
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
2016 – 2017 навучальны год, 1 семестр 
Для студэнтаў 2 курса спецыяльнасці “гісторыка-архівазнаўства”, “дакументазнаўства (па 
накірункам)” дзённай формы навучання. 
Выкладчык: А.М.Бяляўскі 

1. Аб’ект і прадмет крыніцазнаўства. Тэарэтычнае і прыкладное крыніцазнаўства. Роля і 
месца крыніцазнаўства ў сістэме гістарычнай навукі. 

2. Вызначэнне гістарычнай крыніцы. Паняцці “гістрычная крыніца”, “гістарычны 
дапаможнік”. 

3. Выкарыстанне навуковага патэнцыялу спецыяльных гістарычных дысцыплін пры 
аналізе гістарычных крыніц. 

4. Перадумовы ўзнікнення крыніцазнаўства. Погляды на метады працы з гістарычнымі 
крыніцамі ў творчасці антычных гісторыкаў. 

5. Методыка працы з гістарычнымі крыніцамі ў Сярэднявеччы. 
6. Дзейнасць па даследаванню гістарычных крыніц Кангрэгацыі Св. Маўра. Узнікненне 
дыпламатыкі. 

7. Змены ў поглядах на гістарычныя крыніцы і метады працы з імі ў перыяд 
Адраджэння. Унёсак у гэтыя змены Л.Валы і іншых гуманістаў. 

8. Узнікненне класічных навуковых стратэгій даследавання. Ф.Бэкан, Р.Дэкарт. 
9. Інтуітывісцкія стратэгіі даследавання ў дачыненні да працы з гістарычнымі крыіцамі. 
Дж.Віко, В.Дзільтэй і інш. 

10. Узнікненне і развіццё гісторыка-філалагічнай крытыкі крыніц. Ф.А.Вольф, 
Ф.Шлеемахер і інш. 

11. Пазітывісцкія метады вывучэння гістарычных крыніц. Ш.Ланглуа і Ш.Сеньёбос, 
"Уводзіны ў вывучэнне гісторыі". 

12. Пачатак сістэматычнай публікацыі гістарычных крыніц у Германіі. “Помнікі 
германскай гісторыі”. Узнікненне крыніцазнаўства як навуковай дысцыпліны. 

13. Развіццё крыніцазнаўства ў Расійскай імперыі ў ХІХ – пач. ХХ ст. Зараджэнне 
расійскай школы крыніцазнаўства. Публікацыя гістарычных крыніц ў Расійскай 
імперыі. Найбольш значныя серыйныя выданні крыніц. 

14. Развіццё крыніцазнаўства ў СССР. 
15.Метады філасофскай герменэўтыкі (Г.Г.Гадамер, П.Рыкёр) ў даследаванні 
гістарычных крыніц. 

16. Развіццё крыніцазнаўства ў найноўшы час. Дыскусіі аб сутнасці і ролі гістарычных 
крыніц. “Школа аналаў”. 

17. Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі Беларусі ў ХІХ – ХХ ст. Сучасны стан 
крыніцазнаўчай навукі ў Беларусі і Расіі. 

18. Колькасныя метады даследавання гістарычных крыніц. 
19. Класіфікацыя і сістэматызацыя гістарычных крыніц, іх сутнасць і мэты. Віды 
класіфікацый гістарычных крыніц. 

20. Пісьмовыя крыніцы, іх роля ў вывучэнні гісторыі. Класіфікацыя пісьмовых крыніц 
Л.М.Пушкарова. 

21. Задачы крыніцазнаўчай эўрыстыкі. Пошук апублікаваных крыніц.  
22. Тыпы і віды публікацый. Праблемы, якія ўзнікаюць у працэсе працы з апублікаванымі 
крыніцамі. Работа с публікацыямі ў сетцы інтэрнэт. 

23. Выяўленне крыніц у архівах. Сетка архіўных устаноў Рэспублікі Беларусь. 



24. Знешняя крытыка пісьмовых крыніц. Агульная характарыстыка. Паняцце 
сапраўднасці гістарычнай крыніцы. 

25.Метады тэксталогіі ў вывучэнні ў вывучэнні пісьмовых крыніц. Паняцце рэдакцыі, 
спіса і ізводу. Інтэрпаляцыя і глосы. Чарнавікі, белавікі, арыгіналы і копіі дакументаў. 

26. Вызначэнне часу ўзнікнення гістарычнай крыніцы. Прадмет гістарычнай храналогіі. 
27. Летазлічэнне. Тыпы і віды календароў. 
28.Методыка лакалізацыі гістарычных крыніц. Прадмет гістарычнай геаграфіі. 
Гістарычныя карты. 

29. Атрыбуцыя гістарычных крыніц. Прычыны фальсіфікацыі гістарычных крыніц. 
Выяўленне падложных і падробных крыніц. 

30. Паняцце верагоднасці інфармацыі гістарычнай крыніцы. Паўната і дакладнасць 
інфармацыі гістарычнай крыніцы. Фактары, што ўплываюць на паўнату і дакладнасць. 

31. Сінтэз інфармацыі гістарычных крыніц, яго сутнасць і мэты. Паняцце 
рэпрэзентатыўнасці гістарычнай крыніцы. 

32. Інтэрпрэтацыя гістарычный крыніцы. 
33. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы. Метады іх 
даследавання. 

34.Матэрыялы справаводства як гістарычныя крыніцы. 
35. Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы. 
36.Мемуары як гістарычныя крыніцы. 
37. Заканадаўчыя крыніцы. Прыкладная працэдура крыніцазнаўчага даследавання 
дакументаў заканадаўства. 

38. Актавыя крыніцы. 
39. Статыстычныя крыніцы. 
40. Перыядычны друк як сістэма гістарычных крыніц.


