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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАП1СКА

Сучасны этап у развщщ айчыннай пстарыяграфп характарызуецца 
пераасэнсаваннем яе зыходных тэарэтыка-метадалапчных установак, 
пошукам новых канцэпцый штэрпрытацы1 псторыи. Адбываецца пераацэнка 
складовых элементау шстэмы навуковага пазнання 1 удасканальваецца яе 
структура 1 катэгарыяльны апарат.

Метадалопя пстарычнай навую уяуляе сабой тэарэтычны 1 

аргашзацыйны фундамент навукова-даследчай дзейнасщ псторыка. У 
прадстауленай вучэбнай праграме разглядаюцца сацыяльныя функцый 
пстарычнай навую, яе прадмет, паказаны розныя падыходы да вызначэння 
прадмета метадалогп, вызначаны асабл1васщ аб’екта пстарычнай навую 1 

спецыфша яго пазнання у параунанш з прыродазнауствам, паказана 
структура пстарычнага даследавання, асабл1вая увага надаецца прынцыпам 
пстарычнага даследавання (пстарызму, аб’ектыунасщ, каштоунаснаму 
падыходу), сучаснаму навуковаму катэгарыяльнаму апарату, 
агульнанавуковым (анал1з 1 сштэз, шдукцыя 1 дэдукцыя, аналопя, 
мадэл1раванне, узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага 1 наадварот 1 

шш.) 1 спецыяльна-пстарычным метадам (псторыка-генетычны, псторыка- 
параунальны, псторыка-тыпалапчны, псторыка-сютэмны, кантэнт-анал1з), як 
эфектыунаму шструменту у пазнанш псторый.

Каштоунасць вучэбнай праграмы заключаецца 1 у тым, што тэарэтычны 
матэрыял пераводзщца у практычную плоскасць.

Мэта вучэбнай дысцыплшы -  азнаёмщь студэнтау з асновам1 

метадалогп пстарычнай навую 1 яе роляй у пстарычным пазнанш.
Для рэал1зацы1 пастауленай мэты неабходна вырашыць наступныя 

задачы:
-  выявщь сацыяльныя функцый пстарычнай навую;
-  разгледзець прынцыпы пстарычнага пазнання;
-  высветлщь асабл1васщ аб’екта пстарычнай навую 1 спецыфшу яго 

пазнання;
-  паказаць структуру пстарычнага даследавання;
-  раскрыць катэгарыяльны апарат пстарычнай навую;
-  вывучыць метады пстарычнага пазнання 1 1х практычнае 

прымяненне.
У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен ведаць:
-  прадмет метадалогй псторычнай навую;
-  сацыяльныя функцьи пстарычнай навую;
-  асабл1васщ пстарычнага пазнання;
-  структуру пстарычнага даследавання;
-  панятыйны апарат пстарычнай навую;
-  агульнанавуковыя 1 спецыяльна-пстарычныя метады даследавання.
У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен умець:
-  праводзщь унутраную 1 знешнюю крытыку пстарычных крынщ;
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-  аперыраваць пстарычным1 фактам1 (пстарычнай рэчаюнасщ, крынщ 
1 навукова-пстарычным1 фактам1);

-  карыстацца навуковым1 катэгорыяму паняццям1 1 тэрмшаму
-  прымяняць на практыцы агульнанавуковыя 1 канкрэтна-пстарычныя 

метады.
У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен валодаць:
-  метадам1 пстарычнага пазнання;
-  навуковым катэгарыяльным 1 панятыйным апаратам па вучэбнай 

дысцыплше.
У працэсе сацыяльна-гумаштарнай падрыхтоую студэнт установы 

вышэйшай адукацый павшен развщь наступныя акадэм1чныя кампетэнцый 
(АК):

-  АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 
вырашэння тэарэтычных 1 практычных задач.

-  АК-2. Валодаць метадам1 навукова-педагапчнага даследавання.

У адпаведнасщ з мэтам1 1 прынцыпам1 сацыяльна-гумаштарнай 
падрыхтоую студэнт установы вышэйшай адукацьй пры падрыхтоуцы па 
адукацыйнай праграме першай ступеш павшен набыць наступныя 
сацыяльна-асобасныя кампетэнцый (САК):

-  САК-1. Валодаць якасцям1 грамадзянскасщ.
-  САК-2. Быць здольным да сацыяльнага узаемадзеяння.
-  СЛК-4. Валодаць навыкам1 здароуязахавання.

У працэсе сацыяльна-гумаштарнай падрыхтоую студэнт установы 
вышэйшай адукацый павшен развщь наступныя прафесшныя кампетэнцый 
спецыялюта:

-  ПК-1. К1раваць вучэбна-пазнавальнай 1 вучэбна-даследчай дзейнасцю 
навучэнцау.

На вывучэнне вучэбнай дысцыплшы “Метадалопя пстарычнай навую” 
па спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя 1 грамадазнаучыя дысцыпл1ны 
вучэбным планам адводзщца 137 гадз1ны, з 1х 46 -  аудиторных гадзш 
(лекцыйных -  34, сем1нарск1х заняткау -  12 гадз1н), на самастойную работу -  
55 гадзш; па спецыяльнасцях 1-02 01 02 Псторыя 1 сусветная мастацкая 
культура 1 1-02 01 03 Псторыя 1 экскурсшна-краязнаучая работа вучэбным 
планам адводзщца 120 гадзшы, з 1х 46 -  аудыторных гадзш (лекцыйных -  34, 
семшарсюх заняткау -  12 гадзш), на самастойную работу -  38 гадзш. 
Прадмет вывучаецца напрацягу 5 семестра. Змест дысцыплшы уключае 10 
тэм. Форма кантроля -  экзамен.

На завочнай форме атрымання адукацый на вывучэнне дысцыплшы па 
спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя 1 грамадазнаучыя дысцыплшы вучэбнам 
планам адводзщца усяго 137 гадзшы, з 1х 12 -  аудыторных гадзш 
(лекцыйных -  8, семшарсюх заняткау -  4 гадзш), на самастойную работу -  89 
гадзш. Форма кантроля -  экзамен на 3 курсе.
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1.
Уводзшы у вывучаемую дысцыплшу “Метадалопя 

пстарычнай навую”

4 4

2. Прадмет пстарычнай навую 4 4

3.
Суб’ектыуна-аб’ектыуныя адносшы у пстарычнай 

навуцы 1 спецыфша пстарычнага пазнання

2 2

4. Сацыяльныя функцьй пстарычнай навую 2 2

5. Прынцыпы пстарычнага пазнання 4 2 2

6. Пстарычная крынща 4 2 2

7. Г ютарычны факт 4 2 2

8.
Эмтрычны  ̂тэарэтычны узроуш у пстарычным 

даследаванш

4 2 2

9. Катэгорый пстарычнай навую 10 8 2

10. Метады пстарычнага даследавання 8 6 2

Усяго: 46 34 12
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Уводзшы у вывучаемую дысцыплшу “Метадалопя 
пстарычнай навую”

Прадмет 1 задачы вучэбнай дысцыплшы. Стан сучаснай айчыннай 
пстарыяграфп. Неабходнасць перагляду асноуных катэгорый 1 прынцыпау 
пстарычнай навую.

Месца метадалогп пстарычнай навую у сютэме навуковых ведау. 
Метадалопя пстарычнай навую як дысцыплша, якая вывучае прыроду, 
прынцыпы 1 метады навуковага пазнання. Сувязь метадалогп псторып з 
фшасоф1яй. Праблемы узаемадзеяння. Значэнне метадалогп для правшьнага 
адбору даследчых метадау у канкрэтных пстарычных даследаваннях. Метад 
як сродак атрымання новых навуковых ведау. Сучасныя метады пстарычнай 
навую. Сувязь метадалапчных 1 пстарыяграф1чных даследаванняу. 
Метадалопя 1 крынщазнауства. Роль метадалогп пстарычнай навую ва 
удасканаленш прафесшнай падрыхтоую студэнта-псторыка.

Станауленне метадалогп пстарычнай навую як спецыяльнай навуковай 
дысцыплшы. Фарм1раванне метадалогп пстарычнай навую у канцы XIX ст. -  
заканамерны вышк развщця навуковых ведау. Нямецю пстарызм 1 паз1тыв1зм 
як асноуныя напрамю у пстарыяграфп сярэдзшы 1 другой паловы Х1Х ст. 
Гнасеалапчны аптым1зм 1 аб’ектыв1зм пстарыяграфп XIX ст., яе 
адпаведнасць нормам “клаючнай навую” Асабл1васщ пазпывгсцкай 
метадалогп псторын.

Метадалапчны крызю у пстарычнай навуцы у канцы XIX -  пачатку 
XX ст. Пераутварэнне стылю навуковага мыслення 1 усталяванне 
неклашчнага прыродазнауства. Метадалапзацыя навукова-пстарычнага 
мыслення 1 фарм1раванне метадалапчных канцэпцый.

Станауленне метадалогп пстарычнай навую у савецкай навуцы.
Сучасныя асноуныя метадалапчныя канцэпцып у пстарычным 

даследаванш. Суадносшы аб’ектывюцкага 1 рэлятывюцкага падыходау 
амерыканскай пстарыяграфп. Адраджэнне прынцыпау нямецкага пстарызму 
у пстарычнай навуцы ФРГ. Школа “Аналау” “Глабальная псторыя” Брадэля.

Перагляд маркюсцюх прынцыпау пстарычнага даследавання у 
“постсавецкай” навуцы. Дыскусп аб суадносшах фармацыйнага,
тэхналапчнага 1 цывшзацыйнага падыходау.

Тэма 2. Прадмет пстарычнай навую
Шматзначнасць паняцця “псторыя” Псторыя як мшулае. Псторыя як 

веды аб мшулым 1 яго рознабаковыя формы.
Навуковая псторыя. Сутнасць навуковага пазнання. Пераход ад 

клаючнага да неклаючнага паняцця навую. Псторыя 1 сацыяльныя навую. 
Выдзяленне розных пстарычных дысцыплш. Прадмет псторып у яго 
пстарычным развщщ.
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Мшулае -  галоуная асабл1васць прадмета пстарычнага даследавання. 
Рэтраспектыуны характар пстарычнага пазнання. Псторыя -  навука аб 
чалавеку 1 аб абставшах чалавечай дзейнасщ. Г енетычны падыход у псторый. 
1ндыв1дуальны характар пстарычнага працэсу у яго агульным сэнсе. 
Спалучэнне агульнага, асабл1вага 1 адзшкавага у пстарычным працэсе. 
Дыскусй у пстарыяграфй аб галоунай мэце пстарычнага даследавання.

