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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне “Рэстытуцыя культурных 

каштоўнасцей”прадугледжана для студэнтаў ІІ ступені вышэйшай адукацыі 

па спецыяльнасці  1- 23 80 02 Музейная справа і ахова гісторыка-

культурнайспадчыны.Прафілізацыя: Культурная спадчына і турызм. 

Вучэбная праграма адлюстроўвае змест вучэбнай дысцыпліны 

“Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей” і вызначае аб’ём ведаў, які 

патрабуецца ад студэнтаў ІІ ступені вышэйшай адукацыі. Пры распрацоўцы 

праграмы ўлічаны патрабаванні вучэбных дысцыплін “Гісторыя Беларусі”, 

“Усеагульная гісторыя мастацтваў”, “Гісторыя і тэорыя музейнйсправы”, 

“Ахова гісторыка-культурнай спадчыны”.  

Мэта вывучэння вучэбнай дысцыпліны – сфарміраваць спецыяліста, 

які валодае неабходным аб’емам ведаў аб рэстытуцыі культурных 

каштоўнасцей ў Рэспубліку Беларусь і ўвядзенні іх у навуковую і 

сацыякультурную прастору. 

Змястоўная частка праграмы накіравана на вырашэнне наступных 

задач:  

– пазнаёміць студэнтаў з асаблівасцямі працэса станаўлення інстытута 

рэстытуцыі культурных каштоўнасцей ; 

– разгледзець прававыя асновы рэгулявання пытанняў рэстытуцыі ў 

міжнародных адносінах; 

– вызначыць  асноўныя праблемы вяртаня культурных каштоўнасцей  

Беларусі, страчаныя на працягу гісторыі; 

– разгледзець прынцыпы фарміравання заканадаўства ў галіне культурных 

каштоўнасцей у Рэспубліцы Беларусь; 

– навучыць студэнтаў аснавапалагаючым прынцыпам атрыбуцыі музейных 

прадметаў, вывезенных з тэрыторыі БССР у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Вучэбная дысцыпліна “Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей” 

уваходзіць у модуль “Ахова культурнай спадчыны” і адносіцца да 

кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі.  
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Засваенне вучэбнай дысцыпліны “Рэстытуцыя культурных 

каштоўнасцей” павінна забяспечыць фарміраванне наступных кампетэнцый. 

Універсальныя кампетэнцыяі: 

УК-3 Быць здольным выяўляць і аналізаваць актуальныя праблемы, 

якія вызначаюць канкрэтныя сферы прафесійнай дзейнасці, бачыць іх 

узаемасувязь, прапаноўваць аптымальныя шляхі для іх вырашэння. 

Спецыяльныя кампетэнцыі: 

СК-3 Быць здольным распрацоўваць стратэгію кіравання культурнай 

спадчынай, у тым ліку ва ўмовах канфлікту інтарэсаў 

СК-5 Валодаць прыёмамі і метадамі працы па ахове і выкарыстанні 

гістарычных забудоў і прыродных ландшафтаў 

Студэнт павінен умець: 

– аналізаваць крыніцы і літаратуры па тэме; 

– выдзеляць этапы ў гісторыі перамяшчэня аб’ектаў культурнай 

спадчыны; 

– выкарыстоўваць юрыдычныя дакументы для доказу права на 

культурную каштоўнасць.  

Для павышэння эфектыўнасці кіравання адукацыйным працэсам і 

арганізацыі кантрольна-ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца 

выкарыстоўваць варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай работы, 

методыку актыўнага навучання, дыскусійныя формы. 

Да эфектыўных педагагічных тэхналогій і методык, якія садзейнічаюць 

далучэнню студэнтаў да пошуку і выкарыстання ведаў, набыццю вопыту 

самастойнага вырашэння задач адносяцца: 

– гісторыка-тэматычны падыход; 

– тэхналогіі праблемна-модульнага навучання; 

– тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці; 

– камунікатыўныя тэхналогіі. 
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Лекцыі раскрываюць асноўныя праблемы па кожнай тэме вучэбнай 

дысцыпліне“Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей”. Семінарскія заняткі 

праводзяцца па тэмах вучэбнай дысцыпліны, якія патрабуюць набыцця 

практычных навыкау працы з дакументамі, замацавання тэарэтычных ведаў, 

атрыманых на лекцыях i ў выніку самастойнай працы над навучальным 

матэрыялам.  

