
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

История Беларуси 

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

Курс обучения 2 
Семестр обучения 3 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

44 

лекционные 24 
семинарские 20 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2 

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

Изучается период нахождения белорусских земель в составе Речи 
Посполитой и вхождения в состав Российской империи. Анализируются  
социально-экономические и общественно-политические процессы, 
культурное и этноконфессиональное развитие: войны и социально-
политические конфликты середины XVII - первой половине XVIII вв: 
казацко-крестьянская, война России с Речью Посполитой, гражданская война 
в ВКЛ, Беларусь в Северной войне; политический кризис и разделы Речи 
Посполитой, восстание под руководством Т. Костюшко (1794 г.); вхождение 
белорусских земель в состав Российской империи; культура Беларуси во 
второй половине XVII – XVIII вв.; политика царизма в Беларуси в конце 
XVIII – начале XIX вв.; война 1812 г. на территории Беларуси; общественно-
политическое движение. Декабристы, Филоматы. Филореты. Виленская 
Ассоциация. Восстание 1830-1831 гг.; социально-экономическое развитие 
Беларуси в первой половине XIX вв.; образование и культура Беларуси в 
конце XVIII – первой половине XIX 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 2 
Семестр навучання 3 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

44 

лекцыйныя 24 
семінарскія 20 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 2 

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

Вывучаецца перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы 
Паспалітай і ўваходжання ў склад Расійскай імперыі. Аналізуюцца 
сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы, культурнае і 
этнаканфесійных развіццё: войны і сацыяльна-палітычныя канфлікты 
сярэдзіны XVII - першай палове XVIII стст: казацка-сялянская, вайна Расіі з 
Рэччу Паспалітай, грамадзянская вайна ў ВКЛ, Беларусь у Паўночнай вайне; 
палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай, паўстанне пад кіраўніцтвам Т. 
Касцюшкі (1794 г.); ўваходжанне беларускіх зямель у склад Расійскай 
імперыі; культура Беларусі ў другой палове XVII - XVIII стст .; палітыка 
царызму ў Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XIX стст .; вайна 1812 г. на 
тэрыторыі Беларусі; грамадска-палітычны рух. Дзекабрысты, філаматы,  
філарэты. Віленская Асацыяцыя. Паўстанне 1830-1831 гг .; сацыяльна-
эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX стст .; адукацыя і 
культура Беларусі ў канцы XVIII - першай палове XIX стст. 

 

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

 


