпаведнасц! вучэбных дасягненняу студэнта 
патрабаванням навучальнага стандарта; 

— ацэнка вын1кау выяулення i вымярэння адпаведнасц! вучэбных 
дасягненняу студэнта патрабаванням адукацыйнага стандарта (з дапамогай 
шкалы ацэнак). 

Ацэнка вучэбных дасягненняу студэнтау на экзаменах па дысцыпл1не 
"Крын1цазнауства" ажыцяуляецца паэтапна па канкрэтным раздзелам вучэбнай 
дысцыпл1ны па дзесяц1бальнай шкале. 

Пры дыягностыцы сфарм1раванасц1 кампетэнцый выкарыстоуваюцца 
наступныя галоуныя сродю: крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты, кантрольныя 
працы (кантрольнае задание), рэфераты, праекты i 1нш. 

Вывучэнне курса "Крын1цазнауства" складае 271 гадз1ну, з ix 152 гадз1ны 
аудыторныя (90 гадз1н - лекцы!, 62 гадз1ны - сем1нары), па курсе 
рэкамендуюцца два зал1к1 i экзамен. 
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2. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

К 

1 г 
Назва раздзелау 

1тэм 

Колькасць гадзш 
К 

1 г 
Назва раздзелау 

1тэм S ^ 

-1 
3ix К 

1 г 
Назва раздзелау 

1тэм S ^ 

-1 
fe 

1 

О ^ S 
= 1 

Раздзел 1. Псторыя i тэорыя крын1цазнауства 

1.1 
Тэма. Прадмет i змест 
крын1цазнауства. Вызначэнне 
пстарычнай крын1цы. 
Тэма. Псторыя крын1цазнауства 

16 10 6 

1.2. 
Тэма. Клас1ф1кацыя i с1стэматызацыя 
крын1ц. 
Тэма. Крын1цазна5^ая э5фыстыка 

14 8 6 

1.3. 
Тэма. Пстарычная крытыка крын1ц. 
Тэма. Асноуныя метады даследавання 
г1старычных крын1ц 

20 12 8 

Усяго 50 30 20 
Раздзел 2. Крын1цазнауства ricTopbii Беларус!. Апавядальныя 
крын1цы 
2.1. Тэма. Уводз1ны у крын1цазнауства 

ricTopbii Беларус! 
Тэма. Летап1сы i хрон1к1 

18 10 8 

2.2. Тэма. Мемуарная л1таратура 10 6 4 
2.3. Тэма. Эп1сталярныя крын1цы 

Тэма. Л1таратурныя i публ1цыстычныя 
творы 

12 8 4 

2.4. Тэма. Перыядычны друк 10 6 4 
Усяго 50 30 20 

Раздзел 3. Крын1цазнауства псторьп Беларус!. Дакументальныя 
крын1цы 

3.1. Тэма. Заканада>^1ыя дакументы 14 8 6 
3.2. Тэма. Актавыя матэрыялы 12 6 4 
3.3. Тэма. Матэрыялы справаводства 12 8 6 
3.4. Тэма. Эканом1ка-геаграф1чныя, 

гаспадарчыя i статыстычныя ап1санн1. 
Тэма. Статыстьиныя матэрыялы 

14 8 6 

Усяго 52 30 22 
Усяго па дысцыпл1не 152 90 62 
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3. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ 

РАЗДЗЕЛ1. ПСТОРЬЮIТЭОРЫЯ КРЫНЩАЗНАУСТВА 

Модуль 1.1 
Тэма. Предмет i змест крын1цазнауства. 

Вызначэнне пстарычнай крын1цы 
Крын1цазнауства у с1стэме гуман1тарных навук. Вызначэнне пстарычнай 

крын1цы. Аб'ект i прадмет крын1цазнауства. Г1старычны факт i крын1ца. Месца 
крын1цазнауства у с1стэме навук. Крын1цазнауства i дакументазнауства. Тэарэ-
тычнае i прыкладное крын1цазнауства. Г1старычная крын1ца як аснова вызна-
чэння м1ждысцыпл1нарнага с1нтэзу. Метадалопя i крын1цазнауства. 

Прырода пстарычнай крын1цы. Крын1ца — адз1нства аб'ектыунага i 
суб'ектыунага. Геаграф1чнае асяроддзе як спецыф1чная крын1ца аб м1нулым. 
Пазнавальная функцыя г1старычнай крын1цы. Крын1ца i пстарычная свядо-
масць грамадства. 

Г1старычная крын1ца i дапаможн1к. Археалаг1чныя крын1цы. Музейны экспа-
нат. Вызначэнне «пстарыяграф1чнай крын1цы». 

Тэма. Псторыя крын1цазнауства 
Перадумовы зараджэння крын1цазнауства як навук!. Элементы пстарычнай 

крытык! у працах антычных аутарау. Г1старычная крын1ца у творах 
сярэдневякоуя. 1дэ1 Адраджэння i станауленне рацьюнал1стычнай крытыю 
пстарычных крын1ц. 

Асноуныя этапы разв1цця крын1цазнауства у новы час. Крытыка тэкстау 
г1старычных крын1ц 1тал11. Выданн! крын1ц у Францы!, Anraii, Герман!!. Зарад-
жэнне ! разв!ццё рас!йскай школы крын!цазнауства. Распрацоука тэоры! ! 
методык! пстарычнага крын!цазнауства у канцы XIX - пачатку XX стст.. Ства-
рэнне першых навучальных дапаможн!кау ! манаграф!й па пытаннях 
крын!цазнауства. Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньабос. В. В. Ключэуск!, А. С. Лаппо-
Дан!леуск!. 

Разв!ццё крын!цазнауства у навейшы час. Дыскус!! аб сутнасц! псторы!! рол! 
пстарычных крын!ц. М. Блок. Распрацоука тэоры! крын!цазнауства савецюм! 
псторыкам!. С. О. 111м!т, В. М. Медушэуская ! !нш. Колькасныя метады выву-
чэння крын!ц I. Дз. Кавальчанка. Распрацоука крын!цазнауства псторы! 
Беларус!. Дз. I. Даугяла, У. I. П!чэта, М. М. Улашчык! !нш. 

