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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ  ЗАПІСКА 

 

 Дысцыпліна «Літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства» уваходзіць 

у цыкл дысцыплін спецыяльнай падрыхтоўкі, прадугледжаны стандартам і 

вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў 2-й ступені навучання 

(магістратура) па спецыяльнасці 1–21 80 10 «Літаратуразнаўства».  

 Неабходнасць на філалагічным факультэце БДУ дысцыпліны 

абумоўлена патрэбамі глыбейшага спасціжэння літаратурнага твора як 

аўтарскага мастацкага феномена, фармаваннем у магістрантаў навыкаў 

непасрэднай працы з рукапісамі-першакрыніцамі, што захоўваюцца ў 

архіўных, музейных і бібліятэчных сховішчах. Гэтыя рукапісы створаны на 

розных мовах  па законах слоўнага мастацтва. Пры гэтым вывучаюцца не 

толькі чыста моўныя сродкі вобразнага спасціжэння свету, але і 

літаратурныя. Літаратурныя ж сродкі – гэта найперш паэтыка, якая 

разумеецца як мастацкая структура твора ў яе сэнсавыяўленчай функцыі. 

Дысцыпліна выкладаецца з мэтай паглыблення паэталагічных ведаў, 

выпрацоўкі навыкаў сістэмнага і параўнальнага аналізу, працы з дакументамі 

па гісторыі літаратуры і мастацтва. Канкрэтная праца з архіўнымі 

матэрыяламі, рознымі варыянтамі мастацкага твора дапаможа ўбачыць, як 

“нараджаўся” гэты твор, у які бок скіроўвалася творчая думка пісьменніка, 

што ён пры гэтым улічваў. Атрыманыя веды могуць знайсці прымяненне пры 

рашэнні канкрэтных навуковых, метадычных, інфармацыйна-пошукавых 

задач, звязаных, апрача іншага, з напісаннем магістарскіх дысертацый. 

 Праграма па дысцыпліне абагульняе апошнія па часе дасягненні не 

толькі філалагічных дысцыплін, але і культуралагічных, псіхалагічных, 

сацыялагічных. Яна засноўваецца на выключна багатым эмпірычным 

матэрыяле, пачэрпнутым з архіўных і музейных крыніц. 

 У Праграме могуць быць і некаторыя ўдакладненні, змены, паколькі 

магістранты, асабліва з замежных краін, валодаюць розным узроўнем ведаў у 

галіне гісторыі і тэорыі літаратуры, тэксталогіі, іншых дапаможных галінах 

літаратуразнаўства (бібліяграфазнаўства, крыніцазнаўства, біяграфістыка і 

інш.). У сувязі з пэўнымі абставінамі прадмет «Літаратурнае архівазнаўства і 

музеязнаўства» можа выкладацца як на беларускай, так і на рускай мовах. 

 Тое, што Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 

(БДАМЛіМ) афіцыйна з’яўляецца філіялам кафедры тэарэтычнага і 

славянскага літаратуразнаўства БДУ і, да таго ж, знаходзіцца недалёка ад 

філфака БДУ (Мінск, пл. Свабоды), стварае магчымасці для правядзення 

некаторых практычных і нават лекцыйных заняткаў у сценах БДАМЛіМ. 

 Праграма змяшчае прыкладны тэматычны план, раздзелы з тэматыкай 

лекцыйных матэрыялаў, прыкладны план практычных заняткаў, спіс 

навуковай і даведачнай літаратуры, пытанні да заліку. Праграма складзена 

паводле адукацыйных стандартаў.  

 Мэта дысцыпліны: фарміраванне ў магістрантаў спецыяльнасці 

«Літаратуразнаўства» ведаў па тэарэтычных асновах, практыцы 

літаратурнага архівазнаўства і музеязнаўства як навукова-прыкладной 



дысцыпліны. Гэта, несумненна, спатрэбіцца філолагу вышэйшай 

кваліфікацыі дзеля высакаякаснага выканання яго непасрэднай працы 

(напісання магістарскай дысертацыі, наступнай працы ў архіве, музеі, 

бібліятэцы). 

