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L ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

1.1 Агульныя палажэнні 

Тыпавая вучэбная праграма новага пакалення па дысцыпліне 
«Археаграфія» прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай 
адукацыі студэнтамі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 13 «Гісторыка-
архівазнаўства» у вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь. У ёй 
абноўлены змястоўны матэрыял, зроблены акцэнт на кампетэнтнасны падыход, 
значна пашырана самастойная праца студэнта, прадугледжана выкарыстанне 
сучасных інавацыйных педагагічных тэхналогій. У рамках узаемнага 
супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта праграма выступае своеасаблівым 
«навігатарам» набыцця ведаў, інфармацыі і набыцця практыкаарыентаваных 
уменняў. 

Вучэбная праграма дысцыпліны «Археаграфія» распрацавана ў 
адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі дакументамі: 

- Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 
1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства» (зацверджаны пастановай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.06. 2008 № 50); 
- Тыпавы вучэбны план па спецыяльнасці 1-23 01 13 «Гісторыка-
архівазнаўства» (рэгістрацыйны № Е 23-024/тып.); 
- Парадак распрацоўкі, зацвярджэння і рэгістрацыі вучэбных праграм 

для першай ступені вышэйшай адукацыі (зацверджаны 21.12. 2010). 

1.2. Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны 
Мэтай курса ''Археаграфія" з'яўляецца трансляцыя вопыта ў архіўнай 

галіне, сфарміраванага папярэднімі пакаленнямі, і фарміраванне спецыяліста, 
здольнага выяўляць, апрацоўваць і выдаваць у друку гістарычныя крьшіцы, што 
захоўваюцца ў архівах і іншых сховішчах. 

Задачы курса: 
— дапамагчы будучым гісторыкам-архівістам авалодаць асновамі тэорыі і 

методыкі публікацыі дакументаў як гістарычных крьшіц; 
— пазнаёміць студэнтаў з гісторыяй і арганізацыяй археаграфічнай 

дзейнасці ў Бел ару сі, пачьшаючы з першай чвэрці XIX ст. і да нашага 
часа; 

— даць уяўленне аб тым, што, калі, кім і на якіх метадычных асновах 
выдадзена; 

— навучыць студэнтаў арганізоўваць практычную работу па выкарыстанню 
дакументальных матэрыялаў архіваў усіх узроўняў і форм уласнасці праз 
іх публікацыю; 

— падрыхтаваць студэнтаў да вядзення тэарэтычных і практычных 
навуковых даследаванняў у вобласці археаграфіі. 



Змест курса "Археаграфія" падзяляецца на тры раздзела: "Тэарэтычныя 
праблемы археаграфіі", 'Тісторыя беларускай археаграфіі"; "Методыка 
публікацыі дакументаў як гістарычных крыніц". Праграма змацавана адзінай 
канцэпцыяй, прынцыпамі адбору і выкладання матэрыялу. Праграма 
адлюстроўвае змест курса «Археаграфія» і вызначае аб'ём ведаў, які 
патрабуецца ад студэнтаў-архівістаў. Пры яе распрацоўцы ўлічваўся вопыт 
чытання лекцый і правядзення практычных заняткаў на гістарычным 
факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

У выніку вывучэння дысцыпліны «Археаграфія» выпускнік павінен: 
ведаць: 

— тэарэтычныя праблемы археаграфіі; 
— гісторыю і сучасную арганізацыю археаграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь, краінах СНД; 
— склад беларускіх археаграфічных публікацый; 
— гісторыю і сучасны стан нарматыўна-метадычнай базы ў археаграфіі; 
— тыпалогію археаграфічных публікацый з улікам іх мэтавага прызначэння, 

склада ўключаных у іх дакументаў, паліграфічнага афармлення; 
умець: 

— весці навуковыя і прыкладныя даследаванні па тэарэтычных праблемах 
археаграфіі, а таксама па пытаннях гісторыі і методыкі беларускай 
археаграфіі; 

— аналізаваць і выкарыстоўваць археаграфічныя выданні, падрыхтаваныя на 
Беларусі і за яе межамі; 

— арыентавацца ў археаграфічным фондзе; 
— арганізоўваць нрацу на падрыхтоўцы археаграфічных выданняў; 
— весці пошук, выяўленне, адбор, перадачу тэкстаў, археаграфічную 

апрацоўку нісьмовых і тэхнатронных дакументаў для археграфічных 
выданняў; 

— складаць навукова-даведачны аппарат да археаграфічных публікацый; 
— афармляць вынікі археаграфічнай дзейнасці. 

