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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Праграма ўступнага іспыту па спецыяльнасці 07.00.09 «Гістарыяграфія, 

крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання» складзена з улікам 

патрабаванняў да ўступных выпрабаванняў, якія вызначаны Міністэрствам 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Змест праграмы носіць комплексны і міждысцыплінарны характар і 

арыентаваны на выяўленне ў паступаючых агульнапрафесійных і 

спецыяльных ведаў і ўменняў. Асоба, якая паступае ў аспірантуру па 

спецыяльнасці 07.00.09 «Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады 

гістарычнага даследавання»  павінна: 

ведаць: 

 этапы развіцця гісторыі гістарычнай думкі; 

 тэарэтычныя і метадычныя асновы крытыкі гістарычных 

даследаванняў; 

 напрамкі сучаснай гістарыяграфіі; 

 асноўныя тэорыі, падыходы і метады гістарычнага даследавання; 

 асноўныя класіфікацыі гістарычных крыніц; 

 асноўныя этапы развіцця крыніцазнаўства; 

 эвалюцыю асноўных відаў крыніц па гісторыі Беларусі; 

умець: 

 вызначаць рэпрэзентатыўнасць гістарычнага даследавання; 

 выкарыстоўваць асноўныя падыходы і метады даследавання 

гістарыяграфічнай спадчыны i гiстарычных крынiц; 

 ажыццяўляць навуковую крытыку і інтэрпрэтацыю гістарычных 

крыніц; 

 сістэматызаваць і класіфікаваць гістарычныя крыніцы; 

валодаць: 

 навуковай метадалогіяй, асноўнымі падыходамі і прынцыпамі ў 

вывучэнні гістарычнай літаратуры; 

 агульнанавуковымі і спецыяльнымі метадамі гістарычнага 

даследавання; 

 прыёмамі і метадамі пошука, атрыбуцыі, датавання і лакалізацыі 

гістарычных крыніц. 

Апісанне формы і працэдуры ўступнага выпрабавання 

Уступнае выпрабаванне з’яўляецца працэдурай конкурснага адбору. 

Арганізацыя правядзення конкурсу і прыёму асоб для навучання ў 

аспірантуры здзяйсняе прыёмная камісія ў адпаведнасці з Палажэннем аб 

прыёмнай камісіі ўстановы вышэйшай адукацыі. Уступныя іспыты 

праводзяцца згодна з раскладам, зацверджаным старшынёй прыёмнай камісіі 

БДУ. 

Правядзенне ўступнага іспыту здзяйсняецца ў форме вуснага адказу, на 

беларускай альбо рускай мове. 
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Склад экзаменацыйнай камісіі зацвярджаецца загадам рэктара БДУ. 

Пры правядзенні ўступнага выпрабавання ў вуснай форме час 

падрыхтоўкі абітурыента да адказу складае не менш чым 30 хвілін і не 

павінен перавышаць 90 хвілін, а працягласць адказу не больш чым 15 хвілін. 

Для ўдакладнення экзаменацыйнай адзнакі абітурыенту могуць быць 

зададзены дадатковыя пытанні ў адпаведнасці з праграмай уступнага 

выпрабавання. 

Ацэнка ведаў асоб, якія паступаюць у аспірантуру, здзяйсняецца па 

дзесяцібальнай шкале, станоўчай з’яўляецца адзнака не ніжэй за «шэсць». 

Пры правядзенні ўступнага іспыту ў вуснай форме экзаменацыйная 

адзнака аб’яўляецца пасля завяршэння апытання ўсіх абітурыентаў, якія 

праходзяць выпрабаванне. 

Характарыстыка структуры экзаменацыйнага білета 

Экзаменацыйны білет складаецца з пытанняў па вучэбнай дысцыпліне 

«Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання». 

Экзаменацыйны білет складаецца з трох тэарэтычных пытанняў, якія 

дазваляюць ацаніць атрыманыя ў працэсе навучання на І і ІІ ступені 

вышэйшай адукацыі веды.  

Крытэрыі ацэньвання адказу на ўступным іспыце 

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 праграмы 

ўступнага іспыту, а таксама па пытаннях, якія выходзяць за іх межы; 

дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, стылістычна граматнае, 

лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; бездакорнае 

валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго эфектыўна 

выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні прафесійных задач; выразная 

здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў 

нестандартнай сітуацыі; поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры па дысцыпліне, па якой праводзіцца ўступны іспыт; уменне 

свабодна арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках, даваць ім 

крытычную ацэнку; выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых навук. 

9 (дзевяць) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

стылістычна граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні 

білета; валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў 

межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 
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літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 

арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

8 (восем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; 

валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі 

ў межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 

арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

7 (сем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна 

правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць 

абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем, уменне 

яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных 

задач; свабоднае валоданне тыпавымі рашэннямі ў рамках праграмы; 

засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім аналітычную ацэнку. 

6 (шэсць) балаў:  

дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, 

пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне 

рабіць абагульненні і абгрунтаваныя высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 

ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім параўнальную ацэнку. 

5 (пяць) балаў:  

дастатковыя веды ў аб'ёме праграмы ўступнага іспыту; выкарыстанне 

навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў 

на пытанні білета, уменне рабіць высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 
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ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках і даваць ім параўнальную ацэнку. 

4 (чатыры) балы:  

дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае 

выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць высновы без істотных 

памылак; валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго 

выкарыстоўваць у вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; уменне 

арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных 

дысцыплінах і даваць ім ацэнку. 

3 (тры) балы:  

недастаткова поўны аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 

праграмай ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

выкладанне адказаў на пытанні білета з істотнымі лагічнымі памылкамі; 

слабое валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін; 

некампетэнтнасць ў вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; няўменне 

арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках.  

2 (два) балы:  

фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; веданне асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных праграмай 

ўступнага іспыту; няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію, 

наяўнасць у адказе грубых лагічных памылак.  

1 (адзін) бал:  

адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; адмова ад адказу; няяўка на ўступны іспыт без 

паважнай прычыны. 

 

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ЎСТУПНЫХ ІСПЫТАЎ 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ 

1. Гістарычная думка ў старажытным свеце. 

2. Развіццё гістарычнай думкі ў антычнасці. 

3. Сярэднявечная  гістарыяграфія. 

4. Гістарыяграфія эпохі Адраджэння і Асветніцтва. Развіццё гістарычнай 

думкі XV – XVII ст. 

5. Уплыў гістарыяграфіі Адраджэння, Рэфармацыі і Контррэфармацыі на 

даследаванне гісторыі беларускіх зямель ў XVI – XVII стст. 

6. Развіццё гістарычнай думкі на беларускіх землях са старажытных часоў да 

XVIII ст. 
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7. Ідэі Асветніцтва ў гістарычнай думке Беларусі XVIII ст.  

8. Новыя падыходы ў гістарыяграфіі Расіі XVIII ст. 

9. Развіццё гістарычных ведаў у Расіі ў к. XVIII – перш. пал. ХІХ ст. 

10. Гістарычная навука XIX – пач. ХХ стст.: асноўныя характарыстыкі 

11. Пазітывістская гістарыяграфія XIX – пач. ХХ стст. 

12. Гістарычная думка ў Расійскай імперыі друг. пал. ХІХ – пач. XX стст. 

13. Пачатак фарміравання беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. 