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі.  

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны “Рэстытуцыя культурных 

каштоўнасцей” выкарыстоўваюцца сучасныя метады навучання і 

камп’ютарныя тэхналогіі. 

У адпаведнасці з вучэбным планам, на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны“Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей” прадугледжана 

108 гадзін, з якіх 36 – аўдыторныя. Прыкладнае размеркаванне аўдыторных 

гадзін па відах заняткаў: лекцыі – 24 гадзіны, семінарскія заняткі – 12 

гадзіны.  

Рэкамендаваная форма кантролю ведаў магістрантаў – экзамен. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Раздзел І. Этапы станаўлення паняцця рэстытуцыі культурных 
каштоўнасцей. Прававыя асновы аховы  культурных каштоўнасцей 

Уводзіны. 
Паняцце рэстытуцыі. Віды рэстытуцыі. Кампенсатарная рэстытуцыя. 

Рэстытуцыйная прэтэнзія. Актуальнасць праблемы рэстытуцыі для Беларусі. 
Замежныя навуковыя даследаванні па праблеме рэстытуцыі.  Айчынныя 
даследаванні ( Т. Гернович, У.Гілеп, Э.Кароль, А.Мальдзіс, І.Мартыненка, 
Т.Рошчына) 

 
Тэма 1. Узнікненне, станаўленне і развіццё інстытута рэстытуцыі ў 

кантэксце гісторыі Еўропы 
Генезіс і трансфармацыя інстытута рэстытуцыі ў правазнаўстве. Сувязь 

інстытута рэстытуцыі з іншымі прававымі інстытутамі. Вырашэнне спрэчных 
пытанняў па праблеме рэстытуцыі культурных каштоўнасцей: кампенсація, 
сацісфакцыя, формы кампенсацыі 

Гісторыя рэстытуцыі культурных каштоўнасцей  у краінах Еўропы ў ХХ 
стагоддзі. Праблемы аховы культурнай спадчыны ў міжнародных 
канвенцыях.Першыя дамовы ў галіне рэстытуцыі гісторыка-культурнай 
спадчыны: Гаагская канвенцыя 1907 г. і Версалькая  дамова 1919 г.Пытанне 
захавання маральна-этычных нормаў пры рэалізацыі міжнароднага права ў 
сферы вяртання і рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. 
 

Тэма 2. Рухомыя каштоўнасці і метады іх абароны. Музеі і міжнародный 
абарот культурных каштоўнасцей 

Паняцце рухомых культурных каштоўнасцей. Заканадаўчае рэгуляванне 
адносін уласнасці на гісторыка-культурныя каштоўнасці. Рэкамендацыі 
ЮНЕСКА “Аб ахове рухомых культурных каштоўнасцей”. Лёс беларускіх 
музейных збораў у міжваенны перыяд ХХ ст. Праблема вяртання музейных 
прадметаў у другой палове ХХ ст. Агульнапрызнаныя прынцыпы і нормы 
міжнароднага права, рэгулюючыя абарот культурных каштоўнасцей і 
дзейнасць музеяў. Ахова культурных каштоўнасцей як адзін з накірункаў 
дзейнасці ІКОМ. 

Агульныя пытанні міжнароднай аховы культурнай спадчыны. Барацьба з 
крадзяжамі і незаконным вывазам культурных каштоўнасцей.  Міжнароднае 
супрацоўніцтва ў сферы аховы культурных каштоўнасцей і міжнародныя 
арганізацыі. “Намюрская дэкларацыя” 2015 г.  
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 Правапераемнасць дзяржаў і праблемы перамяшчэння культурных 
каштоўнасцей. Фарміраванне адзінай культурнай прасторы краін-удзельніц 
СНД. Пагадненне краін-удзельніц СНД аб барацьбе супраць крадзяжоў 
культурных каштоўнасцей і забеспячэнні іх зварота  (5 кастрычніка 2007 г. 
Душанбэ). 