Адрозненне прадмета псторый 1 сацыялогй. Значэнне абагульненняу 
сацыялогй 1 пс1халогй для псторык Небяспека “сацыялапзацы1” псторый. 
Роля шдывщуальнага у псторый як навуцы аб культуры. Атсальнасць у 
пстарычным даследаванш. Спробы вычлянення асобных “пстарычных 
законау” у якасщ галоунага прадмета пстарычнага даследавання 1 1х вышю.

Тэма 3. Суб’ектна-аб’ектныя адносшы у пстарычнай навуцы 1 

спецыфжа пстарычнага пазнання
Псторыя сярод шшых навук. Уплыу прыродазнауства на псторыю. 

Асабл1васщ пазнаваучых щэалау у розных групах навук. Асабл1васщ аб’екта 
пстарычнага вывучэння. Пстарычны працэс -  прадукт свядомай 
мэтанаюраванай дзейнасщ чалавека. Наяунасць аб’ектыуных 1 суб’ектыуных 
бакоу у грамадсюм жыцщ. Незавершанасць псторый як працэсу. Грамадства- 
суб’ект -  аб’ект, сацыяльнае пазнанне -  самапазнанне грамадства. 
Асабл1васць аб’екта псторый -  мшулае. Праблема рэальнасщ пстарычнага 
мшулага.

Асабл1васщ пазнаваучай дзейнасщ у пстарычнай навуцы. Наяунасць 
агульных прынцыпау у псторый 1 прыродазнаустве. Рэканструктыуны 
характар пазнання у псторый. Адметныя адрозненш пстарычнай 
рэканструкцый ад прыродазнаучай. Абмежаваны характар прымянення 
эксперыменту у псторык Рэтраспектыуны характар пстарычнага пазнання. 
Пазпыуныя бак рэтраспекцый. Складанасщ пстарычнай рэтраспекцык 
Абмежаванасць пазнаваучых магчымасцей псторыка сучаснасцю. 
Сучаснасць -  сютэмаутвараючы элемент у развщщ пстарычнай навую. 
Незавершанасць пстарычнага працэсу. Складанасщ у вывучэнш сучаснай 
псторый Пазнаваучае значэнне вопыту сучаснасщ для паглыбленага 
разумення мшулага.

Роля светапогляду у пстарычнай творчасщ. Прырода светапогляду. 
Уздзеянне светапогляду на розныя этапы пстарычнага даследавання. 
Ацэначны характар пстарычнага меркавання. Нацыянальныя, класавыя, 
партыйныя, канфесшныя, расавыя схшьнасщ у пстарыяграфй. Уздзеянне 
катэгарыяльнага апарату як спадчыны мшулага на пстарычную творчасць. 
Небяспека мадэршзацый 1 арха1зацы1 мшулага 1 шлях1 1х пераадолення.

Значэнне пстарычнага вопыту для сучаснасщ. Пстарычны вопыт -  
састауная частка грамадскай свядомасщ. Пстарычны вопыт 1 нацыянальная 
самасвядомасць грамадства. Сувязь 1 адрозненне псторый 1 щэалогй. 
Значэнне пстарычных ведау для дзяржаунай палпыю. Палпычная 1 

навуковая актуальнасць. Неабходнасць свабоднага развщця пстарычнай 
навую у грамадстве.
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Тэма 4. Сацыяльныя функцьп пстарычнай навуК
Паняцце “сацыяльныя функцый пстарычнай навую” Сувязь псторый з 

задавальненнем грамадсюх запатрабаванняу.
Функцыя сацыяльнай памящ -  найстаражытнейшая 1 устойл1вая 

функцыя псторый. Сутнасць задач псторый як сацыяльнай памящ чалавецтва. 
Сацыяльная памяць 1 щвшзацыя. Псторыя -  пасрэднща пам1ж пакаленням1 

чалавецтва. Сацыяльная 1 шдывщуальная памяць: падабенства 1 адрозненш. 
Псторыя як аргашзаваная сацыяльна-арыентаваная памяць. Клопат народау 1 
дзяржау аб захоуванш помшкау м1нулага. Г1сторыя як «сусветны трыбунал». 
Псторыя як «прым1раючая памяць чалавецтва».

Навукова-пазнаваучая функцыя псторый. Зварот пстарыяграфй да 
мшулага для правшьнага разумення сучаснасщ. Фундаментальны характар 
навуковых канкрэтных ведау аб мшулым. Месца псторый сярод шшых 
сацыяльных навук у самапазнанш грамадства. Немагчымасць навуковага 
пазнання сучаснасщ без пстарычнага падыходу у вывучэнш грамадства. 
Значэнне вывучэння вопыту сучаснасщ для развщця грамадства 1 

пстарычнай навую. Паспяховае выконванне псторыяй эурыстычнай 
функцый -  перадумова навуковага юраунщтва грамадствам 1 правядзення 
абгрунтаванай дзяржаунай палпыю.

Магчымасць 1 неабходнсць выкарыстання вышкау пстарычных прац у 
сацыяльным прагназ1раванш. Адрозненне прагназ1равання у навуках аб 
прыродзе 1 аб грамадстве. Поспех1 1 няудачы сацыяльнага прагназ1равання.

Выхаваучая функцыя. Задачы псторый па выхаванню маральнасщ 1 

грамадзянскай сумленнасщ у антычнай 1 сярэдневяковай пстарыяграфй 
(Плутарх, Тацыт). Аб’ектыунае выхаваучае уздзеянне на чытача пстарычных 
прац.

Роля псторый у фарм1раванш нацыянальнай самасвядомасщ.
Патрыятызм 1 нацыянал1зм. Неабходнасць маральнага 1 грамадзянскага 
выхавання моладз1 на базе агульначалавечых каштоунасцей, щэалау свабоды, 
дэмакратый 1 павап да чалавечай асобы.

Палпыкайдэалапчная функцыя псторый. Нарматыуная 1 фактычная 
наяунасць палпыкайдэалапчнай функцый псторый. Уцягванне псторый у 
грамадскую барацьбу. Прагматычныя задачы псторый у антычную эпоху. 
Псторыя -  прыслужнща багаслоуя 1 святой царквы у сярэдневякоу1. 
Псторыя -  “навука князёу” Псторыя -  сродак барацьбы нацый 1 палпычных 
партый у XIX ст. 1дэалапзацыя псторый у савецюм грамадстве. Псторыя 1 

“халодная вайна” Сучасныя формы палпызацый 1 щэалапзацый псторый.

Тэма 5. Прынцыпы пстарычнага пазнання
Пстарызм як прынцып, яю адлюстроувае асабл1васщ пстарычных ведау. 

Грамадства як аргашзм, яю разв1ваецца у часе 1 прасторы. Пстарычны 
падыход -  неабходная умова вывучэння з’яу грамадскага жыцця. Пстарызм 
як спосаб мыслення новаеурапейскай цывшзацый. Светапоглядны характар
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пстарызму. Пстарызм як прынцып навуковага пазнання. Асноуныя 
патрабаванш да навуковага даследавання з пазщы1 пстарызму. Узаемасувязь 
пстарызму як спосабу мыслення 1 як прынцыпу пазнання.

Зацвярджэнне прынцыпу пстарызму у грамадазнаустве у канцы XVIII -  
пачатку XIX ст. Абгрунтаванне асноуных элементу пстарычнага падыходу 
да мшулага у межах нямецкага щэалйтычнага пстарызму. Кансерватыуны 
пал1тычны сэнс нямецкага пстарызму. Марксюцю г1старызм -  
адлюстраванне дыялектыка-матэрыялютычнага падыходу да г1сторы1. 
Арыентацыя марксюцкага г1старызму на класавую штэрпрэтацыю г1сторы1. 
Палпызаванасць марксюцкага г1старызму, яго прэтэнзп на навуковую 
выключнасць.

Сувязь пстарызму 1 рэлятыв1зму у навуцы канца XIX -  першай чвэрщ 
XX ст. Неабходнасць пераадолення перабольшванняу пстарычнага 
рэлятышзму. Ператварэнне г1старызму у агульнанавуковы прынцып 
пазнання. Узаемасувязь г1старызму з шшым1 прынцыпам1 вывучэння 
г1сторы1.

Аб’ектыунасць -  агульны прынцып навуковага пазнання. Аб’ектыунасць 
1 аб’ектыв1зм у пстарыяграфп. Фактары, як1я патэнцыяльна забяспечваюць 
аб’ектыунасць навуковага пазнання мшулага. Залежнасць вышкау навуковага 
даследавання ад прафесшнай падрыхтоую даследчыка, фундаментальнасщ 
яго навуковай канцэпцьй, творчага падыходу, выкарыстання сукупнасщ 
даследчых метадау.

Каштоунасны падыход у псторы. Наяунасць пэуных каштоунасных 
адносш псторыка да прадмета вывучэння. Два спосабы засвойвання 
суб’ектам аб’екта: навуковы (лапчны) 1 каштоунасны. Ацэначная дзейнасць 
псторыка -  адна з форм актыунасщ суб’екта пазнання.

Фарм1раванне каштоунаснага падыходу у метадалогп г1сторы1. Яго 
абвяшчэнне адзшым метадам пазнання мшулага у неакантыянцтве. 
Адмауленне акпалапчнага метаду у пазпыв1зме канца XIX -  пачатку XX ст. 
Сучасны неааб’ектыв1зм аб месцы каштоунаснага падыходу у г1старычнай 
працы. Дыскупя аб каштоунасным падыходзе у савецкай 1 постсавецкай 
пстарыяграфп.

Функцыяшраванне катэгорып каштоунасщ у гютарыяграф1чнай
практыцы. Прырода каштоунасщ. Каштоунасщ як прадукт матэрыяльнай 1 

духоунай дзейнасщ чалавецтва. Аб’ектыуны характар каштоунасцяу. 1х 
гютарычная зменшвасць. Наяунасць у змесце каштоунасцяу не толью 
адноснага, але 1 абсалютнага, агульначалавечага.

