
Дысцыпліна Генеалогія 
 

1 Назва дысцыпліны Генеалогія 
2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 
Дзеннае аддзяленне: 1 курс, спецыяльнасць 
“Гісторыя (па накірунках)”; 
Завочнае аддзялене: 2 курс, спецыяльнасць “Гісторыя 
(па накірунках)” 

3 Семестр навучання Дзеннае аддзяленне: 2 семестр 
Завочнае аддзялене: 3 семестр 

4 Колькасць крэдытаў 1,5
5 Прозвішча, імя, імя па 

бацьку лектара 
Латушкін А. М. 

6 Мэты вывучэння 
дысцыпліны 

фарміраванне ўяўлення аб месцы генеалогіі ў 
гістарычных даследаваннях, крыніцах і методыцы 
вывучэння генеалогіі насельніцтва Беларусі

7 Прарэквізіты  Гісторыя Беларусі
8 Змест дысцыпліны Раскрыццё асаблівасцей генеалогіі як навуковай 

галіны ведаў, яе месца сярод дапаможных 
гістарычных навук; знаёмства з гісторыяй развіцця 
генеалогіі і яе гістарыяграфіяй; характарыстыка 
асноўных відаў пісьмовых крыніц па генеалогіі 
насельніцтва беларускіх зямель у X–пач. ХХ ст.;
аналіз функцыянуючых баз даных генеалагічнай 
інфармацыі; асваенне методыкі генеалагічнага 
даследавання, апрацоўкі і афармлення даных.

9 Рэкамендуемая 
літаратура 

Рыбчонак, С.А. Крынiцы па генеалогii Беларусi XVI-
пачатку XX ст.: Метад. парады / С.А.Рыбчонак. - Мн. 
: БелНДІДАС, 2003. - 74 с. 
Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і 
перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // 
Герольд Litherland : навуковы геральдычны часопіс. 
— 2013. ― № 19. ― С. 4―19; 
Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў метрычных 
кнігах Беларусі XVII―XVIII стст. / Сяргей Рыбчонак 
// Гістарычна-археалагічны зборнік / Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — 2018. 
― Вып. 33. ― С. 158―164. 
Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказак у 
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С. А. 
Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / 
Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная 
камісія, Беларускі навукова-даследчы інстытут 
дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск, 



2000―. — 2007. ― Вып. 8. ― С. 47―54; 
Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX 
― пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: 
спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці 
звестак і ступень захаванасці / С. А. Рыбчонак // 
Беларускі археаграфічны штогоднік / Дэпартамент па 
архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі 
Рэспублікі Беларусь, Археаграфічная камісія, 
Беларускі навукова-даследчы інстытут 
дакументазнаўства і архіўнай справы. — Мінск,
2000―. — 2008. ― Вып. 9. ― С. 146―154; 
Сохранность основных генеалогических источников 
в НИАБ: сравнительный анализ и оценка 
возможности проведения исследования / С. А. 
Рыбчонок // Крыніцазнаўства, археаграфія, 
архівазнаўства ў XX―XXI ст. у Беларусі : зборнік 
навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня 
нараджэння М. М. Улашчыка / [рэдкалегія: С. М. 
Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 2008. —
С. 239―246; 
Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па 
даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой 
палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі // 
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя 
дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. ― Вып. 8. ― С. 
30―35; 
Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі сялянскага 
насельніцтва маёнтка Прылукі XVII―XIX стст. : (па 
матэрыялах НГАБ) / Вадзім Урублеўскі // Жыццё 
Айчыне, гонар нікому : матэрыялы Міжнароднай 
навуковай канферэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з 
дня нараджэння Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 
16—18 сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І. 
Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237―249.

10 Метады выкладання Змешаны, з выкарыстаннем элементаў 
дыстанцыйнага навучання

11 Мова навучання руская, беларуская
12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 
- дзве кантрольныя работы; 
залік выстаўляецца з улікам: 
праца на семінарах (60%), вынікі выканання 
кантрольных работ (40%)



13 Форма бягучай 
атэстацыі 

Дзённая форма: семестр 2 –залік. 
Завочнае аддзяленне: семестр 3 – залік. 

