
Форма атрымання вышэйшай адукацы! 
вочная (дзённая)

Тэрм1н навучання
1 год

1 курс, 1 семестр

Назва 1нтэгрыраванага модуля, вучэбнай 
ДЫСЦЫПЛ1НЫ

Псторыя ! метадалопя вывучэння 
культурнай спадчыны

Актуальный пытаны музейнай справы

Сацыяльна-культурная антрапалопя

Заканадау́ства у́ гал!не музейнай справы ! 
аховы культурнай спадчыны____________
Музееф!кацыя ! актуал!зацыя культурнай 
спадчыны / Пстарычная рэканструкцыя 
Рэстытуцыя культурных каштоу́насцей / 
Культурныя ландшафты

Музей ! культурная щэнтычнасць

1,10

1нтэрпрэтацыя традыцыйнай культуры у ́
музе! / Нематэрыяльная культурная 
спадчына_____________________________
Анал!з ! !нтэрпрэтацыя творау ́мастацтва у́ 
музе! / !нтэрпрэтацыя спадчыны у ́
падзейным турызме___________________
Навукова-даследчы сем!нар____________
Усяго

Педагопка ! пахалопя вышэйшай адукацы! / 
Тэхналоп! крэатыу́най адукацы! у ́
вышэйшай школе

Усяго

Замежная мова

Ф!ласоф!я ! метадалопя навук!

Асновы !нфармацыйных тэхналопй

Усяго

Беларуси! дзяржау́ны у́н!верс!тэт
______________ пстарычны_______________

(факультэт)

РАБОЧЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 
на 2022-2023 вучэбны год

(у адпаведнасц! з вучэбным планам № Е23-005/уч, ад 1104,20'щ 
Спецыяльнасць: 1-23 80 02 Музейная справа I ахова псторыка-культу́рна а́ул
П раф!л !зацыя: Культурная спадчына I турызм

Рабочий экземпляр №
-... . —--- ----

,^?у^Р215Урэ1^айа^вучэбнай рабоце
?иа вадьтях

' /г У́х^^^Й^им’та^^иЙ^.Г.Поахарэнка

Колькасць
студэнтау́

1. Абавязковыя для выву

108

108

108

108
974 400

Колькасць акадэм!чных гадз!н
з !х:

Факультэт (кафедра), яюя 
забяспечваюць выкладанне 

вучэбнай дысцыпл1ны

0)
.Б. Б.

чзння дысцыпл1ны, даследчы сем!нар
Кафедра этналогп, музеялогп ! 
псторы! мастацтвау́_________
Кафедра этналог!!, музеялоп! I 
псторы! мастацтвау́_________
Кафедра этналогп, музеялоп! ! 
псторы! мастацтвау_́________
Кафедра этналогп, музеялогп ! 
псторы! мастацтвау́_________
Кафедра этналогп, музеялогп I 
псторы! мастацтвау́_________
Кафедра этналогп, музеялогп ! 
псторы! мастацтвау_́________
Кафедра этналогп, музеялогп! 
псторьп мастацтвау́

Кафедра этналог!!, музеялогп I 
псторы! мастацтвау́

Кафедра этналогп, музеялоп! ! 
псторы! мастацтвау́

114
2. Факультатыу́ныя дысцыпл!ны (па выбару студэнтау́)

108

108
3. Дадатковыя в!ды навучання (па выбару ел

110

140

108

70
■удэнтау́)

104

Кафедра камп'ютарнай 
л!нгв!стык!! л!нгвадыдактык!/ 
Кафедра педагопк!! праблем 
разв!цця адукацы!

Кафедры замежных моу́
Кафедра ф!ласоф!!! метадалоп! 
навук! (ФФСН)
Кафедра л!чбавай эканомж! 
(эканам!чны ф-т)

Начальна Галоу́нага адукацыйнай дзейнасц!

358 202 96 36 64 6

*праводз!цца у ́агульнай плын! з праф!л!зацыяй 
Дэкан факультэта А. Г. Каханоу́сю

Н.|,Марозава



Беларуси! дзяржау́ны у́н!верс!тэт 
______________ пстарычны_______________

Форма атрымання вышэйшай адукацьн 
вочная (дзённая)

Тэрм!Н навучання
1 год

(факультэт)

РАБОЧЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН 
на 2022-2023 вучэбны год

(у адпаведнасц! з вучэбным планам № Е23-005/уч. ад _____11
Спецыяльнасцы 1-23 80 02 Музейная справа » ахова
ПрафIл 13ицыя: _______________ Культурная спадчына I турызм

1 курс, 2 семестр
Колькасць Колькасць акадэм!чных гадз!н

студэнтау з IX:

рабоце

экземпляр №

А. Г.Прахарэнка
2022 г.

Назва !нтэгрыраванага модуля, вучэбнай
ДЫСЦЫПЛ1НЫ

Факультэт (кафедра), як!я 
забяспечваюць выкладанне 

вучэбнай дысцыпл!ны

1. Абавязковыя для вывучэння дысцыпл!ны

Арган!зацыя экскурайнага абслугоу́вання у́ 
турызме______________________________
Прававое рэгуляванне турыстычнай 
дзейнасц! / Стратэпя развщця турыстычнай 
дэстынацы!____________________________
Брэндз1раванне у турызме / Арган1зацыя 
турыстычнага прадпрыемства_________
1навацыйныя метады у прасоуванн! 
турпрадукту_________________________
Анмацыя у турызме / 1Т у 1ндустрьп

Практыка (даследчая) 
Мапстэрская дысертацыя
Усяго

Замежная мова

Ф|ласоф|я I метадалопя навую 
Усяго

108

100

100

100

100

108
432 
1048 184

; мапстэрская дысертацыя; практыка
Кафедра этналогн, музеалогн I 
псторьн мастацтвау́

3 Кафедра этналогп, музеалогн ! 
 псторьн мастацтвау́
Кафедра этналогп, музеалогн I 
псторьн мастацтвау_________
Кафедра этналогн, музеалогн I 
псторьн мастацтвау_________
Кафедра этналогн, музеалогн I 
псторьн мастацтвау

2. Дадатковыя вщы навучання (па
110

100

210 114
Практыка (даследчая), пачатак 27.03.2023 - заканчэнне 08<б4.2023, колькасць тыдняу - 2, зал1ковыя адз1нк1 - 3

Вын!ковая атэстацыя, пачатак 19.06.2023 - заканчэнне 30/06.2023, залжовыя адз!нк1 -12

Дэкан факультэта

Начальна Галоунага управления адукацыйнай дзейнасц!

выбару студэнтау)

А. Г. Каханоусю

64 6 Кафедры замежных моу_______
Кафедра фтасофн I метадалогп 
навую (ФФСН)

Н.1.Марозава