1.3. Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 
У структуры зместу вучэбнай дысцыпліны вылучаюцца ўзбуйненыя 

дыдактычныя адзінкі (раздзел, модуль). Структура зместу вучэбнай 
ДЫСЦЫПЛІНЫ ўключае: 
— Уводзіны; 
— Раздзелы (модулі); 
— Тэмы вучэбных заняткаў. 

Па кожным вучэбным раздзеле (модулю) у адпаведнасці з мэтамі і 
задачамі па фарміраванні і развіцці ў студэнтаў прафесійных кампетэнцый 
выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя лекцыйныя і 
семінарскія (практычныя) заняткі. Змест тыпавой праграмы па курсу 
«Археаграфія» дазваляе вывучаць дысцыпліну і па праблемнаму, і па 
храналагічнаму прынцыпах. 
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Кафедры вышэйшых вучэбных устаноў, што курыруюць выкладанне 

канкрэтнай дысцыпліны, распрацоўваюць рабочыя вучэбныя праграмы з улікам 
тыпавой праграмы, а таксама ў межах акадэмічных свабодаў ВНУ. Рабочыя 
вучэбныя праграмы адлюстроўваюць спецыфіку профілю ВНУ, уласных 
навукова-метадычных пазіцый і прафесіянальнага вопыту прафесарска-
выкладчыцкага калектыву. 

1.4. Метады (тэхналогіі) навучання 
Па кожным вучэбным раздзеле (модулю) у адпаведнасці з яго мэтай і 

задачам! па фарміраванні і развіцці ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый 
выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца разнастайныя 
педагагічныя тэхналогіі. У ліку найбольш перспектыўных і эфектыўных 
сучасных інавацыйных адукацыйных сістэм і тэхналогій, што дазваляюць 
рэалізаваць сістэмна-дзейнасны падыход кампетэнтнасці ў вучэбна-
выхаваўчым працэсе, варта вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы; 
варыятыўныя мадэлі накіроўваемай самастойнай працы студэнтаў, блочна-
модульныя, модульна-рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, інфармацыйныя 
тэхналогіі, методыкі актыўнага навучання. 

Сярод эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, што спрыяюць 
актывізацыі пазнавальнай творчай дзейнасці студэнтаў, набыццю імі вопыту 
самастойнага вырашэння разнастайных задач, варта вылучыць: 
— тэхналогіі праблемна-модульнага навучання; 
— тэхналогіі модульна-рейтынгавага навучання; 
— метад праектаў, ці праектныя тэхналогіі; 
— тэхналогія «Партфоліо студэнта»; 
— тэхналогія вучэбна-даследчыцкай дзейнасці; 
— камунікатыўныя тэхналогіі (калёквіум, дыскусіі, круглыя сталы, прэс-

канферэнцыі, вучэбныя дэбаты і інш.); 
— гульнявыя тэхналогіі (арганізацыя і правядзенне дзелавых, ролевых, 

імітацыйных гульняў і інш.). 

1.5. Накіроўваемая самастойная праца студэнтаў 
Кампетэнтнасны падыход дазваляе істотнае ўзмацненне практычнай 

арыентаванасці адукацыйнага працэсу і павелічэнне ролі накіроўваемай 
самастойнай працы студэнтаў у падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай 
адукацыяй. Накіроўваемая самастойная праца студэнтаў арганізуецца 
рэктаратамі, дэканатамі, кафедрамі, выкладчыкамі ВНУ ў адпаведнасці з 
Палажэннем аб самастойнай працы студэнтаў, распрацаваным вышэйшай 
навучальнай установай. 

Накіроўваемая самастойная праца студэнтаў прадугледжвае выкананне 
тэстаў, здача прамежкавых залікаў, выкананне кантрольных прац, напісанне 
рэфератаў, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай літарату-
рай, працу 3 гістарычнымі крыніцамі, напісанне эсэ па праблемным тэмам, 
выкананне вучэбна-даследчыцкіх прац, стварэнне «партфоліо», стварэнне прэ-
зентацый, электронных вучебна-метадычных матэрыялаў і інш. 
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1.6. Месца курса у прафессійнай падрыхтоўцы выпусніка 

Вучэбная дысцыпліна грунтуецца на ведах, атрыманых у ходзе 
вывучэння курсау «Гісторыя Беларусі», «Архівазнаўства», «Крыніцазнаўства». 
Набытыя пры вывучэнні дысцыпліны «Археаграфія» веды будуць карысны пры 
вывучэнні курса «Гісторыя гістарычнай думкі». 

