
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

Методология исторической науки 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 3 
Семестр обучения 5 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

46 

лекционные 34 
семинарские 12 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен   
Количество кредитов 3,5 

УМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/263 
Содержание дисциплины 

Методология исторической науки представляет собой теоретический и 
организационный фундамент научно-исследовательской деятельности 
историка. В ходе изучения дисциплины рассматриваются социальные 
функции исторической науки, ее предмет, разные подходы к определению 
предмета методологии, особенности объекта исторической науки и 
специфика его познания по сравнению с естествознанием. Изучается 
структура исторического исследования, особое внимание уделяется 
принципам исторического исследования (историзма, объективности, 
ценностного подхода), современному научному категориальному аппарату, 
общенаучным (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
моделирование, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот и 
др.) и специально-историческим методам (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный, контент-
анализ и др.), как эффективному инструменту в познании истории. При 
изучении курса теоретический материал переводится в практическую 
плоскость. 
 

Заведующий кафедрой истории Беларуси 
и славянских народов        А.Ф.Великий 

 

 

 

 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля) Метадалогія гістарычнай навукі 
Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 

дысцыпліны 
Курс навучання 3 
Семестр навучання 5 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

46 

лекцыйныя 34 
семінарскія 12 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен  
Колькасць крэдзітаў 3,5 

ВМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/263 
Змест дысцыпліны 

Метадалогія гістарычнай навукі ўяўляе сабой тэарэтычны і 
арганізацыйны фундамент навукова-даследчай дзейнасці гісторыка. У ходзе 
вывучэння дысцыпліны разглядаюцца сацыяльныя функцыі гістарычнай 
навукі, яе прадмет, розныя падыходы да вызначэння прадмета метадалогіі, 
асаблівасці аб’екта гістарычнай навукі і спецыфіка яго пазнання ў параўнанні 
з прыродазнаўствам. Вывучаецца структура гістарычнага даследавання, 
асаблівая ўвага надаецца прынцыпам гістарычнага даследавання (гістарызму, 
аб’ектыўнасці, каштоўнаснаму падыходу), сучаснаму навуковаму 
катэгарыяльнаму апарату, агульнанавуковым (аналіз і сінтэз, індукцыя і 
дэдукцыя, аналогія, мадэліраванне, узыходжанне ад канкрэтнага да 
абстрактнага і наадварот і інш.) і спецыяльна-гістарычным метадам 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-сістэмны, кантэнт-аналіз і інш.), як эфектыўнаму інструменту ў 
пазнанні гісторыі. Пры вывучэнні курса тэарэтычны матэрыял пераводзіцца ў 
практычную плоскасць. 

 

Загадчык кафедры гісторыі Беларусі   
і славянскіх народаў         А.Ф.Вялікі 

 