14. Асноўныя цэнтры гістарычных даследаванняў на Беларусі ў перш. пал. 

ХІХ ст. 

15. Асаблівасці развіцця гістарычнай думкі Беларусі у друг. пал. XIX – пач. 

ХХ ст. 

16. Агульныя рысы развіцця сусветнай міжваеннай гістарыяграфіі. 

17. Школа "Аналаў" і яе месца ў сучаснай гістарыяграфіі. 

18. Фарміраванне культурна-цывілізацыйных падыходаў. 

19. Марксізм ў сусветнай гістарыяграфіі міжваеннага перыяду. 

20. Савецкая гістарычная навука ў міжваенны перыяд. 

21. Фарміраванне новай беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі ў 1920 – 

1930-ых гг. 

22. Пасляваенная гістарыяграфія ў СССР. 

23. Беларуская савецкая гістарыяграфія пасляваеннага перыяду.   

24. Сітуацыя постмадэрну і сучасная гістарыяграфія. 

25. Гістарычная псіхалогія і псіхагісторыя. 

 

ІІ. КРЫНIЦАЗНАЎСТВА 

1. Развіццё метадаў гістарычнай крытыкі крыніц да ХХ ст. 

2. Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства ў ХХ ст. 

3. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц. 

4. Крынiцазнаўчая эўрыстыка. 

5. Актуальныя праблемы гiстарычнай крытыкi крынiц. 

6. Помнікі заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага. 

7. Заканадаўчыя дакументы па гiсторыi Беларусi  канца XVIII – пачатку 

XX стст. 

8. Заканадаўчыя дакументы па гiсторыi Беларусi  навейшага часу, iх 

класiфiкацыя. 

9. Этапы развiцця актавых матэрыялаў. 

10.  Акты новага i навейшага часу. 

11. Агульныя прынцыпы вывучэння матэрыялаў справаводства. 

12. Матэрыялы справаводства дзяржаўных устаноў Расiйскай iмперыi. 

13. Гаспадарчыя апiсаннi ў ВКЛ  XVI – XVIII стст. 

14. Эканомiка-геаграфiчныя i картаграфiчныя крынiцы па гiсторыi 

Беларусi. 

15. Статыстычныя матэрыялы i крынiцы па гiсторыi Беларусi XIX – 

пачатку XX стст. 

16. Статыстычныя крынiцы па гiсторыi Беларусi навейшага часу. 

17. Летапiсы як гiстарычная крынiца. 
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18. Беларускае летапiсанне XV – XVI стст. Класiфiкацыя летапiсаў. 

19. Крыніцы асабістага паходжання. Паняцце, месца, роль ў гісторыі. 

20. Этапы развiцця мемуарнай лiтаратуры. 

21. Мемуары навейшага часу па гiсторыi Беларусi. 

22. Запiскi замежных дыпламатаў i падарожнiкаў XVI – XVIII стст. 

23. Эпісталярныя крыніцы і эпісталярная форма стварэння крыніц іншых 

відаў. 

24. Лiтаратурныя i публiцыстычныя творы як гiстарычныя крынiцы 

25. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. 

 

III.  МЕТАДЫ  ГІСТАРЫЧНАГА  ДАСЛЕДАВАННЯ 

1. Метадалогія даследавання гістарычных крыніц праз прызму 

сацыяльнай псіхалогіі. Гісторыя ментальнасцяў. 

2. Асноўныя метады апрацоўкі гістарычнай інфармацыі.  

3. Гiсторыка-арыентаваныя iнтэрнет-рэсурсы. 

4. Квантытатыўная гiсторыя. 

5. Базы дадзеных i iнфармацыйна-пошукавыя сiстэмы у гiстарычных 

даследаваннях. 

6. Мадэляванне гістарычных працэсаў. 

7. Kампьютэрныя тэхналогii аналiзу наратыўных крыніц. 

8. Інфармацыйныя тэхналогіі ў выкладанні гісторыі.  

9. Кампьютернае крыніцазнаўства (Э-крыніцазнаўства) i гістарычная 

інфарматыка. 

10. Cтруктура гістарычнай інфарматыкі. 

11. Новыя метады i тэхналогii апрацоўкi гістарычных крыніц. 

12. Выкарыстанне геаінфармацыйных сістэм i  тэхналогій у гістарычным 

даследаванні. 

13. Матэматычныя метады i iнфармацыйныя тэхналогіі ў гістарычным 

даследаванні. 

14. Роля i значэнне мiждысцыплiнарных падыходаў. 

15. Асноўныя падыходы да інтэграцыі гісторыі і псіхалогіі. 

16. Метады сацыяльных навук ў гістарычным даследаванні 

17. Класавы падыход у гістарычным даследаванні. Метад класавага 

аналiзу. 

18. Гiсторыка-параўнаўчы метад і гiсторыка-тыпалагiчны метад у 

гістарычных даследаваннях. 

19. Гiсторыка-генетычны метад і гісторыка-сістэмны падыход у 

гістарычных даследаваннях. 

20. Паняцце i асаблiвасцi спецыяльных гiстарычных метадаў. 

21. Агульнафіласофскія і агульнанавуковыя метады даследавання i iх 

каштоўнасць. 

22. Асноўныя падыходы да гістарычнага даследавання. 

23. Структура гістарычнага даследавання  

24. Прынцыпы гістарычнага пазнання. 

25. Метадалогія і яе месца ў навукова-гістарычным даследаванні. 
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ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ 

Раздзел 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ  

Тэма 1.1. Гістарычная думка ў старажытнасці  
Узнікненне, асаблівасці і асноўныя жанры гістарычнай думкі ў 

старажытным свеце. З'яўленне паняцця "гісторыя": старажытнагрэчаская і 
кітайская традыцыі. Развіццё гістарычнай думкі ў антычнасці. Асаблівасці 
развіцця гістарычнай думкі ў эпоху элінізма. Старажытнарымская 
гістарыяграфія і надыход "новай эры".   

Тэма 1.2. Гістарычная думка ў сярэднявеччы, ўзнікненне і развіццё 

ідэй Адраджэння і Асветніцтва  

Агульная характарыстыка і асаблівасці гістарычнай думкi ў 

сярэднявеччы. Уплыў хрысціянскай веры на развіццё гістарычнай думкi. 

Правідэнцыялізм і эсхаталагічныя матывы. Візантыйская гістарыяграфія і 

антычная спадчына. Стварэнне нацыянальных гісторый у Заходняй Еўропе.  

Эстэтыка Адраджэння і гістарычная думка. Ідэі Асветніцтва і іх 

адлюстраванне ў гістарыяграфіі.  

Эвалюцыя гістарычнага пазнання. Асноўная гістарыясофская 

праблематыка.Стылі гістарычнага мыслення: міфалагічны, 

правідэнцыялісцкі, рацыянальна-прагматычны, спекулятыўна-

рацыяналістычны. Змена парадыгм у гістарычнай свядомасці. Ідэя прагрэса ў 

гісторыі. 

Тэма 1.3. Асноўныя этапы і асаблівасці развіцця гістарычнай думкі 

на тэрыторыі Беларусі са старажытнага часу да XVII ст. 