Модуль 1.2 
Тэма. Клас1ф1кацыя i с1стэматызацыя 

крын1ц 
Клас!ф!кацыя, яе сутнасць ! мэты. Крытэры! клас!ф!кацы!. Клас!ф!кацыя ! 

с!стэматызацыя. В!ды с!стэматызацы!. Паняцц! «тып» ! «в!д» у клас!ф!кацы!, !х 
суаднос!ны. Спробы клас!ф!кацы! пстарычных крын!ц на «рэштк!» ! «паданн!». 

Ф!ксаваная ! неф!ксаваная сацыяльная !нфармацыя. Падзел крын!ц паводле 
спосабу ф!ксавання !нфармацы! на рэчавыя, п!сьмовыя, вусныя, этнаграф!чныя, 
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л1нгв1стычныя, фотак1надакументы, фонадакументы. Адлюстраванне у крын1цы 
ф1ксаванай 1нфармацьп. Клас1ф1кацыя крын1ц паводле ix паходжання i в1да. 

Падзел крын1ц паводле форм адлюстравання рэча1снасц1. Рэчавыя, 
п1сьмовыя, фан1чныя, выяуленчыя (выяуленча-граф1чныя, выяуленча-мастацк1я, 
выяуленча-натуральныя) крын1цы. «Вусная г1сторыя» i яе крын1цы. 

Тыпалапчныя клас1ф1кацьп у залежнасц! ад знешн1х прыкмет 1фын1ц. 
Клас1ф1кацыя С. О. Шмщта. Падзел крын1ц на рэчавью, выяуленчыя, слоуныя, 
канвенцыянальныя, крын1цы паводз1н i гукавыя (аудыяльныя). 

П1сьмовыя крын1цы, ix роля у вывучэнн! псторы!. 1Слас1ф1кацыя п1сьмовых 
крын1ц. Дакументальныя i апавядальныя крын1цы, ix асноуныя в1ды. 

Тэма. Крын1цазнаучая эурыстыка 
Пошук пстарычных кpынiц. Задачы эypыcтыкi. Выяуленне i адбор. 
Пошук aIIyблiкaвaныx кpынiц. Звестю аб публ1кацыях пстарычных кpынiц. 

Перавап i недахопы IIyблiкaцыi. Гicтapычнaя бiблiягpaфiя. 
Выяуленне кpынiц у apxiBax. Элементы выпaдкoвacцi у ix пошуку. 

Падрыхто^^ая работа да наведвання apxiBay. Складанне cnicay apxisay, фондау, 
фoндayтвapaльнiкay. Вывучэнне навукова-даведачнага апарату apxiBay, Bonicay 
фондау. Вывучэнне спрау. Пошук i с1стэматызацыя крын1ц. Складанне i збор 
рабочых матэрыялау для афармлення работы. 

Модуль 1.3 
Тэма. Гктарычная крытыка крын1ц 

Асноуныя этапы пстарычнай крытыю. Агульная характарыстыка. 
Устанауленне тэксту. Прачытанне i асэнсаванне зместу тэксту. Значэнне 

кантэксту для разумения граматычных норм i лекс1чнага зместу кpынiцы. 
ricTopbM тэксту, задачы яго вывучэння. Паняцце рэдакцы1, cnicy, iзвoдy. 
1нтэрпаляцы1 i глосы. Этапы стварэння дакументау: 4apHaBiKi, бeлaвiкi, Konii. 
Аднауленне арыпнала паводле тэксту у некальк1х cnicax, 1зводах, рэдакцыях. 
Рэканструкцыя тэкстау. 

Вывучэнне паходжання тэксту. Агульная характарыстыка. 
Вызначэнне часу yзнiкнeння кpынiцы. Пaняццi «каляндар», «эра». Анал1з не-

пасрэднай i ускоснай 1нфармацы1 аб часе. С1нтэз 1нфармацы1 аб часе. Адл1к ча-
су ад вядомай падзе1. Вывучэнне формы дакумента. Дапасаванне звестак з 
1ншых крын1ц. 

Методыка лакал1зацы1 узн1кнення крын1ц. Выкарыстанне дадзеных 
пстарычнай геаграф!!. Спалучэнне звестак картаграф1чных i п1сьмовых 
помн1кау. Анал1з непасрэднай i ускоснай прасторавай 1нфармацы1, яе с1нтэз. 
Тапон1мы i м1кратапон1мы, этнон1мы i inui. 

Атрыбуцыя. Ул1к непасрэдных звестак. Прозв1шча, 1мя, мянушка. Раскрыццё 
крыптон1мау, псеудан1мау. Анан1мныя крын1цы i ix атрыбуцыя. Новыя метады 
устанаулення аутарства з выкарыстаннем колькасных метадау i 1нфармацыйных 
тэхналопй. 

1нтэрпрэтацыя пстарычнай крын1цы, яе адрозненне ад граматычнага прачы-
тання тэксту. Г1старызмы, арха1змы, тлумачэнне паняццяу. Тэрм1налаг1чны 
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анал1з. Вытлумачэнне заканада)^1ых крын1ц. Выкарыстанне юрыдычнай 
тэрм1налог11, Вытлумачэнне актау. Вытлумачэнне апавядальных крын1ц. Выву-
чэнне непасрэднага зместу тэксту, алегорый, 1ншаказанняу. Выяуленне кан-
крэтных пстарычных абстав1н стварэння крын1цы. 

Выяуленне падложных i падробных 1фын1ц, Мэты ix стварэння. Спосабы 
выяулення 1нтэлектуальнага падлогу. 