Каштоунасць 1 ацэнка. Сутнасць ацэню. Гнасеалапчнае значэнне ацэню 
у навуцы. Каштоунасны падыход 1 праблема аб’ектыунасщ пстарычнага 
пазнання. Уздзеянне на псторыка класавых, партыйных, нацыянальных, 
канфесшных 1 шшых каштоунасных установак. Марксюцю прынцып 
партыйнасщ -  разнастайнасць каштоунаснага падыходу. Небяспека 
абвяшчэння гютарычна абмежаваных каштоунасных установак у якасщ 
крытэрыя ацэню у дзейнасщ даследчыка.
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Тэма 6. Гктарычная крынща
Структура пстарычнай навукй крынща, факт, тэорыя. Крынща -  

абавязковая умова пазнання мшулага. Значэнне крынщ для псторыкау.
Пазщьй даследчыкау псторый у вызначэнш паняцця “Пстарычная 

крынща” Крынща -  прадукт чалавечай дзейнасщ. Неабходнасць пашыранай 
трактоую крынщы. Важнасць выкарыстання у навуковым даследаванш усёй 
сукупнасщ розных тыпау крынщ.

Крынща 1 шфармацыя. Актуальным 1 патэнцыяльныя крынщы. 
Адлюстраванне у крынщах сацыяльных 1 шдывщуальных характарыстык 1х 
аутарау. Вызначэнне светапогляду аутара 1 яго сацыяльных арыентацый -  
адзш са шляхоу да аб’ектыунага пазнання мшулага. Праблема пазнаваучых 
магчымасцей крынщы.

1нфармацыйныя магчымасщ крынщ. Праблема адкрытай 1 утоенай 
шфармацый. Крытыка шфармацый крынщ. Важнасць выяулення прагалау у 
звестках аб мшулым.

Тэма 7. Гктарычны факт
Пстарычны факт -  фундаментальная катэгорыя пстарычных ведау. 

Важнасць метадалапчнага асэнсавання катэгорый факта.
Разуменне катэгорый факта у пстарыяграфй XIX ст. (пазпыв1зм, 

ранкеанства). Развщцё сацыяльна-эканам1чнай пстарыяграфй 1 ускладненне 
разумення факта у пазытыв1зме (В.О. Ключэуску Ш. Ланглуа, Ш. Сеньабос). 
Раскрыццё асабл1васцей сацыяльнай прыроды пстарычных фактау у навуцы 
XIX ст. (В. Дыльтэй, М.1. Карэеу). Вылучэнне праблемы навуковага факта у 
псторый 1 яе рэлятывюцкае вырашэнне у пстарыяграфй (Р.Ю. Вшер, 
К. Бекер). Крытыка рэлятыв1стам1 аб’ектывюцкай пстарыяграфй. Эвалюцыя 
аб’ектывшцкага 1 рэлятывшцкага разумення катэгорый факта у сучаснай 
пстарыяграфй. Аб’ектывюцкая аснова тэорый факта у савецкай
пстарыяграфй. Трактоую катэгорый факта у сучаснай заходняй метадалогй 
псторый (Э. Карр, С. Х’юз, А. Стэрн, Дж. Клапенберг, Т. Хаскел 1 шш.)

Сэнс пстарычнага факта. Тры выпадю ужывання паняцця факт: 1. 
Факты пстарычнай рэчаюнасщ (падзе1). 2. Факты пстарычнай крынщы. 3. 
Навукова-пстарычныя факты.

Асабл1васщ фактау пстарычнай рэчаюнасщ. 1х прырода. Непауторнасць 
у эксперыменце. Аб ектыунасць у аднос1нах да аутарау крынщ 1 даследчыкау 
мшулага. 1нварыянтнасць 1 нязменнасць фактау у сваёй сутнаснай 
завершанасщ у прасторы 1 часе. Асабл1васщ фактау пстарычнай крынщы.

Праблема суб’ектыунага характару фактау пстарычнай навую. Сэнс 
“устанаулення” навуковага факта. Дзейнасць псторыка па рэканструкцый 
факта. Навуковы факт як мадэль щ выява падзе1 мшулага. Навуковы факт як 
прадукт сучаснага мыслення. Змястоуная незавершанасць 1 навуковая 
невычарпальнасць факта. Факт -  дынам1чная цэласная сютэма, якая 
знаходзщца у пастаянным развщщ. Залежнасць факта ад тэорый. Факт 1 

штэрпрэтацыя.

10

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



Тэма 8. Эмшрычны  ̂ тэарэтычны узроуш у пстарычным 
даследаванш

Тры умоуныя узаемазвязаныя аперацьи у пстарычным даследаванн1: 
1) збор фактау, 2) пабудова мадэл1, 3) штэрпрэтацыя. Асабл1васщ 
эмтрычнага узроуню пазнання. Тэарэтычны узровень пазнання як щэальны 
разрыу матэрыялу. Узаемасувязь двух узроуняу, апасрэдаванне 1х практыкай 
пстарычнага даследавання.

Аперацыи з фактам1 на эмтрычным 1 тэарэтычным узроунях. Адбор 
фактау. Пабудова фактау у мадэль. Мадэль 1 тэорыя псторыка. Новыя 
тэорый -  новыя пункты гледжання на мшулае, якое звязана з сучаснасцю. 
Уздзеянне гатовых тэорый на працу наступных пакаленняу псторыкау. 
Клас1ф1кацыя навуковых тлумачэнняу 1 сфера 1х выкарыстання. Тлумачэнне 
праз закон, яго абмежаванш. Каузальныя 1 генетычныя тлумачэнш 1 1х роля 
ва устанауленш 1 вывучэнш прычынна-вышковых радоу. Структурна- 
функцыянальныя тлумачэнш, 1х значнасць у даследаванш пстарычных 
тыпау. Неабходнасць комплекснага выкарыстання разнастайных вщау 
тлумачэнняу.

Тэма 9. Катэгорый пстарычнай навука
Выкарыстанне навуковых катэгорый як умова паспяховага пстарычнага 

даследавання. Выкарыстанне пстарычнай навукай ушверсальных катэгорый 
фшасофй: сутнасць 1 з’ява, змест 1 форма, пстарычная неабходнасць 1 

выпадковасць, пстарычная альтэрнатыунасць, рэчаюнасць 1 магчымасць. 
Сэнс псторый Пстарычная прастора. Эвалюцыйнае 1 рэвалюцыйнае развщцё.

Метадалапчнае значэнне катэгорый “сусветна-пстарычны” 1 “лакальна- 
пстарычны” Катэгорыя “пстарычны час”: рэальны 1 суб’ектыуны аспекты. 
Эвалюцыя уяуленняу аб часе. “Унутраны час” вывучаемай эпох1.

Праблемы перыядызацый. Яе умоуны характар. Залежнасць
перыядызацый ад мэтавай устаноую псторыка. Крытыка паняццяу: век, 
стагоддзе, сярэднявечча, рэнесанс, адраджэнне.

1ерарх1я пстарычных катэгорый: пастаянства (прыродна-геаграф1чныя 
умовы), структуры (рэл1пя, фшасофсюя шстэмы, навука, мастацтва), 
кан’юнктуры (крывыя рухау народанасельнщтва, аб’ёму вытворчасщ, цэн, 
заработнай платы).

Тэма 10. Метады пстарычнага даследавання
Каштоунасць агульнанавуковых метадау даследавання. Лапчныя 1 

пстарычныя метады. Важнасць лапчных метадау для раскрыцця руху аб’екта 
у часе. Выкарыстанне шдуктыуна-аналпычнага метаду пры узыходжанш ад 
канкрэтнага да абстрактнага. Прыёмы атаясамлення нятоесных аб’ектау 
(клашфшацыя, тыпалапзацыя, щэашзацыя). Прымяненне штэгральна- 
шдуктыунага метаду пры узыходжанш ад абстрактнага да канкрэтнага. 
1ндукцыя 1 дэдукцыя. Анашз 1 сштэз. Атсанне 1 вымярэнне. Статыстычныя 1 

дынам1чныя метады даследавання. Роля 1 месца агульнанавуковых метадау у 
вывучэнш пстарычнай рэальнасщ.
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Метад класавага анал1зу. Сутнасць класавага падыходу. Марксюцюя 1 

шшыя трактоую паняцця “класа”, 1х абмежаванасць. Выкарыстанне метаду у 
пстарычных даследаваннях савецюх 1 замежных вучоных.

Г юторыка-генетычны метад. Праблема выяулення прычынна-вышковых 
сувязей 1 заканамернасцей развщця. Наюраванасць метаду на анал1з яго 
дынам1чнай прыроды. Прымяненне метаду у паз1тыв1сцкай пстарыяграфй. 
Недахопы метаду. Даследванне “генезюу” сацыяльнай з’явы у сучаснай 
пстарычнай навуцы.

Псторыка-параунаучы метад. Аналопя як лапчная аснова псторыка- 
параунаучага метаду. Умовы супастаулення аб ектау. Параунанне у прасторы 
1 часе. “Палпыка” Арыстоцеля -  першы прыклад прымянення метаду. 
Псторыка-параунаучы метад у вывучэнш псторы1 асобных народау (ад 
Ф. Вальтэра да Л.М. Гумшёва). Параунанне у канцэпцый цывшзацый 
О. Шпенглера 1 А. Тойнб1.

Псторыка-тыпалапчны метад. Тыпалапзацыя аб’ектау 1 з’яу як 
клас1ф1кацыя. Межы выкарыстання метаду. Тыпы грамадсюх з’яу у 
паз1тывюцкай пстарыяграфй. Крытыка пазпывютау неакантыянцам1. Адмова 
ад тытзацьй у В. Дыльтэя (“метад разумення”). Метад “аднясення да 
культурных каштоунасцяу” Г.Рыкерта. 1дэальныя тыпы М. Вебера. 
“Канструяваны тып” Х. Бекера. Тыпалопя у прагматызме як спосаб 
аргашзацый аб’екта даследавання. Прымяненне тыпалогй у даследаваннях па 
псторый Беларуси

Псторыка-сютэмны метад. Сютэмны падыход 1 сютэмны анал1з у 
сучаснай навуцы. Аб’ект як цэласная сютэма. Пабудова, структура 1 функцый 
сютэмы. Структурны 1 функцыянальны анал1з як прыёмы у шстэмных 
даследаваннях. Тэндэнцыя да щэальнага абстрагавання 1 фармал1зацы1 
вывучаемых пстарычных з’яу.

