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Т ЛУМА ЧАЛЬНАЯ ЗАПIСКЛ 

Прадметам вьшучэння дысцыплiны "Помнiкi l'icтopыi культуры" 
з'яулясцца сукугшасць матэрыяльных i духоуных каштоуш1с1Lяу створш1ых 
беларускiм народам за усю сваю шматвекавую гiсторыю. i~н скiраваны 11а 
напrыблснпс ведау студэнтау аб гiсторыi i культуры сваёй Ра;Lзiмы, р<--пумс1111с 
яс важнага месца у рамках еурапейскай цывiлiзацыi, ра·тiщLё у ix начуrщя 
IIатрыятызма i гонару за слаунае мiнулас Беларусi. 

Мэта выкладання вучэбнай дысцыплшы вы:шачана у трышшым 
вывучэннi усяго комплекса айчынных матэрыялыrых i духоуных каштоунасILСЙ, 
вы:шачэшrя ix сутнасцi i спецыфiкi, а таксама шляхоу выкарыста~шя у 
турысцкай справе. 

Задача вывучэння вучэбнай дысцыплiны заключас1ща у щкяп1сш1i у 
студэнтау дакладнага разумення сутпасцi i спецыфiкi аf:iчьшнай I'iсторыка
культурпай спадчыны праз параунальна-гiстарычны анашз J1paipca яс 
фармавання у кантэксце эвалюцьп агульпаеурапсйскай цывшпацый11ай 
11расторы. 

У вынiку вывучэння дысцыплiны студэпты навiш1ы: 
ВЕДАЦЬ: 

• 
• 

перыядызацыю развiцця айчынпага дойлiдства i маслщтва; 
характэрныя рысы асобных стыляу; 

• адметнасцi айчыннай гiсторыка-культурпай спадчыны; 
• сучасны стан помнiкау. 

УМЕЦЬ: 

• самастойна ахарактарызаваць найбольш важныя acaбJJiвacцi 
асобных шэдэурау архiтэктуры i мастацтва; . . • згрушраваць ix па стылявых,тыпавых адмспrаснях 

гiсторыка-геаграфiчных прызнаках; 

• прааналiзаваць адметнасцi эвалюцыi у I:>c1iapyci асобных 
культурных традьщый; 

• абгруптаваць свае выс1ювы па тых цi iшных ас11сктах нршска 
фармiравання айчьшнай гiсторыка-культурнай с1шлчы11ы. 

МЕЦЬ НАВЫК!: 

• самастойнага вывучэння асобных помпiкау 
культуры з вызначэннем ix значэння i перспектыу; 

• апалiзу гiстарыяграфii па тэме курса; 

. . 
l'ICTO]JЫI 

Дысцыплiна "Помнiкi гiсторыi i культуры" прадуп1елжвас усЯI'О I'a;пi1r -
134, з ix аудыторных гадзiн - 52 (лскцыi - 26, практычныя зашrткi - 26 ). 
Р·жамепдаваная форма кантроля - экзамен. 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ Назва тэмы Лудыторныя ·1а1опк1 

у сно Jlc1щыi Сс~1i11ары 

·- ·------·-,__ -
1. 'Лгульная характарыстыка курса «Помнiкi гiсторыi i 

культуры'' ' ' -L, -
-

2. Дакумснтальныя помнiкi Беларусi 

2 2 -

3. Этнаграфiч11ыя помнiкi Беларусi 

4 2 ' 
4. Помнiкi псршабытнага ладу на тэрыторыi сучаснай 

Беларусi 2 - 2 

5. 1 [омнiкi дойлiдства i мастацтва Беларусi 
IX - XIII ст. 4 2 ') 

6. Раманскi стыль у помнiках Беларусi 

4 2 2 ·-
7. Помнiкi готыкi у Беларусi 

4 2 ') -·--------
8. Помнiкi перыяду Лдраджшня (Рэ11сса11са) у Бсларусi 

'i 2 
., 
-

1) 
\_,! 

1 

9. l)арока i ракако у помнiках Беларусi 
4 2 2 

10. Помнiкi класiцызму у Беларусi канца {/) 
• 4 2 2 

11. Помнiкi рамантызму у Беларусi 

4 2 ' 
12. Эклсктыка i мадэрн у айчынных помнiках 

--13. Рювiццё айчыннай архiтэктуры i мастацтва у 
м1жваенны перыяд 4 2 ') 

-

14. I3ялiкая Айчынная вайна у помнiках i мемарыялах 
2 - 2 

15. Помнiкi архiтэктуры i мастацтва Беларусi 
пасляваеннага перыяду 4 2 ' -

·-
16. Мс~1арыялы i памятныя мясцiны, звязаныя з 

гiстарычным мiнулым Беларусi 4 2 ') 

Усяго 52 26 26 



ЗМЕСТ НУЧЭБНАГ А МАТЭРЬIЯЛУ 

Тэма 1. АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА КУРСА 
«ПOMHIKI ГIСТОРЫI 1 КУ ЛЬ TYPl>l" 

Прадмет курса "Помнiкi гiсторыi i культуры". Мтга i :ш;щчы вуlпбнай 

;tыс1tы1с1iны. Мссца курса у сiстэме гуманiтарных 11шзук i }l J'O рос1;,1 у 

фармiраваннi прафесiйнай культуры будучых :жанамiстu~/-11ра;о 1ры ~1аJ1ы1iкау у 

сферы гасцiнiчнага бiзнэса i турызма. 
Гiсторыка-культурная спадчына як элемент ;сшрж:ау11ай i;oш101,ii i 

патрыятычпага выхаванпя у Рэспублiкс Беларусь. Фактары, акашаючыя уш1ыу 

на станаулспне "патрыятычных iдэалау". Сутнасць выхава~шя са~1раую1а1 а 

1 рамадзяшна на сучасным этапе. 
Псрыядызацыя i структура курса. Агульная характарыстыка кры11i1l i 

Jiiтаратуры па тэме. Класiфiкацыя помпiкау I'icтopыi i культуры Есш1русi. 

Мiнулас айчыннага краязнауства. Вьшучэнне гiстарычнай с11а;р1ьшы як кiру11ак 

адраджэння айчыннай культуры. 

Фармiраванне юрыдычна-прававой бюы па выяуJ1снню, аховс, 

рзстаура1~ы1 1 выкарыстанню помнiкау гiсторы1 1 культуры J)cJ1apyci, Закш1 

Рэс11ублiкi Беларусь "Аб ахове гiсторыка-культурпай с11аJtL1ьшы" ап 13 

лiстапада 1992 г. (з дапаунепнямi 1995 i 1998 гг.). Айчыш11ыя 1юNшiкi у C11icc 

сусвстнай с1шдчыны IОНЭСКА i Нацыянальпай 11рагра~ш~ pa:шiitllЯ турызма на 

2006-2010 IT. 

Тэма 2. ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ПOMHIKI БЕЛАРУСi 

Першыя упамiнаннi пра насельнiцтва старажытнай Бсларусi. 1 'срадотавы 
аплрафагi, неуры i будзiны. "Дзеяння данау" Сакса.па l 'раматыка. "Лб кiрава1111i 
iмнерыяй" Канстанцiна Барвянароднага. 

Умовы з 'яулсння мясцовых рукапiсных дакумснталы1ых 1юм11iкау у 1 1-1 :2 

ст. Тэхнiка i тыпы пiсьма. Мiнiяцюры i iнiцыялы. Уплыу Вiзантыi i Захо;tш1й 
Еуро11ы. Кiрылiца i глаголiца. Дзейнасць у Бсларусi I!сршых скршпорыяу i 
бiблiят:ж (Полацк, Тура.у). Лстапiсы як найбш1ы11 старажып1ыя 

;щкументальныя помнiкi па гiсторыi першых беларускiх княствау. ''Л1ювссщ, 

мiнулых гадоу". "Слова аб палку lгаравым". Сувязь з нарсщпымi шща1111ямi. 