Асабл1васц1 вывучэння рэчавых крын1ц. Прымяненне метадау 1ншых навук. 
Вывучэнне 1нфармацы1 г1старычнай крын1цы. Мэты i задачы унутранай 

крытык! крын1ц. Паняцце аб верагоднасц! крын1цы. Пауната i дакладнасць 
1нфармацы1 крын1цы. 

Вывучэнне уплыву 5^оу, у як1х узн1кае крын1ца, на яе паунату i дакладнасць. 
Анал1з сведчанняу, што заснаваны на асаб1стым наз1ранн1. Крытыка звестак, 
якш атрыманы з 1ншых крын1ц i абагульненняу. Вызначэнне сацыяльных, 
пал1тычных i групавых паз1цый аутара, ix уплыу на змешчаную у крын1цы 
1нфармацыю. Метады канчатковага устанаулення каштоунасц! 1нфармацы1: 
праверка пазшаты, верагоднасц! i дакладнасц! 1нфармацы1 адпаведнай 1фын1цы. 

Паняцце с1нтэзу 1нфармацы1 крын1цы. С1нтэз пстарычнай 1нфармацы1, яго 
сутнасць i мэты. Супастауленне звестак, атрыманых на этапе унутранай i знеш-
няй крытык. Вызначэнне узаемасувяз! i узаемауплывау. Пабудова 
генеалапчнага раду крын1ц. Паняцце рэирэзентаты^шасц!. 

Тэма. Асноуныя метады даследавання 
пстарычных крын1ц 

Агульная характарыстыка метадау даследавання г1старычных крын1ц. 
Метадалопя крын1цазнауства у працах А. С. Лапо-Даншеускага i 
I. Дз. Кавальчанка. Выкарыстанне агульнанавуковых метадау у 
крын1цазнаустве. Анал1з, с1нтэз, узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага, 
метад класавага анал1зу, 1ндукцыя, дэдукцьы. 

Спецыяльна-пстарычныя метады даследавання крын1ц — г1сторыка-
генетычны, псторыка-тыпалапчны, г1сторыка-параунальны, псторыка-
с1стэмны. 

1навацыйныя метады даследавання крын1ц. Неабходнасць у павышэнн! 
1нфарматыунасц1 крын1ц. Крын1ца у свеце тэоры! 1нфармацы1. Выкарыстанне у 
крын1цазнаустве колькасных метадау i 1нфармацыйных (камп'ютэрных) 
тэхналопй. Масавыя крын1цы i метады ix апрацоую. 

Магчымасц1 i абмежаванн1 выкарыстання колькасных метадау i 
1нфармацыйных (камп'ютэрных) тэхналопй у апрацоуцы апавядальных крын1ц. 
Мадэл1раванне аутарскага стылю i вызначэнне складанага характару тэксту 
крын1цы. 1нфармацыйны пошук лакун, купюр, 1нкарпарацый, экстрапаляцый i 
пазнейшых уставак. 

Метады сем1ётыю пры вывучэнн! пстарычных крын1ц. Знаю i с1мвалы як 
аб'екты вывучэння сем1ётык1. Дас л е давание культурных кодау i 
камун1катыуных с1стэм навукоуца-г1сторыка i аутарау крын1ц. Вызначэнне 
дыскурсау у тэкстах крын1ц. Выкарыстанне метаду дэканструкцьп. 
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Сацьыльна-пс1халаг1чныя метады вывучэння пстарычных крын1ц. Выкары-

станне дасягненняу г1старычнай пс1халоп1 i ncixaricxopbii у даследаванн! 
крын1ц. 

РАЗДЗЕЛ 2. КРЫНЩАЗНАУСТВА Г1СТОРЫ1БЕЛАРУС1. 
АПАВЯДАЛЬНЫЯ КРЫШЦЫ 

Модуль 2.1 
Тэма. Уводз1ны у крын1цазнауства ricxopbii Беларус! 

Прадмет i заданы крын1цазнауства ricxopbii Benapyci. Крын1цазнауства 
ricTopbii Беларус1 у с1стэме спецыяльных пстарычных дысцыпл1н. Тыпы i в1ды 
крын1ц па г1сторы1 Беларус1. Роля п1сьмовых крын1ц для вывучэння г1сторы1 
Беларус!. Арх15шыя матэрыялы па псторы! Беларус!, ix выяуленне i анал1з. 

Асноуныя публ1кацы1 крын1ц па г1сторы1 Беларус!. 

Тэма. Jleranicbi i xpoHiKi 
Летап1сы як г1старычная крын1ца. Агульная характарыстыка. Тэрм1налопя 

летап1сання. Аснозшыя асабл1васщ вывучэння i этапы разв1цця летап1сання. 
Этапы летап1сання у Беларус!. 

Пачатак летап1сання. «Аповесць м1нулых гадоу». Крын1цы i значэнне 
«Аповесц!...» для вывучэння псторы! Беларус!. Узн1кненне мясцовых 
летап1сных цэнтрау. Полацк! летап1с. Методыка анал1зу летап1сных помн1кау. 
А.А. Шахматау. Лац1намо5шыя xponiKi. Cari як пстарычныя крын1цы. Нямецк1я 
i польскк xpoHiKi XI-XV стст. 

Беларуска-л1тоускае летап1санне XV-XVI стст. Клас1ф1кацью летап1сау. 
Першы беларуска-л1тоуск1 звод: псторыя стварэння, крын1цы i склад. Слуцкая i 
маскоуская рэдакцы!. Прычыны з'яулення легендарнай частю (аб паходжанн! 
вял1юх князёу л1тоуск1х). Друг! беларуска-л1тоуск1 звод («Хрон1ка Л1тоуская i 
Жамойцкая»), яго рэдакцы!. Складанне трэцяга беларуска-л1тоускага зводу 
(«XponiKi Быхауца»). Методыка анал1зу легендарных частак летап1сау. 

«XpOHiKa» Мацея Стрыйкоускага. Крын1цы i значэнне «XponiKi» для выву-
чэння гicтopыi Benapyci. 