 Задачы  дысцыпліны:  
– атрыманне магістрантамі ведаў пра буйнейшыя беларускія, расійскія 

і сусветныя сховішчы архіўных і музейных літаратурных 

матэрыялаў;  

– валоданне неабходнымі звесткамі пра існаванне канкрэтных 

архіўных фондаў у сховішчах розных тыпаў: дзяржаўныя і 

ведамасныя архівы, прыватныя архівы і музеі, архіўныя і рукапісныя 

фонды музеяў і бібліятэк; 

– знаёмства з каштоўнасцямі і працай літаратурных музеяў Мінска і 

найперш – Беларускага дзяржаўнага  архіва-музея літаратуры і 

мастацтва: арганізацыя фондаў пісьменнікаў і мастакоў, выставы, 

навукова-практычныя канферэнцыі і інш.;   

– авалоданне методыкай навуковых росшукаў у сховішчах розных 

тыпаў. 

 

 Дысцыпліна ўваходзіць у модуль “Мастацкі свет як аб’ект 

літаратуразнаўчага даследавання” кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі.  

 Дадзеная дысцыпліна мае сувязі з такімі дысцыплінамі першай ступені 

адукацыі, як «Гісторыя беларускай літаратуры», «Гісторыя рускай 

літаратуры», «Тэорыя літаратуры», а таксама з дысцыплінай другой ступені 

адукацыі “Актуальныя праблемы сучаснага літаратуразнаўства”.  

   

 У працэсе засваення дадзенай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам магістранты павінны ведаць: 

– ключавыя паняцці і тэрміны архівазнаўства і музеязнаўства; 

– гісторыю і тэорыю архівазнаўства і музеязнаўства; 

– архіўнае і музейнае крыніцазнаўства, літаратурныя  фонды 

асноўных архіваў і музеяў Беларусі, Расіі і свету; 

– улік і навуковую дакументацыю архіўных і музейных фондаў; 

– асноўныя метадалагічныя прынцыпы і метады працы з 

літаратурнымі архівамі і музейнымі матэрыяламі. 

 Магістранты  павінны ўмець: 

– выяўляць неабходныя архіўныя і музейныя крыніцы, у тым ліку з 

выкарыстаннем сучасных інфармацыйна-камунікатыўных 

тэхналогій; 

– апрацоўваць адшуканыя тэксты з выкарыстаннем сучаснай 

археаграфіі і палеаграфіі; 

– прымяняць методыку цэласнага аналізу архіўных і музейных крыніц 

для вытлумачэння літаратурных фактаў і з’яў; 

– выкарыстоўваць захаваныя ў архіўных і музейных фондах 

рукапісныя і друкаваныя матэрыялы для тэксталагічнай працы 



(атрыбуцыя аўтарства, вызначэнне кананічнага тэксту твораў, іх 

датаванне, стварэнне навукова-даведачнага апарата і г. д.) і  

наступнага іх выкарыстання (пры напісанні магістарскай 

дысертацыі, публікацыі ў друку невядомых ці малавядомых тэкстаў 

і інш.),  

 

Магістранты павінны валодаць: 

 комплексам сучасных навуковых тэорый і паняццяў, якія раскрываюць 

сутнасць літаратурнага архівазнаўства і музеязнаўства як навуковай 

дысцыпліны, дапамагаюць у практычнай дзейнасці. 

 Засваенне вучэбнай дысцыпліны павінна забяспечваць фарміраванне 

наступных спецыялізаваных кампетэнцый:  

– СК-3. Валодаць сучаснымі методыкамі  літаратурнага архівазнаўства і 

музеязнаўства для правядзення тэксталагічнай работы, у тым ліку з 

выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій. 

 Структура вучэбнай дысцыпліны: 

 Аульная  колькасць гадзін, якія адводзяцца на вывучэнне дасцыпліны 

“Літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства” для спецыяльнасці 1–21 80 10 

(Літаратуразнаўства) – 108 гадзін. 

 Заняткі па дысцыпліне праходзяць у 2-ім семестры.  

 Колькасць аўдыторных гадзін складае 36 гадзін.  

 Форма атрымання вышэйшай адукацыі – вочная. 