 
Тэма 3. Міждзяржаўныя канвенцыі і міжўрадавыя пагадненні ў галіне 

рэстытуцыі 
Пакт Рэрыха. Канвенцыя ЮНЕСКА “Аб абароне культурных 

каштоўнасцей у выпадку узброенага конфлікту” (14 мая 1954 г.); Міжнародны 
пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах (1966г.)., “Аб мерах, 
накіраваных на забарону і папярэджанне незаконнага ўвоза, вываза і перадачы 
шласнасці на культурныя каштоўнасці” (14 лістапада 1970 г.); “Аб ахове сусветнага 
культурнай і прыроднай спадчыны” (16 лістапада 1972 г.); Двухбаковыя дамовы і 
пагадненні, заключаныя па пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны” , 
“Пагадненне аб правапераемнасці ў адносінах да дзяржаўных архіваў былога 
СССР” (6 ліпеня 1992 г.), Пагадненне аб супрацоўніцтве мытных службаў па 
пытаннях затрымання і вяртання незаконна вывазімых і ўвазімых культурных 
каштоўнасцей” (15 красавіка 1994 г., г. Масква),  

 “Усеагульная дэкларацыя аб культурнай разнастайнасці (абвешчана 2 
лістапада 2001 г. на 31-й Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА); Канвенцыя 
ЮНЕСКА “Аб мерах, накіраваных на забарону і папярэджанне незаконнага ўвоза, 
вываза і перадачы права ўласнасці на культурныя каштоўнасці”. Канвенцыя 
УНІДРУА “Аб выкрадзеных і незаконна вывезенных культурных каштоўнасцей” 
(Рым, 24 чэрвеня 1995 г.) 

 
Раздзел ІІ. Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей у гісторыі 

Беларусі 
Тэма 4. Гісторыка-культурная спадчына беларускага народа і праблемы 

міграцыі культурных каштоўнасцей у эпоху Сярэднявечча і Новага часу 
 Гісторыка-культурная і духоўная спадчына беларускага народа і 

праблема вываза культурных каштоўнасцей у ходзе ваенных канфліктаў 
эпохі Сярэднявечча і Новага часу. Сцягванне дакументальнай спадчыны ў 
архівасховішча г.Масквы і Пецярбурга пасля ўваходжання беларускіх 
тэрыторый у склад Расійскай імперыі. Месцы знаходжання аб’ектаў 
гісторыка-культурнай спадчыны, страчаных  у той перыяд. Вываз 
дакументальных матэрыялаў з Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. 
Перамешчаныя беларускія кнігі і кніжныя калекцыі. 
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Тэма 5. Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей Беларусі ў гады  
Першай сусветнай вайны і міжваенны перыяд. 

Вываз культурных каштоўнасцей з тэрыторыі беларускіх губерній 
Расійскай імперыі ў 1914 – 1918 гг. Лёс бібліятэкі Храптовічаў. 
Абмеркаванне пытанняў рэстытуцыі на Першай Усебеларускай канферэнцыі 
архіўных супрацоўнікаў у 1924 г. і Першым з’ездзе даследчыкаў беларускай 
археалогіі і археаграфіі ў 1926 г.  Распродаж музейных каштоўнасцей 
Беларусі на замежных аўкцыёнах у 1920-я гады. Перамяшчэнне беларускіх 
архіваў у 1917 – 1941 г. Праблема рэстытуцыі культурных каштоўнасцей ва 
ўзаемаадносінах СССР і Польскай дзяржавы. 