Тэпдэнцыйнасць апiсання падзей. Фармiраванпс 11ста~1iсных 'ШОJ(ау. !х 

сiпкртгычпы характар. Лёс Полацкага лстапiса. Каштоу11ас1(ь Jtстш1iс11ых 

'ШССЛ1К ДJIЯ сучасных гiсторыкау. Лiтаратурная спадчына, звязаная ] жы1щём i 

;псй11асцю Ефрасiннi Полацкай i Кiрылы Тураускш'а. Тураускас, Мсцiспаускас i 

Лршанскае евангеллi як дакументальныя помшю старажытнай I:>cш1pyci. 

J)срасцяныя граматы (Вiцебск, МсцiслаУ). 

Прычыны узнiкнення летапiсання у ВКЛ. Фармiраваннс Jtзяржау11а~I 

iдэалогii i нацыянальнай iдэi у "Летапiсцы вялiкiх юrязёу лiтоускiх", Ьсларуска

лiтоускiм летапiсу 1446 г., i Хронiцы ВКЛ. Крь13iс айчышrап1 лстанiсаrшя у XVI 



- XVII ст. Храпографы як першыя гiстарычныя эiщыкла~1е;rыi. Jlстш1iсы 1·аралоу 
i вёсак Беларусi (Вiцебскi, Баркулабаускi лстапiсы). Лфil(ыйныя )((:lКумснты 

часоу ВКЛ як дакументальныя помнiкi (Лiтоуская мстрыка, Статуты BKJI). 
З'яуленне першых дзяржауных i прьшатных архiвау па бсларускiх ·зсi\шях. 
Дакументальная спадчына М. Гусоускага, Я. Вiслiцкап1, Ф. Скарыны, Л. 

Рьлчшы, С. Буднага i В. Цяпiнскага. Дыярыушы Ф. Еулашоускш·а i Л. 

Фiлiповiча. Публiцыстычная i палемiчная лiтаратура. Зairicкi зшv1сж11ых 

1шдарожнiкау (С. Герберштэйн, М. Варкач). Мяс1~овыя арабскiя рука11iсныя 

кнiгi - упiкалыrыя дакументальныя помнiкi Беларусi. 
Асаблiвасцi дакументальных rюмнiкау Беларусi XIX -- IIачатку ХХ ст. 

Дзённiкi (10. Нямцэвiча, 1. Дамейкi, 1. Бс3баро;rкi, К. Тш1я). ] lататкi 
1~адарожнiкау. Беларусь у ·шорах А. Мiцкевiча i l 1. 11!11iлсускш·а. "')тпi;ш 

11авыварат". "Тарас па Парнасе". Выдапне дакумснтау ш1 1·iсторыi l)cJlapyci 
Лрхсаграфiчнымi камiсiямi у Пецярбургу i Вiльнi. Ствар:шпс 11ублiчных 

бiбJiiят::ж. 

Дакументальныя помнiкi БССР. Тыпы i ма~·чымасщ, выкарыстапня. 

У снамiпы Я. Коласа, М. Тапка, У. Караткевiча, 1. IJiамякiна. Псраутвар:ншс 

;rзёпнiкау у гiстарычныя раманы. Кiна-, фота- i фопадакумснты. Ствар:ншс 
l(энтралiзаванай архiунай сiстэмы. Сучасны стан архiвау l:>c;шpyci. I:>iблiя·пчная 

справа у БССР i Рэспублiцы Беларусь. 

Т:эма 3. ЭТНАГРАФIЧНЫЯ ПOMHIKJ БКЛАРУСI 

Прадмет i задачы этнаграфii. Асноуныя вiды i знач::шне ·п1ш1-рафiч11ых 
номпiкау. lx месца у працэсе азнаямлення з побытам, культурай, свста1ю1·~1ялам 
бсларусау. Этапы станауленпя беларускай этнаграфiчнай навукi. Д.::сйш1с10, J\il. 
J-Iiкiфароускага, Я. Карскага, В. Бандарчыка. Кiрункi лзсйнас1~i lнстытута 

мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору АН РБ па сучасным :наш~. 
Мссца этнаграфiчных помнiкау у музейных :жсназiп.ыях РJспублiкi 

Беларусь. Беларускi дзяржауны этнаграфiчны музей "нал а;~крытым небам". 
Раубiцкi Дзяржауны музей беларускага мастацтва. Всткаускi Дзяржауны музей 

народнай творчасцi. Этнаграфiчныя экспазiцыi у краязпаучых музеях Бсларусi. 
Свстапогляд беларусау. Вытокi менталiтэту. Уш1ыу дахрыспiянскш·а 

псрыяду. Адносiны да зямлi i прыроды. Народны :пыкст. Зсмш1робства i 
жывёJ1ш·а;rоуля як асноуныя заняткi беларусау. Роля збiралытiнтва i 11ш1ява~1ня. 
Лрьшады працы беларусау як этнаграфiчныя помпiкi. I Jарсщныя 11ромысnы. 
Эвалюцыя народнага жылля на Беларусi. Вiды сельскiiх насслiшчау. Ты11ы 

сяляпскiх сядзiб i ix характарыстыка. Унутраная планiроука жыш151. М·)бшr. 
Упрыгожванне сялянскiх хат. 

Нацыяпальнае адзенне як важны этнаграфi чпы номпiк. Лснш~а 

мужчьшскага жаночага гарнiтура. Перапшщсш1с мясцовых i 
-~ахсщнссурапсйскiх традьщый. Асноуныя строi наро;ща~·а адзсння бcJJapycay. 

Эвашоцыя шляхецкага адзення на Беларусi. Гарадское i вясковас алзсн11с. 
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Ршrя наролпых абрадау як састауной частю лухоунай куJJьтуры 

бcJiapycay. Вi;(ы абрадау. Ix сувязь з народнымi тра;(ыцыямi i хрыс1~i}111ства"'-1. 
Сямсйныя абрады. Калядныя святы. Масленiца. ВЯJriк;псвь. КушшJiс. )L-;;я;щ. 

I-lаро;ща-наэтычная творчасць беларусау. Народныя музычныя i1 rструмснты, 
хар:)аграфiчнас мастацтва. Гiсторыя станаулсппя бсларускай напыя~ш11ьш1й 
кухнi. ])еларускiя стравы. Уплыу еурапейскай кухнi. I1 Iш1хсцкiя застшшi. 

Традьщыi вiпакурэння. 

Этнаграфiчныя помнiкi у агратурызме, яго сутнасць i 1-iсторыя у J)cJiapyci. 
11~щсш11а-забауляльны комплекс "Альба" пад Нясвiжам. J Jc-111iя ;щчы. Сучас11ыя 
а~-расялзiбы i святы беларускага фальклору. 

Тзма 4. ПOMHIKI ПЕРШАБЫТНАГА Л;\ДУ 
НА ТЭРЫТОРЫI СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСI 

Мссца помпiкау псршабытнага ладу у асвятлсшri 11ачаткова1-а :па11у 

I'icтopыi Бсларусi. Псрыядызацыя першабытнш-а JiaJllY· Лс1ю);ныя ты11ы 

1юl\111iкау, ix колькасць i рэгiянальнае рюмсркававнс. 1 Iаншщс ''архсш1а1-iчная 
культура". Археалагiчнае вывучэнне Бсларусi (Т. Нарбут, 3. )Lш1с111-а

Ха;(акоускi, Я. i К. Тышкевiчы, Е. Рамана У). Дасяп1еннi савсцкай apxcaлai-i чнай 
навукi (К. Палiкарповiч, У. Ксяндзоу, В. Ляуко, А. Мiтрафанау, JI. Гiобаль). 

Лрхсалагiчпая экспазiцыя у Нацыяналы-1ым музсi 1-iсторыi i куньтуры Ьсларусi. 
Музей бсларускага Палесся у Пiнску. Музей валупоу у Мiнску. 

Псршапачатковае засяленне тэрыторыi сучаспай l)cлapyci у камсш1ы век. 

