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1. Тлумачальная запіска 
 
Вучэбная праграма “Спецыяльныя гістарычныя дысцыпліна. 

Палеаграфія” прызначана для студэнтаў 1 курса, што навучаюцца па 
спецыяльнасцям 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства і 1-26 02 04 
“Дакументазнаўства (па накірунках)”. 

Мэтай курса з’яўляецца фарміраванне навыкаў правільнага чытання і 
разумення рукапісных кірылічных тэкстаў XІ – XVII стст., авалоданне 
прыёмамі іх датавання і лакалізацыі. 

Задачы курса: 
– выпрацаваць цэласнае ўяўленне аб палеаграфіі як спецыяльнай 

гістарычнай навуцы, развіцці даследаванняў беларускай палеаграфіі і іх 
сучасным стане; 

– навучыць чытаць і разумець кірылічныя рукапісны тэксты; 
– падрыхтаваць студэнтаў да вядзення тэарэтычных і практычных 

навуковых даследаванняў у вобласці палеаграфіі; 
– навучыць студэнтаў устанаўліваць час і месца стварэння (недатаваных і 

нелакалізаваных) рукапісаў; 
– даць навыкі атрыбуцыі (вызначэння аўтарства), высвятленння гісторыі 

стварэння рукапісаў, устанаўлення іх аўтэнтычнасці, выяўлення падробак. 
Студэнт павінен ведаць: 
– задачы, прадмет і метады палеаграфіі як спецыяльнай гістарычнай 

навукі, месца палеаграфіі сярод іншых спецыяльных гістарычных навук; 
– асноўныя этапы і накірункі даследаванняў беларускай палеаграфіі, 

навукоўцаў, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё палеаграфіі; 
– час і гісторыю ўзнікнення кірылічнага пісьма, асноўныя гіпотэзы 

паходжання кірыліцы і глаголіцы, найстаражытнейшыя помнікі кірылічнага 
пісьма;  

– знешнія прыкметы помнікаў пісьменнасці XI – пачатку XII стст. і іх 
характэрныя асаблівасці; 

– знешнія прыкметы помнікаў пісьменнасці XIІ – канца XIV стст. і іх 
характэрныя асаблівасці; 

– знешнія прыкметы помнікаў пісьменнасці XIV –XVII стст. і іх 
характэрныя асаблівасці; 

Студэнт павінен умець: 
– весці тэарэтычныя і практычныя навуковыя даследаванні ў вобласці 

палеаграфіі; 
– чытаць і разумець кірылічныя рукапісны тэксты; 
– вызначаць час і месца стварэння (недатаваных і нелакалізаваных) 

рукапісаў; 
– атрыбутаваць (вызначаць аўтарства), высвятляць гісторыю стварэння 

рукапісаў, устанаўліваць іх аўтэнтычнасць, выяўляць падробкі. 
Праграма распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і 

метадычнымі дакументамі: 
— Макет адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі першай ступені 

(зацверджаны загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 
13.06.2006 г. № 374); 
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— Адукацыйны стандарт «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. 
Cпецыяльнасць 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства (зацверджаны 29.05. 
2008 г.); 
— Адукацыйны стандарт «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. 
Cпецыяльнасць “Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання 
(зацверджаны 29.05. 2008 г.); 

— Парадак распрацоўкі, зацвярджэння і рэгістрацыі вучэбных праграм 
для першай ступені вышэйшай адукацыі (зацверджана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 21.12. 2010 г.). 

Курс разлічаны на 68 гадзін з якіх 28 – лекцыі, 36 – практычныя заняткі, 
4 – КСР. Форма выніковага кантролю ведаў: для студэнтаў, што навучаюцца 
па спецыяльнасці 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства – залік; для студэнтаў, 
што навучаюцца па спецыяльнасці 1-26 02 04 “Дакументазнаўства (па 
накірунках)” – экзамен. 
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2. Прыкладны вучэбна-тэматычны план  
 

Колькасць гадзін 
Аўдыторныя 

п/п Назва раздзелаў (модуляў) 
 

Лекцыі Семінары КСР 
Самастойная 

праца 

1. ЗАДАЧЫ, ПРАДМЕТ I МЕТАД 

ПАЛЕАГРАФІІ. МЕСЦА 
ПАЛЕАГРАФІІ СЯРОД ІНШЫХ 
СПЕЦЫЯЛЬНЫХ ГІСТАРЫЧНЫХ 
НАВУК 

2 2 2  

2. ГІСТОРЫЯ ВЫВУЧЭННЯ 
БЕЛАРУСКАЙ ПАЛЕАГРАФІІ 

4 2   

3. ПАХОДЖАННЕ КІРЫЛІЦЫ 4 2   

4. ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ 
ПІСЬМЕННАСЦІ XI — ПАЧАТКУ XII 
CTCT. 