Acaблiвacцi летап1сання XVII-XVIII стст. на Бeлapyci. Бapкaлaбaycкi лeтaпic. 
Гарадсюя лeтaпicы (xponiKi): Маплёуская (Т. Сурты i Tpy6Hiii;Kix), Biцeбcкaя 
(Панцырнага i AeepKi). 
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Модуль 2,2 

Тэма. Мемуарная л1таратура 
Агульная характарыстыка мемуарау як пстарычнай крын1цы. В1ды мемуар-

най л1таратуры i асабл1васц1 ix вывучэння. Этапы разв1цця мемуарнай 
л1таратуры. 

Г1сторыка-мемуарная л1таратура XVI-XVII стст. «Дзённ1к1» Я. Збароускага, 
Л. Дзялынскага, Ф. Еулашэускага i I. Будзшы. «Дыярыушы» Саму1ла i Багусла-
ва Маскев1чау i 1нш. 

Асноуныя в1ды i асабл1васщ мемуарау XVIII ст. 3anicKi замежных 
дыпламатау i падарожн1кау XV-XVIII стст. як крын1ца па ricTopbii Беларус!. 

Мемуарная л1таратура XIX ст. i асабл1васц1 яе вывучэння. 3anicKi рас1йсюх 
падарожн1кау аб Беларус!. 

Мемуары навейшага часу. Характарыстыка асноуных этапау i вщау. 
Успам1ны удзельн1кау Грамадзянскай вайны, калектыв1зацы1 i Другой сусвет-
най вайны, дзеячау беларускай эм1грацы1, савецюх i партыйных юраун1коу. 
Вусныя успам1ны, прынцыпы ix збору, ул1ку i вывучэння. 

Модуль 2.3 
Тэма. Эп1сталярныя крын1цы 

Эп1сталярныя крын1цы i эп1сталярная форма крын1ц 1ншых в1дау (мастацкая 
л1таратура, мемуарыстыка, публ1цыстыка). Агульная характарыстыка. ГЙсьмо i 
nepanicKa: суаднос1ны паняццяу. Аф1цыйная nepanicKa. П1сьмы прыватнага 
характару. Паняцце эп1сталярнага комплексу i асабл1васц1 яго вывучэння. 

Буйнейшыя эп1сталярныя комплексы новага i навейшага часу. Праблемы 
атрыбуцы! i публ1кацы1 эп1сталярных крын1ц. 

Тэма. Л1таратурныя i публ1цыстычныя творы 
Асабл1васц1 вывучэння помн1кау л1таратуры як пстарычных крын1ц. 

Вызначэнне паняцця «л1таратурны твор». 
Л1таратурныя i публ1цыстычныя творы як пстарычныя крын1цы, асноуныя 

этапы ix разв1цця. Acaблiвacцi жанру мастацкай лiтapaтypы. 
Асноуныя рысы лiтapaтypныx творау XI-XIII стст. «Слова аб палку 

1гаравым». Перакладныя noMHiKi. Публ1цыстычны i палем1чны жанры, ix 
станауленне. «Павучанне» Манамаха. 

Жыцiйнaя лiтapaтypa. Mapтыpыi («страсц!»). Жыцii Eфpaciннi Полацкай, 
Kipылы Тураускага i inm. Лiтapaтypнaя дзейнасць мiтpaпaлiтa Kinpbmna. Выву-
чэнне жыцiйнaй лiтapaтypы. В. В. ICiiro43ycKi. 

Лiтapaтypныя i пyблiцыcтычныя творы XVI-XVIII стст. Паэтычныя творы 
XVI - пачатку XVII стст. Прадмовы i пacляcлoyi Ф. Скарыны, С. Буднага, В. 
U^niHCKara. Цapкo5шa-пaлeмiчныя творы канца XVI - першай паловы XVII 
стст. Лiтapaтypныя i публ1цыстычныя творы другой паловы XVII-XVIII стст. 

Acaблiвacцi вывучэння лiтapaтypныx творау новага i навейшага часу. Адлюс-
траванне p34aicHac4i, светапогляду, iндывiдyaльнacцi у MacTaiiKix творах роз-
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ных эстэтычных нак1рункау. Публ1кацьп мастацкай л1таратуры, «Самвьщат» як 
крын1цы па ricTopbii. Ул1к формы публшацы! пры крын1цазна5^ым вывучэнн!. 

Публ1цыстычныя творы новага i навейшага часу. Закл1к1, л1стоук1, 
пракламацьп. Плакатныя формы i ix вывучэнне. Суаднос1ны мастацкай i 
публ1цыстычнай л1таратуры. 

Модуль 2.4 
Тэма. Перыядычны друк 

Перыядычны друк як спецыф1чная с1стэма г1старычных крын1ц. Праблемы 
с1стэматызацы1 i клас1ф1кацы1 перыядычных выданняу. 

Этапы разв1цця перыядычнага друку. Першыя перьыдычныя выданн! на 
тэрыторы! Беларус!. Аф1цыйны друк. «Губернскхя» i «Епарх1яльныя ведамасц!». 
«Заходнерус1зм» i «Весн1к» К. Гаворскага. Першыя неаф1цыйныя выданы!. 
«MincKi л1сток». Спецыял1зацыя i пал1тызацыя перыядычнага друку. Легальны i 
нелегальны друк. Нацыянальныя выданн!. «Наша доля», «Наша н1ва». 

Перыядычны друк i цэнзура. Цэнзурныя статуты i установы, ix разв1ццё на 
працягу XIX - пачатку XX стст. 

Перыядычныя выданш навейшага часу. Партыйна-дзяржауны кантроль над 
перыядычным друкам у савецю час. Цэнзура у Польшчы (1929-1939). Падцэн-
зурныя выданн! i ix спецыф1ка. Партыйны, савецю, прафсаюзны друк. Раённыя 
выданш, ix роля у прапагандзе аф1цыйнай пaлiтыкi. 