J !айбольш старажытныя стаяпкi каля в. Бсрдыж (ЧаЧ')рскi р-1!) i IOpaвi 'IЫ 

(Калiнкавiцкi р-н). Першыя жылыя пабудовы. Лрнамснт як 11айбо:1ы11 

старажытпас сведчанне мастацкай творчасцi нродкау. Макра- i мiкра.11iты. 

Скульптурныя выявы людзей i жывёл. Неалiтычная р~шалюl(ыя. Уласкашшс11нс 
нрьшад працы з крэмня. Крэмнездабываючыя КраснассJiьскiя шахты ш1;t 

Ваукавыскам. Неалiтычныя стаянкi каля в. Асавсц (Ьсшанковiпкi р-11), ЗaJicccc 

(ЧаЧ')рскi р-н). Вылучэнне археалагiчных куJJьтур. 1 Iaшыp)lll!C вырабу 

упры1-ожванняу. Бурштын як першы прадмет абмсну з сусслнiмi ш1ямё11амi. 

Лсаблiвасцi бронзавага веку на тэрыторыi сучаснай Ьсларусi. 

Удасканаленне прылад працы i вырабау з глiны. У склащ1сшrс арнамснту i 
упрыгожванняу. Першыя праявы язычнiцтва у археалш-iчных 11ом11iках. 

Пауночнабсларуская, сярэднядняпроуская, тшцiнецкая архашн-iчныя куJiьтуры. 
)Калезны век. Змены у грамадскiм жьщцi. Мiлагралская, бшщарауская i 

зарубiнсцкая археалагiчныя культуры. Ix адпавсднасць щtкумс1па11ы1ым 

крынiцам. З'яуленне гарадзiшчау (тыпы, плапiроука). Р'ш1ткi носу:tу i 11рына;t 
нрацы. 11раслiцы. Развiццё ювелiрнай вытворчасцi (фiбулы, скронсвыя кшtы~ы, 
нярсцёнкi). Язычнiцкiя iдалы (lllклoycкi, Слонiмскi) камснныя бабы. 

Славянская каланiзацыя беларускiх зямель. Крывiчы, ра;пiмiчы i Jtрrпавiчы. 

Тэма 5. ПOMHIKI ДОЙЛIДСТВА 1 МАСТ АЦТВА 
БЕЛАI>УСI IX - XIII стст. 
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Станауленне феадальных аднос1н у усходнiх сшшя11. 1 lошщкас 
Тураускас кпяствы - першыя дзяржавы на тэрыторыi сучас11а11 J)cJ1apyci. 
У:шiкпснпе першых беларускiх гарадоу (умовы, ра'Нv1яшчэ1шс, фу11кныi). НI:1ях 

"З вара~' у грэкi". Звесткi аб стварэннi першых айчьпшых 1-ара;юУ у пста11iсах. 

l Iахсщжанне ix пазвау. 
Лбарончыя умацаваннi. Планiроука старажытнабсларускап1 1'орщ~а. 

Вылучэшrс дзядiнца, вакольнага горада i пасада. Фармiравашrс вуJ1iц i :швулкау. 
I~андлёвая плошча як цэнтр горада. Грамадзянскае бу;~аунiцтва. ЛрхсаJ1аr,iчны 

музей ''Бярэсце". 

Унлыу прыняцця хрысцiянства на матэрыяльную i )~ухоуную куш;гуру 
мясцовага населыriцтва. Развiццё айчыннага храмавап1 мураваш11'а ;юйJii;~ства. 

Крыжова-купалыrая канструкцыя храма.У (неф, ансi;~а, нартжс ). 1 lошщкш1 
шкшш дойлiдства i вежападобны храм як адметная яс асаблiвасц1,. Муро.Ука ·'са 
схаваным радам". Полацкi Сафiйскi сабор. Храмы J)сш,чьщка~,а i С11аса

Ефрасiннеускага манастыроу. Вiцебская Благавешчанская ~щрква. l lава1,ру;~сю:1я 
l)арысаглсбская царква. Замкавая царква у Мiнску. 1 'ро;с~снская шксыа 

;~ойлiдства. Прычыны яе з 'яулення i характэрныя рысь~. l 'aJiacнi кi. / 'ролзс11скi51 
Каложская царква Барыса i Глеба, Нiжняя царква. Ваукавыскi храм. Typaвa-
1 Ii некая архiтэктурная школа. 

Вiзантыйска-кiеуская аснова дэкаратыупага мастацтва Бснарусi i яс 

снаJiучэшrе з народнымi традцыямi. Фрэскавы роснiс. Сiст:нла роснiсу. 

Кампазiцыйныя часткi. Выявы святых, арнамент. Аз;~аблспнс фаса;щу храма.У. 

11а;цrога храмау з маёлiкавых плiтак. Фрэскi Полацкай Снаса-I Iраабраж:шскай 

1щрквы ("Пакаянне Давiда", "Васiль Вялiкi'', "Дэiсус"). Характ:)рныя рысы. 

Лсаблiвасцi фрэскавага роспiсу Гродзенскай пrколы ;юйJ1i;Lстт1. К11iж1".н1 

I'p<нj>iкa. Крыж Ефрасiннi Полацкай. Эмалi. 

Тэма 6. PAMAHCKI СТЫЛЬ У ПОМНIКАХ ll>F::JIAPYCI 

З'яуленне i развiццё у Еуропе рамапскаr'а стыJrя. 
I 1срыядызацыя. Прычыны распаусюджання стыJrя 

Захаванне вiзантыйскiх традыцый. 

Яп) характJрныя рысы. 

на бс.11арускiя ')CMJJJ. 

Сутнасць тэрмiнау "данжон", "кiп", "бургфрьщ", "вш1ы11скш1 вежа''. 

Узмаrщсшrс абарончых умацаванняу старажыпrабсларускiх I'ар<-:щоу у 1с11щы 

XII - XII1 ст. З'яуленне мураваных вежау як найбольш важных :тсмс11тау 

абароны горада (Полацк, Турау, Навагрудак, Гродпа, Брэст). )Lыскусiйныя 

11ытанш, звязаныя з 1м1. Драуляныя асобнастаячыя всжы (McцicJray, 

Радашковiчы, Шклоу). 

Элементы раманскага стыля у культавым дойJii;~ствс. Гlсрасм11ас10, 

тра;(ьщый Полацкай i Гродзенскай школы дойлiдства. l Iрычы11ы 'Iacoвai а 

спынсння масавага будаунiцтва мураваных храмау. Мiская замкавш1 царква. 

Ушrыу раманскiх рукапiсау з гравюрамi Еурсшы па выяуJiс11час маст;щтва 

J)eлapyci. Фрэскi храма-пахавальнi Ефрасiшrсускапа манастыра. Мi11iящоры. 
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l~Ы51ВЫ святых, асаблiвасцi арнамента. Партрэтны сцсшшiс. Лбр<лкi - 1юм111к1 
ЩJобнай 1rластыю. Адвольнасць прапорцый. Застрашаючыя :\1атывы у 
выяуленчым мастацтве. Зверыны стыль. Германскiя i фра11цузскiя 1юм11iкi 
раманскага стылю у Беларусi. Палiхромная драуляная скулыпура. l!Iахматныя 
фiгуркi. 

Тэма 7. ПOMHIKI ГOTI")IKI У БEUIAPY(~I 

Паходжаннс гатычнага стыля. Псрыядызаныя. 

( стрэльчатыя аркi, нервюрныя скляпепнi, контрфорсы i 
Л;~мслrы51 рысы 

iнш.). Лсаблiвас!(i 
рапняй, сталай i позняй готыкi. Сутнасць "iнкастэляцыi" храмау. Прычыны 
заназдалага прыхода готыкi на беларускiя землi. 