 Размеркаванне аўдыторнага часу па відах заняткаў: 

 Форма атрымання вышэйшай адукацыі – вочная. 

 8 гадзін – лекцыйныя; 

 14 гадзін – практычныя;  

 14 гадзін – УСР;  

 Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік (у 2-ім 

семестры). 

 Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае заліковых адзінак – 3.   

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
Тэма № 1.  Уводзіны ў архівазнаўства і музеязнаўства. 

 Архівазнаўства і музеязнаўства як комплесныя навуковыя дысцыпліны, 

што вывучаюць гісторыю і арганізацыю, тэорыю і практыку працы архіваў і 

музеяў. Агульнае і рознае ў іх працы. Суадносіны паняццяў “архівазнаўства” 

і “архіўная справа”, “музеязнаўства” і “музейная справа”. Аб’ект і прадмет 

архівазнаўства і музеязнаўства. Асноўныя паняцці і тэрміны. Сувязь 

архівазнаўства і музеязнаўства з іншымі гуманітарнымі навукамі (філалогіяй, 

гісторыяй, культуралогіяй, мастацтвазнаўствам і інш.). Грамадска-

асветніцкая і навуковая дзейнасць архіваў і музеяў (выставы, канферэнцыі, 

“ноч музеяў”, творчыя вечарыны і інш.). 

 

Тэма № 2. З гісторыі архіўнай і музейнай справы ў свеце, Расіі і СССР. 

 Нараджэнне феномена архівазнаўства і музеязнаўства ў антычнай 

культуры. Свяцілішчы і храмы Старажытнай Грэцыі і Старажытнага Рыма. 

“Мусеён” Александрыі. Калекцыянаванне архіўных і музейных 

каштоўнасцей у эпоху Сярэднявечча. Экспазіцыі палацавых галерэй. 

Канцэпцыі першых архіваў і публічных музеяў. Брытанскі музей. Музеі 

Ватыкана і Італіі. Французскі Луўр. Буйнейшыя расійскія архівы і музеі. 

Пецярбургская кунсткамера і Імператарскі Эрмітаж. Дзяржаўны гістарычны 

музей. Архівы і музеі ў савецкай культуры. Музеі як палітыка-агітацыйная 

пляцоўка. 

 

Тэма № 3. Архіўная і музейная справа ў Беларусі ў мінулым і цяпер. 

 Зборы архіўных і музейных матэрыялаў у старажытных беларускіх 

княствах (Полацкім, Турава-Пінскім, Лоеўскім, Мінскім і інш.). Архіўная і 

музейная справа ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай (сярэдзіна ХІV ст. – 2-я палова 

ХVІІІ ст.), у Паўночна-Заходнім краі Расійскай Імперыі ў канцы  ХVІІІ ст. – 

пачатку ХХ ст. Буйнейшыя архіўныя і музейныя сховішчы ў 

дарэвалюцыйнай Беларусі. Страта і вываз экспанатаў падчас розных 

грамадска-палітычных і ваенных катаклізмаў (падзелы Рэчы Паспалітай, 

Першая і Другая Айчынныя войны, паўстанні 1831 і 1863-64 гг. і інш.). 

Архівы і музеі ў БССР і Рэспубліцы Беларусь.  Беларускія архіўныя  і 

музейныя матэрыялы ў былых савецкіх рэспубліках. Праблемы рэстытуцыі 

беларускіх музейных і архіўных матэрыялаў. Стан архіўнай і музейнай 

справы ў незалежнай РБ. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і 

мастацтва (БДАМЛіМ), Дзяржаўны літаратурны музей Беларусі, іншыя 

буйнейшыя рэспубліканскія архівы і музеі, дзе захоўваюцца літаратурныя 

матэрыялы. Аптымізацыя кіравання архіўнай і музейнай справай і 

рэарганізацыя сеткі архіўных і музейных устаноў у 1990–2019 гг. 

 

 

 



Тэма № 4. Тэорыя і методыка архівазнаўства і музеязнаўства. 