Нелегальны друк у навейшы час. Апаз1цыйныя вьвданн1 у Заходняй Беларус! i 
на савецкай тэрыторьп. Самвыдат 1960-1990-х гг., характэрныя рысы газетна-
часоп1сных выданняу самвыдату. 

Калабарацыйны друк. Перыядычныя выданн! беларускай эм1грацьп. 
Асабл1васц1 вывучэння перыядычнага друку 1990-х гг. «Незалежныя» 

выданн!. 
Рэклама, яе спецыф1ка як формы перыёдык!. Псторьы рэкламы. Рэклама ста-

ронак беларуск1х выданняу 1920-х гг. Рэклама у Заходняй Беларус!. Рэклама 
1990-х гг. 

Праблемы крьш1цазна5^ага вывучэння перыядычнага друку. Устанауленне 
першапачатковага тэксту артыкулау, цэнзурньы купюры. Праблемы паходжан-
ня i атрыбуцьп артыкула. 

РАЗДЗЕЛ 3. КРЫШЦАЗНАУСТВА Г1СТОРЫ1БЕЛАРУС1. 
ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ КРЫНЩЫ 

Модуль 3.1 
Тэма. Заканадаучыя дакументы 

Агульная характарыстыка заканада5^1ых дакументау як г1старычнай крьш1цы. 
Зараджэнне i станауленне заканадауства. Закон i права: суаднос1ны паняццяу. 
Заканада5^1ая працэдура на розных этапах разв1цця дзяржавы. Заканадауства 
новага часу (XVI - пачатак XX стст.). Заканадауства навейшага часу. 
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Дзяржаунае i прыватнае права. М1жнароднае права. Анал1з заканада^ых 
дакументау. 

Матэрыялы заканадауства зямель Pyci IX-XIII стст. Спасылк! на «закон 
pycKi» у дамовах Pyci з грэкам!. "Руская прауда". Звычаёвае права. Суаднос1ны 
ЗБЫчаёвага i п1сьмовага (грамадзянскага i царкоунага) права. Полацкая i Сма-
ленская граматы XIII ст. 

Крын1цы права Вял1кага княства JlixoycKara. В1ды да1сументау заканада5^1ага 
характару XIV-XVIII стст. Прыв1ле1, ix клас1ф1кацыя. Роля прыв1леяу у працэсе 
афармлення саслоуных правоу магнатау i шляхты. «Судзебн1к» Каз1м1ра IV, яго 
месца у с1стэме разв1цця заканадауства Вял1кага княства Л1тоускага. Статуты 
1529, 1566, 1588 гг. як пстарычныя крышцы. Пастановы (канстытуцы!) сеймау 
Вял1кага княства Л1тоускага i Рэчы Паспал1тай. Асноуныя публ1кацы1 
матэрыялау заканадауства Вял1кага княства Л1тоускага. Помн1к1 канан1чнага 
права. Прыватнае права. 

Тыпы i вщы заканада5^1ых дакументау канца XVIII - пачатку XX стст. 
Публ1кацы1 матэрыялау заканадауства. «Полное собрание законов Российской 
империи». Пачатак перыядычнага выдання матэрыялау заканадауства. «Собра-
ние узаконений...». З'яуленне м1жнароднага права. 

Заканада5^ыя дакументы навейшага часу, ix клас1ф1кацыя. Дэкрэты, законы, 
канстытуцы1, пастановы. Устауныя граматы БНР як спецыф1чныя заканада^^ью 
акты. Заканадауства БССР i Рэспубл1ю Беларусь. Значэнне заканада5^1ых i пад-
законных нарматыуна-прававых дакументау для вывучэння грамадства навей-
шага часу, ix асноуныя публ1кацы1. 

Модуль 3.2 
Тэма. Актавыя матэрыялы 

Акты як пстарычныя крын1цы. Вызначэнне актау. Kлaciфiкaцыя актавых 
матэрыялау. Аснозшыя вiды. Методыка вывучэння актау. Актавы фармуляр 
(умоуны, абстрактны, канкрэтны, iндывiдyяльны). Фармулярны анал1з. Першыя 
этапы pa3Bi4u^ актавых матэрыялау. Звестк1 аб актах X-XI стст. у летап1сах, 
«Рускай праудзе» i 1ншых крын1цах. Актавыя матэрьылы XII-XIII стст. 

Актавыя матэрыялы перыяду Вял1кага княства Л1тоускага (сярэдз1на XIII-
XVIII стст.). Павел1чэнне колькасц1 прыватнаправавых актау, ix в1ды. 
Публ1чнаправавыя акты перыяду Вял1кага княства Л1тоускага. Асаб1стыя, 
дзяржауныя, царкоуныя ynii. Прыв1ле1 царкве i духавенству. Публ1кацы1 актау. 
Вывучэнне актау XIII-XVIII стст. 

Акты новага i навейшага часу. Разв1ццё прыватнага права. Маёмаснае права i 
новыя в1ды актавых матэрыялау. Акты аб правах i перавагах пэуных асоб i 
аб'яднанняу (дыпломы, патэнты, граматы). Дамовы аб найме. Прававое рэгуля-
ванне складання актау i ix рэпстрацыя. Звужэнне сферы дзеяння прыватнапра-
вавых актау у савецк! перыяд. Разнав1днасц1 актау 1917 - пачатку 1990-х гг. Ак-
ты як масавыя крын1цы. Неадыпламатыка. Методыка анал1зу актавых 
матэрыялау навейшага часу. 
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Модуль 3.3 

Тэма. Матэрыялы справаводства 
Справаводчыя матэрыялы як пстарычная крын1ца Агульныя прынцыпы 

вывучэння матэрыялау справаводства, ix клас1ф1кацыя. Вызначэнне. Справа-
водства дзяржа^шых устаноу i арган1зацый. Узн1кненне матэрыялау справавод-
ства i ix агульная характарыстыка. 