Гатычныя элементы канструкцыi Камянецкай всжы, замкау-каст:тяу у 
Лi)J,Зс i Крэва (Смаргонскi р-н). Пераутварэнне гарадскiх J1(зя;пi1щау у 1'атыч11ыя 
3амкi (Гродна, Навагрудак, Вiцебск, Ворша) Эватсщыя ппыч 11а1,а 

:шмкабудавання - Mip (Карэлiчскi р-н), Геранёны (Iycycкi р·-н), Дзяржынск, 
!казнь (l:>раслаускi р-н). Аркатурны фрыз як асноунас у11ры1,ожвш1нс замкавых 
сцен. Байпiцы. 

Змспы у пабудове храмау. Перабудова старажытных храмау у J'атыч11ым 
стылi (Полацкi Сафiйскi сабор, Навагрудская Барысап1сбскш1 царква). з~ш1,11ы 
1ii алпансфавы тып храма - праява готыкi у культавай архiт)](туры. Выр::п11ы 
унутрапы падзел на абарончую i культавую часткi. Лака11iч11асць фoptvt. 
Каталiцкiя храмы у Iшкальдзi (Барапавiцкi р-н), Усялюбс (Нава1,ру;{скi р-11), 
l~срапёнах i Гнезна (Ваукавыскi р-п) як характ:)рныя 11рыкшщы 
заходнссурапейскай готыкi у Беларусi. Готыка у праваслаупым ;щйj1i;~ствс -
царквы-крэпасцi у Сынкавiчах (Зельвенскi р-н) i Мураванкс (UJчучьшскi р-11). 
Упрыгожвапне фасадау шматлiкiмi плоскiмi нiшамi. Захавашrс вiзшпыйскiх 
тралыцый. Касцёл Iвана Хрысцiцеля у Камаях (Пастаускi р-11). 

А:щаблепне фасадау храмау у гатычным стылi. 1 I<mкpxJJы-:amrc 11акут 
;лучанiкау. Вытапчаныя сiлуэты. Падоужапыя пршюрцыi фi1,ур. ) tJл:tJ1ёвая 
размалёука адзення. З'яуленне створкавых аJiтароу-р:паблсй. ) tжаратыуны 
характар гатычных скляпенняу. Партрэтны сцепанiс. Уш1ыу вiза1Iтыйскал:1 
·шхо;щссурапейскага дэкору. Шматфiгурныя гравюры на бiбJrciicкiя 
I'iстарычныя тэмы (Ф. Скарына). Пацiры. 

Тэма 8. ПOMHIKI ПЕРЫЯДУ АДРАД)КЭННЯ (РЭНЕСАНСА) У 
БЕЛАРУСI 

Станауленне равняй буржуазнай культуры у Еурсше. Яс псрасмнасщ, з 
культурай сярэднявечча. Секулярызацыя навукi i культуры. Гуманiстыч11ыя 
IIOI'JIЯды на прыроду, чалавека i грамадства. Развi1щё шщыяшlJrыrай 
самасвядомасцi. Рэфарматарскi рух. Ранняе, высокас i 11свняс Л;~раюк:ншс. 
Характэрныя рысы. Iтальянскае i "Пауночнас Адра;р1пнш~·'', ix уш1ыу на 
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бсларускiя зсмлi. Сiнтэз з готыкай як асаблiвасць Р·шссанса у EcJiapyci. 
Снрашчэннс архiтэктурных форм. Пауцыркульныя акоппыя i ;овярныя 11раёмы. 

Комплексная рэканструкцыя беларускiх 1~асслсных пунктау зптна 
ка1щэ1щыi "iдэальнага горада". Перабудова Нясвiжа, l)ыхава, Слуr1ка i Р·)чы11ы. 
Вы11яссннс замка на мяжу горада. З'яуле1111с 1р1пралыи1й ву.11i111,1 1·орапа. 
1 Iабупова Новага горада з кварталамi i цэнтральпай шюшчай (Мi11ск). Ратуша 
як сiмвал самакiравання горада (Нясвiж). )Кыллёвас бу;1аунiт ва. 

У плыу iтальянскага i галандскага дойлiдства на замкавас 6у ;щу11i11тва 
Бсларусi. Псраутварэнне замкау у палацава-замкавыя комrrJ1сксы. Рлiн)1111ыi 
каралсвы Боны (Рагачоу, Мядзель). Пабудова палацау у старых ·шм1:ах (! 'рст11а. 
Mip). Стара- i новаiтальянская сiстэмы фартыфiкацыi. Замкi-11ш1<:щы )1 1 Iясвi;кы, 
J 'аJ1ы11атrах (Лшмяпскi р-н), Заслауi, Любчы (1-Iавш·ру ;1скi р-11 ), Ьыхавс, Руж:а11ах 
i Смалянах (Аршанскi р-н). Дамы-крэпасцi (Гайцюнiшкi, Воранаускi р-н). 

Перапляценне гатычных традыцый з Рэпссансам у храмавай архiтэк·1·уры 
(Муравапкауская царква-крэпасць). Мураванае дойлi;1ства кальвiнскiх зборау -
найбольш адметная праява эпохi Адраджэнпя у Бсларусi. Ц:лпрычны ты11 
храмау. Тьшкоука храмау. Захаванне абарончых ЭJIC.\1c1rтay у храмавым 
лойлi;(ствс. Заслаускi, Койданаускi, Смарг онскi зборы. Каш1iн1,1 (l)ы11с111,, 
1 вarcшil(кi р-11). Рэнесапс у каталiцкiм i праваслауны.vr нойлiпствс (I !овы 
Свсржа111,, Стаубцоускi р-п). Быхауская сiна~·ш'а. 

Рэпссансавы рэалiзм у выяулснчым мастацтвс. Сармапкi cвcrtкi 1rщт1,1лт. 
Яго рэпрэзентатыуны характар. Памiнальны культ. Гравюры Ф. Скарыны i Т 
Макоускага. Адыход ад сярэднявечных канонау у iкапанiсу i фр:JСкав:,1х 
рюмалёуках. Фармiраванне ярусных алтароу з ш1рным1 скулыпурам1. 
Складвашrе самабытнай Бел ару екай iканаIIiснай шко.11 ы. l lanчncнi ва1111с 
iндывiдуальпых рыс бiблейскiх псрсанажау. Лз;1аблсшrс абра:юу бытавы:v1i i 
тпrа~·рафiчнымi элемснтамi з пераутварэнпсм фона у архiт:жтур11ы 11сй3юк. 
Святочная арнамснтацыя абразоу. Маларыцкiя абразы. Н::щма1'iJ1ы1ыя 110l\111iкi 
фамiльныя склепы у касцёлах (Нясвiж, Гальшапы, Чарнаучьщы). 

Тэма 9. БАРОКА 1 РАКАКО У ПОМНIКАХ БЕЛАРУСI 

Падставы для развiцця барока як выз1rачальна1·а стыJ1я ~, сурш 1сГ1скi :v1 
ш1стацтвс канца XVI - XVIII ст. Узмацнешrс ушrьшу катаj\iцкаr'1 царкны у 
культуры Еуропы. Мастацкiя прынцыпы барока. l Iсрыяцызаrtыя. Хаrакпр11ы51 
рысы раншrга, сталага i позняга барока. Самабытнаснь бсларускш·а барока. 
Захаванне традьщый готыкi i Адраджэння. Манаскiя орц:ты як ас11оу11ы51 
распаусюджвальнiкi стыля у свеце. Ракако як адмстная рыса крiзiсу фса;щJii:~ма. 
Фiласоуска-эстэтычная сутнасць стыля. Геданiстычнас свстаус11рыманнс. 
Антыкласiчная накiраванасць ракако. "Галламанiя" у Р:)ЧЫ Пасшшiтай. 

Гарадское грамадскае будаунiцтва (ратушы, аптэкi., ·патры). lJJ101JJ'lЫ 
11срац касцёламi як 

будаупiптва (Полацк, 
районау беларускiх 

важныя элементы гарадской структуры. )Кыш1ёвас 
Нясвiж). З'яуленне рэгулярвай ш1а11iроукi асобных 
гарадоу. "Гараднiца" А. Тьrзснгауза у l 'pOJIJia. 
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Лрхiтэктурныя ансамблi у Варнянах (Астравсцкi р-н), Паставах )Калулку 
(IIJчучьшскi р-н) як помнiкi барочнага горадабудавання. 