 Нарматыўна-прававое забеспячэнне сістэмы дзяржаўных архіваў і 

музеяў у Рэспубліцы Беларусь. Законы “Аб Нацыянальным архіўным фондзе 

і архівах у Рэспубліцы Беларусь” (1994, 1999), Палажэнні аб Нацыянальным 

архіўным фондзе (НАФ) і Нацыянальным музейным фондзе (НМФ) 

Рэспублікі Беларусь (1996), пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 

па арганізацыі архіўнай і музейнай справы. Камплектаванне нацыянальных 

архіўнага і музейнага фондаў Беларусі. Інструкцыі, правілы, метадычныя 

ўказанні, якія рэгламентуюць працу архіваў і музеяў. Дзяржаўнае кіраўніцтва 

НАФ і НМФ, архівамі і музеямі Беларусі, кантроль за іх дзейнасцю. Сістэма 

сучасных архіваў і музеяў у краіне па іх прыналежнасці (дзяржаўныя, 

ведамасныя, прыватныя), характары іх матэрыялаў (гістарычных, 

літаратурных, мастацкіх, фотааўдыёвізуальных і інш.), падпарадкаванні 

(рэспубліканскія, абласныя, занальныя, гарадскія, раённыя, сельскія).  

 

Тэма № 5. Улік дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду (НАФ) 

і Нацыянальнага музейнага фонду (НМФ) Беларусі. 

Класіфікацыя дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду і Нацыянальнага 

музейнага фонду. Класіфікацыя дакументаў у межах канкрэтных архіваў, 

рукапісных аддзелаў музеяў і бібліятэк. Паняцці “каштоўнасць дакумента”, 

“экспертыза каштоўнасці”. Экспертыза каштоўнасці дакументаў і яе задачы. 

Літаратурныя матэрыялы ў архівах, музеях і бібліятэках рознага профілю. 

Улік гэтых матэрыялаў. Прычыны і формы арганізацыі ўліку. Электронныя 

спосабы ўліку. Навуковая дакументацыя архіўных і музейных фондаў. 

Сістэма ўліку: кніга ўліку паступлення дакументаў, спіс фондаў, ліст фонду, 

вопіс спраў, картатэка фонду і інш. Схема сістэматызацыі фонду дзеяча 

літаратуры і мастацтва. 

 

Тэма № 6  Забеспячэнне захаванасці дакументаў НАФ і НМФ Беларусі. 

Заканадаўства Рэспублікі Беларусі аб праблемах захавання і выкарыстання 

архіўных і музейных матэрыялаў. Стварэнне аптымальных умоў для 

захавання дакументаў (тэмпература, вільготнасць, асвятленне і інш.). Іх 

дубліраванне (фатаграфаванне, ксеракапіраванне), захаванне ў электронных 

СМІ. Электронныя архіўныя і музейныя рэсурсы Беларусі ў Інтэрнэце. 

Публікатарская дзейнасць архіваў і музеяў. Стварэнне электронных НАФ і 

НМФ Рэспублікі Беларусь. 

 

Тэма № 7. Сістэма навукова-даведачнага апарата і дакументаў  

НАФ і НМФ Беларусі. 

Склад сістэмы навукова-даведачнага апарата. Апісанне спраў архіўнага і 

музейнага захавання. Функцыі вопісу. Даведнікі. Персанальныя даведнікі 

рукапісных матэрыялаў дзеячаў літаратуры і мастацтва. Архівазнаўчая і 

музеязнаўчая перыёдыка: “Беларускі гістарычны часопіс”, “Беларуская 

мінуўшчына”, “Архівы і справаводства”, “Беларускі археаграфічны 

штогоднік”, “Архіварыус” і інш. Публікацыя архіўных і музейных 



дакументаў у літаратурна-мастацкіх выданнях (“Полымя”, “Дзеяслоў”,  

“Нёман”, “Маладосць”, “Літаратура і мастацтва”, “Культура” і інш.). Правілы 

публікацыі (дазвол на публікацыю, яе дакладнасць, указанне месца захавання 

дакумента і інш.). 

 

Тэма № 8. Выкарыстанне дакументаў НАФ і НМФ Беларусі. 

Забеспячэнне доступу карыстальнікаў да архіўных і музейных матэрыялаў. 