 
Тэма 6. Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей Беларусі ў 

перыяд Другой сусветнай вайны. 
 Вываз культурных каштоўнасцей нацыстамі з тэрыторыі еўрапескіх 

краін у гады Другой сусветнай вайны. Нацысцкія структуры грабяжу 
музейных збораў. Перамяшчэнне культурных каштоўнасцей з тэрыторыі 
БССР у гады Другой сусветнай вайны. Страты музеяў БССР. Спіс 
Дзяржаўнай мастацкай галерэі.БССР. Дзейнасць А.В.Аладавай. 
Арганізацыя вяртання культурных каштоўнасцей пасля заканчэння вайны 
і яе вынікі. Архіўныя дакументы аб арганізацыі вяртання беларускіх 
каштоўнасцей. 

 
Тэма 7. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей Беларусі, перамешчаных у 

гады Вялікай Айчыннай вайны. 
Кампенсатарная рэстытуцыя. Перамяшчэнне культурных 

каштоўнасцей рэспублік СССР ўнутры краіны пасля заканчэння вайны. 
Лёсы беларускіх каштоўнасцей. Аднаўленне страт беларускіх музеяў. 
Пошук згубленых культурных каштоўнасцей у краінах свету на працягу 
1940-1980-х гадоў. Дзейнасць рэспубліканскага аддзялення Савецкага 
фонду культуры і Міністэрства культуры БССР. Роля Акадэміі навук 
БССР, Галоўнага архіўнага ўпраўлення, Дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна, 
Беларускага таварыства дружбы і культурных сувязяў з замежнымі 
краінамі, Таварыства “Радзіма”. Камісія “Вяртанне” пры Беларускам 
фондзе культуры (У.Гілеп, Н.Высоцкая, А.Грыцкевіч, Л.Побаль, 
Т.Рошчына, В.Скалабан, М.Шумейка, М.Яніцкая). Дзейнасць А.Мальдзіса 
па пошуку і рэстытуцыі беларускай культурнай спадчыны.  
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Тэма 8. Праблемы рэстытуцыі культурных каштоўнасцей у Рэспублікі 
Беларусь на сучасным этапе. “Кодэкс аб культуры Рэспублікі Беларусь” і 

праблема рэстытуцыі. 
Вырашэнне пытання гісторыка-культурнай спадчыны пасля распаду 

СССР. Праблема рэстытуцыі культурных каштоўнасцей у межах 
супрацоўніцтва краін СНД. Рэстытуцыя як пытанне ва ўзаемаадносінах Р.Б. з 
іншымі дзяржавамі. Закон РФ “ Аб культурных каштоўнасцях перамешчаных 
у Саюз ССР  у выніку Другой сусветнай вайны і знаходзячыхся на тэрыторыі 
Расійскай Фэдэрацыі” і праблема вяртання беларускай культурнай спадчыны. 

Культурная палітыка Рэспублікі Беларусь па вяртанню культурнай 
спадчыны. Камісія пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па выяўленню, 
вяртанню, сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны 
абарот нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі 
Беларусі (2009 г.). Дзейнасць прадстаўнікоў грамадскасці (Н.Высоцкай, 
У.Гілепа, Т.Герновіч,  Г.Запартыкі, В.Папко, В.Скалабана, А.Сушы, 
М.Шумейкі, М.Яніцкай) .Прынцыпы рэстытуцыі культурных каштоўнасцей 
Беларусі згодна “Кодэкса аб культуры Рэспублікі Беларусь”. Міжведамасная 
камісія па вяртанні культурных каштоўнасцей (2017 г.) і вынікі яе работы. 