6 8 2  

5. ЗНЕІШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ 
ПІСЬМЕННАСЦІ ПАЧАТКУ XII — 
КАНЦА XIV CTCT. 

6 10   

6. ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ 
ПІСЬМЕННАСЦІ КАНЦА XIV—XVII 
CTCT. 

6 12   

7. Усяго 28 36 4  
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3. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 
 

1.ЗАДАЧЫ, ПРАДМЕТ I МЕТАД ПАЛЕАГРАФІІ 
 
Задачы палеаграфіі. Прадмет палеаграфіі. Лацінская і кірылічная 

палеаграфія. Метад палеаграфіі. Вызначэнне часу, месца стварэння, 
аўтарства рукапісаў. 

 
 

2.МЕСЦА ПАЛЕАГРАФІІ СЯРОД ІНШЫХ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ 
ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК 

 
Палеаграфія і эпіграфіка. Палеаграфія і сфрагістыка. Палеаграфія і 

нумізматыка. Палеаграфія і дыпламатыка. Палеаграфія і храналогія. 
Палеаграфія і метралогія. Палеаграфія і філіграназнаўства. Палеаграфія і 
дыпламатыка. Палеаграфія і археаграфія. Палеаграфія і архівазнаўства. 
Палеаграфія і тэксталогія. Сувязь палеаграфіі з гісторыяй мовы, літаратуры і 
мастацтва. 

 
 

3.ГІСТОРЫЯ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ ПАЛЕАГРАФІІ 
 
Пачаткі практычнай палеаграфіі. Першыя практычныя палеографы. 

Узнікненне навуковай палеаграфіі. Беларускае пісьмо ў працах 
А. I. Сабалеўскага, В. М. Шчэпкіна, Я. Ф. Карскага, Л. У. Чарапніна, 
I. Ф. Калеснікава, С. Лазуткі, Э. Гудавічуса, М. А. Паўленкі, А. М. Булыкі, 
А. I. Жураўскага, А. К. Антановіча. Вывучэнне асаблівасцей пераплёту, 
арнаменту і мініяцюр беларускіх рукапісаў у працы М. Нікалаева «Палата 
кнігапісная. Рукапісная кніга на Беларусі ў X—XVIII стагоддзях». 
«Беларуская палеаграфія» С. Я. Куль-Сяльверставай. Альбомы філіграней 
Э. Лаўцявічуса і Я. Сінярскай-Чапліцкай. 

 
 

4.ПАХОДЖАННЕ КІРЫЛІЦЫ 
 
Узнікненне кірыліцы. Жыцце і дзейнасць св. Кірылы і Мефодзія. 

Паходжанне формы літар кірылічнага алфавіта. Найстаражытнейшыя помнікі 
кірылічнага пісьма. Шэсць асноўных гіпотэз паходжання кірыліцы і 
глаголіцы. 

 
 

5.ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ ПІСЬМЕННАСЦІ  
XI — ПАЧАТКУ XII ст. 

 
Матэрыял і прылады для пісьма. Пергамін. Тэхналогія вытворчасці 

пергаміну. Васкавыя таблічкі (цэры). Пер'я. Чарніла і іх склад. Фарбы. 
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Графіка. Устаў. Характэрныя асаблівасці ўстава XI — пачатку XII ст. 
Скарачэнні (абрэвіятуры) і вынасныя літары. Цітлы. Арнамент. Застаўкі. 
Ініцыяльныя літары. Канцоўкі. Аздабленні на палях. Арнамент XI — пачатку 
XII ст. Мініяцюра. Мініяцюра ХІ — пачатку XII ст. 

Вывучэнне (на аснове факсімільных, электронных і інш. відаў копій) 
помнікаў славянскай пісьменнасці ХІ — пачатку XII стст.: Астрамірава 
евангелле 1056 – 1057 гг., Тураўскае евангелле ХІ ст. , Чытанне тэкстаў, 
авалоденне метадамі датавання, лакалізацыі, атрыбуцыі рукапісаў дадзенага 
перыяду.  

 
 

6.ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ ПІСЬМЕННАСЦІ  
ПАЧАТКУ XII — КАНЦА XIV ст. 