Выкананне архівамі і музеямі запытаў устаноў і заяў грамадзян. Правілы 

работы карыстальнікаў у чытальных залах. Арганізацыя працы чытальнай 

залы. Рэгістрацыя даследчыкаў. Афармленне заказаў. Парадак выдачы спраў, 

вопісаў і навукова-даведачнага апарата да дакументаў. Асабліва каштоўныя 

дакументы і праца з імі. Выдача копіяў дакументаў. Абмежавальныя тэрміны 

і парадак вяртання дакументаў. Асаблівасці арганізацыі выкарыстання 

дакументаў па гісторыі літаратуры і мастацтва. Арганізацыя выставак 

архіўных і музейных матэрыялаў. Выдача дакументаў установам у часовае 

карыстанне. Кантроль за працай у дзяржаўным архіве і музеі. Улік 

выкарыстання дакументаў у дзяржаўных архівах і музеях. Выкарыстанне 

архіўных і музейных дакументаў у сродках масавай інфармацыі. 

Тэксталагічная праца з адшуканымі матэрыяламі.   
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1 2 3 4 5 6 9 

1 Уводзіны ў архівазнаўства і музеязнаўства. 1 1  2 Вуснае 

субяседван-не 

2 З гісторыі архіўнай і музейнай справы ў свеце, 

Расіі і СССР.  

1 2  2 Кантрольная 

работа (тэсты)  

3 Архіўная і музейная справа ў Беларусі ў мінулым 

і цяпер.  

1 2  2 Творчая работа 

(рэфэрат) 

4 Тэорыя і методыка архівазнаўства і 

музеязнаўства. 

1 1  2 Кантрольнае 

экспрэс-

апытанне 

5 Улік дакументаў нацыянальнага архіўнага фонду і 

нацыянальнага музейнага фонду Беларусі.  

1 2  2 Тэсты 

6 Забеспячэнне захаванасці дакументаў 

нацыянальнага архіўнага фонду і нацыянальнага 

музейнага фонду Беларусі.  

1 2  4 Анатацыя 

7 Сістэма навукова-даведачнага апарата і 

дакументаў нацыянальнаых архіўнага і музейнага 

фондаў Беларусі. 

1 2   Эсэ  

8 Выкарыстанне дакументаў нацыянальных 

архіўнага і музейнага фондаў.  

1 2   Праверачная 

кантрольная 

работа 

 Усяго 36 гадзін 8 14  14  
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ПЕРАЛІК ВЫКАРЫСТОЎВАЕМЫХ  СРОДКАЎ  ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

 Для кантролю якасці адукацыі па дысцыпліне “Літаратурнае 

архівазнаўства і музеязнаўства” выкарыстоўваюцца наступныя сродкі 

дыягностыкі: 

 вуснае апытанне ў час заняткаў; 

 тэсты; 

 творчыя пісьмовыя працы: рэфераты, анатацыі, эсэ; 

 пісьмовае кантрольнае апытанне па розных раздзелах дысцыпліны;; 

 праблемная гутарка пасля наведання архіва ці музея. 

 

МЕТОДЫКА ФАРМІРАВАННЯ ВЫНІКОВАЙ АДЗНАКІ 

Выніковая адзнака фарміруецца на аснове: 

1. Правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29.05.2012 г.). 

2. Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў 

БДУ (Загад рэктара БДУ ад 18.08.2015 г. № 382-ОД). 

3. Крытэрыяў ацэнкі ведаў студэнтаў (ліст Міністэрства адукацыі ад 

22.12.2003 г.). 

Пры фарміраванні выніковай адзнакі выкарыстоўваецца рэйтынгавая 

ацэнка ведаў магістрантаў, якая дае магчымасць прасачыць і ацаніць 

дынаміку працэсу дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая сістэма 

ацэньвання прадугледжвае выкарыстанне вагавых каэфіцыентаў для бягучага 

кантролю ведаў і атэстацыі студэнтаў па дысцыпліне на заліку. Ацэнка 

бягучай паспяховасці складае 50%, адзнака на заліку – 50%. 