Характарыстыка летапісання. «Аповесць мінулых часоў» як помнік 

гістарычнай думкі ўсходне-славянскіх народаў. Асноўныя цэнтры і развіццё 

традыцый летапісання ў Вялікім княстве Літоўскім. Беларуска-літоўскае 

летапісанне.  
Гістарычная думка ў XV – XVII ст.: агульная характаыстыка, асноўныя 

ідэі і творы. "Хроніка" Мацея Стрыйкоўскага як гістарыяграфічны помнік. 

Тэма 1.4. Гістарычныя даследаванні ў Расійскай імперыі ў XVIII – 

пач. XIX стст. 
Новыя падыходы ў гістарыяграфіі XVIII ст. В. Н. Тацішчаў, "Гісторыя 

Расійская". Дваранская гісторыяграфія XVIII ст. Асветніцкая тэматыка і iдэі. 
"Нарманская тэорыя": споры нарманістаў і антынарманістаў аб паходжанні 
расійскай дзяржаўнасці. Рамантызм у расійскай гістарыяграфіі. М. М. 
Карамзін і сентыменталізм. Адлюстраванне "тэорыі афіцыйнай народнасці" ў 
гістарыяграфіі. 

Тэма 1.5. Гістарыяграфія ў Расійскай імперыі ў XIX ст. 

Дыскусіі западнікаў і славянафілаў аб спецыфічнасці развіцця рускага 

народа. 

Асноўныя лініі ў гістарыяграфіі ў поглядах на беларускую гісторыю. 

"Этнаграфічнае народалюб'е" i "западнарусізм".  

"Скептычная школа": погляды М. Т. Качаноўскага. С. М. Салаў'ёў і яго 

«Гісторыя Расіі». Погляды на паходжанне дзяржавы. 
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Ліберальная плынь у гістарыяграфіі. Уплыў ідэй пазітывізму: М. І. 

Карэеў, Г. П. Вінаградаў. Сацыяльна-эканамічная праблематыка. 

Погляды Н. І. Кастамарава. Кіеўская навуковая школа: В. Б. Антановіч. 

Навуковыя погляды М. В. Доўнар-Запольскага.  

Маскоўская гістарычная школа. Творчасць В. В. Ключэўскага.  

Пецярбургская навуковая школа кан. XIX – пач. XX стст. Навуковыя 

погляды Н. П. Паўлава-Сільванскага, С. Ф. Платонава, А. Я. Прэснякова. 

Тэма 1.6. Дыскусіі па гнасеалагічных і анталагічных праблемах 

гістарычнай навукі ў заходне-еўрапейскай гістарыяграфіі ў XIX ст.  

Афармленне гісторыі як прафесійнай дысцыпліны. Рамантызм як 

напрамак у гістарычнай думцы пач. XIX ст. "Апісальны гістарыцызм". 

Гістарычная школа права ў Германіі.  

Спробы рэфармаваць гісторыю: пазітывісцкі і нэаідэалістычны 

варыянты. Крытыка апісальнасці і паглыбленне ўвагі да крыніц. 

Нэаідэалістычная плынь у гістарыяграфіі і традыцыі рамантычнага 

гістарыцызма. Праблема спецыфічнасці гістарычнага пазнання. Акцэнт на 

вызначэнне індывідуальнага. Рэлятывiзм. 

Праблема ісціны і сэнсу ў гістарычных даследаваннях. Суб'ектывізм у 

гістарыяграфіі. Анталагічныя аспекты ў творчасці гісторыкаў: "гістарычны 

прагрэс" і "цывілізацыйны падыход".  

Тэма 1.7. Класічны гістарыцызм: узнікненне і эвалюцыя  

“Класічны” гістарыцызм. Канцэпцыя гістарычнага даследавання Л. 

Ранке. "Пруская школа". Неоранкеанства. Дзяржаўная школа ў нямецкай 

гістарыяграфіі. Гістарыцызм у працах І. Дройзена, К. Лампрэхта. Развіццё 

гістарыцызма ў Францыі. Крызіс «класічнага» гістарыцызма ў Германіі. 

Культурная гісторыя.  

Погляды «новых гісторыкаў» («прагрэсістаў») у ЗША на неабходнасць 

рэфармавання гістарыцызму. Ідэі аб междысцыплінарнасці гістарычных 

даследаванняў. "Новы гістарыцызм". 

Тэма 1.8. Уплыў сацыялагічных канцэпцый на развіццё 

гістарыяграфіі Амерыкі і Заходняй Еўропы ў XX ст. 

Развіццё сацыяльнай гісторыі ў ЗША. Кансерватыўны i прагрэсіўны 

напрамкі ў амерыканскай гістарыяграфіі і іх развіццё ў XX ст. "Новая 

гісторыя": сацыяльна-эканамічныя ўмовы (Ч. Бірд), роля ідэй (Дж. Робінсон, 

К. Бэкер), рэлігія (П. Мілер) як вырашальныя фактары гістарычнага працэса. 

Выкарыстанне квантытатыўных метадаў у вывучэнні сацыяльных феноменаў 

амерыканскімі гісторыкамі (Р. Фогель, Д. Норт). "Новая эканамічная 

гісторыя" ў ЗША: прызнанне наяўнасці пэўных эканамічных законаў, 

пастаяннага росту капіталістычнай эканомікi, суадносін паміж эканамічнай і 

палітычнай мадэрнізацыяй. Увага да квантыфікацыі.  

Крытычная тэорыя і сацыяльная гісторыя: "гістарычная сацыяльная 

навука" ў ФРГ. Пытанні імперскай палітыкі Германіі ў працах Ф. Фішэра, А. 

і Г. Розэнберга. Г. У. Велер і "Белефелдцкая школа". "Рабочыя цыклы" 
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сучаснай сусветнай гісторыі. М. Мітэрауэр: даследаванні сацыяльных 

сруктур у гісторыі праз вывучэнне культуры і вобраза жыцця.  

Тэма 1.9. Марксісцкая гістарычная навука: ад гістарычнага 

матэрыялізма да крытычнай антрапалогіі  

Уплыў ідэалогіі на стварэнне канцэпцый айчынай гісторыі. Макра-

гістарычны ўзровень. Класавы падыход. Панаванне сацыяльна-эканамічнай 

праблематыкі. 

Польская гістарыяграфія: "Аналы сацыяльнай і эканамічнай гісторыі", 

сувязь з французскай школай "Аналаў". 

Англамоўныя гісторыкі К. Хіл, Э. Хобсбаум, Э. Томпсан. Выданне 

«History Workshop» і яго эвалюцыя. Часопіс «Past and Present» як арэна для 

дыскусій паміж гісторыкамі-марксістамі і іх апанентамі. Ідэі Л. Стоуна, Дж. 

Эліота, Дж. Элтана. Увага да вывучэння "народнай культуры". 

Уклад М. Бахціна ў гістарычную антрапалогію і семіётыку. 

Станаўленне "гісторыі ментальнасці" ў савецкай гістарыяграфіі. 

Тэма 1.10. Школа "Аналаў" і яе месца ў сучаснай гістарыяграфіі  

Узнікненне школы "Аналаў" як інтэгруючай пазітывістскія і 

нэаідэалістычныя пазіцыі. Пераход ад "гісторыі-апавядання" да "гісторыі-

інтрэпрэтацыі". 

Дыферэнцыяцыя школы. Эвалюцыя напрамку.  

Паняцце "ментальнасць". Рытмы гістарычнага часу. Спробы 

вырашэння дылемы: "татальная" ("глабальная") гісторыя, ці фрагментарная, 

"квазінерухомая". Пашырэнне інтэлегібельнага поля гісторыка: цяжкасці 

вызначэння каузальных і функцыянальных сувязей паміж з'явамі мінулага. 