 
Матэрыял і прылады для пісьма. Пераплёт. Асаблівасці беларускага 

пергаміну XII—XIV ст. Элементы пераплёту. Графіка. Асаблівасці ўстаўнага 
пісьма XII—XIV ст. З'яўленне паўустава. Спосабы скарачэння слоў. Беглы 
паўустаў. Паўустаў, які пераходзіць у скарапіс. Лігатуры. Арнамент XII—
XIV ст. Тэраталагічны стыль кніжнага арнаменту. Помнікі тэраталагічнага 
арнаменту. Мініяцюра. Адыход ад візантыйскіх канонаў у мініяцюры. 

Вывучэнне (на аснове навуковых публікацый крыніц, факсімільных, 
электронных і інш. відаў копій) помнікаў пісьменнасці XII—XIV стст.: 
Полацкае, Аршанскае, Друцкае евангеллі, Полацкія і Смаленскія граматы, 
грамата Фёдара Карыятавіча 1391 г. і інш. Чытанне тэкстаў, авалоденне 
метадамі датавання, лакалізацыі, атрыбуцыі рукапісаў дадзенага перыяду. 

 
7.ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ ПОМНІКАЎ ПІСЬМЕННАСЦІ  

КАНЦА XIV—XVII ст. 
 

Матэрыял і прылады для пісьма. Знешні від помнікаў пісьменнасці 
(аркушы, сшыткі, кнігі, асаблівасці кніжнага пераплёту). З'яўленне паперы. 
Тэхналогія вытворчасці паперы. Заснаванне першай паперні ў Беларусі. 
Вадзяныя знакі. Аркушы. Сшыткі. Кнігі. Фармат рукапісаў. Чарніла. 
Гатычны пераплёт. Рэнесансны пераплёт. Абклад беларускіх рукапісаў у 
XVII ст. Паўднёваславянскі ўплыў і яго ўздзеянне на графіку, арфаграфію, 
мову і арнамент беларускіх рукапісаў. Балканскі арнамент. Тры асноўныя 
тыпы балканскага арнаменту. Неавізантыйскі арнамент. Паўустаў XV—XVII 
стст. Скарапіс. З'яўленне скарапісу. Асаблівасці скарапісу другой паловы XV 
ст. Асаблівасці скарапісу XVI ст. Скарапіс XVII ст. Старадрукаваны 
арнамент. Вязь. Тайнапіс. Сістэма чужых пісьмён. Сістэма змененых знакаў. 
Сістэма замены. Простая літарэя. Мудрая літарэя. Лікавая сістэма. Лічбавы 
разрад. Апісальны разрад. Значковы разрад. Сістэма зваротнага пісьма. 
Акраверш. 

Вывучэнне (на аснове навуковых публікацый крыніц, факсімільных, 
электронных і інш. відаў копій) рукапісаў XV—XVII стст.: прывілеі, акты 
Метрыкі Вялікага княства Літоўскага, матэрыялы судовых органаў ВКЛ 
(Галоўнага трыбунала, земскіх, гродскіх, падкаморскіх судоў) і інш. Чытанне 
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тэкстаў, авалоденне метадамі датавання, лакалізацыі, атрыбуцыі рукапісаў 
дадзенага перыяду. 
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4. ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА 
 

СПІС КРЫНІЦ І ЛІТАРАТУРЫ 
 
АСНОЎНАЯ: 
 

1. Груша А.І. Беларуская кірылічная палеаграфія. Мн., 2006. 
2. Каманін I., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері украінських 

документів XVI і XVII вв. (1566—1651). Киів, 1923. 
3. Карский Е.Ф. Белоруссы. Язык белорусского народа. Вып. 1. М., 

1955. С. 49-89. 
4. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928; 

переизд. М, 1979.  
5. Куль-Сяльверстава С. Я. Беларуская палеаграфія. Гродна, 1996.  
6. Лавцявичюс Э. Бумага в Литве в XV—XVIII вв. Вильнюс, 1979.  
7. Гісторыя беларускай кнігі : Т.1 : Кніжная культура Вялікага Княства 

Літоўскага / пад агул. рэд. М.В.Нікалаева, навук. рэд. тома: 
В.В.Антонаў, А.І.Мальдзіс. - Мн. : БелЭн, 2009. - 423с. 

8. Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. 
9. Щепкин Н. В. Русская палеография. М., 1967. 
10. Куль-Сяльверстава С. Я. Уводзіны у беларускую палеаграфію. 

Гродна, 2010. 
 
 

ДАДАТКОВАЯ: 
 
11. Костюхина Л. М. Книжное письмо XVII в. М., 1974. 
12. Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика. 

М., 2000. 
13. Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. 

Палеография, метрология, хронология, геральдика, нумизматика, 
генеалогия. М., 1994. 