Стварэнне зводнага рэестра беларускіх культурных каштоўнасцяў, якія 
апынуліся за межамі Рэспублікі Беларусь. Увядзенне ў навуковы  і 
сацыякультурны зварот беларускіх культурных каштоўнасцей, што апыніліся 
за межамі РБ. Поспехі і перспектывы ў галіне вяртання культурных 
каштоўнасцей. Часовае вяртанне. Віртуальнае вяртанне. Дзейнасць 
Нацыянальнага мастацкага музея, нацыянальнага гістарычнага музея, 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

(дзённая форма навучання) 
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Раздзел І Этапы станаўлення паняцця рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. Прававыя 
асновы аховы  культурных каштоўнасцей 

 Уводзіны 2    
1 Узнікненне, станаўленне і развіццё інстытута 

рэстытуцыі ў кантэксце гісторыі Еўропы 
2 2   

2. Рухомыя каштоўнасці і метады іх абароны. 2    
3 Міждзяржаўныя канвенцыі і міжўрадавыя 

пагадненні ў галіне рэстытуцыі 
2 2   

Раздзел ІІ. Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей у гісторыі Беларусі 
4 Гісторыка-культурная спадчына беларускага 

народа і праблемы міграцыі культурных 
каштоўнасцей у эпоху Сярэднявечча і Новага 
часу 

2 2   

5 Праблемы перамяшчэння культурных 
каштоўнасцей Беларусі ў гады  Першай  
сусветнай вайны і міжваенны перыяд. 

2    

6 Праблемы перамяшчэння культурных 
каштоўнасцей у перыяд Другой сусветнай вайны. 

2 2 2 адказы на 
пытанні 

7 Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей Беларусі, 
перамешчаных у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

4 2   

8 Праблемы рэстытуцыі культурных каштоўнасцей 
у Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе. 
“Кодэкс аб культуры Рэспублікі Беларусь” і 
праблема рэстытуцыі. 

4 2 2 міні-
даклады, 
адказы на 
пытанні 

 Разам:                           24 12 4  
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 
ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
(завочная форма навучання) 
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Раздзел І Этапы станаўлення паняцця рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. 
Прававыя асновы аховы  культурных каштоўнасцей 

 Уводзіны 1  
1 Узнікненне, станаўленне і развіццё інстытута рэстытуцыі ў 

кантэксце гісторыі Еўропы 
1  

2 Рухомыя каштоўнасці і метады іх абароны. Міждзяржаўныя 
канвенцыі і міжўрадавыя пагадненні ў галіне рэстытуцыі 

1 1 

Раздзел ІІ. Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей у гісторыі Беларусі 
3 Гісторыка-культурная спадчына беларускага народа і 

праблемы міграцыі культурных каштоўнасцей у эпоху 
Сярэднявечча і Новага часу 

1 1 

4 Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей Беларусі 
ў гады  Першай  сусветнай вайны і міжваенны перыяд. 

1  

5 Праблемы перамяшчэння культурных каштоўнасцей у 
перыяд Другой сусветнай вайны. 

1  

6 Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей Беларусі, 
перамешчаных у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

1 1 

7 Праблемы рэстытуцыі культурных каштоўнасцей у 
Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе. “Кодэкс аб культуры 
Рэспублікі Беларусь” і праблема рэстытуцыі. 

1 1 

 Разам:                          8 4 
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Рэкамендуемыя метады (тэхналогіі) навучання 
Да эфектыўных педагагічных тэхналогій і методык, якія садзейнічаюць 

далучэнню студэнтаў да пошуку і выкарыстання ведаў, набыццю вопыту 
самастойнага вырашэння задач адносяцца: 

- гісторыка-тэматычны падыход; 
- тэхналогіі праблемна-модульнага навучання; 
- тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці; 
- камунікатыўныя тэхналогіі; 
- метад аналізу канкрэтных сітуацый. 

Для кіравання адукацыйным працэсам і арганізацыі кантрольна-
ацэначнай дзейнасці выкладчыкам рэкамендуецца выкарыстоўваць 
рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы ацэнкі вучэбнай дзейнасці 
студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай работы, вучэбна-
метадычныя комплексы. У практыку семінарскіх заняткаў мэтазгодна 
ўкараняць методыку актыўнага навучання, дыскусійныя формы. 