Палацава-паркавыя комплексы у стылi барока. Адасаблснпс 11ш1аrщу е:щ 
I'арадскiх i вясковых пабудоу. Сутпасць курдапёрнай сiст:)МЫ. Л11фiш1ю1ая 
шrанiроука. Пашырэнне вiдау жылых пакояу. Камсрны характар 11ш1шщва
с5щзiбнап1 ;юйлi;(ства. Каралеускiя рэзiдэнцыi у l 'ро;ща. J !ясвi1кскi, Сш1r1кi 
(1 'рсщзс1rскi р-н), Ружанскi (Пружанскi р-н), ) ~зятлаускi, 1l1 чорсаускi 
(Навагрудскi р-н) i Пiнскi палацы. Магiлёускiя рэзiдлщыi царкоуных icpapxay. 
Сялзiбы у Скоках (Брэсцкi р-н) i Мерачоушчьшс (I вац:шi IIKi р-11 ). Рювiн11ё 
салова-11аркавай архiтэктуры. Альтапкi, гроты i навiJiьёны. Кiтайскi уш1ыу. 

Страта абарончых функцый храмау. Базiлiка - ас110Уны ты11 xpal\1a у стыпi 
барока. Езуiцкi касцёл у Нясвiжы - першы помнiк барока на J)cлapyci. Крыжова
купальны тып базiлiкi. Касцёлы у Гродпа, Стоубцах, Iv'li11cкy, MixaJiiшкax 
(Лстравсщ<i р-н). Сармацкае i езуiцкас барака. Ьаро(шы а11самбш, Всрх11я1,а 
рынку у Мiнску. Фармiраванне школы Вiленскага барока. Лвухвсжавы п1Jюу11ы 
фасад як смастойны трохмерны аб'ём. Ярусная пабу;1ова веж. Я. 1 'нayбiII. 
Храмы у Глыбокiм, Полацку, Беразвечы (Глыбоцкi р-н) i :мс11iславс. 1 Iрыбулова 
JLa старажытных храмау бакавых каплiц (Ружаны, Камаi). Укшоч:тнс 
кшшпароу у сiстэму абароны беларускiх гарадоу (l 'ролна). Калс1,iу\1ы у 
1 Iсшацку i Пiнску. Прыбудова веж i уваходных парталау. Хвалiстая !1расторавш1 
структура фасадау храмау. Асаблiвасцi плапiроукi. Вяртшшс ко11трфорсау. 
Касr(ёл св. Апдрэя у Слонiме. Мядзельскi касцёл кармс.11iтау. Лл1швс/кавш1 
)Кыровiцкая Крыжауздвiжанская царква. Зблiжэ1шс шшацавай i xparvraвaй 
архiтэктуры. Каплiцы i падмагiллi (Слонiм). Барока у 11paвacJiay11ыrv1 JIOЙJiiлcтrн: 
(Маr,iлёу, Кобрьш, Давыд-Гарадок). Слонiмская ciнar'o1·a. Уrшыу барока 11а 
манументалыrае драулянае дойлiдства. 

Пашырэнне свецкага параднага партрэта. Р:)алiстычны свсцкi жышшiс. 
З'яулепнс пейзажа i нацюрморта. Барочныя формы у скулыпурныrvl a'щa6J1c1111i 
i размалёуках храмау Беларусi. Пластычная насыча11ас11,1, фаса)щу. Мясщшая 
iнтэрнрэтацыя стыля - адухоуленасць вобраза i :)маrхыяпаль11ая выразшкrо,. 
Натуральныя прапорцыi персанажау. Стварэнпс буйных фр:ккавых цыкj~ау, 
iканастасау i алтарных комплексау з раслiнным арнамснтам. СпаJ1уч:т11с барежа 
з вiзантыйскiмi традыцыямi у айчьшным iкaпarricy. Укнюч:шнс у абре:пы 
бытавых этпаграфiчных элементау. Дэкаратыунасць абрюоу. Выкарыстаr111с 
лспкi i залачэпня. Ажурная скразпая резьба. "1-Iiзавос барежа" як ас11ова 
сучаснап1 народню-а мастацтва. 

Тэма 10. ПOMHIKI КЛАСIЦЫЗМУ У БЕЛАРУСI 

Традыцыi эпохi Адраджэння i барока як аснова класiцызму. I Iрычьшы 
распаусюджання класiчнага кiрунка архiтэктуры у Ьсларусi. Псрыядыза11ыя 
класiцызма i яго асаблiвасцi на беларускiх землях. Прускi варыяпт ю1асi1~ы3му у 
Есларусi. Стылявое адзiнства. Строгасць, прастата, камrrкатнасrхь. Лмпiр. Яr'о 
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IIараднасць празмерная увага дэкору. Класiчны ор;ррны 11орщк як асноуншr 

характэрпая рыса стыля. 

Перабудова гарадоу Беларусi расiйскiмi архiт:жтарамi ш1 ;щюш;щай 

рэгулярнай схеме. Знiшчэпне гарадскiх абаропчых умшщвашrяу. Чаtпрск. 

Квартальная сiстзма. Насаджэнпе класiцызма на l)cлapyci 11р<п узю1;пс1111с 

<щмiнiстрацыйных i грамадскiх будынкау. Тыпавыя 11раскты (11рысу111ыя 

мссr~ы, 1 rаrrповыя станцыi, гандлёвыя рады i жьшыя ламы). Р;лбi)11~а 1 аранскiх 
сквсрау. Будаунiцтва крэпасцей у Беларусi (Брэст, l)абруйск). Лщшс.11ыя 1ю:v111iкi 

I'рамадскай i жылёвай архiтэктуры. 
Суiснаванне класiцызму з барока як галоупая асаблiвасп1, 1шш11rава-

1rаркава~'а дойлiдства (Левея, Верхпядзвiнскi р-п). Р·):!i;стцыi 1. Хршповiча 

(11Jчорсы, Гродна, Бешанковiчы). Дзейнасць К. Спамшшi. 1 'омсJiы:кi 11атщ 1р. 
Румяrщавых. Палацы у Грудiнауке (Быхаускi р-11), Крычавс, 3а.:1сссс 

(Смаргонскi р-н), Снове (Нясвiжскi р-н), )Кьшiчах (Kipaycкi р--11), 1 Jаставах, 

Хальчы (Веткаускi р-п). Сядзiбнае будаунiцтва. Кам11акпrаспь i ра1Lыя11ш1iз1\1. 

Паркавае мастацтва. Пейзажная сiстэма. 

Элементы класiцызму у барочных храмах. Класiчныя храмы--ратш~;Lы у 

J)cJrapyci. Iociфaycкi сабор у Магiлёве - першы культавы помнiк ю1асiцьпма ш1 
Беларусi. Гомсльскi Петрапаулаускi сабор. Чачэрская Спаса-Ilраабрю~пнская 

царква. Стрэrпьшская Пакроуская царква ()Клобiнскi р-н). СJ1ау1,ара;(скш1 

rщрква Раства Багародзiцы. Лiдскi Iociфaycкi касцёл. 1 lсрабу лова барочных 
храм ау (ЛСыровiчы, Магiлёу). Сiнагогi у Высокiм i Любlты (f Iава1 ру;(скi р-11 ). 
Ра:шi1щё драулянага культавага дойлiдства. 

Вiлепская школа жывапiсу. Ф. Смуглевiч, Я. РуС'пм. }Канры жытшiсу. l. 
Лляшксвiч. I. Хруцкi. IO. Пешка. В. Дмахоускi. Фр:)Скавыя рос11iсы (1 li11cк, 
СJiауп1рад). Скульптуры К. Ельскага i Я. Астроуска~'а. 1 la;(MШ'iJIJ1i. Лнтыч11ы 
арнамепт у дэкору храмау i палацау (гермы). 

