
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
2017 – 2018 навучальны год, 2 семестр 
Для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “гісторыя” (па накірункам) дзённай формы навучання i 
2 курса завочнай формы навучання. 

Выкладчык: А.М.Бяляўскі 

1. Аб’ект і прадмет крыніцазнаўства. Тэарэтычнае і прыкладное крыніцазнаўства.  
Паняцці “гістарычная крыніца”, “гістарычны дапаможнік”.  

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

3. Погляды на метады працы з крыніцамі гістарычнай інфармацыі ў творчасці антычных 
гісторыкаў. 

4. Методыка працы з крыніцамі гістарычнай інфармацыі ў Сярэднявечнай Еўропе.  
5. Развіццё метадаў крытыкі крыніц гістарычнай інфармацыі ў працах мусульманскіх 
даследчыкаў хадзісаў. 

6. Дзейнасць па даследаванню гістарычных актаў Кангрэгацыі Св. Маўра. Узнікненне 
дыпламатыкі. 

7. Змены ў поглядах на гістарычныя крыніцы і метады працы з імі ў перыяд 
Адраджэння. Метады даследавання крынiц Ф.Бьёнда, Л.Валы і інш. 

8. Першыя навуковыя стратэгіi даследавання. Ф.Бэкан, Р.Дэкарт як заснавальнікі 
эмпірычнай і рацыяналістычнай стратэгій. 

9. Узнікненне і развіццё гісторыка-філалагічнай крытыкі крыніц. Ф.А.Вольф, 
Ф.Шлеемахер, Ф.Х. Баўр і інш. 

10. Пачатак сістэматычнай публікацыі гістарычных крыніц у Германіі. “Помнікі 
германскай гісторыі”.  

11. Узнікненне крыніцазнаўства як навуковай дысцыпліны. 
12. Зараджэнне i развіццё крыніцазнаўства ў Расійскай імперыі ў ХVIII – пач. ХХ ст. 
Найбольш значныя серыйныя выданні гістарычных крыніц ў Расійскай імперыі. 

13. Пазітывісцкія метады даследавання гістарычных крыніц (паводле працы 
Ш.В.Ланглуа, Ш.Сеньёбоса "Уводзіны ў вывучэнне гісторыі"). 

14. Развіццё крыніцазнаўства ў СССР. Класiфiкацыi гiстарычных крынiц, распрацаваныя 
савецкiмi вучонымi. Публікацыі крыніц у СССР. 

15. Змены навуковых поглядаў на гістарычныя крыніцы і метады іх даследавання ў ХХ ст.  
16. Унёсак прадстаўнікоў "Школы аналаў" у развіццё крыніцазнаўчых даследаванняў.  
17. Уплыў постмадэрнізма (філасофскай герменэўтыкі, лінгвістыкі і інш. навуковых 
накірункаў) на змены ў поглядах на сутнасць гістарычных крыніц і метады працы з 
імі. 

18. Сучасны стан крыніцазнаўства ў Расіі і Беларусі. 
19. Класіфікацыя і сістэматызацыя гістарычных крыніц, іх сутнасць і мэты.  
20. Класіфікацыя пісьмовых крыніц Л.М.Пушкарова.  
21. Задачы крыніцазнаўчай эўрыстыкі. Арганізацыя працы даследчыка. Пошук 
апублікаваных i неапублiкаваных крыніц.  

22. Тыпы і віды публікацый гістарычных крыніц. 
23. Работа с публікацыямі ў сетцы інтэрнэт. 
24. Архіўная эўрыстыка. Сетка архіўных устаноў Рэспублікі Беларусь. 
25. Знешняя крытыка пісьмовых крыніц. Паняцце сапраўднасці гістарычнай крыніцы. 



26.Метады тэксталогіі ў вывучэнні ў вывучэнні пісьмовых крыніц: паняцце рэдакцыі, 
спіса і ізводу, інтэрпаляцыя і глосы, чарнавікі, белавікі, арыгіналы і копіі дакументаў. 

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

31. Атрыбуцыя гістарычных крыніц. Прамая і ўскосная інфармацыя аб аўтары 
гістарычнай крыніцы. 

32. Выяўленне падложных і падробных крыніц. Прычыны фальсіфікацыі гістарычных 
крыніц. 

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

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

35. Інтэрпрэтацыя гістарычный крыніцы. 
36. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы. Метады іх 
даследавання. 

37.Матэрыялы справаводства як гістарычныя крыніцы. 
38. Летапісы і хронікі як гістарычныя крыніцы. 
39.Мемуары і дакументы асабістага паходжання (эпісталярныя і інш.) як гістарычныя 
крыніцы. 

40.Мастацкая літаратура і публіцыстыка як спецыфічны від гістарычных крыніц. 
41. Заканадаўчыя крыніцы. Прыкладная працэдура крыніцазнаўчага даследавання 
дакументаў заканадаўства. 

42. Актавыя крыніцы. Методыка вывучэння. 
43. Статыстычныя крыніцы. Метады даследавання статыстычных і ўліковых матэрыялаў. 
44. Перыядычны друк як спецыфічная крыніца і як сістэма гістарычных крыніц.