Метады дыяхроннага анал1зу псторый. Адрозненне дыяхроннага 1 

сшхроннага метадау анал1зу. Варыянты структурна-дыяхроннага анал1зу. 
Вопыт прымянення дыяхроннага анал1зу у пстарычных даследаваннях.

Сацыяльна-пс1халапчны падыход у пстарыяграфй. Неабходнасць 
даследавання пс1халапчных матывацый пстарычнага працэсу. Спробы 
стварэння пшхалалчнай канцэпцый асобы у псторый: пстарычная пс1халопя. 
Выкарыстанне паняцця “базюная асоба”. Пс1хаанал1тычная канцэпцыя 
З. Фрэйда 1 адкрыццё новых перспектыу у пстарычных даследаваннях. 
Тэорыя З. Фрэйда аб рол1 “падсвядомнага”.

Асноуныя напрамк пс1хапстарычных даследаванняу: даследаванне 
масавых працэсау, пс1хаб1яграфй, псторыя дзяцшства. Сацыяльна-
палпычныя змены у псторый з пункту гледжання пшхапсторыкау. 
Перспектывы пшхапсторыкау.
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыплшы «Метадалопя пстарычнай навую»
па спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя 1 грамадазнаучыя дысцыплшы 

_______________________ (дзенная форма атрымання адукацыГ_______________________
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Пяты семестр 30 10 6 55
1 Уводзшы у вывучаемую дысцыплшу 

“Метадалопя г1старычнай навую”
2 2 6

1.1 Уводзшы
1. Прадмет 1 задачы дысцыплшы.
2. Станауленне метадалогп псторычнай навую.

2 2 [1, 2, 
3]

1.2 Сучасныя метадалаггчныя канцэпцъи
1. Татальная псторыя Ф. Брадэля.
2. Псторыя паусядзённасщ.
3. 1нтэлектуальная псторыя.
4. Г ендэрная псторыя.
5. Экалапчная псторыя.

2 л. 4 [1, 2, 
3 ]

2. Прадмет пстарычнай навую
1. Станауленне псторьй як навую.
2. Сучаснае разуменне прадмета псторый.
3. Адрозненне прадмета псторый ад сацыялогй 1 

шшых гумаштарных навук.

4 3 [1,2,3]
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3. Суб’ектыуна-аб’ектыуныя адносшы у 
пстарычнай навуцы 1 спецыф1ка пстарычнага 
пазнання
1. Асабл1васщ аб’екта пстарычнага вывучэння.
2. Асабл^васщ пазнавальнай дзейнасщ псторыка.
3. Роля светапогляду у пстарычнай творчасщ.
4. Псторыя  ̂сучаснасць.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

4. Сацыяльныя функции пстарычнай навук1
1. Функцыя сацыяльнай памящ.
2. Навукова-пазнавальная функцыя пстарычнай 

навую.
3. Выхаваучая функцыя.
4. Палпыка-щэалапчная функцыя псторьи

2 л. 4 [1,2,3]

5. Прынцыпы пстарычнага пазнання 2 2 6
5.1 Прынцыпы ггстарычнага пазнання.

1. Прынцып пстарызму.
2. Прынцып аб’ектыунасщ.
3. Прынцып каштоунаснага падыходу.
4. Прынцып партыйна-класавага падыходу.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

5.2 Прынцыпы ггстарычнай навукг.
1. Нямецю пстарызм канца XIX -  пачатку XX ст.
2. Праблема рэал1зацыи прынцыпу аб’ектыунасщ у 

пстарычным даследаванш.
3. Распрацоука неаканщянскай метадалопяй 

акнялапчнага метаду.
4. Прынцып партыйна-класавага падыходу у 

пстарычных даследаваннях.

2 с. 4 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 1 
(тэмы 4-5)

6. Пстарычная крынща 2 2 4
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6.1 Пстарычная крынща.
1. Тыпы крынщ.
2. Знешняя 1 унутраная крытыка крынщ.
3. Класшфжацыя крынщ.

2 2 [1,2,3]

6.2 Пстарычная крынща.
1. Традыцыйныя крынщы.
2. Прырода-геаграф^чныя 1 прырода^ялапчныя 

крынщы.
3. Ф^з^яб^япс^х^чныя крынщы.
4. Знешняя  ̂унутраная крытыка крынщ.

2 2 [1,2,3] Рэфераты

7. Гктарычны факт 2 2 5
7.1 Пстарычны факт.

1. Разуменее катэгорьй факт у метадалогп 
пстарычнай навую.

2. Факты пстарычнай рэчаюнасщ.
3. Факты пстарычнай крынщы.
4. Навукова-пстарычныя факты.

2 2 [1,2,3]

7.2 Пстарычны факт.
1. Неапазпывюцкае разуменне факта.
2. Факт у метадалогп “фшасофп жыцця” Дыльтэя.
3. Эурыстычная канструкцыя факта Бекера.

2 3 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 2 
(тэмы 6-7)

8. Эмшрычны  ̂тэарэтычны узроуш у 
пстарычным даследаванш

2 2 6

8.1 Эмтрычны 1 тэарэтычны узроуш у  ггстарычным 
даследаванш
1. Эмтрычная стадыя у пстарычным даследаванш.
2. Тэарэтычны узровень.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

8.2 Эмтрычны 1 тэарэтычны узроут у ггстарычным 2 4 [1,2,3] Вуснае
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даследаваннг
1. Пастаноука мэты 1 даследчых задач.
2. Пстарыяграф1чны 1 крынщазнаучы анал1з.
3. Ашсанне прадмета даследавання.
4. Пазнанне сутнасщ прадмета даследавання.

апытанне

9. Катэгорьп пстарычнай навуК 8 2 8
9.1 Агульнанавуковыя катэгоръи.

1. Сутнасць 1 з’явы.
2. Неабходнасць 1 выпадковасць.
3. Рэчаюнае 1 магчымае.

4 2

9.2 Канкрэтна-ггстарычныя катэгоръи.
1. «Сусветна-пстарычны» 1 «лакальна-пстарычны».
2. Пстарычная перыядызацыя.
3. Пстарычны час.
4. Пстарычная прастора.
5. Пстарычная альтэрнатыва.

4 2 Кантроль
канспектау

9.3 Катэгарыяльны апарат ггстарычнай навукг.
1. Агульнанавуковыя катэгорьй.
2. Спецыяльна-пстарычныя катэгорый.

2 4 [1,2,3]

10. Метады пстарычнага даследавання. 6 2 11
10.
1

Агульнанавуковыя метады.
1. Метады анал1зу 1 сштэзу, шдукцый 1 дэдукцый у 

пстарычных даследаваннях.
2. Метад аналогй.
3. Метад мадэл1равання пстарычных працэсау.
4. Метад пераходу ад канкрэтнага да абстрактнага 1 

наадварот.
5. Колькасныя метады.

2 2 [1,2,3]
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10.
2

Спецыялъна-г1старычныя метады.
1. Гюторыка-генетычны метад.
2. Гюторыка-параунальны метад.
3. Гюторыка-тыпалапчны метад.
4. Гюторыка-сютэмны метад.
5. Метад. кантэнт-анал1зу.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

10.
3

Канкрэтна-г1старычныя метады.
6. Гюторыка-генетычны метад.
7. Рэал1зацыя гюторыка-параунальнага метаду.
8. Гюторыка-тыпалапчны метад у гютарычных 

даследаваннях.
9. Гюторыка-сютэмны метад у тлумачэнш 

гютарычных падзей.
10. Апрацоука масавых эпюталярных крынщ з 

дапамогай метаду кантэнт-анал1зу .

2 4

10.
4

Сацыялъна-пс1халаг1чны падыход у  ггстарычным 
пазнанн1.
1. Пс1хагюторыя дзяцшства.
2. Пс1хагюторыя сацыяльных груп.
3. Пс1хаб1яграфп.

2 3 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа №3 
(тэма 10)

УСЯГО: 30 10 6 55 Экзамен
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыплшы «Метадалопя пстарычнай навую»
па спецыяльнасцях 1-02 01 02 Псторыя 1 сусветная мастацкая культура; 1-02 01 03 Псторыя 1 экскурсшна-краязнаучая 
_______________________________ работа (дзенная форма атрымання адукацыр)_______________________________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пяты семестр 30 10 6 38

1 Уводзшы у вывучаемую дысцыплшу 
“Метадалопя г1старычнай навую”

2 2 4

1.1 Уводзшы
1. Прадмет 1 задачы дысцыплшы.
2. Станауленне метадалогп псторычнай навую.

2 2 [1, 2, 
3]

1.2 Сучасныя метадалаггчныя канцэпцъи
1. Татальная псторыя Ф. Брадэля.
2. Псторыя паусядзённасщ.
3. 1нтэлектуальная псторыя.
4. Г ендэрная псторыя.
5. Экалапчная псторыя.

2 л. 2 [1, 2, 
3 ]

2. Прадмет пстарычнай навую
1. Станауленне псторьи як навую.
2. Сучаснае разуменне прадмета псторый.
3. Адрозненне прадмета псторып ад сацыялогп 1

4 2 [1,2,3]
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шшых гумаштарных навук.
3. Суб’ектыуна-аб’ектыуныя адносшы у 

пстарычнай навуцы 1 спецыф1ка пстарычнага 
пазнання
1. Асабл^васщ аб’екта пстарычнага вывучэння.
2. Асабл^васщ пазнавальнай дзейнасщ псторыка.
3. Роля светапогляду у пстарычнай творчасщ.
4. Псторыя  ̂сучаснасць.

2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

4. Сацыяльныя функций пстарычнай навук1
1. Функцыя сацыяльнай памящ.
2. Навукова-пазнавальная функцыя пстарычнай 

навую.
3. Выхаваучая функцыя.
4. Палпыкайдэалапчная функцыя псторый

2 л. 2 [1,2,3]

5. Прынцыпы пстарычнага пазнання 2 2 4
5.1 Прынцыпы ггстарычнага пазнання.