Міждысцыплінарнасць. Апаснасць рэлятывізма. 

Цікавасць да сацыяльных падыходаў як адна з вызначальных рыс 

развіцця школы "Аналаў" ад М. Блока і Л. Феўра да Ж. Ле Гофа і Ж. Дзюбі. 

Уплыў постструктуралізма і дэканструктывізма на развіццё даследаванняў. 

"Шырокія апісанні" і "ключавыя сімвалы" для вывучэння гістарычнага 

дыскурса. 

Асноўная тэматыка даследаванняў у канцы XX ст. Новае вызначэнне 

тэрміна "культура". Антрапалагічны фокус. «Новая культурная гісторыя». 

Тэма 1.11. Асноўныя рысы сучаснага этапа развіцця ў 

гістарыяграфіі  

Структуралізм як шырокая метадалагічная арыентацыя: задача 

навуковага даследавання структуры аб'ектаў. Герменэўтыка: ад элінізма і 

патрыстыкі да навуковай канцэпцыі XIX – пач. XIX стст. Выкарыстанне 

герменэўтыкі ў розных напрамках гістарыяграфіі. Распаўсюджванне ідэй 

семіотыкі ў літаратурным аналізе і гістарычнай інтэрпрэтацыі. Паняцце аб 

апасрэдаванасці. Суадносіны знака-аб'екта.  

Агульныя ўмовы сітуацыі постмадэрна і канцэпцыя постмадэрнізма. 

"Канец ідэалогіі". Адраджэнне наратыва і новае жыццё інтэрпрэтацыі. М. 

Фуко як гісторык безумія. Дыскрэтнасць гісторыі. 
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Гісторыя як канструкцыя і дэканструктывізм. "Літаратурны паварот" у 

гістарыяграфіі. Развіццё ідэй постструктуралізма, дэканструктывізма, 

постфемінізма, постмарксiзма ў канцы XX ст. Выяўленне ўнутранай 

працілегласці смыслаў тэкстаў. Свет як тэкст. 

Ад макра- да мікрагісторыі: гісторыя паўсядзённасці, гендэрная 

гісторыя, вусная гісторыя, псіхагісторыя. Перспектывы развіцця гісторыі ў 

новым стагоддзі. Х. Уайт і Р. Рорці.  

Раздзел 2. КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. 

Тэма 2.1. Прадмет i змест крынiцазнаўства. Вызначэнне 

гiстарычнай крынiцы  

Гiстарычная навука i крынiцазнаўства. Аб'ект i прадмет 

крынiцазнаўства. Вызначэнне гiстарычнай крынiцы. Гістарычная крыніца і 

гістарычны дапаможнік. Гiстарычны факт i крынiца. Месца крынiцазнаўства 

ў сiстэме навук: архiвазнаўства, музеязнаўства, бiблiяграфii, iнфарматыкi. 

Методыка i метадалогiя крынiцазнаўства. Тэарэтычнае i прыкладное 

крынiцазнаўства. Крыніцазнаўства гісторыі і іншых навук, іх суадносіны. 

Прырода гiстарычнай крынiцы. Крынiца – адзiнства аб'ектыўнага i 

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

Пазнавальная функцыя гiстарычнай крынiцы. Крынiца i гiстарычная 

свядомасць грамадства. Вызначэнне «гістарыяграфічнай крыніцы».  

Тэма 2.2. Гiсторыя крынiцазнаўства  

Умовы зараджэння крыніцазнаўства як навукі. Асноўныя этапы 

развіцця крыніцазнаўства. Развіццё крыніцазнаўства ў Расійскай імперыі. 

Зараджэнне расійскай школы крыніцазнаўства. 

Назапашванне практычнага вопыту работы з крынiцамi па гiсторыi 

феадалiзму. Неабходнасць у асэнсаваннi гiстарычных крынiц у кан. XIX – 

пач. XX стст. Распрацоўка тэорыi i методыкi гiстарычнага крынiцазнаўства. 

Стварэнне першых навучальных дапаможнiкаў i манаграфiй па пытаннях 

крынiцазнаўства. Ш – В. Ланглуа, Ш. Сеньабос, В. В. Ключэўскі. 

Распрацоўка тэорыi i методыкi крынiцазнаўства. А. С. Лаппо-Данілеўскі. 

Развіццё крыніцазнаўства ў навейшы час. Дыскусіі аб сутнасці гісторыі і ролі 

гістарычных крыніц. М. Блок. Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства савецкімі 

гісторыкамі. С. О. Шмідт, В. М. Медушэўская і інш. Колькасныя метады 

вывучэння крыніц І. Д. Кавальчанка. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі 

Беларусі. З. І. Даўгяла, М. М. Улашчык. Археалагiчныя даследаваннi на 

Беларусi; працы лiтаратуразнаўцаў, мастацтвазнаўцаў па вывучэнню крынiц 

гiсторыi Беларусi. 

Тэма 2.3. Класiфiкацыя i сiстэматызацыя крынiц  

Класiфiкацыя, яе сутнасць і мэты. Крытэрыі класіфікацыі. 

Класіфікацыя і сістэматызацыя. Вiды сiстэматызацыi. Спробы класiфiкацыi 

гiстарычных крынiц на "рэшткi" i "паданнi". Фiксаваная i нефiксаваная 

сацыяльная iнфармацыя. Падзел крынiц па спосабу фiксавання iнфармацыi 

на рэчавыя, пiсьмовыя, вусныя, этнаграфiчныя, лiнгвiстычныя, 



13 

фотакiнадакументы, фонадакументы. Класiфiкацыя крынiц па iх паходжанню 

i вiдах. Падзел крынiц па формах адлюстравання рэчаiснасцi. Рэчавыя, 

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

мастацкiя, выяўленча-натуральныя) крынiцы. Адлюстраванне ў крынiцы 

фiксаванай iнфармацыi. «Вусная гісторыя» і яе крыніцы. Тыпалагічныя 

класіфікацыі ў залежнасці ад знешніх прыкмет крыніц. Класіфікацыя С. О. 

Шмідта. Падзел крыніц на рэчавыя, выяўленчыя, славесныя, 

канвенцыянальныя, крыніцы паводзін і гукавыя (аўдыяльныя). Пісьмовыя 

крыніцы, іх роля ў вывучэнні гісторыі. Класіфікацыя пісьмовых крыніц. 

Дакументальныя і апавядальныя крыніцы, іх асноўныя віды і асаблівасці 

вывучэння. 

Тэма 2.4. Выяўленне i збор крынiц 

Задачы эўрыстыкi. Пошук i вывучэнне рэчавых крынiц. Палявая 

археалогiя. Выяўленне пiсьмовых крынiц. Пошук апублiкаваных крынiц. 

Звесткi аб публiкацыях гiстарычных крынiц. Вiды публiкацый. Перавагі і 

недахопы публікацыі. Гістарычная біблiяграфiя. Бiблiяграфiя бiблiяграфiй. 

Вывучэнне бiблiяграфiчных паказальнiкаў як гiстарычных крынiц. 

Выяўленне крынiц у архівах. Элементы выпадковасцi ў iх пошуку. 