Тэма 11. ПOMHIKI J>АМАНТЫЗМУ У БЕЛЛРУСI 

Рамантызм як новы кiрупак у еурапейскай культуры ка1ща XVJII - XIX 
стст .. Псраход ад пераймання традьщый антычпасцi ;~а вывуч:ншя куш,турнай 
с1rа;(чыr1ы мiпулых стагоддзяу. Гiстарызм. Прычьшы нашыр:шня рамашъвму у 

!)сларусi у пачатку XIX ст. Неаготыка. Яе характэрпыя рысы. Руска-вi·затъ~йскi 
напрамак у архпэктуры. 

Праявы рамантызму у айчыпным горадабудаунi1пвс. Ратуша у Часпрску. 

1-rаштовыя стапцыi (Крычау, Слаугарад). I Iiшчалаускi :шмак у r"1i l!CKY. 

Рамантычпыя "дапаунсннi" класiчпых сядзiб БcJ1apyci (Дукора, 1 Iyxaвi чскi р-11 ). 
1 Iсрабудова асобных даваранскiх рэзiдэнцый у стьшi нсаппыкi (1 'омет), 
КрычаУ). Неагатычныя палацы Беларусi - адмспrасць i Ш'УJ1ы1ыя рысы. 

Косаускi палац (Iвацэвiчскi р-п). Сядзiбы у Масалянах (l)сраставiщсi p-II ), 
Лрылуках (Мiнскi р-н), Смiлавiчах (Чэрвеньскi р-п) i IOpr~aвa (Лршш1скi р-н). 
Канiраванне славутых сядзiб (Жамыслау, Iycycкi р-п). Далсйrrrас pa·.шirщcS i;pi 
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11сй3ююшга IIapкa. Каплiцы i альтанкi. Гаспадарчыя лвары (1 lщт)чча. l li11cкi р-11; 
!Пчорсы, Навагрудскi р-п). 

Першыя класiчна-неагатычныя храмы у Бсларусi (Вялiкiя ~)йс:v1шпъ1. 

!)сраставiцкi р-н). Асноуныя напрамкi неа~·отыкi у каталi1о<iм ;юйлi;(ствс 

(Мiнск; )Ку11раны; Ашмянскi р-н; Квасоуцы, Грсщзенскi р-п; Раубiчы Mi11cкi р-

11). I Iеагатычныя каплiцы (Сар' я, Верхнядзвiпскi р-н). I Iсршыя 11раявы руска
вi'3ШIТыйскага стылю у мураванай праваслаунай архiт:жтуры (){'35!f)/Кы11ск; 

1 lстрыкау; Вейна Магiлёускi р-н). Рама~пъпм у J(fJa)/nш1ы:v1 куш,тавыrv1 

;(ой.11iдстве (Новая Мышь, Баранавiцкi р-н; )Кыткавiчы). 

Рама11тызм у выяуленчым мастацтвс. Змены у cвc1(KiJ\1 il\ЫIШllIC\/. 

Усхсщняя тэматыка. Фальклорныя матывы. Я. Дамель. В. Вшп,ковi 1 1. 3аrш1J1ёукi 

айчынных IIомнiкау архiтэктуры (М. Кулеша, Il. Ор;(а). СкуJiыпура (Р. 

Слiзень). Дэкаратыуна-прыкладнос мастацтва. Неш·юъrчш1е а·щабJ1с11нс 

унутрапых iптэр'срау айчьпшых палацау (Гомель). 

Тэма 12. ЭКЛЕКТЫКА 1 МАДЭРН У АЙЧl>[ННЬIХ ПOIVIHIKAX 

Гiстарызм у архiтэктуры i мастацтве. Новая JJ1пa. l lcpaмo1·a 
irщывiдуальпага суб'ектывiзму. Неастылi. Мадэрн як снроба ш1ртш111я 

стылявш·а адзiнства. Асаблiвасцi эклектыкi i мадэрна у Беларусi. 
Змсны у горадабудаунiцтве Беларусi у другой 11а1ювс XIX ст. 1 'iстары3м i 

малэрн як аснова грамадскага i жыллёвага будаунiцтва у час юшiтaJ1i·~J\1y. 

1 ·1ашырJ1шс грамадскага будаунiцтва. Б·апкi (l:>абруйск, Вiнсбск, 1 ·омст,, 
Ma1·iJiёY). Чьп·уначныя вакзалы (Барысау, Брзст, Машщ3еч11а). 1 ·шщJ1ёвыя ра;tы 
(Гlружаны). Навучальныя устаповы (Магiлёу, Мiнск, Гро;1,на). Тхпры (Mai·i~lё)I, 

Мi11ск). 1-Iародныя дамы (Гродна). Узрастаннс тэмпау i маштабау жъшJ1ёва1 а 
будаунiцтва (Мiнск, Вiцебск). Прыватныя асабшrкi (l 'ро;ща, CлoIIiм, 1 'омст>). 
Фабрычпас будаунiцтва (Пiнск, Добруш, Пlклоу). 

Змены у палацава-сядзiбным доишдствс. Лсiметрычна-сту11енчаты}J 

рлiлэrщыi. Сядзiбы у стылi неаготыкi (Нача, Ляхавiчскi р-н; Чырвоны Ьсра~ 

)Кпобiнскi р-н; Расоны; Бальцспiкi Воранаускi р-н), псар:шссансу (1 !ружа11ы. 
Льштуrrы Пастаускi р-н), неабарока (Крупкi), нсакласiньпме (Illчy 1 1ыi1), 

11сс)!дарускiм стылi (Дзям'янкi Добрушскi р-н), ма;(зрне (Свiсш1ч 1 ·ро;ск11скi р
н). Эклсктыка у афармленнi унутраных iнтэр'ерау. Эвалю1(ыя мaJJьrx 

архiтэктурпых формау (альтапкi, вежы, млыны). 

Неарамапскiя, неагатычныя 1 неарэпссапсавыя кас1tёлы I:Jenapyci 
(Паставы, Вiцсбск, Ашмяпы). Чырвопы касцёл у М[нску. 1 Iасаю1пн11с 
11ссу;щрускага стылю У праваслаупым дойлi;tствс J(ру1·ой 11а.:ю1.:ы XIX ст. 

''Мурауёукi". Рэгiянальныя асаблiвасцi. Выкарыстшшс камя11ёу J(JlЯ 

упры1·ожваrшя сцен храмау. Перабудова у пссударускiм стыJ1i старажытных 

касцёлау (Гродна, Мiнск, Заслауе). Каплiцы-нахавалыri. Ciш11·01·i (Мi11ск, 

1 'ро;ща). Kipxi (Гродна, Полацк). Эвалюцыя драулянаr·а культавап1 ;(0ЙJ1iлства. 
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Рэалiзм i ма;~эрн у выяуленчым мастацтвс. К. АJiьхiмовiч. Л. ! 'араускi. iVI. 
СiJ1iвановiч. Ф. Рушчыц. М. lUагал. Графiка. М. Л1щры(;J1i. СкуJiыrтуры Л. 
Скiрмунт i l '. Дмахоускага. Мазаiкi (Вiцебск, Mip ). 

Тэма 13. РАЗВIЦЦЁ АЙЧЫННАЙ APXITЭKTYPl>I 1 МАСТЛЦТВ!~ 
У МПКВАЕННЫ ПЕJ>ЫЯД 

Лтrаулсппе гаспадаркi Беларусi. Манумснтальная 1Ipa1ra1·ai1;ia -- ас1юу11ы 
кiрунак развiцця савсцкай архiтэктуры. Знiшчэннс 1юм11iкау 1·iсторыi i 1-:yJiыyp1,1 
у холзс рэканструкцыi цэнтрау бсларускiх гара2юу. КаIJструктывi·н\1. 
11paJicтapcкi нсакласiцызм. Прыватпас, каапсратыупас i лзяржаунас >КыJ1J1ёвас 
будаунi1пва. Дамы-камупы (Гомель). Рэкапструкr~ыя п1рщщу ЕССР у 1930-}t 1т. 
1 ·снсраJiыrы план Мiнска. Тыпавыя праскты школ, 6aJJы1i11,, ламоу куJII,туры i 
кiшпэатрау. Фармiраванпе комплексау вышэйшых навучальных уста~юу i 
акадэмгарадка у Мiнску. Дзейнасць вядучых архiт:жтарау ЕССР - I. J laIIJ'бap)Щ, 
А. Воiпава, Г. Лаурова. Опсрны тэатр i Дом ура;щ у Мiнску, )loJ1.r Савстау у 
Ма~·iлёвс як буйпсйшыя помпiкi давасннай савсцкай бсJiарускэй архiт:н.::туры. 