Вывучэнне дысцыпліны "Археаграфія" разлічана на 374 гадзіны, у тым 
ліку 222 аўдыторных (134 гадзін лекцый, 88 гадзін семінараў). Пасля 5, 6, 7 
сяместраў студэнты здаюць залік, пасля 8-га—^экзамен. 
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2. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва раздзелаў (модуляў) 
і тэм 

Колькасць гадзін 
№ 
п/п 

Назва раздзелаў (модуляў) 
і тэм Аўды-

торных 

3 іх № 
п/п 

Назва раздзелаў (модуляў) 
і тэм Аўды-

торных Лекцыі Семі 
нары 

Раздзел I. Тэарэтычныя праблемы археаграфіі 
1.1 Аб'ект, прадмет археаграфіі, крыніцы і 

гістарыяграфія 
12 10 2 

1.2 Паняцце археаграфічнай публікацыі, 
крыніцазнаўчая крытыка ў працэсе падрыхтоўкі 
археаграфічнай публікацыі 

14 10 4 

1.3 Выбар аб'екта публікацыі, нарматыўна-метадычная 
база археаграфіі 

14 10 4 

Раздзел II. Гісторыя беларускай археаграфіі 
2.1 Гісторыя беларускай археаграфіі ў першай палове 

XIX ст. 
14 10 4 

2.2 Гісторыя беларускай археаграфіі ў другой палове 
XIX ст. 

16 10 6 

2.3 Станаўленне нацыянальнай беларускай археаграфіі 10 8 2 
2.4 Дзейнасць Інбелкульта, Інстытута гісторыі партыі, 

архіўных устаноў па публікацыі гістарычных 
крыніц 

12 8 4 

2.5 Архіўна-археаграфічныя канферэнцыі і іх роля ў 
развіцці беларускай археаграфіі 

10 6 4 

2.6 Дакументальныя публікацыі ў Беларусі ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны і ў першае паслеваеннае 
дзесяцігоддзе 

12 6 6 

2.7 Гісторыя беларускай археаграфіі ў 1950—80-я гг. 18 10 8 
2.8 Сучасная арганізацыя і вынікі археаграфічнай 

працы ў Рэспубліцы Беларусь 
18 10 8 

Раздзел III. Методыка публікацыі дакументаў як гістарычных крыніц 
3.1 Выяўленне і адбор дакументаў для публікацыі 18 10 8 
3.2 Праблемы выбара і перадачы тэкста дакументаў 18 10 8 
3.3 Археаграфічнае афармленне дакументаў 18 8 10 
3.4 Навукова-даведачны апарат да дакументальных 

выданняў 
18 8 10 

Усяго 222 134 88 



3. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ 

Раздзел I. Тэарэтычныя праблемы археаграфіі 

L1 Аб 'ект, прадмет археаграфп, крыніцы і гістарыяграфія 
Прадмет і заданы курса "Археаграфія" як спецыяльнай навуковай 

ДЫСЦЫПЛІНЫ. Су вязь археаграфіі з крыніцазнаўствам, архівазнаўствам, 
гістарыяграфіяй, тэксталогіяй, палеаграфіяй, дыпламатыкай і інш. 
дысцыплінамі. Структура курса. Агляд галоўных крыніц і літаратуры па курсу. 

1.2 Паняцце археаграфічнай публікацыі, крыніцазнаўчая крытыка ў працэсе 
падрыхтоўкі археаграфічнай публікацыі 

Знешнія і ўнутраныя прызнакі археаграфічнай публікацыі. Задачы і 
функцыі археаграфічнай публікацыі. Значэнне археаграфічнай публікацыі. 
Археаграфічная публікацыя як аснова для падрыхтоўкі масавых папулярных 
публікацый дакументаў. Праблема дастатковасці крыніцазнаўчай крытыкі ў 
працэсе падрыхтоўкі археаграфічнай публікацыі. 

7.3 Выбар аб'екта публікацыі, нарматыўна-метадычная база археаграфіі 
Абвастранне праблемы выбару (адбору) дакументаў для выдання ў сувязі 

3 пашырэннем дакументальнага фонда ў сучаснасці. Прымяненне 
агульнагістарычных крытэрыяў пры вызначэнні аб'екта публікацыі. 
Гістарыяграфічны, архівазнаўчы, крыніцазнаўчы фактары, якія ўплываюць на 
выбар аб'екта публікацыі. Саюз гісторыка-архівіста-археографа як умова для 
паспяховай рэалізацыі археаграфічнай палітыкі. 

Паняцце нарматыўна-метадычнай базы ў археаграфіі. Навуковае і 
практычнае значэнне нарматворчай дзейнасці ў галіне археаграфіі. Мэты і 
задачы правілаў, інструкцый, метадычных рэкамендацый, якія рэгламентуюць 
публікацыю дакуметаў як гістарычных крыніц. 