Фарміраванне ацэнкі бягучай паспяховасці: 

 вусныя адказы на практычных занятках – 30%,; 

 напісанне тэстаў – 30%; 

 выкананне творчых работ (рэферат, анатацыя, эсэ) – 40%.  

 

ПРЫКЛАДНЫ  ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ  КІРУЕМАЙ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 

 

Тэма 1 : “Архіўная і музейная справа ў Беларусі” (2 гадз.) 

 Аб’ект работы: Беларускія архівы і музеі. 

 Мэта работы: вызначэнне ведаў магістрантаў па асноўных архіўных і 

музейных сховішчах літаратурных дакументаў. 

 Сутнасць работы: даць кароткую характарыстыку галоўным  архівам і 

музеям Беларусі, дзе калісьці захоўваліся і захоўваюцца цяпер літаратурныя 

матэрыялы. 

 Форма работы: вуснае апытанне. 

 

 

 



Тэма 2 : “Літаратурныя матэрыялы ў архівах, музеях і бібліятэках 

рознага профілю” (2 гадз.) 

 Аб’ект работы: Архівы, музеі і бібліятэкі рознага профілю. 

 Мэта работы: паглыбіць веды магістрантаў пра архівы, музеі і 

бібліятэкі рознага профілю. 

 Сутнасць работы:  ахарактарызаваць фонды буйнейшых беларускіх і 

рускіх пісьменнікаў, якія  захоўваюцца ў канкрэтных архівах, музеях і 

бібліятэках. 

 Форма работы: тэст.  

  

Тэма 3 : “Галаўныя архівы і музеі Беларусі” (2 гадз.) 

 Аб’ект работы:  Фонды дзяржаўных літаратурных музеяў Янкі 

Купалы, Якуба Коласа, БДАМЛіМ, архіва і музея БДУ. 

 Мэта работы:  пазнаёміцца з асноўнымі матэрыяламі, якія 

захоўваюцца ў фондах названых архіваў і музеяў. 

 Сутнасць работы: вызначыць канкрэтныя дакументы, якія пашыраюць 

веды па гісторыі беларускай і іншых літаратур і могуць быць выкарыстаны 

пры напісанні студэнтамі і магістрантамі сваіх навуковых прац. 

 Форма работы: наведанне названых устаноў з наступным напісаннем 

рэферата.  

 

Тэма 4 : “Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб архівах і музеях 

і іх дзейнасці (2 гадз.) 

 Аб’ект работы: Заканадаўчыя дакументы РБ аб архівах і музеях. 

 Мэта работы: вывучыць заканадаўчыя дакументы РБ аб архівах і 

музеях. 

 Сутнасць работы: навучыцца прымяняць на практыцы заканадаўчыя 

дакументы РБ аб архівах і музеях. 

 Форма работы: вуснае апытанне. 

 

Тэма 5: “Камплектаванне і ўлік НАФ і НМФ Беларусі” (2 гадз.) 

 Аб’ект работы:  НАФ і НМФ Беларусі, іх сутнасць, спецыфіка. 

 Мэта работы: вывучыць сутнасць і спецыфіку НАФ і НМФ Беларусі. 

 Сутнасць работы: азнаёміцца з тэорыяй і практыкай камплектавання і 

ўліку матэрыялаў НАФ і НМФ Беларусі. 

 Форма работы: тэсты. 

 

Тэма 6 : “Асаблівасці выкарыстання дакументаў у архівах і музеях”   

(4 гадз.) 

 Аб’ект работы: выкарыстанне дакументаў у архівах і музеях. 

 Мэта работы: вывучыць характар выкарыстанне дакументаў у архівах 

і музеях. 

 Сутнасць работы: спасцігнуць характар і працэс, віды і формы  

выкарыстання дакументаў у архівах і музеях. 

 Форма работы: пісьмовая работа. 



  

МЕТАДЫЧНЫЯ  РЭКАМЕНДАЦЫІ  ПА АРГАНІЗАЦЫІ  

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ  МАГІСТРАНТАЎ 

 

 Для арганізацыі самастойнай работы магістрантаў па дысцыпліне 

“Літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства” неабходна выкарыстаць 

сучасныя інфармацыйныя рэсурсы: размясціць на адукацыйным партале 

комплекс вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў. Сярод іх – вучэбная 

праграма, вучэбныя выданні для тэарэтычнага вывучэння дысцыпліны, 

матэрыялы для бягучага і выніковага кантролю, у тым ліку пытанні для 

самакантролю, тэставыя заданні, пытанні для заліку, спіс рэкамендаванай 

літаратуры і г. д. 