Падрыхтоўчая работа да наведвання архiваў. Вывучэнне сеткi архiўных 

устаноў. Вiды архiўных фондаў. Вывучэнне гiсторыi фондаўтваральнiкаў i 

крынiц iх камплектавання. Вывучэнне спраў. Пошук i сiстэматызацыя 

крынiц. Складанне i збор рабочых матэрыялаў для афармлення работы. 

Рацыянальная арганiзацыя працы даследчыка. 

Збор крынiц. Сварэнне археалагiчных экспедыцый, крынiцы iх 

дзейнасцi. Правiлы збору i ўлiку вусных крынiц (палявая археаграфiя). 

Тэма 2.5. Знешняя крытыка крынiц  

Знешняя крытыка пісьмовых крыніц. Прачытанне i асэнсаванне зместу 

тэкста. Значэнне кантэкста для разумення граматычных норм i лексiчнага 

зместу крынiцы. Паняцце рэдакцыі, спісу, ізводу. Этапы стварэння 

дакументаў: чарнавікі, белавікі, копіі.  

Аднаўленне арыгiнала па тэксту, якi захаваўся ў некалькiх спiсах, 

iзводах, рэдакцыях. Задача рэканструкцыi тэкстаў. 

Інтэрпрэтацыя гiстарычнай крынiцы, яе адрозненне ад граматычнага 

прачытання тэкста. Тэрмiналагiчны аналiз. Вытлумачэнне заканадаўчых 

крынiц. Выкарыстанне юрыдычнай тэрмiналогii. Вытлумачэнне актаў. Склад 

актавага фармуляра. Вытлумачэнне апавядальных крынiц. Вывучэнне 

непасрэднага зместу тэкста, алегорый, iншаказанняў. Веданне канкрэтных 

гiстарычных абставiн стварэння крынiцы. 

Вызначэнне часу ўзнiкнення крынiцы. Паняцці «календар», «эра». 

Аналiз непасрэднай i ўскоснай iнфармацыi аб часе. Сiнтэз iнфармацыi аб 

часе. Адлiк часу ад вядомай падзеi. Вывучэнне фармуляра дакумента. 

Дапасаванне звестак з iншых крынiц. 

Методыка лакалiзацыi ўзнiкнення крынiц. Выкарыстанне дадзеных 

гістарычнай геаграфіі. Спалучэнне звестак графічных і пісьмовых помнікаў. 
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Аналiз непасрэднай i ўскоснай прасторавай iнфармацыi, яе сiнтэз. Тапонімы і 

мікратапонімы, этнонімы і інш.  

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

Раскрыццё крыптонiмаў, псеўданiмаў. Ананiмныя крынiцы i iх атрыбуцыя. 

Новыя метады ўстанаўлення аўтарства. Выкарыстанне ЭВМ. 

Паняццi «падробка», «падлог», «фальсiфiкацыя», iх суадносiны. 

Выяўленне падложных i падробных крынiц. Магчымыя мэты iх 

стварэння. Спосабы выяўлення iнтэлектуальнага падлогу. 

Асаблівасці вывучэння рэчавых крыніц. Прымяненне метадаў іншых 

навук. 

Тэма 2.6. Унутраная крытыка крынiц  

Мэты i задачы ўнутранай крытыкi крынiц. Верагоднасць (пэўнасць) 

iнфармацыi. Паўната i дакладнасць iнфармацыi. 

Вызначэнне навуковай каштоўнасцi iнфармацыi ў адпаведных 

крынiцах. Метады выяўлення навуковай каштоўнасцi розных відаў 

пісьмовых крыніц. Крыніца і гістарычны кантэкст. 

Спосабы вывучэння актавага матэрыялу: канкрэтна-гiстарычны i 

фармулярны аналiз. Вывучэнне ўплыву ўмоў, у якiх узнiкае iнфармацыя, на 

яе паўнату i дакладнасць iнфармацыi. Аналiз сведчанняў, заснаваных на 

асабiстым назiранні. Крытыка звестак, атрыманых з другiх крынiц i iх 

абагульненняў. Вывучэнне аспектаў гiстарычнай псiхалогii. Вызначэнне 

сацыяльных, палiтычных i групавых пазiцый аўтара, iх уплыу на 

iнфармацыю, змешчаную ў крынiцы. Метады канчатковага ўстанаўлення 

каштоўнасцi iнфармацыi: праверка паўнаты i дакладнасцi iнфармацыi 

адпаведнай крынiцы.  

Паняцце сінтэзу інфармацыі. Сінтэз гістарычнай інфармацыі, яго 

сутнасць і мэты. Супастаўленне звестак, атрыманых на этапе ўнутранай і 

знешняй крытыкі. Вызначэнне ўзаемасувязі і ўзаемаўплываў. Пабудова 

генетычнага раду крыніц. Паняцце рэпрэзентатыўнасці.  

Тэма 2.7. Заканадаўчыя дакументы. 

Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гiстарычнай 

крынiцы. Закон і права: суадносіны паняццяў. Заканадаўчая працэдура на 

розных этапах развіцця дзяржавы. Дзяржаўнае і прыватнае права. 

Міжнароднае права. 

Матэрыялы заканадаўства зямель Русi IX – XIII стст.Варварскiя 

«праўды» ў Заходняй Еўропе. Спасылкi на "закон рускi" ў дамовах Русi з 

грэкамi. "Руская праўда" як крынiца па сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi 

зямель Русi IX – XIII стст. Кароткая, Падрабязная i Скарочаная "Руская 

праўда", этапы яе вывучэння. Звычаёвае права. Суадносіны звычаёвага і 

пісьмовага (грамадзянскага і царкоўнага) права. Полацкая i Смаленская 

граматы XIII ст.  

Крыніцы права цэнтралiзаваных дзяржаў Заходняй Еўропы XIV – 

XVIII стст. Заканадаўства Вялiкага княства Лiтоўскага. Вiды заканадаўчых 

дакументаў XIV – XVIII стст. Прывiлеi, iх класiфiкацыя. Роля прывiлеяў у 
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працэсе афармлення саслоўных правоў магнатаў i шляхты. "Судзебнiк" 

Казiмiра IV, яго месца ў сiстэме развiцця заканадаўства Вялiкага княства 

Лiтоўскага. Статуты (1529, 1566, 1588) як гiстарычная крынiца. Афармленне 

саслоўна-прадстаўнiчых устаноў у Еўропе i iх дакументацыя. Пастановы 

(канстытуцыi) сеймаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай. 

Асноўныя публiкацыi матэрыялаў заканадаўства Вялiкага княства 

Лiтоўскага. Помнікі кананічнага права. Прыватнае права. 

Тыпы i вiды заканадаўчых дакументаў канца XVIII – пачатку XX стст. 

Публiкацыi матэрыялаў заканадаўства. "Полное собрание законов 

Российской империи". Пачатак перыядычнага выдання матэрыялаў 

заканадаўства. "Собрание узаконений...". З’яўленне міжнароднага права. 

Заканадаўчыя дакументы навейшага часу, iх класiфiкацыя. Дэкрэты, 

законы, канстытуцыi, пастановы. Устаўныя граматы БНР як спецыфiчныя 

заканадаўчыя акты. Заканадаўства БССР i Рэспублiкi Беларусь. Значэнне 

заканадаўчых і падзаконных нарматыўна-прававых дакументаў для 

вывучэння грамадства навейшага часу, іх асноўныя публікацыі. 

Мадыфiкацыя права ў Расii i краiнах Усходняй Еўропы. 