1. Прынцып пстарызму.
2. Прынцып аб’ектыунасщ.
3. Прынцып каштоунаснага падыходу.
4. Прынцып партыйна-класавага падыходу.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

5.2 Прынцыпы ггстарычнай навую.
1. Нямецю пстарызм канца XIX -  пачатку XX ст.
2. Праблема рэал1зацьй прынцыпу аб’ектыунасщ у 

пстарычным даследаванш.
3. Распрацоука неаканщянскай метадалопяй 

акнялапчнага метаду.
4. Прынцып партыйна-класавага падыходу у 

пстарычных даследаваннях.

2 с. 2 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 1 
(тэмы 4-5)
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6. Гктарычная крынща 2 2 2
6.1 Пстарычная крынща.

1. Тыпы крынщ.
2. Знешняя  ̂унутраная крытыка крынщ.
3. Класшфжацыя крынщ.

2 2 [1,2,3]

6.2 Пстарычная крынща.
1. Традыцыйныя крынщы.
2. Прырода-геаграф1чныя  ̂прырода^ялапчныя 

крынщы.
3. Ф1з1яб1япшх1чныя крынщы.
4. Знешняя 1 унутраная крытыка крынщ.

2 [1,2,3] Рэфераты

7. Гктарычны факт 2 2 4
7.1 Пстарычны факт.

1. Разуменее катэгорьй факт у метадалогп 
пстарычнай навую.

2. Факты пстарычнай рэчаюнасщ.
3. Факты пстарычнай крынщы.
4. Навукова-пстарычныя факты.

2 2 [1,2,3]

7.2 Пстарычны факт.
1. Неапазпывюцкае разуменне факта.
2. Факт у метадалогп “фшасофп жыцця” Дыльтэя.
3. Эурыстычная канструкцыя факта Бекера.

2 2 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 2 
(тэмы 6-7)

8. Эмшрычны  ̂тэарэтычны узроуш у 
пстарычным даследаванш

2 2 4

8.1 Эмтрычны 1 тэарэтычны узроут у  ггстарычным 
даследаванш
1. Эмшрычная стадыя у пстарычным даследаванш.
2. Тэарэтычны узровень.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау
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8.2 Эмтрычны 1 тэарэтычны узроут у  ггстарычным 
даследаваннг
1. Пастаноука мэты 1 даследчых задач.
2. Пстарыяграф1чны  ̂крынщазнаучы анаиз.
3. Ашсанне прадмета даследавання.
4. Пазнанне сутнасщ прадмета даследавання.

2 2 [1,2,3] Вуснае
апытанне

9. Катэгорьп пстарычнай навуК 8 2 8
9.1 Агульнанавуковыя катэгоръи.

1. Сутнасць 1 з’явы.
2. Неабходнасць 1 выпадковасць.
3. Рэчаюнае 1 магчымае.

4 2

9.2 Канкрэтна-ггстарычныя катэгорыг.
1. «Сусветна-пстарычны»  ̂ «лакальна- 

пстарычны».
2. Пстарычная перыядызацыя.
3. Пстарычны час.
4. Пстарычная прастора.
5. Пстарычная альтэрнатыва.

4 2 Кантроль
канспектау

9.3 Катэгарыяльны апарат ггстарычнай навукг.
1. Агульнанавуковыя катэгорьй.
2. Спецыяльна-пстарычныя катэгорый.

2 4 [1,2,3]

10. Метады пстарычнага даследавання. 6 2 8
10.
1

Агульнанавуковыя метады.
1. Метады анал1зу 1 сштэзу, шдукцый  ̂дэдукцый у 

пстарычных даследаваннях.
2. Метад аналогй.
3. Метад мадэл^равання пстарычных працэсау.
4. Метад пераходу ад канкрэтнага да абстрактнага 1

2 2 [1,2,3]
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наадварот.
5. Колькасныя метады.

10.
2

Спецыялъна-г1старычныя метады.
1. Псторыка-генетычны метад.
2. Псторыка-параунальны метад.
3. Псторыка-тыпалапчны метад.
4. Псторыка-шстэмны метад.
5. Метад. кантэнт-анаизу.

2 2 [1,2,3] Кантроль
канспектау

10.
3

Канкрэтна-г1старычныя метады.
1. Псторыка-генетычны метад.
2. Рэаизацыя псторыка-параунальнага метаду.
3. Псторыка-тыпалапчны метад у пстарычных 

даследаваннях.
4. Псторыка-шстэмны метад у тлумачэнш 

пстарычных падзей.
5. Апрацоука масавых эшсталярных крынщ з 

дапамогай метаду кантэнт-анал^зу .

2 2

10.
4

Сацыялъна-пс1халаг1чны падыход у  ггстарычным 
пазнанн1.
1. Пшхалсторыя дзящнства.
2. Пшхалсторыя сацыяльных груп.
3. Пс^хаб^яграф^ .̂

2 2 [1,2,3] Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа №3 
(тэма 10)

УСЯГО: 30 10 6 38 Экзамен
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыплшы «Метадалопя пстарычнай навукЬ>
па спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя 1 грамадазнаучыя дысцыплшы 

(завочная форма атрымання адукацый)
Ну

ма
р 

ра
зд

зе
ла

, 
тэ

мы
, з

ан
ят

ка Назва раздзела, тэмы

лИГииЧ

ин«Xей
со

3 /5'й ии оЕ са
й |ей 2са кс  е Са

ма
ст

ой
на

я р
аб

от
а ейИн

к а ё х
сосЗа х № а ■«н0 щ 2 лз . 2

ЕЗ со л  щ  К

л 2 ч: з о а  с « й 5
со о ч Э- й
еЗю й Й 5

аЗОн
аЗОнаЗН

Ф
ор

мы
 ко

нт
ро

ля
 

ве
да

у

1 2 3 4 5 6 7 8
3 курс 8 4 89

1.

Спецыфжа пстарычнага пазнання
1. Уводзшы
2. Прадмет метадалогп пстарычнай навую.
3. Першыя метадалапчныя школы.
4. Прадмет пстарычнай навукй
5. Сучасныя метадалапчныя канцэпцьй.
6. Суб’ектыуна-аб’ектыуныя адносшы у 

пстарычным пазнанш.

2 20 [1,2,3]

2.

Эмшрычны 1 тэарэтычны узроуш у 
пстарычным даследаванш
1. Вызначэнне мэты 1 пастаноука даследчых задач.
2. Эмшрычная стадыя у даследаванш.

2 20 [1,2,3]
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1. Выяуленне сутнасщ вывучаемай праблемы на 
тэарэтычным узроуш.
2. Фарм^раванне канкрэтна-пстарычнай тэорьй.

2 [1,2,3] Вуснае
апытанне

3.

Агульнанавуковыя  ̂канкрэтна-пстарычныя 
катэгорьп.
1. Агульнанавуковыя катэгорыи.
2. Пстарычная крынща.
3. Пстарычны факт.
4. Лакальна-пстарычнае  ̂сусветна-пстарычнае.
5. Гстарычная перыядызацыя.
6. Пстарычны час  ̂пстарычная прастора.
7. Пстарычная альтэрнатыва.

2 20 [1,2,3]

4.

Агульнанавуковыя  ̂спецыяльна-пстарычныя 
метады.
1. Агульнанавуковыя метады.
2. Псторыка-генетычны метад.
3. Псторыка-параунальны метад.

2 16 [1,2,3]

1. Г юторыка-тыпалапчны метад.
2. Псторыка-сютэмны метад.
3. Сацыяльна-пшхалапчны падыход у пстарычным 
даследаванш.

2 13 [1,2,3] Вуснае
апытанне

Усяго 8 4 89 Экзамен
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1НФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Лггаратура
Асноуная

1. Сидорцов, В.Н. Методология истории: курс лекций / В.Н.Сидорцов. -  
Изд. 2-е, доп. -  Минск: БГУ, 2016. -  207 с.

2. Сидорцов, В.Н. Научный дискурс историка: социальная обусловленность 
и методология исследования /В.Н.Сидорцов, А.А.Приборович. -  Минск: 
Изд. центр БГУ, 2013. -  192 с.

3. Методологические проблемы истории. Под общей ред. В.Н. Сидорцова 
(соавтор). -  Минск: НТООО «ТетраСистем», 2006, -  352с.