Па кожным раздзеле і тэме дадзенай вучэбнай праграмы ў адпаведнасці 
з іх мэтамі і задачамі выкладчыкам праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя 
педагагічныя тэхналогіі. У ліку найболыш перспектыўных і эфектыўных 
сучасных інавацыйных адукацыйных сродкаў і тэхналогій, якія дазваляюць 
рэалізаваць сістэмна-дзейнасны кампетэнтнасны падыход у вучэбна-
выхаваўчым працэсе, варта вылучыць: вучэбна-метадычныя комплексы (у 
тым ліку электронныя), варыятыўныя мадэлі самастойнай працы студэнтаў, 
блочна-модульныя, модульна-рэйтынгавыя і крэдытныя сістэмы, 
інфармацыйныя тэхналогіі, метад кейсаў, методыкі актыўнага навучання. 

 
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні  

самастойнай работы студэнтаў 
Самастойная работа студэнтаў накіравана на: 

- фарміраванне ўменняў па эўрыстыцы розных відаў інфармацыі аб 
гістарычных крыніцах; 

- якаснае засваенне і сістэматызацыю атрыманых тэарэтычных ведаў; 
- фарміраванне ўмення выкарыстоўваць атрыманыя веды ў навукова-

фондавай дзейнасці музейных устаноў і ў рабоце устаноў краязнаўча-
турыстычнай сферы; 

- замацаванне практычных уменняў студэнтаў; 
- фарміраванне самастойнай думкі; 
- развіццё навукова-даследчых навыкаў. 
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Рэкамендаваныя сродкі дыягностыкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 
студэнтаў 

Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае 
падрыхтоўку студэнтамі інфармацыйных матэрыялаў па розных аспектах 
рэстытуцыі культурных каштоўнасцей. 

Для дыягностыкі кампетэнцыі студэнтаў прадугледжваецца 
выкарыстанне наступных сродкаў дыягностыкі: 

− тэсты з выкарыстаннем заданняў адкрытай і закрытай формы па 
асобных раздзелах і дысцыпліне ў цэлым; 

− пісьмовыя заданні па асобных раздзелах дысцыпліны; 
− вуснае апытанне падчас заняткаў; 
− выступленні студэнтаў на семінарскіх занятках па распрацаваных 

імі тэмах; 
− падрыхтоўка і абарона рэфератаў. 
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Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 
Ацэнка вьнікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці 
зкрытэрыямі ацэнкі ведаў i кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале. 
Ацэнка Крытэрыі 
10 (дзесяць) балаў Сістэматызаваныя, глыбокія i поўныя веды па ўcix 

раздзелах вучэбнайпраграмы, а таксама па некаторых 
асноўных пытаннях, якія выходзяць за яемежы; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае i 
лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць 
абгрунтаваныя высновы i абагульненні; бездакорнае 
валоданне інструментарыем дысцыпліны “Рэстытуцыя 
культурных каштоўнасцей”, уменне эфектыўна 
выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых i 
прафесійных задач; здольнасць самастойна i творча 
выконваць складаныя нестандартныя заданні у рамках 
вучэбнай праграмы; поўнае i глыбокае засваенне 
зместу асноўнай i дадатковай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях рэстытуцыі 
культурных каштоўнасцей і аналізаваць ix, 
выкарыстоўваць навуковыя дасягненні, звязаныя з 
іншымі дысцыплінамі; творчая самастойная праца на 
семінарскіх занятках, актыўны творчы ўдзел у 
групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання 
заданняў. 
 

9 (дзевяць) балаў Сістэматызаваныя, глыбокія i поўныя веды па ўcix 
пастаўленых пытаннях у аб'ёме вучэбнай праграмы; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і 
лагічнае  выкладанне адказу на пытанні, уменне рабіць 
абгрунтаваныя высновы i абагульненні; валоданне 
інструментарыем дысцыпліны “Рэстытуцыя 
культурных каштоўнасцей”, уменне эфектыўна 
выкарыстоўваць яго у вырашэнні навуковых i 
прафесійиых задач; здольнасць самастойна i творча 
выконваць складаныя нестандартныя заданні ў межах 
вучэбнай праграмы; поўнае засваенне зместу асноўнай 
i дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца у 
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сутнасці асиоўных тэорый i кірункаў ў галіне 
рэстытуцыіi аналізаваць ix; актыўная самастойная 
праца на семинарскіх занятках, сістэматычны удзел у 
групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання 
заданняў. 
 

