
 

Праграма курса 
 

Раздзел І. Тэорыя тэрміназнаўства 
Тэма 1. Тэрміназнаўства як навуковая дысцыпліна 

Тэрміналогія і тэрміназнаўства: вызначэнне паняццяў. Этапы развіцця 
тэрміналогіі. Пачатак тэрміназнаўства як навуковай лінгвістычнай 
дысцыпліны. Аб’ект і прадмет тэрміназнаўства. Метады терміназнаўства. 
Агульнае і спецыяльнае тэрміназнаўства. Накірункі ў тэрміназнаўстве. 
Гісторыя і асноўныя накірункі развіцця беларускага тэрміназнаўства.  

Тэрмінаграфія. Тыпы слоўнікаў і іх функцыі. Структура і працэс 
падрыхтоўкі тэрміналагічнага слоўніка. Шляхі распрацоўкі тэрміналагічных 
слоўнікаў. 

 
Тэма 2. Агульнае тэрміназнаўства  
Паняцце ў логіцы. Паняцце: адзінкавае, агульнае, канкрэтнае, 

абстрактнае, зборнае. Аперацыі з паняццямі. Класы, роды, віды. Адносіны 
паміж паняццямі: падпарадкаванне, супадпарадкаванне, супадзенне. Паняцці 
паўсядзённыя і навуковыя. Дэфініцыі паняццяў і правілы іх пабудовы.  

Тэрмін, тэрмінаэлемент, тэрмінасістэма. Матываваныя і нематываваныя 
тэрміны. Тэрміналагічныя і нетэрміналагічныя значэнні. Адназначныя і 
шматзначныя тэрміны. Тэрміны-сінонімы, тэрміны-амонімы, тэрміны 
дублеты, тэрміны-архаізмы, тэрміны-гістарызмы і г.д. Тэрміналагічная 
норма. Шляхі папаўнення тэрміналогіі: тэрмінаутварэнне, запазычанне, 
калька, абрэвіятура і інш. 

 
Раздзел ІІ. Развіццё архівазнаўчай і дакументазнаўчай тэрміналогіі. 
Тэма 3. Крыніцы тэрміналогіі. 
Тэарэтычныя архівазнаўчыя і дакументазнаўчыя даследаванні. Слоўнікі 

архіўнай і дакументазнаўчай тэрміналогіі. Фіксацыя тэрмінаў у нарматыўных 
прававых актах. Тэрміналагічныя стандарты. 

 
Тэма 4. Развіццё архівазнаўчай тэрміналогіі ў краінах Заходняй 

Еўропы і ЗША 
Пытанні архіўнай тэрміналогіі ў працах Ш. Ланглуа, С. Мюлера, 

Д. Фэйта, Р. Фруіна, Х. Джэнкінсана, П. Фурнье, Э. Казановы, А. Брэннеке, 
П. Кенэдзі-Грымстэд і інш.  

Міжнародныя архіўныя слоўнікі 1964, 1982–1988. Праца тэрміналагічнай 
групы Міжнароднага савета архіваў над трэцяй рэдакцыяй слоўніка архіўнай 
тэрміналогіі. Міжнароднае стандартнае архіўнае апісанне (ISAD(G) і іншыя 
стандарты, распрацаваныя Міжнародным саветам архіваў. 

 
Тэма 5. Развіццё архіўнай тэрміналогіі ў СССР і краінах 

сацыялістычнага блока. 



Распрацоўка тэарытычных асноў архіўнага тэрміназнаўства ў СССР 
(Э.І. Хан-Піра, Б. С. Ілізараў, В. Н. Аўтакратаў і інш). 

Слоўнікі архіўнай і дакументазнаўчай тэрміналогіі ў СССР. Распрацоўка 
тэрміналагічных слоўнікаў у краінах сацыялістычнага блока (Югаславія, 
Польшча, ГДР, Венгрыя). “Словарь современной архивной терминологии 
социалистических стран”: этапы і метады падрыхтоўкі. 