Дадатковая
1. Барг, М.А. Категории и методы исторической науки / М.А. Барг. -  М.: 
Наука, 1984. -  342 с.
2. Блок, М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е.М. Лысенко; 
Примеч. и ст. [с. 182-231] А.Я. Гуревича [АН СССР]. -  2-е изд., доп. -  М. : 
Наука, 1986. - 254, [2] с.
3. Бродель, Ф. Очерки истории / Фернан Бродель; [пер. с фр. Э. Орловой]. -  
М. : Академический проект Альма Матер, 2015. -  223 с.
4. Гулыга А.В., Эстетика истории / АН СССР. Ин-т философии. -  М. : Наука, 
1974. -  128 с.
5. Гуревич, А.Я. Исторический синтез и Школа "Анналов" / Рос.
АН. Ин-т всеобщ. истории. -  М : Индрик, 1993. -  327, [1] с.
6. Ерофеев, Н.А. Что такое история / Н.А. Ерофеев; АН СССР. -  М. : Наука, 
1976. -  136 с.
7. Журов Ю.В., Проблемы методологии истории / Брян. гос. пед. ун-т им. 
И.Г. Петровского. -  Брянск : Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 1996. -  142, [2] с.
8. Карсавин, Л.П. Философия истории. -  СПб : Комплект, 1993. -  350, [1] с.
9. Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования / АН СССР. Отд- 
ние истории. -  М : Наука, 1987. -  439 с.
10. Коллингвуд, Р.Д. Идея истории; Автобиография / Пер. и коммент. Ю.А. 
Асеева. -  М : Наука, 1980. -  485 с.
11. Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории / А.С. Лаппо- 
Данилевский. -  СПб. : Лит. Богданова, 1910. -  Ч. 1-2.
12. Методология истории : Учеб. пособие для студентов вузов / [А.Н. 
Нечухрин, В.Н. Сидорцов, О.М. Шутова и др.; Редкол.: проф. А.Н. Алпеев и 
др.] Гуманитар.-экон. негос. ин-т, Белорус. ветвь Ассоц. "История и 
компьютер". -  Минск : ТетраСистемс, 1996. -  239 с.
13. Могильницкий, Б.Г. Введение в методологию истории. -  М : Высш. 
школа, 1989. -  174, [1] с.
14. Нечухрин, А.Н. Теоретико-методологические основы российской 
позитивистской историографии, (80-е гг. XIX в. -  1917 г.) : Монография /
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А.Н.Нечухрин; Учреждение образования "Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы". -  
Гродно : ГрГУ, 2003. -  348 с.
15. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений / М.Н. Потемкина. -  2-е изд. -  М.: 
Риор Инфра-М, 2015. -  196 с.
16. Ракитов, А.И. Историческое познание : Систем.-гносеол. подход. -  М : 
Политиздат, 1982. -  303 с.
17. Риккерт, Г. Философия истории / Генрих Риккерт; Пер. с нем. [и предисл.] 
С. Гессена; С предисл. авт. к рус. изд. -  СПб. : Д.Е. Жуковский, 1908. -  XIV, 
[2], 154, [1] с.
18. Сергейчик, Е. М. Философия истории / Е. М. Сергейчик; МВД России, С.- 
Петерб. ун-т. -  СПб. : Лань и др., 2002. -  606,[2] с.
19. Сидорцов, В.Н. Изучение личности в истории: ориентация на контент
анализ, психоанализ, дискурс-анализ / В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович. -  
Минск : Издательский центр БГУ, 2011. -  198, [1] с.
20. Сидорцов, В.Н. Методология исторического исследования : Механизм 
творчества историка / В.Н.Сидорцов. -  Минск : БГУ, 2000. -  231, [2] с.
21. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / Н.И. Смоленский. - 
4-е изд., испр. -  М. : Академия, 2012. -  270 с.
22. Теория и методология истории : конспект лекций : учебное пособие для 
студентов / [Бунькова Ю. В., Коновалов А. А., Кузьминов П. А. и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации. -  Нальчик : Изд-во КБГУ, 2016. -  94 с.
23. Теория и методология истории : учебник для вузов / Л.Е. Гринин, Л.Б. 
Алаев, А.В. Коротаев [и др.]; отв. ред.: В.В. Алексеев [и др.]; Ин-т истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН [и др.]. -  Волгоград : Учитель, 2014. -  
503, [1] с. : ил.
24. Состояние и развитие методологических исследований в исторической 
науке Республики Беларусь и Российской Федерации : сб. науч. ст. / М-во 
образования Респ. Беларусь, УО "Гродн. госуд. ун-т им. Я. Купалы"; [редкол.: 
А. Н. Нечухрин (отв. ред.), Г. В. Васюк, Е. И. Мелешко]. -  Гродно : ГрГУ, 
2008. -  297 с.
25. Тойнби, А.Д. Постижение истории : Сборник / Перевод с англ. Е.Д. 
Жаркова; [Предисл. В.И. Уколовой Послесл. Е.Б. Рашковского]. -  М : 
Прогресс. Культура, 1996. -  606, [1] с.
26. Ясперс, К. Смысл и назначение истории : [Пер. с нем.] / [Вступ. ст. П.П. 
Гайденко, с. 5-26]. -  М : Политиздат, 1991. -  527, [1] с.
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Пералж заданняу для юруемай самастойнай работы студэнтау

Тэма 1.2. Сучасныя метадалапчныя канцэпцьп.
План:
1. Татальная псторыя Ф. Брадэля.
2. Псторыя паусядзённасщ.
3. 1нтэлектуальная псторыя.
4. Г ендэрная псторыя.
5. Экалапчная псторыя.

Заданш:
1- ы узровень. Адкажыце на пытанш:

• Што новага унёс Ф.Брадэль у метадалогш пстарычнай навую?
• У чым сутнасць псторьй паусядзённасщ?
• Што ляжыць у аснове штэлектуальнай псторыи?
• Што разумеецца пад тэрмшам «гендэрная псторыя»?
• Якую ролю адыгрываюць прырода-геаграф1чныя  ̂ прырода^ялапчныя 

крынщы у пстарычным пазнанш?
2- гг узровень. Падрыхтоука рэфератау:
1. Татальная псторыя Ф.Брадэля як працяг глабальнай псторый 

М.Блока.
2. Зрабще канспект манаграфй Ф.Брадэля «Очерки истории».
3. Заканспекщруйце артыкул А. Людтке «Что такое история 

повседневности? Ее достижения и перспективы развития в Германии // 
Социальная история. Ежегодник. 1998-1999. -  М.: РОССПЭН, 1999».

3- ц  узровень. Натсанне эсэ на тэму:
1. «Роля асобы псторыка у пстарычным даследаванш».
2. «Уплыу экалогй на змест пстарычнага пазнання».
3-щ узровень
Л^таратура па тэме:

1. Бродель, Ф. Очерки истории / Фернан Бродель; [пер. с фр. Э. Орловой]. -  
Москва : Академический проект Альма Матер, 2015 [т.е. 2014]. -  223 с.

2. Гуревич А.Я., Исторический синтез и Школа "Анналов" / Рос. АН. Ин-т 
всеобщ. истории. -  М : Индрик, 1993. -  327, [1] с.

3. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений / М.Н. Потемкина. -  2-е изд. -  М.: 
Риор Инфра-М, 2015. -  196 с.

4. Сидорцов, В.Н. Методология истории: курс лекций / В.Н.Сидорцов. -  Изд. 
2-е, доп. -  Минск: БГУ, 2016. -  207 с.

5. Сидорцов, В.Н. Научный дискурс историка: социальная обусловленность и 
методология исследования /В.Н.Сидорцов, А.А.Приборович. -  Минск: 
Изд. центр БГУ, 2013. -  192 с.
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6. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / Н.И. Смоленский. 
- 4-е изд., испр. -  М. : Академия, 2012. -  270 с.

7. Теория и методология истории : конспект лекций : учебное пособие для 
студентов / [Бунькова Ю. В., Коновалов А. А., Кузьминов П. А. и др.]; М- 
во образования и науки Рос. Федерации. -  Нальчик : Изд-во КБГУ, 2016. -  
94 с.

8. Теория и методология истории : учебник для вузов / Л.Е. Гринин, Л.Б. 
Алаев, А.В. Коротаев [и др.]; отв. ред.: В.В. Алексеев [и др.]; Ин-т истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН [и др.]. -  Волгоград : Учитель, 2014. -  
503, [1] с. : ил.

Тэма 4. Сацыяльныя функцьп пстарычнай навуК
План:

1. Функцыя сацыяльнай памящ.
2. Навукова-пазнавальная функцыя пстарычнай навую.
3. Выхаваучая функцыя.
4. Палпыкайдэалапчная функцыя псторьй

Заданш:
1-ы узровень. Адкажыце на пытанш:

• Кал1 узшки сацыяльныя функцый пстарычнай навую?
• Якая з функцый у найбольшай ступеш характарызуе прыроду пстарычнага 

пазнання?
• Якая з функцый переважала у антычнай пстарыяграфй?
• Якая функцыя з’яулялася ключавой у савецкай пстарычнай навуцы?

2-гг узровень. Падрыхтоука рэфератау:
1. Роля пстарычнай навую у сучасным грамадстве.
2. Прагнастычныя магчымасщ пстарычнай навую.
3. Пстарычныя веды  ̂грамадская свядомасць.
4. Праблема аб’ектыунасщ пстарычнага пазнання  ̂палпыкайдэалапчная 
функцыя псторый.

3-Ц узровень. Натсанне эсэ на тэму:
1. Уплыу пстарычных ведау на сучасны стан грамадства.
2. Ц  магчымы прагноз на будучыню сродкам^ пстарычнай навую?
3. Пстарычныя веды 1 фарм1раванне пачуцця патрыятызму у школьшкау.
4. Палпыкайдэалапчная функцыя як пагроза аб’ектыунасщ у 
пстарычным пазнанш.

Л^таратура па тэме:
1. Гулыга А.В., Эстетика истории / АН СССР. Ин-т философии. -  М. : 

Наука, 1974. -  128 с.
2. Коллингвуд, Р.Д. Идея истории; Автобиография / Пер. и коммент. Ю.А. 

Асеева. -  М : Наука, 1980. -  485 с.
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3. Могильницкий, Б.Г. Введение в методологию истории. -  М : Высш. 
школа, 1989. -  174, [1] с.

4. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений / М.Н. Потемкина. -  2-е изд. -  М.: 
Риор Инфра-М, 2015. -  196 с.

5. Сидорцов, В.Н. Методология истории: курс лекций / В.Н.Сидорцов. -  
Изд. 2-е, доп. -  Минск: БГУ, 2016. -  207 с.

6. Сидорцов, В.Н. Научный дискурс историка: социальная обусловленность 
и методология исследования /В.Н.Сидорцов, А.А.Приборович. -  Минск: 
Изд. центр БГУ, 2013. -  192 с.

7. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории : учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования / Н.И. 
Смоленский. - 4-е изд., испр. -  М. : Академия, 2012. -  270 с.

8. Теория и методология истории : конспект лекций : учебное пособие для 
студентов / [Бунькова Ю. В., Коновалов А. А., Кузьминов П. А. и др.]; М- 
во образования и науки Рос. Федерации. -  Нальчик : Изд-во КБГУ, 2016. 
-  94 с.

9. Теория и методология истории : учебник для вузов / Л.Е. Гринин, Л.Б. 
Алаев, А.В. Коротаев [и др.]; отв. ред.: В.В. Алексеев [и др.]; Ин-т 
истории, археологии и этнографии ДВО РАН [и др.]. -  Волгоград : 
Учитель, 2014. -  503, [1] с. : ил.

10. Ясперс, К. Смысл и назначение истории : [Пер. с нем.] / [Вступ. ст. П.П. 
Гайденко, с. 5-26]. -  М : Политиздат, 1991. -  527, [1] с.

Тэма 5.2. Прынцыпы пстарычнай навукь
План:

1. Нямецю пстарызм канца XIX -  пачатку XX ст.
2. Праблема рэал1зацьи прынцыпу аб’ектыунасщ у пстарычным 

даследаванш.
3. Распрацоука неаканщянскай метадалопяй акшялапчнага метаду.
4. Прынцып партыйна-класавага падыходу у пстарычных даследаваннях.

