
Анатацыя дысцыпліны па выбару студэнта 
1 Назва дысцыпліны 

па выбару студэнта 
Спецмодуль «Политология» 
 
Этнагенэз славян 

2 Курс навучання 2 
3 Семестр навучання 4 
4 Колькасць 

крэдытаў 
34 часа, залік 

5 П.І.І па б. 
выкладчыка 

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Белявец Вадзім 
Георгіевіч 

6 Мэты дысцыпліны 
па выбару студэнта 

Мэтаю дысцыпліны з’яўляецца вывучэнне 
паходжання і ранняй гісторыі славян, разгляд 
асноўных кацэпцый славянскага этнагенезу, 
карэляцыя археалагічных і пісьмовых крыніц па 
раннеславянскай гісторыі 

7 Прэрэквізіты Все специальности 
8 Кароткі змест 

дысцыпліны па 
выбару 

Асноўныя канцэпцыі славянскага этнагенезу. 
Пытанне аб прарадзіме славян.  
“Протаславянскія” і “славянскія” археалагічныя 
культуры: кіеўская, калочынская, пенькоўская, 
пражская, лука-райкавецкая ды інш. 
Антычныя і раннесярэднявечныя пісьмовыя крыніцы 
па раннеславянскай гісторыі. 
Асноўныя шляхі славянскай экспансіі і пачатак 
фарміравання асобных груп славян. 

9 Кароткі спіс 
літаратуры па 
дысцыпліне 

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. 
— М.: Наука, 1979. 
Седов В.В. Славяне: историко-археологическое 
исследование. — М., 2002  
Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2007. 
Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья в первой 
половине I тысячелетия н. э. / Pod red. A. 
Kokowskiego. — Lublin, 2004 
Гавритухин И.О. Понятие пражской культуры // 
Труды Гос. Эрмитажа. –Т. 49: Сложение русской 
государственности в контексте раннесредневековой 
истории Старого Света. – 2009 – С. 7–25. 
Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи 
раннеславянского мира в III—V вв. н. э.. — М., 2007. 
Славяне на территории Беларуси в 
догосударственный период : к 90-ле тию со дня 
рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. – 
Минск : Беларуская навука, 2016. 

10 Метады Лекцыйныя і семінарскія заняткі, індывідуальныя 



выкладання заняткі і кансультацыі. 
Пад час заняткаў выкарыстоўваюцца 
мультымедыйныя рэсурсы (фільмы, прэзентацыі)  

11 Мова навучання беларуская, руская 
12 Умовы 

(патрабаванні) 
Абавязковае наведванне заняткаў. 
Падрыхтоўка прэзентацый па адной з тэм. 

13 Асаблівасці 
дысцыпліны 

Выкладанне дысцыпліны заснавана на апошніх 
дасягненнях у галіне славяназнаўства, у першую 
чаргу, на археалагічных даследаваннях апошніх 
дзесяцігоддзяў (у т.л. і аўтара), якія значна змянілі 
погляды на праблему паходжання і ранняй гісторыі 
славян. 

 


