
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

История культуры Беларуси  

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

Курс обучения 3 
Семестр обучения 6 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

50 

лекционные 30 
семинарские 20 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 1 

УМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/249 
Содержание дисциплины 

В предмете изучается период с древнейших времен до наших дней. 
Рассматриваются вопросы: появление первых верований у древних славян, 
быт и обрядность в дохристианскую эпоху; кривичи, дреговичи и радимичи, 
появление христианства на Руси, его влияние на развитие письменности, 
архитектуры, культуры; зарождение городов, ремесла и торговли, развитие 
культуры, письменности и архитектуры в IX-XIII вв.; общественные и 
политические идеи белорусско-литовских летописей, мыслители периода 
раннего средневековья и их идеи; развитие культуры и формирование 
белорусской народности в эпоху Великого княжества Литовского, 
архитектура и письменность; Реформация и Возрождение, Контрреформация;  
развитие культуры, архитектуры и письменности в XVI-XIX вв.; события 
начала XX в. и их влияние на развитие белорусской культуры; культура, 
литература, искусство в 1920-1930 гг. в Советской и Западной Беларуси; 
возрождение духовной и культурной жизни в послевоенный период; развитие 
белорусской культуры, искусства, литературы и архитектуры в 1950-80-е 
годы; культурные достижения в Республике Беларусь на современном этапе. 

 

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



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 

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

дысцыпліны 
Курс навучання 3 
Семестр навучання 6 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

40 

лекцыйныя 30 
семінарскія 20 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 1 

ВМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/249 
Змест дысцыпліны 

У прадмеце вывучаецца перыяд са старажытных часоў да нашых дзен. 
Разглядаюцца пытанні: з’яўленне першых вераванняў у старажытных славян, 
быт і абрадавасць у дахрысціянскія часы; крывічы дрыгавічы і радзімічы, 
з’яўленне хрысціянства на Русі, яго ўплыў на развіцце пісьменства, 
архітэктуры, культуры; зараджэнне гарадоў, рамяства і гандлю, развіцце 
культуры, пісьменства і архітэктуры ў IX-XIII стст.; грамадскія і палітычныя 
ідэі беларуска-літоўскіх летапісаў, мысляры перыяда ранняга сярэднявечча і 
іх ідэі; развіцце культуры і фарміраванне беларускай народнасці ў часы 
Вялікага княства Літоўскага, архітэктура і пісьменства; Рэфармацыя і 
Адраджэнне, Контррэфармацыя; развіцце культуры, архітэктуры і 
пісьменства ў XVI-XIX стст.; падзеі пачатку XX ст. і іх ўплыў на развіцце 
беларускай культуры; культура, літаратура і мастацтва ў 1920-1930-я гг. ў 
Савецкай і на Заходняй Беларусі; адраджэнне духоўнага і культурнага жыцця 
ў пасляваенны час; развіцце беларускай культуры, мастацтва, літаратуры і 
архітэктуры ў 1950-1980-я гады; культурныя дасягненні ў Рэспубліцы 
Беларусь на сучасным этапе. 

 

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

 

 

 