Раздзел II. Гісторыя беларускай археаграфіі 

2.1 Гісторыя беларускай археаграфіі ў першай палоее XIX cm. 
"Белорусский архив древних грамот'' I.I. Грыгаровіча — нершы беларускі 

археаграфічны зборнік дакументаў. Дзейнасць "Румянцаўскага гуртка''. 
Гісторыя падрыхтоўкі зборніка ў рамках нрацы Камісіі на друкаванні 
дзяржаўных грамат і дагавараў (1813—1828 гг.). І.І. Грыгаровіч - галоўны 
рэдактар ''Актов Западной России'' (1846—1853 гг.) - выдання Пецярбургскай 
археаграфічнай камісіі. Дзейнасць віленскіх прафесараў (I. Даніловіча, 
I. Лабойкі, Ж. Анацэвіча і інш.) у галіне палявой і камеральнай археаграфіі. 
Арганізацыя археаграфічнай працы ў Расіі ў першай палове XIX ст. Дзейнасць 
Пецярбургскай археаграфічнай камісіі (1834—1918 гг.), Таварыства гісторыі і 
старажытнасцей пры Маскоўскім універсітэце (1804—1918 гг.) па публікацыі 
дакументаў беларускага паходжання. Асноўныя выданні Камісіі і Таварыства за 
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гэты час: "Акты археографической экспедиции", "Акты исторические", "Акты 
Западной России", "Полное собрание русских летописей", "Летописи занятий 
Археографической комиссии", "Русская историческая библиотека", "Русско-
ливонские акты", "Грамоты, касающиеся до сношений Северо-Западной России 
с Ригой и ганзейскими городами в XII, XIII и XIV вв.", "Русские 
достопамятности", "Русский исторический сборник", "Чтения в Обществе 
истории и древностей российских при Московском университете", "Временник 
Общества истории и древностей российских" і інш. Пачатак публікацыі 
гістарычных дакументаў на беларускіх землях. Стварэнне губернскіх 
статыстычных камітэтаў і іх дзейнасць па збіранні і выданні гістарычных 
дакументаў у губернскіх ведамасцях, "Памятных книжках губерний". Удзел 
К.П. Тышкевіча, А.К. Кіркора, A.M. Семянтоўскага-Курылы, Е.Р. Раманава, 
Дз.І. Даўгялы і іншых у рабоце камітэтаў. Першыя археаграфічныя зборнікі 
дакументаў, якія выйшлі ў Вільне, Мінске: "Собрание древних грамот и актов 
городов: Вильно, Ковно, Трок, православных монастырей, церквей и по разным 
предметам" (1843 г.), "Собрание древних грамот и актов городов Минской губ., 
православных монастырей, церквей и по разным предметам" (1848 г.). 
Асаблівасці гэтых выданняў. 

2,2 Псторыя беларускай археаграфііў другой полове XIX ст. 
Утварэнне і дзейнасць Віленскай археаграфічнай камісіі (1864—1915 гг.). 

Дзейнасць папярэдніцы камісіі — Віленскай археалагічнай камісіі пры 
Віленскім музеі старажытнасцей. Выданні Археалагічнай камісіі і іх ацэнка ў 
дарэвалюцыйнай расійскай гістарыяграфіі. 

Адкрыццё Камісіі, яе склад, асноўныя напрамкі дзейнасці. Сярыйныя і 
пазасярыйныя выданні Камісіі: "Акты Виленской археографической комиссии", 
(в 39 т., 1865—1915 гг.), "Писцовая книга бывшего Пинского староства, 
составленная в 1561—1566 гг. в двух частях" (1881 г.), "Ревизия Кобринской 
экономии, составленная в 1563 г." (1876 г.), "Писцовая книга Гродненской 
экономии с прибавлениями" (в двух частях) (1881 г.)., "Писцовая книга 
Пинского и Клецкого княжеств 1552—1555 гг." (1884 г.), "Сборник 
документов, касающихся административного устройства Северо-Западного 
края при императрице Екатерине П" (1903 г.) і інш. Методыка публікацыі 
дакументаў Камісіяй. Прынцыпы адбору. 

Дзейнасць гуртка пры Віленскай навучальнай акрузе па публікацыі 
гістарычных дакументаў. Крыніцы "Археографического сборника документов" 
у 14 тамах (1867—1904 гг.). Методыка публікацыі дакументаў у 
"Археографическом сборнике". 

Выдавецкая дзейнасць Віленскага і Віцебскага цэнтральных архіваў 
старажытных актаў, Віленскай публічнай бібліятэкі. 

