
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

История Беларуси 

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

Курс обучения 1 
Семестр обучения 2 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

52 

лекционные 36 
семинарские 16 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен   
Количество кредитов 4 

УМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/205 
Содержание дисциплины 

Изучается период со времени образования ВКЛ до середины XVII в. 
Рассматриваются вопросы формирования Великого княжества Литовского и 
вхождения в его состав белорусских земель; внешняя политика ВКЛ при 
Гедимине, Ольгерде, Витовте и других великих князьях; феодальные 
отношения на белорусских землях в XIV-XVII вв., развитие фольварочно-
барщинной системы; административно-территориальное деление 
белорусских земель в составе ВКЛ; законодательство и государственное 
управление в ВКЛ; процесс формирования белорусской народности; 
развитие и рост городов в XIV-XVII вв., торговли,  Магдебургское право; 
внешняя политика ВКЛ в XV-XVI веках, войны с Московской державой; 
Люблинская уния и борьба за сохранение независимости ВКЛ после ее 
принятия; религиозная жизнь, культура и искусство на белорусских землях в 
XIV-XVII вв. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 

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

дысцыпліны 
Курс навучання 1 
Семестр навучання 2 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

52 

лекцыйныя 36 
семінарскія 16 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен   
Колькасць крэдзітаў 4 

ВМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/205 
Змест дысцыпліны 

Вывучаецца перыяд з часу ўтварэння ВКЛ да сярэдзіны XVII ст. 
Разглядаюцца пытанні фарміравання Вялікага княства Літоўскага і 
ўваходжання ў яго склад беларускіх зямель; знешняя палітыка ВКЛ пры 
Гедыміне, Альгердзе, Вітаўце і іншых вялікіх князях; феадальныя адносіны 
на беларускіх землях у XIV-XVII стст., развіццё фальваркова-паншчыннай 
сістэмы; адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне беларускіх зямель у 
складзе ВКЛ; заканадаўства і дзяржаўнае кіраванне ў ВКЛ; працэс 
фарміравання беларускай народнасці; развіццё і рост гарадоў у XIV-XVII 
стст., гандлю, Магдэбургскае права; знешняя палітыка ВКЛ у XV-XVI 
стагоддзях, войны з Маскоўскай дзяржавай; Люблінская унія і барацьба за 
захаванне незалежнасці ВКЛ пасля яе прыняцця; рэлігійная жыццё, культура 
і мастацтва на беларускіх землях у XIV-XVII стст. 

 

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

 