Заданш:
1- ы узровень. Адкажыце на пытанш:

• Якая фундаментальная щэя ляжала у аснове нямецкага пстарызму канца 
Х1Х -  пачатку ХХ ст.?

• На чым баз1руецца рэал1зацыя прынцыпу аб’ектыунасщ у пстарычным 
даследаванш?

• Якая метадалапчная школа распрацавала прынцып каштоунаснага 
падыходу?

• Хто першы з навукоуцау падзял1у грамадства на класы?
2- гг узровень. Падрыхтоука рэфератау:

1. Вартасць 1 недахопы нямецкага пстарызму канца Х1Х ст.
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2. Макс Вебер 1 праблема рэаизацьй прынцыпу аб’ектыунасщ.
3. Р. Рыкерт  ̂рэал^зацыя акшялапчнага метаду у пстарычным даследаванш.
4. У.Ленш 1 праблема рэ^изацый прынцыпу партыйна-класавага падыходу у 
пстарычным пазнанш.

3-ц узровенъ. Практычнае прымяненне атрыманых ведау:
• Яюм чынам Вы рэал^завал^ прынцып пстарызму пры натсанш курсавой 

работы?
• На падставе чаго рэаизаваны прынцып аб’ектыунасщ у курсавой рабоце?
• У яюх частках курсавой работы у найбольшай ступеш выкарыстоуваецца 

прынцып каштоунаснага падыходу?

Лтаратура па тэме:
1. Методологические проблемы истории : учебное пособие для студентов, 

магистрантов и аспирантов исторических и философских специальностей 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования /
B. Н.Сидорцов и др.; под общей редакцией В.Н.Сидорцова. -  Минск : 
ТетраСистемс, 2006. -  348 с.

2. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений / М.Н. Потемкина. -  2-е изд. -  М.: 
Риор Инфра-М, 2015. -  196 с.

3. Риккерт, Г. Философия истории / Генрих Риккерт; Пер. с нем. [и предисл.]
C. Гессена; С предисл. авт. к рус. изд. -  СПб. : Д.Е. Жуковский, 1908. -  
XIV, [2], 154, [1] с.

4. Сидорцов, В.Н. Методология истории: курс лекций / В.Н.Сидорцов. -  Изд. 
2-е, доп. -  Минск: БГУ, 2016. -  207 с.

5. Сидорцов, В.Н. Научный дискурс историка: социальная обусловленность и 
методология исследования /В.Н.Сидорцов, А.А.Приборович. -  Минск: 
Изд. центр БГУ, 2013. -  192 с.

6. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / Н.И. Смоленский. 
- 4-е изд., испр. -  М. : Академия, 2012. -  270 с.

7. Состояние и развитие методологических исследований в исторической 
науке Республики Беларусь и Российской Федерации : сб. науч. ст. / М-во 
образования Респ. Беларусь, УО "Гродн. госуд. ун-т им. Я. Купалы"; 
[редкол.: А. Н. Нечухрин (отв. ред.), Г. В. Васюк, Е. И. Мелешко]. -  
Гродно: ГрГУ, 2008. -  297 с.

8. Теория и методология истории : конспект лекций : учебное пособие для 
студентов / [Бунькова Ю. В., Коновалов А. А., Кузьминов П. А. и др.]; М- 
во образования и науки Рос. Федерации. -  Нальчик : Изд-во КБГУ, 2016. -  
94 с.

9. Теория и методология истории : учебник для вузов / Л.Е. Гринин, Л.Б. 
Алаев, А.В. Коротаев [и др.]; отв. ред.: В.В. Алексеев [и др.]; Ин-т истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН [и др.]. -  Волгоград : Учитель, 2014. -  
503, [1] с. : ил.
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫ1 ПА АРГАН1ЗАЦЫ1 I 
ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАУ ПА 
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛ1НЕ «МЕТАДАЛОГ1Я Г1СТАРЫЧНАЙ 
НАВУК1»

Мэтай метадычных рэкамендацый з’яуляецца павышэнне эфектыунасщ 
вучэбнага працэсу, у тым л1ку дзякуючы самастойнай рабоце, у якой студэнт 
становщца актыуным суб’ектам навучання, што азначае:

- здольнасць займаць у навучанш актыуную пазщыю;
- магчымасць мабшзаваць штэлектуальныя 1 валявыя намаганш для 

дасягнення вучэбных мэтау;
- уменне праектаваць, планаваць 1 прагназаваць вучэбную дзейнасць;
- звычку шщыяваць сваю пазнавальную дзейнасць на аснове унутранай 

станоучай матывацый;
- усведамленне сва1х патэнцыяльных вучэбных магчымасцяей 1 пс1халапчную 

падрыхтаванасць скласщ праграму дзейнасщ па самаразвщцю.

В1ды самастойнай работы студэнтау

Рэпрадуктыуная самастойная 
работа

Самастойнае азнаямленне, прагляд, 
канспектаванне вучэбнай лггаратуры, 
праслухоуванне лекцый, завучванне, 
пераказ, запамшанне, штэрнэт-рэсурсы, 
паутарэнне вучэбнага матэрыялу

Пазнавальна-пошуквая 
самастойная работа

Падрыхтоука паведамленняу, дакладау, 
выступленняу на семшарсюх 1 

практычных занятках, падбор лйаратуры 
па праблемах дысцыплшы, натсанне 
рэфератау, кантрольных, курсавых работ 1 

шттт.
Творчая самастойная работа Падрыхтоука тэзюау 1 навуковых 

артыкулау, удзел у навукова-даследчай 
рабоце, падрыхтоука дыпломнай работы 
(праекта), удзел у студэнцкай навуковай 
канферэнцьй, студэнцкай навукова- 
даследчай лабараторьй

Аргашзацыя кантролю самастойнай работы
Для паспяховага выканання самастойнай работы студэнтау неабходна 

планаванне 1 кантроль з боку выкладчыкау. Аудыторная самастойная работа 
выконваецца студэнтам1 на лекцыях, семшарсюх занятках, таму выкладчык 
павшен загадзя пабудаваць сютэму самастойнай работы з улшам яе форм, 
мэты, адб1раючы вучэбную 1 навуковую шфармацыю 1 сродю камушкацый, 
прадумваючы ролю студэнта у гэтым працэсе 1 свой удзел у 1м.
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Пытанш для самастойнай працы студэнтау, названыя у рабочай 
праграме дысцыплшы, прапануюцца выкладчыкам1 у пачатку вывучэння 
дысцыплшы.

Змест дзейнасщ выкладчыка  ̂студэнта пры выкананш самастойнай
работы

Асноуныя
характарыстыю

Дзейнасць выкладчыка Дзейнасць студэнтау

Мэта
выканання СР

-тлумачыць мэту 1 сэнс 
выканання СР;
-дае разгорнуты шструктаж аб 
патрабаваннях, прад’яуляемых 
да СР 1 спосабах яе выканання; 
-дэманструе узор СР

-разумее 1 прымае мэту 
СР як асобасна 
значную;
-знаёмщца з 
патрабаванням1 да СР

Матывацыя -раскрывае тэарэтычную 1 

практычную значнасць 
выканання СР, тым самым 
фарм1руе у студэнта 
пазнавальную патрэбу 1 

гатоунасць да выканання СР; 
матывуе студэнта на дасягненне 
поспеху

-фарм1руе уласную 
пазнавальную патрэбу 
у выкананш СР; 
-фарм1руе устаноуку 1 

прымае рашэнне аб 
выкананш СР

Караванне -ажыццяуляе юраванне шляхам 
мэтанаюраванага уздзеяння на 
працэс выканання СР;
-дае агульныя арыенщры 
выканання СР

-на аснове валодання 
абагульненым прыёмам 
сам ажыццяуляе 
юраванне СР (праектуе, 
плануе, рацыянальна 
размяркоувае час 1 г.д.)

Кантроль 1

карэкцыя
выканання

-ажыццяуляе папярэдш 
кантроль, як1 прадугледжвае 
выяуленне зыходнага узроуню 
гатоунасщ студэнта да 
выканання СР;
-ажыццяуляе вышковы кантроль 
канчатковага вышку выканання 
СР

-ажыццяуляе бягучы 
аперацыйны 
самакантроль за ходам 
выканання СР; 
-выяуляе, анашзуе 1 

выпрауляе дапушчаныя 
памылку уносщь 
карэктывы у работу, 
адсочвае ход 
выканання СР;
-вядзе пошук 
аптымальных спосабау 
выканання СР; 
-ажыццяуляе 
рэфлекшунае стауленне 
да уласнай дзейнасщ;
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-ажыццяуляе вышковы 
самакантроль вышку 
СР

Ацэнка -на аснове параунання вышку з 
узорам, загадзя зададзеным1 

крытэрам дае ацэнку СР; 
-выяуляе тыповыя памылю, 
падкрэсл1вае станоучыя 1 

адмоуныя баю, дае метадычныя 
парады па выкананш СР, 
намячае далейшыя шлях1 

выканання СР;
-устанаул1вае узровень 1 

вызначае прагрэс студэнта, 
фарм1руе у яго матывацыю 
дасягнення поспеху у вучэбнай 
дзейнасщ

-на аснове суаднясення 
вышка з мэтай дае 
самаацэнку СР, сва1м 
пазнавальным 
магчымасцям, 
здольнасцям 1 якасцям

Пазааудыторная самастойная работа студэнтау (далей самастойная 
праца) -  планаваная вучэбная, вучэбна-даследчая, навукова-даследчая 
дзейнасць студэнтау, якая ажыццяуляецца у пазааудыторны час па заданш 1 

пры метадычным юраунщтве выкладчыка, але без яго непасрэднага удзелу. 
Яна уключае у сябе:

- падрыхтоуку да аудыторных заняткау (лекцый, практычных, 
семшарсюх 1 шш.) 1 выкананне адпаведных заданняу;

- самастойную работу над асобным1 тэмам1 навучальных дысцыплш у 
адпаведнасщ з вучэбна-тэматычным1 планам^

- натсанне рэфератау, дакладау, эсэ;
- выкананне тсьмовых кантрольных 1 курсавых работ;
- падрыхтоуку да ушх в(дау кантрольных выпрабаванняу, у тым лшу да 