"Историко-юридические материалы" у 32 тамах (1870—1906 гг.), "Опись 
документов Виленского центрального архива древних актовых книг" у 10 вып. 
(1901—1913 гг.), "Описание рукописного отделения Виленской публичной 
библиотеки" у 5 вып. (1895—1906 гг.) і інш. Дзейнасць Ф. М. Дабранскага ў 
галіне камеральнай археаграфіі. 
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геаграфічнага таварыства, упраўленнем Віленскага генерал-губернатарства, 
Мураўёўскім музеем, царкоўнымі гісторыка-археалагічнымі камітэтамі і 
іншымі ўстановамі. 

Віцебская вучоная архіўная камісія (1909—1919 гг.) і яе дзейнасць па 
публікацыі дакументаў і матэрыялаў, падрыхтоўцы кадраў архівістаў і 
археографаў. 

2,3 Станаўленне нацыянальнай беларускай археаграфіі 

Археаграфічная дзейнасць М.В. Доўнар-Запольскага, Дз.І. .Даўгялы і яе 
ўплыў на фарміраванне нацыянальнай беларускай археаграфіі. Архіўныя 
органы і ўстановы Беларусі ў справе друкавання дакументаў і матэрыялаў. 

2А Дзейнасць Інбелкулыпа, Інстытута гісторыі партыі, архіўных устаноў па 
публікацыі гістарычных крыніц 

Утварэнне Гісторыка-археалагічнай камісіі Інбелкульта (1925 г.) і яе 
дзейнасць у галіне практычнай археаграфіі. Роля М.В. Доўнар-Занольскага і 
Дз.І. Даўгялы ў дзейнасці Камісіі. "Беларускі архіў" у трох тамах (1927—1930 
гг.) — першае беларускае савецкае археаграфічнае выданне. Іншыя 
інбелкультаўскія археаграфічныя выданні. Археаграфічная дзейнасць Інстытута 
гісторыі партыі (Гістнарта Беларусі) пры ЦК КП(б)Б. 

2.5 Архіўна-археаграфічныя канферэнцыі і іхроля ўразвіцці беларускай 
археаграфіі 

Праблемы археаграфіі на Першай усебеларускай канферэнцыі архіўных 
работнікаў (май 1924 г.). Даклады У.І. Пічэты, Дз.І. Даўгялы, Б.Р. Брэжгі і 
іншых на канферэнцыі. Першы з'езд даследчыкаў беларускай археалогіі 
археаграфіі (1926 г.) і яго роля ў развіцці археаграфіі. 

2.6 Дакументальныя публікацыіў Беларусіў гады Вялікай Айчыннай еайны іў 
першае паслеваеннае дзесяцігоддзе 

Выдавецкая дзейнасць Камісіі па гісторыі Айчыннай вайны пры ЦК 
КП(б)Б (1942—1946 гг.). Аднаўленне практычнай археаграфіі на Беларусі ў 
1945—1955 гг. Арганізацыя публікацыйнай працы, тэматыка публікацый. 
Удзел беларускіх археографаў у распрацоўцы нарматыўна-метадычных 
дакументаў у галіне археаграфіі. 

2.7 Гісторыя беларускай археаграфііў 1950—80-я гг. 
Пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР "О мерах по упорядочению 

режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств 
и ведомств БССР'' Зісакавіка 1956 г. і яго роля ў актывізацыі працы па 
публікацыі гістарычных крыніц. Каперацыя архіўных і навуковых устаноў у 
галіне практычнай археаграфіі. Узнаўленне архіўна-археаграфічнай перыёдыкі 
Пытанні тэорыі, методыкі археаграфіі на старонках гэтых перыядычных 
выданняў. Арганізацыя працы па падрыхтоўцы дакументальных выданняў у 
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Архіўным упраўленні Беларусі, Інстытуце гісторыі партыі, Інстытуце гісторыі 
АН БССР. Удзел беларускіх гісторыкаў, архівістаў, археографаў у падрыхтоўцы 
агульнасаюзных і міжнародных дакументальных выданняў. ("Восстание 
1863 "Из истории индустриализации в СССР", "Из истории 
коллективизации в СССР", "Из истории гражданской войны в СССР" и др.). 
Беларускія сярыйныя дакументальныя выданні: "Всенародное партизанское 
движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны" в 3-х томах 
(1967—1982 гг.), "Белоруссия в эпоху феодализма" у 4-х тамах (1959— 
1979 гг.), "Белоруссия в эпоху капитализма" у 2-х тамах (1983—1990 гг.) і інш. 