14. Левочкин Н. В. Основы русской палеографии. М., 2003. 
15. Мацюк О. Я. Папір та філіграні на украінських землях (XVI—

початок XX ст.). Киiв, 1974. 
16. НиколаеваА. Т. Палеография. М., 1980. 
17. Пронштейн А. П., Овчинникова В. С. Развитие графики 

кирилловского письма. Ростов, 1987. 
18. Соболевский А.И. Словяно-русская палеография. 4-е изд. — М.: 

ЛИБРОКОМ, 2011. — 136 с. 
19. Тихомиров М. Н., Муравьев А. В. Русская палеография. М., 1966. 
20. Чаев Н. С., Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1947. 
21. Lаuсеvicius E. Роріеrіus Lietuvoie XV—XVIII а. Аtlаsаs. Vіlnius, 1967. 
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22. Sinіаrska-Сzарlісkа J. Filigrany раріеrnі роlożonych na obszarze Rzeczy 
Pospolitej Polskiej od początku XVI dо рolowy XVIII wieku . Wroclaw, 
Warszawa, Kraków, 1959. 

23. Szymański J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2004 
 

 
 

ПУБЛІКАЦЫІ КРЫНІЦ І МАТЭРЫЯЛАЎ 
ДЛЯ ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 
24. Остромирово евангелле. Л.: Аврора, 1988. 
25. Тураў. Тураўскае евангелле. Мн., 2004. 
26. Друцк летапісны. Друцкае евангелле. Мн. 2001. 
27. Грамоты Великого Новгорода и Пскова». М.—Л., 1949. 
28. Договор ("правда") Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. В 

кн.: Памятники русского права. Вып. II. Памятники права 
феодально-раздробленной Руси. М., 1953. 

29. Груша, А.I. Невядомая грамата Фёдара Карыятавіча за 1391 г. / А.І. 
Груша // Беларус. гіст. агляд. – 2001. – №. 8, сшытак 1 – 2 (14–15). – 
С. 123–135.  

30. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 43 (1523-1560) / 
Падрыхтаваў В.С. Мянжынскі. – Мінск: БелЭн, 2003. – 167 с. 

31. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 44 (1559 – 1566) / 
Падрыхтаваў А.І. Груша. – Мінск, 2001.  

32. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 46. 1562 – 1565. Кніга 
запісаў 46 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў В.С. Мянжынскі. – 
Мінск: БелЭн, 2006. – 280 с. 

33. Куль-Сяльверстава С. Я. Уводзіны у беларускую палеаграфію. 
Гродна, 2010. 

34. Полоцкие грамоты XIII – XVI вв. Ч.1 / сост. и подгот. А.Л. Хорошкевич.М., 
1977. 

35. Смоленские грамоты XIII – XIV веков. М., 1963. 
36. Симонов, Р. А. О некоторых особенностях нумерации, употреблявшейся в 

кириллице / Р. А. Симонов // Источниковедение и история русского языка. М., 
1964. 

37. Симонов, Р. А. О происхождении и историческом развитии цифровой системы, 
употреблявшейся в древнерусской кириллице / Р. А. Симонов // История и 
методология естественных наук. Вып. 11: Математика и механика. М., 1971. 

38. Симонов, Р. А. Математические тексты и материалы в славяно-русских 
рукописях XI-XV вв. / Р. А. Симонов // Методические рекомендации по 
описанию славянорусских рукописей для Сводного каталога рукописей, 
хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 2. М., 1976. 

 
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

1. Паходжанне і эвалюцыя кірылічнага алфавіту 
2. Беларускае пісьмо ў працах А. I. Сабалеўскага, В. М. Шчэпкіна, 
Я. Ф. Карскага, Л. У. Чарапніна 
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3. Рукапісная кніга на Беларусі ў X—XVIII стагоддзях у працах 
М. Нікалаева 
4. Метад палеаграфіі. Вызначэнне часу, месца стварэння, аўтарства 
рукапісаў. 
5. Устаўное пісьмо. Пісьмо рукапісаў XI – пачатку XІI ст.  
6. Устаўное пісьмо. Пісьмо рукапісаў пачатку XІI – канца ХІVст.  
7. Паўустаўное пісьмо. Пісьмо рукапісаў канца XIV – XV ст.  
8. Скорапіс. Пісьмо дакументаў актавага характару першай паловы XVI 
ст.  
9. Скорапіс. Пісьмо дакументаў цэнтральных і мясцовых органаў 
улады, дзяржаўных устаноў ВКЛ другой паловы XVI ст.  
10. Скорапіс. Пісьмо дакументаў цэнтральных і мясцовых органаў 
улады, дзяржаўных устаноў ВКЛ перашай паловы XVII ст. 
11. Скорапіс. Пісьмо дакументаў цэнтральных і мясцовых органаў 
улады, дзяржаўных устаноў ВКЛ другой паловы XVII ст. 
12. Вязь як дэкаратыўнае пісьмо. 