Арган1зацыя дзяржаунага справаводства у Вял1к1м княстве Л1тоусюм. Ства-
рэнне i дзейнасць канцэляры! Вял1кага княства Л1тоускага. Apxiy канцэляры! 
(Л1тоуская метрыка), першапачатковы i сучасны склад кн1г. В1ды дакумента-
вання. AnicaHHi Метрык!. Сучасны стан публ1кацы1 i вывучэння матэрыялау 
Метрыю. Сеймавыя матэрыялы XV-XVIII стст., ix вiды i acaблiвacцi 
KpHHi4a3Ha5^iara вывучэння. Мытныя KHiri як кpынiцы для вывучэння 
сацыяльна-эканам1чнай гicтopыi Бeлapyci XVI-XVIII стст. 

Матэрыялы справаводства дзяржауных устаноу Paciйcкaй iмпepыi (канец 
XVIII - пачатак XX стст.) як кpынiцa па гicтopыi Беларус1. Тыпаграфсюя 
фармуляры. З'яуленне мaшынaпicy. Пaвeлiчэннe аб'ёму дзяржаунага 
справаводства, клaciфiкaцыя яго матэрьылау (пратаколы, справаздачы, 
iнcтpyкцыi, nepanicKa). Матэрыялы «Kaмiтэтa па справах Заходн1х губерняу». 
Справаздачы губернатарау. Псторыя ix фармуляра. 

Матэрыялы дзяржаунага справаводства навейшага часу, ix acaблiвacцi, 
клaciфiкaцыя i методыка KpHHi4a3Ha>^ara вывучэння. 

Судова-следчыя дакументы, ix клaciфiкaцыя i acaблiвacцi вывучэння. 
Матэрыялы судовых устаноу Bялiкaгa княства Л1тоускага (актавыя Kniri). 

«Акты Гало5шага Лiтoycкaгa Трыбунала». 
Матэрыялы судова-следчых устаноу Paciйcкaй iмпepыi. Acaблiвacцi ix 

фарм1равання i вывучэння. Матэрыялы III Аддзялення канцэляры1. Структура 
ваенных судоу Paciйcкaй iMnepHi (Галоуны, акруговыя, ваенна-палявыя). 
Каштоунасць судова-следчых матэрыялау для вывучэння нацыянальна-
вызваленчага руху на Беларус1. 

Дакументацыя судовых устаноу навейшага часу. Матэрыялы пaлiтычныx 
працэсау i pэпpэciй на Беларус1 1920-50-х гг. 

Дакументы пaлiтычныx партый i грамадсюх apгaнiзaцый, acaблiвacцi ix 
матэрыялау як с1стэмы дакументавання i справаводства. Праграмы i статуты, 
пратаколы i рэзалюцы1, nepanicKa. Матэрыялы нapoднiцкix арган1зацый, 
беларусюх нацыянальных гурткоу i партый XIX - пачатку XX стст. 

Методыка крын1цазнаучага вывучэння дакументальных матэрыялау 
Камун1стычнай napTHi Беларус1. Дакументы аб дзейнасщ партый i грамадска-
пал1тычных арган1зацый на Беларус1 перьыду Другой сусветнай вайны. 

Дакументы аб дзейнасц1 пал1тычных партый i грамадск1х apгaнiзaцый у 
Рэспубл1цы Беларусь. 

Справаводства прыватных гаспадарак i прадпрыемствау, яго агульная харак-
тарыстыка. 
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Модуль 3.4 

Тэма. Эканом1ка-геаграф1чныя, 
гаспадарчыя i статыстычныя апканн! 

Агульная характарыстыка, клас1ф1кацыя. Статыстыка як рэал1зацыя зварот-
най сувяз! у с1стэме к1равання. Зараджэнне статыстыю. Этапы разв1цця статы-
стычных матэрыялау. Асноуныя рысы статыстычных крын1ц i прынцыпы ix 
выкарыстання. Лсноз^ыя стадьп фарм1равання статыстычных крын1ц. 

Гаспадарчыя ап1санн1 XVI-XVIII стст. Шсцовыя KHiri. Асабл1васц1 ix 
крын1цазнаучага вывучэння. 1нвентары, ix паходжанне i клас1ф1кацыя. 
Каштоунасць 1нвентароу для вывучэння сацыяльна-эканам1чнай псторы1 
Беларус1 XVII-XVIII стст. 

Эканом1ка-геаграф1чныя i гаспадарчыя ап1санн1 канца XVIII - першай пало-
вы XIX ст. Матэрыялы Генеральнага межавання. 1нвентары памешчыцк1х 
маёнткау першай паловы XIX ст. як крын1ца па г1сторы1. Ваенна-тапаграф1чныя 
ап1санн1. Рэв1з11, ix каштоунасць для вывучэння дынaмiкi нapoдaнaceльнiцтвa. 
Адм1н1страцыйна-пал1цэйск1 ул1к насельн1цтва. 

Тэма. Статыстычныя матэрыялы 
Агульная характарыстыка i методыка ix анал1зу. Статыстыка 

нapoдaнaceльнiцтвa. Прамысловая i сельскагаспадарчая статыстыка. 
Статыстычныя Kpbmiiibi па ricTopbii Бeлapyci XIX - пачатку XX стст. Статы-

стычныя дадатю да справаздач губернатарау. «Обзоры губерний...». Стварэнне 
Цэнтральнага i губернсюх статыстычных KaMiT3Tay. Pa3Biu,4e дэмаграф1чнай 
CTaTbicTbiKi. Гapaдcкiя nepanicbi. Першы усеагульны nepanic нaceльнiцтвa 
Paciйcкaй iivinepbii 1897 г. Статыстыка прамысловасщ. «Ведомости фабрик и за-
водов». Матэрыялы nepanicy прамысловых прадпрыемствау на пачатку XX ст. 
Земская статыстыка напярэдадн1 Першай сусветнай вайны на Беларус1. Статы-
стычньы вьщанн1. 