Монавыданні "Статут Великого княжества Литовского 1529 года" 
(Минск, 1960), "Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года", (Мінск, 1989) і 
інш. Уклад М.М. Улашчыка ў выданне беларуска-літоўскіх дакументальных і 
наратыўных помнікаў (32-й, 35-й тт. "Полного собрания русских летописей", 
(М., 1975, 1980), "Очерки по археографии и источниковедению истории 
Белоруссии феодального периода" (М., 1973), "Введение в изучение 
белорусско-литовского летописания" (М., 1985) і інш.). Публікацыя на Беларусі 
наратыўных крыніц сярэднявечча ("Помнікі старажытнага беларускага 
пісьменства" (Мінск, 1975) і інш.). 

Рэспубліканскія навуковыя канферэнцыі па праблемах архівазнаўства і 
крыніцазнаўства (Мінск, 1968 г.), археаграфіі (Мінск, 1976 г.). Удзел беларускіх 
археографаў у дыскусіі па праблемах археаграфіі (1970-е гг.). 

2,8 Сучасная арганізацыя і еынікі археаграфічнай працы ў Рэспубліцы Беларусь 
Спробы ўтварэння на Беларусі каардынацыйнага цэнтра па публікацыі 

гістарычных крыніц. Утварэнне Беларускага НДІ дакументазнаўства і архіўнай 
справы і яго роля ў справе развіцця археаграфіі на Беларусі. Дакументальныя 
выданні БелНДІДАС, НАРБ, НГАБ, абласных архіваў, устаноў адукацыі. 
Распрацоўка методыкі публікацыі дакументаў на Беларусі. 

Існаванне так званых "малых форм публікацыі" (у часолпісах 
"Спадчына", "Беларуская мінуўшчына", "Беларускі гістарычны часопіс", 
"Полымя", "Неман", "Маладосць" і інш. 

Стварэнне Археаграфічнай камісіі Дзяржкамархіва Беларусі (АК) 
(кастрычнік 1999 г.) і яе рэгіянальных аддзяленняў. Выданне "Беларускага 
археаграфічнага штогодніка". Дзейнасць АК па каардынацыі археаграфічнай 
працы ў Рэспубліцы, распрацоўцы Нацыянальнай праграмы публікацыі 
гістарычных крыніц. Праблемы археаграфіі на старонках часопіса "Архівы і 
справаводства" (выдаецца з 1999 г.). Міжнародныя, рэспубліканскія, 
рэгіянальныя навуковыя і навукова-практычныя канферэнцыі па праблемах 
археаграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства. Адлюстраванне пытанняў 
археаграфіі ў "Беларускай гістарычнай энцыклапедыі"(т. 1—6). Адраджэнне 
выдання дакументаў Метрыкі Вялікага княства Літоўскага. 
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Раздзел III. Методыка публікацыі дакументаў як гістарычных крыніц 

3.1 Выяўленне і адбор дакументаў для публікацыі 
Папярэдняя праца па выяўленню дакументаў. Вызначэнне кола крыніц, 

якія належаць апублікаванню. Выяўленне крыніц, якія раней выдаваліся, 
арыгінальных крыніц. Архіўная эўрыстыка і яе роля ў падрыхтоўцы 
дакументальных выданняў. Гістарычная бібліяграфія ў працэсе вызначэння 
кола крыніц для публікацыі. Асаблівасці выяўлення статыстычных, 
картаграфічных і іншых крыніц. Афармленне вынікаў выяўлення. 

Асаблівасці адбору дакументаў у выданнях навуковага, папулярнага і 
навучальнага тыпаў. Уплыў пазанавуковых фактараў на адбор дакументаў. 
Паўторныя публікацыі і прычыны іх паходжання. 

3,2 Праблемы еыбара і перадачы тэкста дакументаў 
Паняцце асноўнага тэкста дакументаў. Крытэрыі вызначэння асноўнага 

тэкста ў дакументах актавага і наратыўнага характару. Асаблівасці выбару 
асноўнага тэкста для дакументаў XII—XVII стст. у выданнях навуковага і 
навукова-папулярнага характара. Крыніцы асноўнага тэкста для афіцыйных, 
неафіцыйных дакументаў, пісем, лістовак, стэнаграм, дакументаў, якія 
перададзены з дапамогай камунікацыйных сродкаў сувязі. Асноўныя 
афіцыйныя (расійскія і беларускія) выданні. 

Абазначэнне розначытанняў, уставак, закрэсліванняў, дапісак, памет, 
рэзалюцый, аўтарскіх заўваг пры перадачы тэкстаў розных нерыядаў у 
выданнях навуковага і навукова-папулярнага характару. Прыёмы іх фіксавання. 
Іншамоўныя словы, меры вагі, часу, грашовыя адзінкі. Асаблівасці публікацыі 
анкет, пратаколаў, тэлеграм, тэлефонаграм, стэнаграм. Перадача скарочана 
напісаных слоў, назваў ордэнаў і медалёў, подпісаў над дакументамі. Паняцце 
"эмендацыя тэкста". Узнаўленне неразборлівых слоў ці частак слоў. Праверка 
наяўных і іншых цытат. Асаблівасці перадачы тэкста іншамоўных дакументаў. 
Скарочаная перадача тэкста дакументаў. Скарочаная перадача зместа 
дакументаў у выглядзе рэгестаў, анатацый, табліц. 