Тэма 2.8. Актавыя матэрыялы  

Вызначэнне актаў. Класiфiкацыя актавых матэрыялаў. Актавы 

фармуляр (умоўны, абстрактны, канкрэтны, iндывiдуальны). Фармулярны 

аналіз. 

Этапы развiцця актавых матэрыялаў. Звесткі аб актах X – XI стст. у 

летапісах, Рускай Праўдзе і іншых крыніцах. Актавыя матэрыялы XІІ – XIII 

стст.  

Актавыя матэрыялы перыяду Вялiкага княства Лiтоўскага (сяр. XIII – 

XVIII стст.). Павялічэнне колькасці прыватнаправавых актаў, іх віды 

(дадзеныя, духоўныя, купчыя, менавыя, раздзельныя, пазыковыя, статутныя, 

ільготныя граматы залежным сялянам, мяшчанам і інш.). Публічнаправавыя 

акты перыяду Вялікага княства Літоўскага (прывілеі на нерухомую маёмасць 

і інш., акты і граматы феадальнага суда, «выракі», «уставы», «прывілеі». 

Асабістыя, дзяржаўныя, царкоўныя уніі. Прывілеі царкве і духавенству. 

Акты новага i навейшага часу. Развіццё прыватнага права ў краiнах 

Заходняй Еўропы. Маёмаснае права і новыя віды актавых матэрыялаў. Акты 

аб правах і перавагах пэўных асоб і аб’яднанняў (дыпломы, патэнты, 

граматы). Дамовы аб найме. Прававое рэгуляванне складання актаў і іх 

рэгістрацыя. Звужэнне сферы дзеяння прыватнаправавых актаў у савецкі час. 

Вiды актаў 1917 – пачатку 1990 гг. Акты як масавыя крыніцы. 

Неадыпламатыка. Методыка аналiзу актавых матэрыялаў навейшага часу. 

Асноўныя публiкацыi актавых матэрыялаў. 

Тэма 2.9. Матэрыялы справаводства 

Агульныя прынцыпы вывучэння матэрыялаў справаводства, iх 

класiфiкацыя. 

Справаводства дзяржаўных устаноў i арганiзацый. Узнiкненне 

матэрыялаў справаводства i iх агульная характарыстыка. 
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Арганiзацыя дзяржаўнага справаводства ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм. 

Стварэнне i дзейнасць канцылярыi Вялiкага княства Лiтоўскага. Архiў 

канцылярыi ("Лiтоўская метрыка"), першапачатковы i сучасны склад кнiг. 

Вiды дакументавання. Лiсты, прывiлеi, падцверджаннi, прызнаннi, справы i 

iнш. Рэестр 1623 г. Стан распрацоўкi матэрыялаў Метрыкi. Публiкацыя кнiг 

«Лiтоўская метрыка». 

Сеймавыя матэрыялы XVI – XVIII стст., іх вiды i асаблiвасцi 

крынiцазнаўчага вывучэння. Публiкацыi сеймавых матэрыялаў XVI – XVIII 

стст. «Volumina legum». 

Мытныя кнiгi як крынiцы для вывучэння сацыяльна-эканамiчнай 

гiсторыi Беларусi XV – XVIII стст. Кампаратыўнае вывучэнне мытных кнiг 

ВКЛ i Рускай дзяржавы. 

Матэрыялы справаводства дзяржаўных устаноў Расiйскай iмперыi 

(канец XVIII – пачатак XX стст.) як крынiца па гiсторыi Беларусi, iх 

класiфiкацыя. Тыпаграфскія фармуляры. З’яўленне машынапісу. Павелiчэнне 

аб'ему дзяржаўнага справаводства, класiфiкацыя яго матэрыялаў (пратаколы, 

справаздачы, iнструкцыi, перапiска). Матэрыялы "Камiтэта па справах 

Заходнiх губерняў". Справаздачы губернатараў. Гiсторыя iх фармуляра. 

Публiкацыi матэрыялаў справаводства XIX – XX ст. 

Матэрыялы дзяржаўнага справаводства навейшага часу, iх асаблiвасцi, 

класiфiкацыя i методыка крынiцазнаўчага вывучэння. 

Судова-следчыя дакументы, iх класiфiкацыя i асаблiвасцi вывучэння. 

Тыпы i вiды судовых устаноў Вялiкага княства Лiтоўскага i iх «кнiгi». 

«Акты» Галоўнага Лiтоўскага Трыбунала. 

Матэрыялы судова-следчых устаноў Расiйскай iмперыi, асаблiвасцi iх 

фармiравання i вывучэння. Матэрыялы III Аддзялення. Структура ваенных 

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

Каштоўнасць судовых матэрыялаў для вывучэння паўстання 1863 г. на 

Беларусi. 

Дакументацыя судовых устаноў навейшага часу. Матэрыялы 

палiтычных працэсаў i рэпрэсiй на Беларусi 1920-х – 1950-х гг. 

Дакументы палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый. Асаблiвасцi 

iх матэрыялаў як сiстэмы дакументавання i справаводства. Праграмы i 

статуты, пратаколы i рэзалюцыi, перапiска. Матэрыялы народнiцкiх 

арганiзацый, беларускiх нацыянальных гурткоў i партый XIX – пачатку XX 

стст. 

Методыка крынiцазнаўчага вывучэння дакументальных матэрыялаў 

Камунiстычнай партыi Беларусi. Дакументы аб дзейнасцi партый i грамадска-

палiтычных арганiзацый на Беларусi перыяду другой сусветнай вайны. 

Дакументы аб дзейнасцi палiтычных партый i грамадскiх арганiзацый у 

Рэспублiцы Беларусь. 

Справаводства прыватных гаспадарак i прадпрыемстваў, яго агульная 

характарыстыка. 

Тэма 2.10. Эканомiка-геаграфiчныя, гаспадарчыя i статыстычныя 

апiсаннi. Статыстычныя матэрыялы. 



17 

Агульная характарыстыка, класiфiкацыя. Статыстыка як рэалізацыя 

зваротнай сувязі ў сістэме кіравання. Зараджэнне статыстыкі. Этапы развіцця 

статыстычных матэрыялаў. Развiццё статыстыкi ў краiнах Заходняй Еўропы i 

ЗША 

Гаспадарчыя апiсаннi ў ВКЛ XVI – XVIII стст. Пiсцовыя кнiгi. 

Асаблiвасцi iх крынiцазнаўчага вывучэння. Інвентары, iх паходжанне i 

класiфiкацыя. Каштоўнасць iнвентароў для вывучэння сацыяльна-

эканамiчнай гiсторыi Беларусi XVII – XVIII стст. 

Эканомiка-геаграфiчныя i гаспадарчыя апiсаннi Беларусi канца XVIII – 

першай паловы XIX ст. Матэрыялы Генеральнага межавання. Інвентары 

памешчыцкiх маёнткаў першай паловы XIX ст. як крынiца па гiсторыi 

гаспадаркi. Ваенна-тапаграфiчныя апiсаннi. Рэвiзiі, iх каштоўнасць для 

вывучэння дынамiкi народанасельнiцтва. Адмiнiстрацыйна-палiцэйскi ўлiк 

насельнiцтва. 

Картаграфiчныя крынiцы. Пiсьмовыя i графiчныя. Роля картаграфiчных 

крынiц у гiсторыi Беларусi. Метады апрацоўкi картаграфiчных крынiц. 