 
  



Генеалогия 

 
1 Название 

Дисциплины 
Генеалогия 

2 Курс обучения, 
специальность 

Дневное отделение: 1 курс, специальность 
“История(по направлениям)”; 
Заочное отделение: 2 курс, специальность 
“История(по направлениям)” 

3 Семестр обучения Дневное отделение: 2 семестр 
Заочное отделение: 3 семестр 

4 Количество кредитов 1,5
5 Ф.И.О. лектора Латушкин А. Н. 

6 Цели изучения 
дисциплины 

Формирование представления о месте 
генеалогии в исторических исследованиях, 
источниках и методике изучения генеалогии 
населения Беларуси

7 Пререквизиты История Беларуси
8 Содержание 

дисциплины 
Раскрытие особенностей генеалогии как научной 
отрасли знаний, ее места среди вспомогательных 
исторических наук; знакомство с историей 
развития генеалогии и ее историографией; 
характеристика основных видов письменных 
источников по генеалогии населения 
белорусских земель в X – нач. ХХ в. ; анализ 
функционирующих баз данных генеалогической 
информации; освоение методики 
генеалогического исследования, обработки и 
оформления данных.

9 Рекомендуемая 
литература 

Рыбчонак, С.А. Крынiцы па генеалогii Беларусi 
XVI- пачатку XX ст.: Метад. парады / 
С.А.Рыбчонак. - Мн. : БелНДІДАС, 2003. - 74 с. 
Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і 
перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак // 
Герольд Litherland : навуковы геральдычны 
часопіс. — 2013. ― № 19. ― С. 4―19; 
Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў 
метрычных кнігах Беларусі XVII―XVIII стст. / 
Сяргей Рыбчонак // Гістарычна-археалагічны 
зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 
Інстытут гісторыі. — 2018. ― Вып. 33. ― С. 
158―164. 
Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказак у 
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С. 
А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны 



штогоднік / Дэпартамент па архівах і 
справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі 
навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і 
архіўнай справы. — Мінск, 2000―. — 2007. ― 
Вып. 8. ― С. 47―54; 
Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці 
XIX ― пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі 
Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка 
верагоднасці звестак і ступень захаванасці / С. А. 
Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік / 
Дэпартамент па архівах і справаводству 
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, 
Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-
даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай 
справы. — Мінск, 2000―. — 2008. ― Вып. 9. ― 
С. 146―154; 
Сохранность основных генеалогических 
источников в НИАБ: сравнительный анализ и 
оценка возможности проведения исследования / 
С. А. Рыбчонок // Крыніцазнаўства, археаграфія, 
архівазнаўства ў XX―XXI ст. у Беларусі : 
зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-
годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / 
[рэдкалегія: С. М. Ходзін (адказны рэдактар) і 
інш.]. — Мінск, 2008. — С. 239―246; 
Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па 
даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой 
палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі 
// Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя 
дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. ― Вып. 8. ― С. 
30―35; 

Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі 
сялянскага насельніцтва маёнтка Прылукі 
XVII―XIX стст. : (па матэрыялах НГАБ) / Вадзім 
Урублеўскі // Жыццё Айчыне, гонар нікому : 
матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 
прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння 
Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 16—18 
сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І. 
Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237―249.

10 Методы преподавания Смешанный, с использованием элементов 
дистанционного обучения



11 Язык обучения Белорусский
12 Условия (требования), 

текущий контроль 
две контрольные работы; 
зачет выставляется с учетом: 
работа на семинарах (60%), результаты 
выполнения контрольных работ (40%).

13 Форма текущей 
аттестации 

Дневная форма: семестр 2 – зачет. 
Заочное отделение: семестр 3 – зачет. 