Статыстычныя крьш1цы па ricTopbii Беларус1 навейшага часу. Стварэнне 
дзяржауных статыстычных устаноу. Шлях1 збору 1нфармацьп. Статыстыка 
народанасельн1цтва. Усесаюзныя ператсы насельшцтва (1923, 1926, 1937, 1939 
гг. i 1нш.). Формы i метады бягучага ул1ку насельн1цтва. С1стэма прамысловай 
статыстык1. Анал1з i апрацоука комплексау прамысловай статыстыю як масавай 
г1старычнай крын1цы. Статыстыка асобных сацыяльных груп. Прафес1йныя 
nepanicbi, бюджэтныя абследаванн!. Статыстыка сельскагаспадарчай 
вытворчасц!. Гадавыя справаздачы калгасау i саугасау. Асабл1васц1 ix анал1зу. 

Метады збору статыстычных даных i метады статыстычнага анал1зу. 
Мадэл1раванне i прагназ1раванне. Спосабы прадстаулення статыстычных да-
ных. 
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4.1НФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

Л1ТАРАТУРАIКРЫНЩЫ 

ПУБЛ1КАЦЫ1КРЫНЩ 

Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией для разбора и изда-
ния древних актов: в 39 т. - Вильно, 1865-1915. - ТЛ1-13: Акты Главного 
Литовского Трибунала. 1880-1886; - Т. 15: Декреты Главного Литовского 
Трибунала. 1888. 
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Архео-
графической комиссией: в 5 т. - СПб., 1846-1853. - Т. 1, 1846. - С. 21, 27 - 28, 
46 -47 ,51 - 5 2 , 5 2 - 5 3 , 5 9 - 6 0 . 
Беларуск1я летап1сы i хрон1к1. - Мн., 1997. 
Белоруссия в эпоху капитализма. - Т. 1. - Мн., 1981. 
Белоруссия в эпоху феодализма: Сб. док. и материалов: В 4 т. - Мн.: Изд-во АН 
БССР, 1959-1961.-T.I. 1959.-С. 99, 100- 101, 109- 110, 118- 119, 121 - 124, 
129-207, 231-251. 
Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, 
конвенции и соглашения БССР с иностранными государствами (1944-1959).-
Мн. Изд-во АН БССР, 1960. - 1050 с. 
Белорусская ССР в международных отношениях: Многосторонние 
международные договоры, конвенции и соглашения БССР (1960-1980). - Мн. 
Изд-во АН БССР, 1983. 
Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920: Сб. док. и материалов: В 
2 т . - Т . I.-MH . , 1968;-Т. 2.-МН., 1971. 
Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное осво-
бождение и воссоединение с БССР: Док. и материалы: В 2 т. - Мн., 1962-1972. 
Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии: Док. и мате-
риалы. - Мн., 1957. 
Восстание в Литве и Белоруссии 1863-64 гг.: Док. и материалы. - М., 1965. 
Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечест-
венной войны: В 2 т. - Т. 1. - Мн., 1967. - Т. 2. Кн. 1. - Мн., 1973; - Т. 2. Кн. 2. 
-Мн. , 1978. 
Герберштейн С. Записки о Московии. - М., 1988. - 429 с. 
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. - М., 1989. 
ДлугошЯ. Грюнвальдская битва. М.; Л., 1962. - 214 с. 
Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. - Л., 1936. 
Збор пастаноу i распараджэнняу Урада БССР: Алфав1тна-прадметны 
паказальнш. - Мн., 1979. 
Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII-XVIII вв. Владение Смор-
гонь.-Мн., 1977.-251 с. 
Инвентари магнатских владений Белоруссии XVII-XVIII вв. Владение Тимко-
вичи. - Мн., 1982.-216 с. 
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KHira жыц1й i хаджэнняу / Пер. са старажытнарус,, старабеларус. i польск.; Ук-
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КРЫТЭРЫ1АЦЭНК1ВЫШКЛУ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЩ 

Ацэнка вьш1кау вучэбнай дзейнасц! ажыццяуляецца у адпаведнасц! з 
крытэрыям! ацэнк! ведау i кампетэнцый студэнтау па дзесяц1бальнай шкале. 

10 (дзесяць) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбок1я i поуныя веды па ycix раздзелах вучэбнай 

праграмы, а таксама па некаторых асноуных пытаннях, як1я выходзяць за яе 
межы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае i лаг1чнае выкладанне 
матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваныя высновы i абагульненн!; бездакорнае 
валоданне 1нструментарыем дакументазнауства, умение эфектыуна 
выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковьос i прафес1йных задач; здольнасць 
самастойна i творча выконваць складаныя нестандартныя заданн! у рамках 
вучэбнай праграмы; поунае i глыбокае засваенне зместу асноунай i дадатковай 
л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; умение 
арыентавацца у асно5шых тэорыях i напрамках дакументазнауства i анал1заваць 
ix, выкарыстоуваць навуковыя дасягненн!, звязаныя з 1ншым1 дысцыпл1нам1; 
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творчая самастойная праца на сем1нарск1х занятках, актыуны творчы удзел у 
групавых абмеркаваннях, высок! узровень выканання заданняу. 

9 (дзевяць") балау: 
С1стэматызаваныя, глыбок1я i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае 
i лапчнае выкладанне адказу на пытанн!, умение раб1ць абгрунтаваныя 
высновы i абагульненн!; валоданне 1нструментарыем дакументазнауства, 
умение эфектыуна выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йиых 
задач; здольиасць самастойна i творча выкоиваць складаныя иестандартныя 
задаин! у рамках вучэбнай праграмы; поунае засваенне зместу асноунай i 
дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
умение арыентавацца у сутнасц! асиоуных тэорый i к1руикау 
дакументазнауства i анал1заваць ix; актыуиая самастойная праца на сем1иарсюх 
занятках, с1стэматычны удзел у групавых абмеркаваннях, высок! узровень 
выканання заданняу. 