залжау;
- удзел у навуковых 1 навукова-практычных канферэнцыях, семшарах, 

кангрэсах 1 т.п.
Выкананне любога вщу самастойнай работы прадугледжвае 

праходжанне студэнтам1 наступных этапау:
- вызначэнне мэты самастойнай работы;
- канкрэтызацыя пазнавальнай (праблемнай або практычнай) задачы;
- самаацэнка гатоунасщ да самастойнай працы па рашэнш пастауленай 

задачы;
-выбар адэкватнага спосабу дзеянняу, я к  вядзе да вырашэння задачы 

(выбар шляхоу 1 сродкау для яе рашэння);
- планаванне (самастойна щ з дапамогай выкладчыка) самастойнай 

работы па рашэнш задачы;
- рэал1зацыя праграмы выканання самастойнай работы.
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Метадычныя парады  ̂рэкамендацьп да заданняу

Усе тыпы заданняу, што выконваюцца студэнтам1, у тым лшу у працэсе 
самастойнай работы, так щ шакш утрымл1ваюць устаноуку на набыццё 1 

замацаванне Дзяржауным адукацыйным стандартам вышэйшай адукацый 
аб’ёму ведау, а таксама на фарм1раванне у рамках гэтых ведау некаторых 
навыкау разумовых аперацый -  уменне ацэньваць, анал1заваць, 
парауноуваць, каментаваць 1 г.д. Некаторыя заданш патрабуюць тлумачэння:

1. Пракаментаваць выказванне -  растлумачыць, якая 1дэя пакладзена ва 
урыуку, аб якой пазщьй яе аутара яна сведчыць.

2. Параунаць -  выявщь падабенства 1 адрозненне пазщый па пэуных 
прыкметах.

3. Абгрунтаваць адзш з некальюх прапанаваных варыянтау адказу - 
прывесщ аргументы на карысць правшьнасщ выбранага варыянту адказу 1 

паказаць, у чым памылковасць шшых варыянтау.
4. Аргументаваць (абгрунтаваць, даказаць, растлумачыць) адказ.
5. Правесщ анал1з -  раскласщ вывучаемыя з’явы на складовыя частю, 

супаставщь 1х з мэтай выяулення у 1х штотнага 1 неабходнага.
6. Тэзюна выкласщ щэю, канцэпцыю, тэорыю -  з выкарыстаннем 

матэрыялу вучэбных дапаможшкау 1 шшай л1таратуры, коратка, але не у 
шкоду зместу сфармуляваць асноуныя палажэнш вучэння.

7. Адлюстраваць схематычна -  значыць раскрыць змест адказу у 
выглядзе таблщы, малюнка, дыяграмы 1 шшых граф1чных формау.

Важным складшкам самастойнай пазааудыторнай падрыхтоую 
з’яуляецца праца з лггаратурай па ус1х в(дах заняткау: семшарсюх, 
практычных, пры падрыхтоуцы да залшау, экзаменау, тэсщравання, удзелу у 
навуковых канферэнцыях.

Уменне працаваць з лггаратурай азначае навучыцца асэнсавана 
карыстацца крынщамй Перш чым прыступщь да засваення навуковай 
лыаратуры, рэкамендуецца чытанне падручшкау 1 навучальных
дапаможшкау.

Вывучэнне навуковай, вучэбнай 1 шшай лыаратуры патрабуе вядзення 
працоуных зашсау.

Форма зашсау можа быць вельм1 разнастайнай: просты або разгорнуты 
план, тэзшы, цытаты, канспект. Студэнтам рэкамендуецца самастойна 
выконваць даклады, шдывщуальныя шсьмовыя заданш 1 практыкаванш, 
прапанаваныя пры падрыхтоуцы да семшарсюх заняткау. Праца, звязаная з 
рашэннем гэтых задач 1 практыкаванняу, уяуляе сабой в(д штэлектуальнай 
практычнай дзейнасщ. Яна спрыяе выпрацоуцы умення 1 звычю рабщь што- 
небудзь правшьна, а таксама замацаванню навыкау 1 ведау па праблеме.

Метадычныя рэкамендацый па нашсанш шсьмовых, навукова- 
даследчых работ студэнтау

Натсанне шсьмовых навукова-даследчых работ студэнтау вырашае 
шэраг задач:
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- навучанне студэнтау самастойнаму пошуку 1 адбору вучэбнай 1 

спецыяльнай навуковай лггаратуры па прадмеце;
- прывщцё навыкау рэферыравання навуковых артыкулау па 

праблематыцы вывучаемых дысцыплш;
- выпрацоука уменняу падрыхтоук1 рэфератау, дакладау, выступау 1 

паведамленняу;
- набыццё вопыту выступленняу з дакладам1 на семшарсюх занятках;
- сютэматызацыя, замацаванне 1 пашырэнне тэарэтычных 1 практычных 

ведау 1 навыкау па вывучаемых дысцыплшах;
- далучэнне студэнтау да вырашэння праблемных пытанняу па абранай 

тэме работы;
- навучанне студэнтау выкладаць матэрыял у выглядзе стройнай 

сютэмы тэарэтычных палажэнняу, звязаных лапчнай паслядоунасцю 1 

падмацаваных прыкладам! з практыю.
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Пералж выкарыстоуваемых сродкау дыягностыК вынжау вучэбнай
дзейнасщ студэнтау

Для кантроля якасщ адукацьи выкарыстоуваюцца наступныя сродю 

дыягностыю:

- крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты па асобных раздзелах дысцыплшы  ̂

дысцыплше у цэлым;

- вуснае апытанне у час заняткау;

- ацэнка рэфератау па асобных раздзелах дысцыплшы з выкарыстаннем 

манаграф^чнай  ̂перыядычнай лгаратуры;

- рэйтынгавые кантрольныя работы;

- шсьмовы экзамен.
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Крытэрьп ацэнкл ведау студэнтау (экзамен)

1нтэргальная 10-бальная шкала ацэнк вучэбных дасягненняу 
навучэнцау

0 балау. Адсутнасць адказа або адмова ад адказу.

Шзю узровень (рэцэптыуны)
1 бал. Узнаванне аб’екта вывучэння, распазнанне асобных вядомых 

тэрмшау 1 фактау, праяуленне 1мкнення пераадолець вучэбныя цяжкасщ, 
праявы спуацыйнага штарэсу да вучобы 1 прадмету.

2 бала. Узнаванне аб’екта вывучэння, распазнанне вызначэнняу, 
структурных элементау ведау, праяуленне валявых намаганняу 1 матывацыя 
вучэння.

Здавальняючы (рэцэптыуна-прадукцыйны)
бала. Няпоунае узнауленне праграмнага матэрыялу на узроун1 памяц1, 

наяунасць сутных, але пераадоленых з дапамогай выкладчыка памылак, 
праявы спуацыйнага штарэсу да вучобы 1 прадмету.

4 бала. Асваенне вучэбнага матэрыялу на рэпрадукцыйным узроуш 1 

няпоунае яго узнауленне, наяунасць памылак, яюя можна паправщь пры 
дадатковых пытаннях выкладчыка.

Сярэдш (рэпрадукцыйна-прадукцыйны)
5 балау. Усвядомленае узнауленне праграмнага вучэбнага матэрыялу, у 

тым л1ку рознай ступеш складанасщ з нязначным1 памылкам1, цяжкасщ у 
прымяненш асобных спецыяльных уменняу 1 навыкау, защкауленасць у 
вучобе 1 дасягненш вышкау.

6 балау. Поунае узнауленне праграмнага матэрыялу з нязначным1 

памылкам1, прымяненне ведау у знаёмай спуацый па узору, прымяненне 
спецыяльных, агульнавучэбных 1 штэлектуальных уменняу 1 навыкау з 
нязначнай дапамогай выкладчыка, настойл1васць 1 1мкненне пераадолеваць 
цяжкасщ.

Дастатковы (прадукцыйны)
7 балау. Валоданне праграмным вучэбным матэрыялам, у тым лшу 1 

рознай ступеш цяжкасщ, уменне валодаць 1м у знаёмай спуацый, наяунасць 
адзшкавых неютотных памылак у дзеяннях; самастойнае прымяненне 
спецыяльных, агульнавучэбных 1 штэлектуальных уменняу 1 навыкау; праява 
1мкненняу да творчага пераносу ведау, аргашзаванасщ, самакрытычнасщ, 
рэфлексй.

8 балау. Валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 1 аперыраванне 
1м у знаёмай 1 незнаёмай спуацыях; наяунасць адзшых неютотных памылак у 
дзеяннях, самастойна выпрауляемых навучэнцам; наяунасць вопыту творчай 
дзейнасщ; праявы добрасумленнасщ, адказнасщ, самаацэнкг

Высок! (прадуктыуны творчы)
9 балау. Свабоднае валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 

рознай ступеш цяжкасщ у незнаёмай спуацьй; выкананне заданняу творчага 
характару, высою узровень самастойнасщ 1 эрудыцыг
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10 балау. Свабоднае валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 
рознай ступеш цяжкасщ з выкарыстаннем звестак з шшых вучэбных 
дысцыплш; уменне усвядомлена 1 аператыуна трансфармаваць атрыманыя 
веды для вырашэння праблем у нестандартных спуацыях; праявы 
мэтанаюраванасщ, адказнасщ, пазнавальнай актыунасщ, творчых адносш да 
вучобы.
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Пр а т а к о л  у з г а д н е н н я  в у ч э б н а й  п р а г р а м ы

Назва
дысцыплшы, з 

якой
патрабуецца
узгадненне

Назва кафедры Прапановы аб зменах у 
змесце вучэбнай 
праграмы установы 
вышейшай адукацьй па 
вучэбнай дюцыплше

Рашэнне, 
прынятае 
кафедрай, 
распрацаваушай 
вучэбную 
праграму (з 
указаннем даты 1 

нумару пратакола)
Псторыяграф1я

псторы!
Псторый 
Беларус 1 

славянсюх 
народау

Тэма:
«Псторыяграф1чны 1 

крынщазнаучы анал1з» 
разглядаецца не поуна, 
яна больш падрабязна 
вывучаецца у вучэбнай 
дысцыплше 
“Псторыяграф1я 
ПСТОрыЙ.”

Пр. № 9 ад 
28.03.2017г.
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