Статыстычныя матэрыялы. Агульная характарыстыка i методыка iх 

аналiзу. Статыстыка народанасельнiцтва, катэгорыi i паняццi дэмаграфiчнай 

статыстыкi. Эканамiчная (прамысловая i сельскагаспадарчая) i сацыяльная 

статыстыка. Статыстыка асветы i аховы здароўя. 

Статыстычныя крынiцы па гiсторыi Беларусi XIX – пачатку XX 

стст. Статыстычныя дадаткі да справаздач губернатараў. "Агляды 

губерняў...". Стварэнне цэнтральнага i губернскага статыстычных камiтэтаў. 

Развiццё дэмаграфiчнай статыстыкi. Гарадскія перапісы. Першы ўсеагульны 

перапiс насельнiцтва Расiйскай iмперыi 1897 г. Статыстыка прамысловасцi. 

"Ведомости фабрик и заводов". Матэрыялы перапiсу прамысловых 

прадпрыемстваў на пачатку XX ст. Земская статыстыка напярэдаднi першай 

сусветнай вайны на Беларусi. Статыстычныя выданні. 

Статыстычныя крынiцы па гiсторыi Беларусi навейшага часу. 

Стварэнне дзяржаўных статыстычных устаноў. Шляхi збору iнфармацыi. 

Статыстыка народанасельнiцтва. Усесаюзныя перапiсы насельнiцтва (1923, 

1926, 1937, 1939 i iнш.). Формы i метады бягучага ўлiку насельнiцтва. 

Сiстэма прамысловай статыстыкi. Аналiз i апрацоўка комплексаў 

прамысловай статыстыкi як масавай гiстарычнай крынiцы. Статыстыка 

асобных сацыяльных груп. Прафесiйныя перапiсы, бюджэтныя абследваннi. 

Статыстыка сельскагаспадарчай вытворчасцi. Гадавыя справаздачы калгасаў 

i саугасаў. Асаблiвасцi iх аналiзу. 

Асноўныя публiкацыi статыстычных матэрыялаў у краiнах Заходняй 

Еўропы, ЗША i Расii. 

Тэма 2.11. Летапiсы i хронiкi  

Летапiсы як гiстарычная крынiца. Агульная характарыстыка. 

Пратограф (спiс, звод, рэдакцы). Этапы летапiсання на Беларусi.  

Пачатак летапiсання. "Аповесць мiнулых гадоў". Крынiцы i значэнне 

аповесцi для вывучэння гiсторыi Беларусi. Узнiкненне мясцовых летапiсных 
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цэнтраў. Полацкi летапiс. Методыка аналiзу летапiсных помнiкаў. А. 

Шахматаў.  

Лацінамоўныя хронікі. Сагі як гістарычная крыніца. Нямецкiя i 

польскiя хронiкi XI – XV стст.  

Агульнарускае летапісанне. Беларускае летапiсанне XV – XVI стст. 

Класiфiкацыя летапiсаў. Першы беларускi звод: гiсторыя стварэння, крынiцы 

i склад. Слуцкая i маскоўская рэдакцыi. Прычыны з'яўлення легендарнай 

часткi (аб паходжаннi вялiкiх князёў лiтоўскiх). Другi беларускi звод 

("Хронiкi Лiтоўская i Жамойцкая"), яго рэдакцыi. Складанне III беларускага 

зводу ("Хронiкi Быхаўца"). Методыка аналiзу легендарных частак летапiсаў. 

"Хронiка" Мацея Стрыйкоўскага. Крынiцы i значэнне хронiкi для 

вывучэння гiсторыi Беларусi. 

Асаблiвасцi летапiсання XVII –XVIII стст. на Беларусi. Баркалабаўскi 

летапiс. Гарадскiя летапiсы (хронiкi): Магiлеўская (Тр. Сурты i Трубнiцкiх), 

Вiцебская (Панцырнага i Аверкi).  

Публiкацыi летапiсаў. «Полное собрание русских летописей…». 

Тэма 2.12. Мемуарная лiтаратура 

Агульная характарыстыка мемуараў як гiстарычнай крынiцы. 

Суадносіны паняццяў "мемуары" і "мемуарная літаратура". Вiды мемуарнай 

лiтаратуры. Этапы развiцця мемуарнай лiтаратуры. Гiсторыка-мемуарная 

лiтаратура XVI – XVII стст. "Дзённiкi" Я. Збароўскага, Л. Дзялынскага, Ф. 

Еўлашэўскага i І. Будзiлы. "Дыярыушы" Самуiла i Багуслава Маскевiчаў i 

iнш. Асаблiвасцi i асноўныя вiды мемуараў XVIII ст. 

Запiскi замежных дыпламатаў i падарожнiкаў XVI – XVIII стст. як 

крынiца па гiсторыi Беларусi. 

Мемуарная лiтаратура XIX ст. i асаблiвасцi яе вывучэння. Запiскi 

расiйскiх падарожнiкаў аб Беларусi. 

Мемуары навейшага часу. Характарыстыка асноўных этапаў i вiдаў. 

Успамiны удзельнiкаў грамадзянскай вайны, калектывiзацыi i другой 

сусветнай вайны, дзеячоў беларускай эмiграцыi, савецкiх i партыйных 

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

Тэма 2.13. Эпісталярныя крыніцы 

Эпісталярныя крыніцы і эпісталярная форма стварэння крыніц іншых 

відаў (мастацкая літаратура, мемуарыстыка, публіцыстыка). Ліст і перапіска: 

суадносіны паняццяў. Афіцыйная перапіска. Лісты прыватнага характару. 

Паняцце эпісталярнага комплекса. Буйнейшыя эпісталярныя комплексы 

новага і навейшага часу. Праблемы атрыбуцыі і публікацыі эпісталярных 

крыніц. 

Тэма 2.14. Лiтаратурныя i публiцыстычныя творы як гiстарычныя 

крынiцы. 

Вызначэнне паняцця «літаратурны твор». Асаблiвасцi вывучэння 

помнiкаў лiтаратуры як гiстарычных крынiц.  
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Асноўныя рысы лiтаратурных твораў XI – XIII стст. "Слова аб палку 

Iгаравым". Чалавек у лiтаратуры Старажытнай Русi. Лiтаратура перакладаў. 

Публiцыстычны i палемiчны жанры, iх станаўленне. "Павучэнне" Манамаха.  

Жыційная літаратура. Мартырыі («страсці»). Жыція Ефрасінні 

Полацкай, Кірыла Тураўскага і інш. Літаратурная дзейнасць мітрапаліта 

Кіпрыяна. Вывучэнне жыційнай літаратуры. В. В. Ключэўскі. 

Літаратурныя і публіцыстычныя творы XVI – XVIII стст. Паэтычныя 

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

Буднага, В. Цяпінскага. Царкоўна-палемічныя сачыненні канца XVI – першай 

паловы XVII стст. Літаратурныя і публіцыстычныя творы другой паловы 

XVII – XVIII стст. 

Асаблівасці вывучэння літаратурных твораў новага і навейшага часу. 

Адлюстраванне рэчаіснасці, светапогляду, індывідуальнасці ў мастацкіх 

творах розных эстэтычных накірункаў. Эвалюцыя ад гiстарычных 

персанажаў да выдуманых герояў. Публікацыі мастацкай літаратуры. 

Журнальныя публікацыі мастацкіх твораў. Самвыдат. Улік формы 

публікацыі пры крыніцазнаўчым вывучэнні. 