 

Формы арганізацыі самастойнай работы магістрантаў: 

 вывучэнне канспекта лекцый па дысцыпліне з выдзяленнем 

ключавых палажэнняў і паняццяў; 

 пісьмовыя і вусныя адказы на кантрольныя пытанні па тэмах 

лекцый,  практычных заняткаў і КСР; 

 работа з навуковай і мастацкай літаратурай, слоўнікамі і даведачна-

энцыклапедычнымі крыніцамі; 

 пошукавая праца ў даведачна-бібліяграфічных аддзелах архіваў, 

музеяў і бібліятэк; 

 падрыхтоўка вучэбных выступленняў на занятках практычных і 

КСР; 

 выкананне хатніх і аўдыторных кантрольна-практычных заданняў. 

   

 

ПРЫКЛАДНЫ  ПЕРАЛІК  ТЭМ  ПРАКТЫЧНЫХ  ЗАНЯТКАЎ 

                                                                                 

№ 1. Нацыянальны архіўны фонд (НАФ)і Нацыянальны музейны фонд 

(НМФ) Рэспублікі Беларусь  

 Разуменне Нацыянальнага архіўнага і музейнага фондаў РБ. 

Характарыстыка фондасховішча Беларускага дзяржаўнага архіва-музея 

літаратуры і мастацтва (Мінск). Зборы рукапісных матэрыялаў у асноўных 

літаратурных музеях Беларусі: Дзяржаўным літаратурным музеі, музеях Янкі 

Купалы, Якуба Коласа (Мінск), Адама Міцкевіча (Навагрудак) і інш. 

Буйнейшыя літаратурныя музеі Расіі, Украіны і свету. 

 

№ 2. Камплектаванне НАФ і НМФ  

 Класіфікацыя дакументаў архіўных і музейных фондаў.  

 Класіфікацыя дакументаў у межах канкрэтных фондаў архіваў 

(асабістыя фонды Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 

мастацтва), музеяў (Дзяржаўны літаратурны музей, Дзяржаўны літаратурны 



музей Янкі Купалы) і бібліятэк (рукапісны аддзел Навуковай бібліятэкі НАН 

Беларусі імя Якуба Коласа).  

 

№ 3. Улік дакументаў у архіўных і музейных сховішчах  

 Неабходнасць уліку дакументаў у архівах, музеях, бібліятэках. Сістэма 

ўліку: кніга ўліку паступлення дакументаў, спіс фондаў, ліст фонду, вопіс 

спраў, картатэка фонду і інш. Схема сістэматызацыі фонду дзеяча літаратуры 

і мастацтва. Архіўныя і музейныя каталогі, картатэкі, даведнікі і іх 

практычнае прымяненне ў пошукавай працы.  

 

№ 4. Захаванне і навукова-даведачны апарат дакументаў  

архіўных і музейных сховішчаў  

 Стварэнне аптымальных умоў для захавання дакументаў у архівах і 

музеях. Іх капіраванне ў электронных СМІ. Склад сістэмы навукова-

даведачнага апарата. Апісанне спраў архіўнага і музейнага захавання. 

Функцыі вопісу. Персанальныя даведнікі рукапісных матэрыялаў дзеячаў 

літаратуры і мастацтва. Парадак выдачы спраў. Афармленне заказаў. 

Асабліва каштоўныя дакументы. 

 

№ 5. Парадак карыстання матэрыяламі НАФ і НМФ  

 Асаблівасці арганізацыі выкарыстання дакументаў у архівах, музеях і 

аддзелах рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэк. Умовы працы чытальных залаў. 

Пастаянныя і часовыя выстаўкі дакументаў. Выдача дакументаў установам у 

часовае карыстанне. Кантроль за працай у дзяржаўным архіве і музеі. 