8 (восем) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбоюя i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае 
i лапчнае выкладанне матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваныя высновы i 
абагульнеин!; валоданне хнструментарыем дакументазнауства, умение 
выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йных задач; здольнасць 
самастойна выкоиваць складаныя задани! у рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноунай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпл1ны; умение арыентавацца у сутиасц! асио)шых тэорый i 
к1рункау дакументазнауства i анал1заваць ix; актыуиая самастойная праца на 
ceMinapCKix занятках, с!стэматычны удзел у групавых абмеркаваннях, высою 
узровень выканання заданняу. 

7 (сем) балау: 
С!стэматызаваныя, глыбошя i поуныя веды па ycix раздзелах вучэбнай 

праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм!налоп!, п!сьмеинае, лапчнае 
выкладанне матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваныя высновы i абагульнеин1; 
валоданне 1нструментарыем дакументазнауства, умение выкарыстоуваць яго у 
пастаноуцы i вырашэнн! навуковых i прафес1йных задач; свабоднае выкананне 
тыпавых заданняу у рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу асноунай i 
дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
умение арыентавацца у сутнасц! асиоуных тэорый i к1рункау дакментазнауства 
i даваць 1м аиал1тычную ацэику; актыуиая самастойная праца на сем1нарск1х 
занятках, удзел у групавых абмеркаваннях, высок! узровень выканання 
заданняу. 

6 (шэсць) балау: 
Дастаткова поуныя i с1стэматызаваиыя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы; 

выкарыстанне неабходнай навуковай i спецыяльнай тэрм!налоп1, п1сьменнае i 
лаг1чнае выкладанне матэрыялу, умение абагульняць i раб1ць абгрунтаваныя 
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высновы; валоданне 1нструментарыем дакументазнауства, умение яго 
выкарыстоуваць пры вырашэнн! вучэбных i прафес1йных задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданн! у рамках вучэбнай праграмы; засваенне 
зместу асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
умение арыентавацца у сутиасщ базавых тэорый i к1рункау дакументазнауства i 
даваць 1м параунальную ацэнку; самастойная праца на сем1насрк1х занятках, 
перыядычны удзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы узровень выканання 
заданняу. 

5 (пяць) балау: 
Дастатковыя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 

тэрм1налоп1, п1сьменнае i лапчнае выкладанне матэрьылу, умение раб1ць 
высновы; валоданне 1нструментарыем i матэрыялам дакументазнауства, умение 
ЯГО выкарыстоуваць у вырашэнн! вучэбных i прафес1йиых задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданн! у рамках вучэбнай праграмы; засваенне 
зместу асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
умение арыентавацца у сутнасц! базавых тэорый i KipyHKay дакументазнауства i 
даваць 1м параунальную ацэнку; умение самастойна працаваць на сем1иарсюх 
занятках, фрагментарны удзел у групавых абмеркаваннях, здавальняючы 
узровень выканання заданняу. 

4 (чатыры) балы - зал1чана: 
Дастатковы аб'ём ведау у рамках дакументазнауства; засваенне зместу 

асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, лапчнае выкладанне матэрыялу, умение 
раб1ць высновы без 1стотных памылак; валоданне 1иструментарыем i 
матэрыялам дакументазнауства, умение яго выкарыстоуваць пры выкаиани! 
тыпавых заданняу; умение выконваць тыпавьы заданн! пад к1раун1цтвам 
выкладчыка; умение арыентавацца у сутнасц! асиоуных тэорый i к1руикау 
дакументазнауства i даваць 1м ацэнку; здавальняючы узровень выканання 
заданняу. 

3 (тры) балы - иезал1чаиа: 
Недастаткова поуны аб'ём ведау у рамках дакументазнауства; веданне 

зместу частю асно>^ай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпл1ны; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, выкладанне матэрыялу з 
icTOTHbiMi фактычным! i лапчным! памылкам!; слабое валоданне 
1нструментарыем i матэрыялам дакументазнауства; няуменне выконваць 
тыпавыя заданн!; няуменне арыентавацца у сутнасц! асноуных тэорый i 
KipyHKay дакументазнауства дысцыпл1ны; пас1унасць на сем1нарск1х занятках, 
Hi3Ki узровень культуры выканання i афармлення заданняу. 

2 (два) балы - незал1чана: 
Фрагментарныя веды у рамках дакументазнауства; веды зместу асобнай 

л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; няуменне 
выкарыстаць навуковую тэрм1налопю дакументазнауства, наяунасць у адказе 
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грубых лаг1чных i фактычных памылак; пас1унасць на сем1нарск1х занятках; 
н1зк1 узровень культуры выканання i афармлення заданняу. 

1 (адз1н) бал - незал1чана: 
Адсутнасць ведау i кампетэнцый у рамках адукацыйнага стандарту ц1 

адмова ад адказу. 

ПЕРАЛ1К РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАУ ДЫЯГНОСТЫК1 

Асноуным сродкам дыягностык! засваення ведау i авалодання 
неабходным! умениям! i навыкам! па дысцыпл1не "Крын1цазнауства" з'яуляецца 
праверка заданняу разнастайнага тыпу (рэпрадуктыуных, рэканструктыуных, 
варыятыуных), што выконваюцца у рамках гадз1н, якш адводзяцца на 
сем1нарсщя (практычныя) занятк!, кантрольныя работы, камп'ютэрнае 
тэсц1раванне. Рэкамендуецца выкарыстоуваць i электроннае партфол1о студэнта 
як сродак разв1цця творчай актыунасц! i аб'ектыунай ацэню дзейнасц! студэнта. 
Сярод рэкамендаваных в1дау заняткау неабходна асобна вылучыць анал1з i 
крытыку крын1ц, рэферыраванне i рэцэнзаванне спецыял1заваных прац. 

Для дыягностык! могуць выкарыстоувацца кансультацыя, сумоуе, 
п1сьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях i 1ншыя 
формы кантролю. 