 
  



Genealogy/ optional discipline 
1 Name (title) of the 

discipline 
Genealogy 

2 Curriculum, specialty Full-time: 1 course, specialty “History (in 
directions)”; 
Distance learning: 2 year, specialty “History (in 
directions)”; 

3 Semester tuition Full-time education: 2  
Distance learning: 3  

4 Number of credits 1,5 
5 Name of the lecturer A. N. Latushkin 

6 Focus of learning Formation of the idea of the place of genealogy in
historical research, sources and methods of studying
the genealogy of the population of Belarus 

7 Pre-requisites History of Belarus 
8 Content of the discipline Disclosure of the features of genealogy as a scientific 

branch of knowledge, its place among auxiliary
historical sciences; acquaintance with the history of
the development of genealogy and its historiography;
characteristics of the main types of written sources on
the genealogy of the population of the Belarusian
lands in the X - beginning XX century ; analysis of 
functioning databases of genealogical information;
mastering the methods of genealogical research,
processing and processing of data. 

9 Literature guide Рыбчонак, С.А. Крынiцы па генеалогii Беларусi 
XVI- пачатку XX ст.: Метад. парады /
С.А.Рыбчонак. - Мн. : БелНДІДАС, 2003. - 74 с. 
Рыбчонак, С.А. Генеалогія Беларусі: дасягненні і 
перспектывы даследавання / Сяргей Рыбчонак //
Герольд Litherland : навуковы геральдычны 
часопіс. — 2013. ― № 19. ― С. 4―19; 
Рыбчонак, С.А. Звесткі па генеалогіі ў метрычных 
кнігах Беларусі XVII―XVIII стст. / Сяргей 
Рыбчонак // Гістарычна-археалагічны зборнік / 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут
гісторыі. — 2018. ― Вып. 33. ― С. 158―164. 
Рыбчонак, С.А. Комплекс рэвізскіх сказак у 
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі / С.
А. Рыбчонак // Беларускі археаграфічны
штогоднік / Дэпартамент па архівах і
справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі



Беларусь, Археаграфічная камісія, Беларускі 
навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і 
архіўнай справы. — Мінск, 2000―. — 2007. ― 
Вып. 8. ― С. 47―54; 
Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці
XIX ― пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі
Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка 
верагоднасці звестак і ступень захаванасці / С. А.
Рыбчонак // Беларускі археаграфічны штогоднік /
Дэпартамент па архівах і справаводству
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь,
Археаграфічная камісія, Беларускі навукова-
даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай 
справы. — Мінск, 2000―. — 2008. ― Вып. 9. ― 
С. 146―154; 
Сохранность основных генеалогических
источников в НИАБ: сравнительный анализ и
оценка возможности проведения исследования /
С. А. Рыбчонок // Крыніцазнаўства, археаграфія,
архівазнаўства ў XX―XXI ст. у Беларусі : зборнік
навуковых артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з 
дня нараджэння М. М. Улашчыка / [рэдкалегія: С.
М. Ходзін (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 
2008. — С. 239―246; 
Урублеўскі, В.В. Метрычныя кнігі як крыніца па
даследаванні сялянскай штодзённасці ў другой 
палове XVIII ст. : (па матэрыялах Нацыянальнага
гістарычнага архіва Беларусі) / В. В. Урублеўскі //
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя
дысцыпліны : навуковы зборнік / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт. — 2013. ― Вып. 8. ― С. 
30―35; 
Урублеўскі, В.В. Крыніцы па генеалогіі
сялянскага насельніцтва маёнтка Прылукі
XVII―XIX стст. : (па матэрыялах НГАБ) / Вадзім 
Урублеўскі // Жыццё Айчыне, гонар нікому :
матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі,
прысвечанай 180-годдзю з дня нараджэння 
Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, Мінск, 16—18 
сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: І. Кароль, І.
Гатальскі]. — Мінск, 2010. — С. 237―249. 

10 Methods of teaching Mixed using distance learning elements 

11 Language Belarusian 



12 Conditions 
(requirements), current 
certification 

two test papers; 
credit is subject to: 
work at seminars (60%), the results of tests (40%) 

13 Form of current 
certifications 

Full-time education: 2 semester – credit 
Distance learning: 3 semester – credit 

 