 

ПРЫКЛАДНЫ  ПЕРАЛІК  ПЫТАННЯЎ  ДА  ЗАЛІКУ 

1. Аб’ект і прадмет архівазнаўства і музеязнаўства. Асноўныя паняцці і 

тэрміны. 

2. Буйнейшыя архіўныя і музейныя сховішчы літаратурных матэрыялаў у 

свеце і ў былым СССР. 

3. Узнікненне  і развіццё архіўнай і музейнай справы на беларускіх землях у 

ХІ–ХХ стст. 

4. Стан архіўнай і музейнай справы ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь.  

5. Страчаныя і перамешчаныя мастацкія каштоўнасці Беларусі. Праблемы 

рэстытуцыі дакументальнай спадчыны Беларусі. 

6. Буйнейшыя літаратурныя архівы і музеі сучаснай Беларусі. 

7. Нацыянальны архіўны фонд (НАФ) і Нацыянальны музейны фонд (НМФ) 

Беларусі. Камплектаванне і класіфікацыя матэрыялаў гэтых фондаў. 

8. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва: гісторыя 

стварэння, арганізацыйная структура, яго дакументальныя і рэчавыя 

матэрыялы, характар фондаў і інш. 

9. Сістэма ўліку архіўных і музейных матэрыялаў. 

10. Схема сістэматызацыі персанальнага фонду дзеяча літаратуры і 

мастацтва. 

11. Навукова-даведачны апарат да дакументаў НАФ і НМФ. 



12. Аўтаматызаваныя інфармацыйна-пошукавыя сістэмы. 

13. Заканадаўства РБ аб архівах, музеях і іх дзейнасці. 

14. Правілы прыёму дакументаў на дзяржаўнае захаванне. 

15. Выкарыстанне дакументаў НАФ і НМФ Рэспублікі Беларусь. 

16. Выдача архіўных дакументаў у часовае карыстанне грамадзянам і 

ўстановам. 

17. Пошук дакументаў па тэме даследавання. 

18. Атрыбуцыя і вывучэнне зместу дакументаў.  

19. Запісы пры рабоце з дакументамі і парадак спасылак на архіўныя 

матэрыялы. 

20. Работа ў чытальных залах архіваў і музеяў, аддзелах рукапісаў бібліятэк. 

 

АПІСАННЕ  ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ  І  МЕТАДАЎ   

ДА  ВЫКЛАДАННЯ  ВУЧЭБНАЙ  ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

 Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваюцца:  

  1. Эўрыстычны падыход, які мае на мэце: 

 - ажыццяўленне навучэнцамі асобасна-значных адкрыццяў 

навакольнага свету; 

 - дэманстрацыю шматстайнасці рашэнняў большасці прафесійных 

задач і жыццёвых праблем; 

 - творчую самарэалізацыю навучэнцаў у працэсе стварэння 

адукацыйных прадуктаў; 

 - індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць 

мэты, ажыццяўляць рэфлексію асабістай адукацыйнай дзейнасці. 

 2. Практыка-арыентаваны падыход, які мае на мэце: 

 - засваенне зместу адукацыі праз рашэнне практычных задач; 

 - набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай 

дзейнасці; 

 - арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю індывідуальных 

(групавых) студэнцкіх праектаў; 

 - выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

 3. Метад праектнага навучання, які мае на мэце: 

 - спосаб арганізацыі вучэбнай дзейнасці навучэнцаў, які развівае 

актуальныя для вучэбнай і прафесійнай дзейнасці навыкі планавання, 

самаарганізацыі, супрацоўніцтва і накіраваны на стварэнне асабістага 

прадукта; 

 - набыццё навыкаў для рашэння даследчых творчых, сацыяльных і 

камунікатыўных задач. 

 4. Метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, як сістэмы, 

якая фарміруе навыкі работы з інфармацыяй як з зыходным, а не 

канчатковым пунктам крытычнага мыслення. 



ПРАТАКОЛ  УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ  ПРАГРАМЫ 

ПА  ВУЧЭБНАЙ  ДЫСЦЫПЛІНЕ 

З ІНШЫМІ  ДЫСЦЫПЛІНАМІ  СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
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