3,3 Лрхеаграфічнае афармленне дакументаў 

Загаловак дакумента — найважнейшая частка археаграфічнага 
афармлення. Элементы загалоўка. Поўныя і скарочаныя загалоўкі ў выданнях 
розных тыпаў і відаў. Магчымасць скарачэння элементаў загалоўка ў 
залежнасці ад віда выдання. Складанне групавых загалоўкаў. Выкарыстанне 
самазагалоўкаў у выданнях розных тыпаў. Асаблівасці вызначэння загалоўкаў у 
дакументах ранейшага часу, новага і найноўшага часу. "Краткий словарь видов 
и разновидностей документов" (М., 1974), "Методические рекомендации по 
изданию и описанию Литовской метрики''. (Вильнюс, 1985). Загалоўкі да 
матэрыялаў перыядычнага друку. Вызначэнне аўтара і адрасата. Раскрыццё 
зместу дакумента ў загалоўке. Асаблівасці датавання справаводных, аўтарскіх, 
аператыўных і іншых дакументаў. Датаванне дакументаў ранейшага часу. 
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Месца напісання дакумента. Паняцце "легенда", методыка яе складання. 

Месца размяшчэння легенды у выданнях розных тыпау. 
Сістэматызацыя дакументаў і структура выдання. Асноўныя элементы 

выдання І паслядоунасць іх размяшчэння. 

3.4 Навукова-даведачны апарат да дакументальных выданняў 
Склад навукова-даведачнага апарата ў навуковых, навукова-папулярных, 

навучальных выданнях. 
Методыка складання прадмоў у залежнасці ад тыну, віду выдання. Віды 

заўваг: па зместу, тэкстуальныя заўвагі. Тэкстуальныя заувагі як вынік крытыкі 
тэкстаў публікуемых дакументаў. Мэта тэкстуальных заўваг, іх абазначэнне і 
размяшчэнне ў публікацыі. 

Прызначэнне заўваг па зместу. Методыка іх складання. Віды і 
прызначэнне паказальнікаў. Імянны, геаграфічны, нрадметны паказальнікі. 
Формы наказал ьнікаў: глухія і разгорнутыя. Асаблівасці састаўлення 
паказальнікаў у публікацыях дакументаў ранейшага нерыяду. 

Тэрміналагічны слоўнік і яго разнавіднасці. Сніс скарачэнняў і методыка 
ЯГО складання. 

Пералік дакументаў, якія публікуюцца. Структура пераліка ў залежнасці 
ад віду выдання. Пералік выяўленых, але не друкуемых дакументаў у выданнях 
навуковага тыну. Пералік выкарыстаных крыніц. Змест да дакументальнага 
выдання. Дадаткі да дакументальных выданняў. 
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КРЫТЭРЫІ АЦЭНАК ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Вызначаецца наступная працэдура дыягностыкі: 
— вызначэнне аб'екта дыягностыкі, якім з'яўляюцца кампетэнцыі 

выпускніка; 
— выяўленне фактычных вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай 

крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыягностыкі; 
— вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта 

патрабаванням навучальнага стандарта; 
— ацэнка вынікаў выяўлення і вымярэння адпаведнасці вучэбных 

дасягненняў студэнта патрабаванням адукацыйнага стандарта (з 
дапамогай шкалы адзнак). 
Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў на экзаменах па дысцыпліне 

ажыцяўляецца па дзесяцібальнай шкале. 
Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў, што выконваецца паэтапна па 

канкрэтных раздзелах (модулях) вучэбнай дысцыпліны, ажыццяўляецца 
кафедрай у адпаведнасці з выбранай ВНУ шкалой адзнак. 

Для ДЫЯГНОСТЫКІ сфарміраванасці кампетэнцый выкарыстоўваюцца 
наступныя галоўныя сродкі: крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты, кантрольныя 
працы (кантрольнае задание), рэфераты, праекты і інш. 

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 
крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале. 

10 (дзесяць) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах навучальнай 

праграмы, а таксама па некаторых асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе 
межы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне 
матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; бездакорнае 
валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне эфектыўна 
выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя заданні ў рамках 
вучэбнай праграмы; поўнае і глыбокае засваенне зместу асноўнай і дадатковай 
літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне 
арыентавацца ў асноўных тэорыях і напрамках вывучаемай дысцыпліны і 
аналізаваць іх, выкарыстоўваць навуковыя дасягненні, звязаныя з іншымі 
дысцыплінамі; творчая самастойная праца на практычных занятках, актыўны 
творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў. 