Прамысловая архiтэктура у БССР. Стракатасць форм, мста;щу anшtYnc1r11я 
i бу;щунirпва заводау у 1920-я гг. Мiнскi Дом друку i Гомсс.11ьr\1сш1 як 11рыкJJа;tы 
11рамысловай архiтэктуры. Традыцыйныя формы сс.11ьсю1п1 бу}tа)lнirпва. 
l Iсрабудова былых памешчьщкiх сядзiб. Новыя тыпы бу;1ь111кау у ;tавас1111ай 
вёсцы. 

Вiцсбская мастацкая школа. 10. Пэп, М. Illaпш, К. Ма11свiч. 
Фармiравашrс стыля сацрэалiзму у выяулснчым мастацтвс. "Р·)1tартюк11ы>1" 
кар11iны I. Ахрэмчыка i Е. Зайцева. Партрэтная тэматыка у творах В. Вопкава. 
Я. Kpyr·cpa i М. Фiлiповiча. Рэалiстычныя псйзажы Я. Кулрсвiча. Скуnыпуры 
л. I'рубэ i 3. Азгура. Манументальна-дэкаратыуныя рос11iсы rтшма)(СКIХ 
будынкау. 

Асаблiвасцi культурнага жьщця у Заходняй ЬcJiapyci. Работы ш1 
аднаулсшпо разбураных помнiкау гiсторыi i культуры у 11ачатку 1920-х 1т. 
Захавашrс эклектыкi i мадэрна у архiтэктуры. Працяг актыушtt'а ITШJ\Ia)tcю11·a i 
жыJ1:1ёва1·а будаупiцтва (Брэст, Гродна, Слонiм, Навагру ;tак, l Iiнск). "'3акаrrш1скi 
стыль" ( Браслау). Дзейнасць Kaмicii па аховс 1юм11iкау стщхт~кытш1с11i. 
Канссрваr~ыя рэшткау замкау у Крэве, Лiдзс, Мiры i Навшру;1ку. ЛрхсатJ1·iчнас 
ласлсдавашrе Гродзенскай Всрхняй царквы, НавШ'РУ ;~екай Замкавай щ1рквы, 
Краспассльскiх крэмнездабываючых шахт. Рэстаурацыя шш"щау i ся;t3iб 
(Ружаны, Пружанскi р-н, Споу, Нясвiжскi р-н). Сядзiбпая архiт:жтура (J 'роюш; 
Заполлс Пiнскi р-н). Вяртаннс псршапачатковага вып1я;1у старажытлым 
i~аспёлам (Гродзснскi фарны касцёл, Пiнскi кляштар фра1щr,1скшщау, 
Мщпсльскi касцёл св. Станiслава). Касцёлыrас бу;щунiцтва У стыпi 1·iстщJ1>П,".1а 
(lдшrта Мiёрскi р-н; Солы Смаргонскi р-н). Праваспаунас бу;1ауш1tтва 
(Ьаралавiчы). Нацыяналыrы рамантызм у выяулснчым мастацтвс. Творы Л. 
Ссргiевi LJa, М. Сеурука i Я. Драздовiча. 
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Помнiкi прысвечаныя абарончым баям на тэрьпорыi Есларусi у 11ачатку 
Вялiкай Айчыннай вайны. Мемарыяльны комплекс "Бр:)СI(Ю1Я кр:шас1u,-1,срой". 
Помнiкi гсроям-пагранiчнiкам (Брэст; Сапоцкiн Грсщзснскi р-н). Лбаро!!а 
Мiнска ("Лiнiя Сталiна"). Лепельскi контрудар. Ушанава1111с IIOJПBiI'Y Ф. 
l'аст:)Лы пад Радашковiчамi. Абарона усхода J)cлapyci. Еуй!iiнкас 110J1c IШJl 
Магiлёвам. К. Сiманау. Д. Карбышау. Мсмарыялыrы ком11J1скс '"Ктtю111а'' у 
Оршы. Магiшl гомсльскiх апалчэнпау. Л. Даватар. 

l\!Jсмарыяльныя комплексы, прысвсчапыя 11арты:ш11скэму руху на 
востравс Зыслау (Любапскi р-н), ва урочышчы Хаваншчына (1 ваr стiнкi р-11 ), у 
Расопах. "Разгром" (Чэрвеньскi р-н), "Беларусь партьпанская'' (Лк1и16рьскi р
н), "Прарыу" (Ушацкi р-н), "Вiцебскiя вароты" (Вiцсбскi р-п). 1 !ом11iкi 
кiраунiкам партызанскага руху (У. Бумажкову, В, Карж:у, 1 !. Мш1праву, 1 I. 
I11мырову). Помнiк М. Казею у Мiнску i В. Талаrпу у Пстрыкавс. Ушашша1111с 
11al\15щi падполыпчыкау. Помпiк У. Амсльяшоку на 11Jюшчы I ]сс~ш1сжш1с1ti у 
Jvliнcкy. Помпiк К. Заслонаву у Оршы. Мапумснт у пшар Лсirпорфскiх 
1 rад110лы11чыкау. 

Ушанаваннс памяцi ахвяр акупацыйнага рэжыму на l)cш1pyci. l lol\шiкi 11а 
мссцах сншrспых вёсак. Хатынь (Лагойскi р-п), Драмлёва ()Кабi11 каускi р-11 ), 
Дальва (Jiагойскi р-н), Шунёука (Докшьшкi р-п) Сцсфашша (Ею~ ы11iцкi р-11 ), 
1Iсрахолы (Слуцкi р-н). Помнiкi на мссцах масавых растр:)JШУ (Iv!i11c1(, 
Урочышча Гай у Барапавiчах). Мсмарыяльныя комш1сксы ш1. мссиах 
Jlутша:Ускага, Масюкошчынскага, Трасцянсцкап1, Л]арьщка~,а i Вiнсбска1 а 
~шгсроу смерцi, Мiнскага гетта. 

Помнiкi у гонар вызвалсння Беларусi. Ваенныя мо1,iлкi ш1 т:)рыторыi 
Ьсларусi (Мiнск, Рылепкi, Дубровенскi р-п,). Помнiкi за~,iнуушчым землякам. 
Гiсторыя стварэння Манумента псрамогi у Мiнску. llлошча l lcpaмOI'i у 
f3iцсбску. Курган Славы Савсцкай Apмii - Вызвалiцсльвiцы ЬcJiapyci 11<щ 
Мiпскам. Курганы Славы у Полацку, Лiдзе, Лу;~чьщах (Быхаускi р-н), СьРrюшс 
(Ьабруйскi р-н). Мемарыяльны ансамбль "Мiнск - I'ЩJаJ(-гсрой". f1v1ar1yмc11т у 
I'О!Шр савсцкай мацi-патрыёткi у )Кодзiна. Помнiкi васrшай тэхнiкi (l\lli11cк, 
l:>арысау, Пiнск). Музей Вялiкай Айчьшнай вайны у Мiнску. Музей савсцка
нольскай баявой садружнасцi (Ленiна, Горацкi р-п). 