 
Тэма 6. Сучаснае развіццё архіўнай тэрміналогіі ў Расіі, Украіне і 

Беларусі. 
 Тэрміналогія ў сучасных архівазнаўчых даследаваннях (Т. Хархордзіна, 

У. Савін, Я. Старасцін, Б. Ілізараў, І. Мацяш, М. Шумейка, У. Фядосаў, 
С. Жумар). Сучасныя тэрміналагічныя слоўнікі Беларусі, Украіны, Расіі. 
Закадаўства аб архівах Беларусі, Расіі, Украіны. Тэрміналагічныя стандарты. 

 
Тэма 7. Складванне дакументазнаўчай тэрміналогіі. 
Складванне дакументазнаўчай тэрмінасістэмы дакументазнаўства ў 

СССР (Э.І. Хан-Піра, К. Рудэльсон, М. Ілюшэнка, К. Міцяеў). Стварэнне 
тэрміналагічных слоўнікаў і стандартаў. 

Развіццё тэрмінасістэмы дакументазнаўства ў Расіі на сучасным этапе 
(Я. Плешкевіч, М. Ларкоў, М. Ларын, А. Сокава, К. Гельман-Вінаградаў, М. 
Сталяроў). Падрыхтоўка тэрміналагічных слоўнікаў і стандартаў. 

Развіццё тэрмінасістэмы дакументазнаўства ва Украіне (Г. Швецова-
Водка, В. Бездрабка, Н. Кушнарэнка). 

Развіццё тэрмінасістэмы дакументазнаўства ў Беларусі (Ю. Несцяровіч, 
С. Сілкоў, А. Рыбакоў, А. Сукач) 

Стандартызацыя документазнаўчай тэрміналогіі на міжнародным 
узроўні. 
 
 

Раздзел ІІІ. Эвалюцыя асобных архівазнаўчых, дакументазнаўчых 
тэрмінаў і тэрмінаў смежных дысцыплін. 

 
Тэма 8. Архівазнаўчая тэрміналогія  

Вызначэнне навуковай дысцыпліны: “архівазнаўства”, “архівістыка”, 
“архівасофія”, “архівалогія”. 

Розныя падыходы да вызначэння паняцця “архіўны дакумент”. 
З’ява гістарычнай эвалюцыі паняццяў. Эвалюцыя і змест ключавых 

архівазнаўчых паняццяў  “архіў”, “архіўны фонд” і прынцыпы іх утварэння. 
Паняцце “архіўнай калекцыі”. Паняцце “архіўнай рэстытуцыі”, “агульнай 
архіўнай спадчыны”, “беларусіка”, “росіка”, “украініка”. Розніца паняццяў 
“архіўны фонд”, “Дзяржаўны архіўны фонд” і “Нацыянальны архіўны фонд”. 
 
Тэма 9. Дакументазнаўчая тэрміналогія. 

Паняцці “дакументазнаўства”, “дакументалогія”, “дакументалістыка”. 
Паняцце “дакумент” і вытворныя тэрміны “дакументальны”, 



“дакументацыйны”. Суадносіны паняццяў дакумент і інфармацыя. Паняцці 
сукупнасці дакументаў: дакументацыя, дакументальны фонд. 
 
Тэма 10. Тэрміналогія смежных дысцыплін. Узаемадачыненні 
тэрміналогій. 

Тэрміналогія крыніцазнаўства. Паняцці “гістарычная крыніца”, 
“унітраная і знешняя крытыка крыніц”. 

Тэрміналогія археаграфіі. Паняцце “дакумент” у археаграфіі. Паняцце 
“публікацыя”. Тэрміналогія бібліятэказнаўства і музеязнаўства. 
Узаемадачыненні тэрміналогій дакументазнаўства, крыніцазнаўства, 
археаграфіі і архівазнаўства. Параўнальны аналіз паняццяў: дакумент –
архіўны дакумент, дакумент– публікацыя, дакумент  – гістарычная крыніца, 
дакумент – музейны прадмет, дакумент – кніга. 