 

КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
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 

вучэбнай 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 дакументазнаўства, 
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 дакументазнаўства і аналізаваць іх, выкарыстоўваць 
навуковыя дасягненні, звязаныя з іншымі дысцыплінамі; творчая 
самастойная праца на семінарскіх 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 і лагічнае выкладанне адказу на пытанні, уменне 
рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем 
дакументазнаўства, уменне эфектыўна выкарыстоўваць яго ў вырашэнні 
навуковых і прафесійных задач; здольнасць самастойна і творча выконваць 
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складаныя нестандартныя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; поўнае 
засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці 
асноўных тэорый і кірункаў дакументазнаўства і аналізаваць іх; актыўная 
самастойная праца на семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у 
групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.  

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

пытаннях у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 
тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць 
абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем 
дакументазнаўства, 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 дакументазнаўства і 
аналізаваць іх; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, 
сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень 
выканання заданняў .  

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

вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, 
лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і 
абагульненні; валоданне інструментарыем дакументазнаўства, 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 дакментазнаўства і даваць ім 
аналітычную ацэнку; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, 
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 матэрыялу, уменне 
абагульняць і рабіць абгрунтаваныя высновы; валоданне інструментарыем 
дакументазнаўства, 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 дакументазнаўства і даваць ім 
параўнальную ацэнку; самастойная праца на семінасркіх занятках, 
перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы ўзровень 
выканання заданняў.  
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5 (пяць) балаў:  
Дастатковыя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне 

навуковай тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, 
уменне рабіць высновы; валоданне інструментарыем і матэрыялам 
дакументазнаўства, уменне яго выкарыстоўваць у 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 дакументазнаўства і даваць ім 
параўнальную ацэнку; уменне самастойна працаваць на семінарскіх 
занятках, фрагментарны ўдзел у групавых абмеркаваннях, здавальняючы 
ўзровень выканання заданняў.  

4 (чатыры) балы – залічана:  
Дастатковы аб'ём ведаў у рамках дакументазнаўства; засваенне 

зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне 
матэрыялу, уменне рабіць высновы без істотных памылак; валоданне 
інструментарыем і матэрыялам дакументазнаўства, уменне яго 
выкарыстоўваць пры выкананні тыпавых заданняў; уменне выконваць 
тыпавыя заданні пад кіраўніцтвам выкладчыка; уменне арыентавацца ў 
сутнасці асноўных тэорый і кірункаў дакументазнаўства і даваць ім 
ацэнку; здавальняючы ўзровень выканання заданняў.  

3 (тры) балы – незалічана:  
Недастаткова поўны аб'ём ведаў у рамках дакументазнаўства; 

веданне зместу часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпліны; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выкладанне 
матэрыялу з істотнымі фактычнымі і лагічнымі памылкамі; слабое 
валоданне інструментарыем і матэрыялам дакументазнаўства; няўменне 
выконваць тыпавыя заданні; няўменне арыентавацца ў сутнасці асноўных 
тэорый і кірункаў дакументазнаўства дысцыпліны; пасіўнасць на 
семінарскіх занятках, нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення 
заданняў.  

2 (два) балы – незалічана:  
Фрагментарныя веды ў рамках дакументазнаўства; веды зместу 

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

1 (адзін) бал – незалічана:  
Адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту 

ці адмова ад адказу.  
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 
 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 
неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне з'яўляецца праверка 
заданняў разнастайнага тыпу (рэпрадуктыўных, рэканструктыўных, 
варыятыўных), што выконваюцца ў рамках гадзін, якія адводзяцца на 
семінарскія (практычныя) заняткі, кантрольныя работы, камп'ютэрнае 
тэсціраванне. Рэкамендуецца выкарыстоўваць і электроннае партфоліо 
студэнта як сродак развіцця творчай актыўнасці і аб'ектыўнай ацэнкі 
дзейнасці студэнта. Сярод рэкамендаваных відаў заняткаў неабходна 
асобна вылучыць самастойную працу з рукапісным тэкстамі XI – XVII 
стст. – чытанне і разуменне мовы дакумента. 

Для дыягностыкі могуць выкарыстоўвацца практычнае заданне, 
кансультацыя, сумоўе, пісьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны 
апытанне на лекцыях і іншыя формы кантролю. 

 