Публіцыстычныя творы новага і навейшага часу. Заклікі, лістоўкі, 

пракламацыі. Плакатныя формы і іх вывучэнне. Суадносіны мастацкай і 

публіцыстычнай літаратуры.  

Тэма 2.15. Перыядычны друк 

Магчымасці выкарыстання перыядычнага друку як гістарычнай 

крыніцы. Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. 

Праблемы сістэматызацыі і класіфікацыі перыядычных выданняў. Асноўныя 

жанры перыядычных выданняў i спосабы iх вывучэння. 

Этапы развіцця перыядычнага друку. Першыя перыядычныя выданні 

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

«ведамасці». «Заходнерусізм» і «Веснік» Гаворскага. Першыя неафіцыйныя 

выданні. «Мінскі лісток». Спецыялізацыя і палітызацыя перыядычнага руху. 

Легальны і нелегальны друк. Нацыянальныя выданні. «Наша Доля», «Наша 

Ніва».  

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

на працягу XIX – пачатку XX стст.  

Перыядычныя выданні навейшага часу. Партыйна-дзяржаўны кантроль 

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

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

Раённыя выданні, іх роля ў прапагандзе афіцыйнай палітыкі. 

Нелегальны друк у навейшы час. Апазіцыйныя выданні ў Заходняй 

Беларусі і на савецкай тэрыторыі. Самвыдат 60 – 90-х гг., характэрныя рысы 

газетна-журнальных выданняў самвыдату. 

Калабарацыйны друк. Перыядычныя выданні беларускай эміграцыі.  

Асаблівасці аналiзу перыядычнага друку 1990-х гг. «Незалежныя» 

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

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

Беларусі. Рэклама 1990 – х гг. Рэкламныя выданнi i спосабы iх вывучэння. 

Крыніцы асабістага паходжання. Паняцце, месца, роль ў гісторыі. 

Раздзел 3. МЕТАДЫ  ГІСТАРЫЧНАГА  ДАСЛЕДАВАННЯ  

Тэма 3.1. Агульнанавуковыя метады i iх месца ў гiстарычным 

даследаваннi  

Фiласофскiя i агульнанавуковыя метады даследавання. Лагiчны i 

гiстарычны метады. Выкарыстанне iндуктыўна-аналiтычнага метада пры 

ўзыходжаннi ад канкрэтнага да абстрактнага. Прыемы атаясамлення 

нятоесных аб’ектаў (класiфiкацыя, тыпалагiзацыя, iдэалiзацыя). Прымяненне 

iнтэгральна-iндуктыўнага метаду пры ўзыходжаннi ад абстрактнага да 

канкрэтнага. Роля i месца агульнанавуковых метадаў у вывучэннi 

гiстарычнай рэальнасцi. 

Тэма 3.2. Спецыяльныя гiстарычныя метады  

Паняцце i асаблiвасцi спецыяльна-гiстарычных метадаў. Традыцыйныя 

i нетрадыцыйныя спецыяльныя гiстарычныя метады. 

Класавы падыход. Сутнасць класавага падыходу. Марксiсцкiя i iншыя 

трактоўкi паняцця «класа», iх абмежаванасць. Выкарыстанне метаду ў 

гiстарычных даследаваннях савецкiх i замежных вучоных. 

Гiсторыка-генетычны метад. Праблема выяўлення прычынна-

вынiковых сувязей i заканамернасцей развiцця. Накiраванасць метада на 

аналiз яго дынамiчнай прыроды. Недахопы метада. Прыклады прымянення 

метада. 

Параўнальна-гiстарычны метад. Аналогiя як лагiчная аснова гiсторыка-

параўнальнага метада. Умовы сапастаўлення аб’ектаў. Параўнанне ў 

прасторы i часе. Прыклады гiстарычнага параўнання ў сусветнай, у тым лiку 

айчыннай, гiстарыяграфii. 

Гiсторыка-тыпалагiчны метад. Тыпалагiзацыя аб’ектаў i з’яў як 

класiфiкацыя. Межы выкарыстання метада. Прымяненне тыпалогii ў 

даследаваннях па ўсеагульнай i айчыннай гiсторыi. 

Гiсторыка-сiстэмны метад. Сiстэмны падыход i сiстэмны аналiз у 

сучаснай навуцы. Аб’ект як цэласная сiстэма. Пабудова, структура i функцыi 

сiстэмы. Структурны i функцыянальны аналiз як прыёмы ў сiтэмных 

даследаваннях. Прымяненне сiстэмнага метада ў розных гiстарычных 

канцэпцыях. 

Метад дыяхроннага аналiза гiсторыi. Адрозненне дыяхроннага i 

сiнхроннага метадаў. Вопыт прымянення дыяхронii ў гiстарычных 

даследаваннях. 

Рэтраспекцыйны метад. Сутнасць рэтраспекцыi. Прыклады 

прымянення. 
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Тэма 3.3. Сацыяльна-псiхалагiчны падыход у гiстарыяграфii  

Неабходнасць даследавання псiхалагiчных матывацый гiстарычнага 

працэсу. Спробы стварэння псiхалагiчнай канцэпцыi асобы ў гiсторыi. 

Псiхааналiтычная канцэпцыя З. Фрэйда i адкрыццё новых перспектыў у 

гiстрычных даследаваннях. Камбiнацыя гiстарычнага аналiзу i 

псiхадынамiчнай тэорыi. Метады псiхааналiза (аналiз свабодных асацыяцый, 

снавiдзенняў, трансфера i iншыя). Сацыяльна-палiтычныя змены ў гiсторыi з 

пункту гледжання псiхагiсторыкаў. 

Тэма 3.4. Асноўныя метады апрацоўкі гістарычнай інфармацыі 

Роля i значэнне мiждысцыплiнарных падыходаў. Матэматызацыя 

гiстарычных даследаванняў. Асноўныя вiды метадаў. Межы ўжывання. 

Спалучэнне якасных i колькасных метадаў як найбольш эфектыўны шлях 

гiстарычных даследаванняў. Тыпы задач, якiя вырашаюцца ў гiстарыяграфii з 

дапамогай колькасных метадаў. Кола з’яў i працэсаў, вывучэнне якiх 

эфектыўна толькi на аснове колькасных метадаў. 

Тэма 3.5. Асновы iнфармацыйных тэхналогiй  

Iнфарматызацыя грамадства i ўкараненне iнфарматыкi ў гiстарычныя 

даследаванні. Гiстарычная iнфарматыка як новая навуковая i навучальная 

дысцыплiна. Гiсторыка-арыентаваныя iнтэрнет-рэсурсы. Квантытатыўная 

гiсторыя. Кампьютернае крыніцазнаўства (Э-крыніцазнаўства) i гістарычная 

інфарматыка. 

Базы дадзенных i iнфармацыйна-пошукавыя сiстэмы. Kампьютэрныя 

тэхналогii аналiзу наратыўных крыніц. Мадэляванне гістарычных працэсаў. 

Выкарыстанне геаінфармацыйных сістэм i  тэхналогій у гістарычным 

даследаванні. Камп’ютэрныя тэхналогii навучання. 

Тэма 3.6. Методыка гiстарычнага даследавання  

Сутнасць методыкi ў працiлегласць да метадалогii. Методыка i метад. 

Падпарадкаванасць методыкi гiстарычнага даследавання метадалогii 

гiсторыi. 
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