IЗялiкая Айчьшная вайна у сучаспых турыстычных праr,рамах. 
Ушанаванпе памяцi паушых як сродак правядзсrшя i;оаш11,i 1 п1а-выхаваУчаИ 
работы. Напрамкi магчымай актывiзацыi снравы :Ую.1ю 11 п1111я <щмс111ых 
мсмарыялау у экскурсiйныя маршруты. 

Тэма 15. ПOMHIKI АРХIТЭКТУРЫ 1 МАСТАЦТВА l)EЛAPYCI 
ПАСЛЯВАЕННАГ А ПЕРЫЯДУ 



] (J 

Адпауленчыя работы у Беларусi. Распрацоука I'ст111ла11ау бснарускiх 
п1радоу. Нсакласiцызм як асноуны стыль 1940-1950 rт. Фармiраваш1с ~ю1ш1 а 
Ш'УJ1ыrал1радскога цэнтра на прыкладзс Мiнска. Р:жанструк1Lыя 1·apa;Lcкix 
111юшчау i магiстралей. Перабудова храма.У (Мiнск, I>абруйск). 1 Iомнiкi 
1·рамадскага дойлiдства 1940-1950 гг. Спрашчэннс архiт:эктур11ых 11расктау з 
сярэ;(зiны 1950-х г. Прычыны i вынiкi. Мiкрараёш1ая ш~а11iроука 1·аралоу. 
I lовыя пtрады Беларусi (Новаполацк, Салiгорск). Вылучэннс новых 1·щх1;tскiх 
магiстраляу. Пошук "унутраных рэзервау". Адмстныя номнiкi архiт:жтуры 
1970-1980 гг. (Гродна, Мiнск, Брэст, Гомель). Стаулсrшс утщ JLcl 1·iсторыка
куJiьтурнай спадчыны. Пачатак рэстаураr(ыйных работ у l:JCCP у ! 970->1 1. 

llpaцяI' хуткай iндустрыялiзацыi р:эс11убпiкi. K:1111(J1пpa1i1,151 
нрамысжшасцi у буйных гарадах БССР. Асаблiваспi савсцкаi'! 11рамысшшай 
архiтэктуры. Класiчнае упрыгожванне фасада.У i вы11у"лнr1с iшкыr1ср11ых 
карнусоу у повыя гарадскiя дамiнанты. Фармiравашrс :юн масава1·<:1 атrачынку 
нассльнiцтва (Мiнск, Нарач). Узбуйпенне вёсак у насJiяваснны час. Ствар:тнс 
I'Сiшланау беларускiх вёсак. Падзел на жылую i гасrщцарчую зоны. Л;tмстнаснi 
айчьшнай архiтэктуры па сучасным этапе. А;щауJ1е1шс булаунiцтва храмау i 
11рыватных катэджау. Узвядзенне значных грама;~скiх !!абу;rоу (l\!li11cк, Ма1 iнёу, 
l)абруйск). 

Кiрункi развiцця беларускага мастацтва у 1940-1980 1т. С1ыJ1я1юс 
а;сзi11ства. Асноуныя жанры. Гераiчная тэматыка у выяуJ1снчыl\1 мастаrпвс. 
Дакумснталiзм, гiстарызм i рамантызм у айчьшпым жыванiсу i скуJJыпуры. J\/f. 
Савiцкi. В. Волкау. I. Ахрэмчык. М. Марачкiн. А. Iсачоу. А. Бсмбсл1о.. А. 1 'псбау. 
З. Азгур. Айчынная станкавая графiка. А. Пасля;ювiч. Л. Jloc1,. l,'I:JamtI'iчныя 
абмсжаваннi. Манумснтальпыя размалёукi (IO. J)агу11пвiч, 1 ·. Вашчалка) 
мазаiкi (А. Кiшчанка). Гарадская i паркавая скуль1пура )1 сучас1~ай Ecnapyci. 

Тэма 16. МЕМАРЫЯЛЫ 1 ПАМЯТНЫЯ rVIЯCЦIHl>l, 
ЗВЯЗАНЫЯ З ГIСТАРЫЧНЫМ МIНУЛЬIМ БIIЛAPYCI 

Агульная характарыстыка помпiкау гiсторыi. Ix знач:ншс для выхаваш1я 
11атрыятызму i нацыяпальнай самасвядомасцi. Сучасны стан 1юм11iкау 1·iсторыi i 
ix рою1 ;щя развiцця уязпога турызма (насталы'iчнап1, рэJ1i1·iйнал1). 

1 /о!\шiкi гiсторыi, звязаныя з працэсам станаулс11ш1 /I'3ЯржаУнас1~i 11а 
бсларускiх землях i пашырэпнем хрысцiянства (I Iолацк, 3acJ1ayc ). !)ары са вы 
камянi. Мемарыялы у гонар заснавання айчьпшых п1ра;1оу (l 'po;iнa, l\llillcк, 
Давьщ-Гарадок). Ушанаванне памяцi першых айчьшных асвст1 ti кау (1 ~фрасi ш I$1 
Полацкая, Кiрыла Тураускi). Помнiкi гiсторыi, звязаныя з утвар:)1[11см BKJI i 
войнамi эпохi сярэднявечча (Гара Мiндоуга у Нава1-ру;rку, Вал Iва11а 1 'рсУшап.1 у 
Пошщку). Дзсячы эпохi Адраджэння (Ф. Скарына, С. Еу;rrты, 1 !. Мс1{iL:шшс11, С. 
1 ]ошщкi, К. Лышчынскi). Памятпыя мясцiны нсрыя;1у на;псJiау Р:) 1 1ы 
Паснанiтай (Воучын, Камянецкi р-н; Грушаука Jlяхавiцк[ р-н). Т. Каснюшка i 
яго с.sщзiба у Мерачоушчыне (Iвацевiцкi р-н). А. Суворау i я1·0 ся;оiба-му'3СЙ у 
Кобрьшс. 
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Алмстныя ураджэнцы Беларусi другой паловы XVIIll - 1rачатку XIX ст. 

Мсмарыялы у гонар руска-французскай вайпы 1812 1·. IIJпtб--кват:)ра 1 !. 
!)аграцiёпа у Ваукавыску. Каплiца у Салтапауцы (Маr·iлёускi р-н). 1 Iсра11рава 
нраз Бярэзiну. Вайсковыя пахаваннi (Гродна, Слопi.м). Снавутыя JJiтаратары 

l)cлapyci. Памятныя месцы, звязаныя з жыццём i лзсйнасщо Л. Мi1~ксвiча, Я. 
Чачота, У. Сыракомлi, В. Дунiна-Марцьшкевiча, М. Баrла11овiча, Ф. Ьа1·у11пвiча. 

Сядзiба I. Рэпiна "Здраунёва" пад Вiцебскам. Мсмарыюrы, 11рысвсчаныя 

1таr~ыяншrыrа-вызваленчым паустанням 1830-1831 i 1863-1864 1т. ()Какi. 

Пастаускi р-н; Мiлавiды, Баранавiцкi р-п). Ушанавашrс IJaJ\I5щi ш1уl11ых у ~·алы 
Першай сусветпай вайны - Дзясятнiкi (Валожыпскi р-п), Та11.1ш1юук<с1 ( J)p:3C1щi р
н), Сноу (Нясвiжскi р-п). 

Помпiкi гiсторыi нерыялу рэвалюцыi, Грама;оянскай i савс11ка-110111)ска1"1 
вш1ны (Мiнск, Бабруйск). Ушапаванпе памяцi М. lllaпшa у Вiцсбску. 

IУ1смарыялы, звязаныя з жьщцём i дзейнасцю Я. Коласа, Я. Кушшы, 11. l)poyкi, 
11. Сухш·а, О. lilмiтa, А. Грамыкi, П. Клiмука i У. Кавалё11ка. Ушанаваш1с 

заr·iнуушых у час вайны у Афганiстане (Вострау Слёз у Мiнску). Р~)ха 

Чарнобыльскай аварыi (Слаугарад, Карма). Рэзiдэ1щыя у Вiскулях як мссщ1 

лiквi;щцыi СССР. 
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