9 (дзевяць) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае 
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і лагічнае выкладанне адказу на пытанні, уменне рабіць абгрунтаваныя 
высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, 
уменне эфектыўна выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных 
задач; здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя нестандартный 
заданні ў рамках вучэбнай праграмы; поўнае засваенне зместу асноўнай і 
дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў вывучаемай 
дысцыпліны і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца на практычных 
занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень 
выканання заданняў. 

8 (восем) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды на ўсіх пастаўленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае 
і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і 
абагульненні; валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне 
выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна выконваць складаныя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і 
кірункаў вывучаемай дысцыпліны і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца 
на практычных запятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
ВЫСОКІ ўзровень выканання заданняў . 

7 (сем) балаў: 
Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах навучальнай 

праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічнае 
выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; 
валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне выкарыстоўваць яго 
ў пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; свабоднае 
выкананне тыпавых заданняў ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу 
асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў 
вывучаемай дысцыпліны і даваць ім аналітычную ацэнку; актыўная 
самастойная праца на практычных запятках, удзел у групавых абмеркаваннях, 
ВЫСОКІ ўзровень выканання заданняў. 

6 (шэсць) балаў: 
Дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; 

выкарыстанне неабходнай навуковай і спецыяльнай тэрміналогіі, пісьменнае і 
лагічнае выкладанне матэрыяла, уменне абагульняць і рабіць абгрунтаваныя 
высновы; валоданне інструментарыем вучэбнай дысцыпліны, уменне яго 
выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне 
зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і кірункаў вывучаемай 
ДЫСЦЫПЛІНЫ І даваць ім параўнальную ацэнку; самастойная праца на 



22 
практычных занятках, перыядычнае ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
дастатковы ўзровень выканання заданняў. 

5 (пяць) балаў: 
Дастатковыя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 

тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, умение рабіць 
высновы; валоданне інструментаром і матэрыялам навучальнай дысцыпліны, 
умение яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 
здольнасць самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай 
праграмы; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
нраграмай дысцынліны; умение арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і 
кірункаў вывучаемай дысцыпліны і даваць ім параўнальную ацэнку; умение 
самастойна працаваць на практычных запятках, фрагментарнае ўдзел у 
групавых абмеркаваннях, здавальняючы ўзровень выканання заданняў. 

4 (чатыры) балы - залічана: 
Дастатковы аб'ём ведаў у межах вучэбнай дысцыпліны; засваенне зместу 

асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне матэрыялу, умение 
рабіць высиовы без істотных памылак; валодапие інструментаром і матэрыялам 
навучальнай дысцыпліны, умение яго выкарыстоўваць пры выканапні тыпавых 
заданняў; умение выконваць тыпавыя заданні над кіраўніцтвам выкладчыка; 
умение арыеитавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў вывучаемай 
дысцыпліны і даваць ім ацэнку; здавальняючы ўзровень выканання заданняў. 

3 (тры) балы - незачтено: 
Недастаткова поўны аб'ём ведаў у межах вучэбнай дысцыпліны; вед айне 

зместу часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад матэрыялу з 
істотнымі фактычнымі і лагічнымі памылкамі; слабое валодапие 
інструментаром і матэрыялам навучальнай дысцыпліны; няўменне выконваць 
тыпавых заданні; няўменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і 
кірункаў вывучаемай дысцыпліны; пасіўнасць па практычных запятках, нізкі 
ўзровень культуры выканання і афармлення заданняў. 

2 (два) балы - незачтено: 
Фрагментарныя веды ў межах вучэбнай дысцыпліны; веды зместу 

асобнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
няўменне выкарыстаць навуковую тэрміналогію дысцыпліны, наяўнасць у 
адказе грубых лагічных і фактычных памылак; пасіўнасць на практычных 
занятках; нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення заданняў. 

1 (адзін) бал - незачтено: 
Адсутнасць ведаў і кампетэпцый у межах адукацыйнага стандарту або 

адмова ад адказу. 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫАГНОСТЫКІ 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 
неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне "Археаграфія» з'яўляецца 
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праверка заданняў разнастайнага тыпу, што выконваюцца у рамках гадзін, якія 
адводзяцца на практычныя работы, кантрольныя работы. 

Для ДЫЯГНОСТЫКІ могуць выкарыстоувацца кансультацыя, субяседванне, 
пісьмовая праца (реферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях і іншыя 
формы кантролю. 