8 (восем) балаў Сістэматызаваныя, глыбокія i поўныя веды па ўcix 
пастаўленых пытанняху аб'ёме вучэбнай праграмы; 
выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьмовае і 
лігічнае  выкладанне матэрыялу, уменне рабіць 
абгрунтаваныя высновы iабагульненні; валоданне 
інструментарыем дысцыпліны “Рэстытуцыя 
культурных каштоўнасцей”, уменне выкарыстоўваць 
яго ў вырашэнні навуковых i прафесійных задач; 
здольнасцьсамастойна выконваць складаныя заданні ў 
межах вучэбнай праграмы; засваенне зместу асноўнай i 
дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў 
сутнасці асноўных тэорый i кірункаў рэстытуцыіi 
аналізаваць ix; актыўная самастойная праца на 
семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у групавых 
абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў. 
 

7 (сем) балаў Сістэматызаваныя, глыбокія i поўныя веды па ўcix 
раздзелах вучэбнай праграмы; выкарыстанне 
навуковай тэрміалогіі, пісьмовае і лагічнае выкладанне 
матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы i 
абагульненні; валоданне інструментарыем дысцыпліны 
“Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей”, уменне 
выкарыстоўваць яго ў пастаноўцы i вырашэнні 
навуковых i прафесійных задач; свабоднае выкананне 
тыпавых заданняў у рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай i дадатковай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца у сутнасці асноўных тэорый i 
кірункаў рэстытуцыі культурных каштоўнасцейi 
даваць ім аналітычную ацэнку; актыўная самастойная 
праца на семінарскіх занятках, удзел у групавых 
абмеркаваннях, высокі узровень выканання заданняў. 
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6 (шэсць) балаў Дастаткова поўныя i сістэматызаваныя веды ў аб'ёме 

вучэбнай праграмы; выкарыстанне неабходнай 
навуковай i спецыяльнай тэрміналогі, пісьмовае  i 
лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне абагульняць i 
рабіць абгрунтаваныявысновы; валоданне 
інструментарыем рэстытуцыі, уменне яго 
выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных i 
прафесійных задач; здольнасцьсамастойна выконваць 
тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне 
арыентавацца у сутиасщ базавых тэорый i кірункаў 
рэстытуцыі культурных каштоўнасцейi даваць ім 
параўнальную ацэнку; самастойная праца на 
семінасркіх занятках, перыядычны удзел у групавых 
абмеркаваннях, дастатковы узровень выканання 
заданняў. 
 

5 (пяць) балаў Дастатковыя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; 
выкарыстанне навуковай тэрміналопі, пісьменнае i 
лапчнае выкладанне матэрьылу, уменне рабіць 
высновы; валоданне інструментарыем i матэрыялам 
рэстытцыі, уменне  яговыкарыстоўваць у вырашэнні 
вучэбных i прафесійиых задач; здольнасць самастойна 
выконваць тыпавыя заданні у рамках вучэбнай 
праграмы; засваенне зместу асноўнай літаратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 
уменне арыентавацца у сутнасці базавых тэорый 
iкірункаўрэстытуцыі і даваць ім параўнальную ацэнку; 
уменне самастойна працаваць на семінарскіх занятках, 
фрагментарны ўдзел у групавых абмеркаваннях, 
здавальняючы ўзровень выканання заданняў. 
 

4 (чатыры) балы Дастатковы аб'ём ведаў у рамках крыніцазнаўства; 
засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай дысцыпліны; выкарыстанне 
навуковай тэрміналопі, лагічнае выкладанне 
матэрыялу, уменне рабіць высновы без істотных 
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памылак; валоданне інструментарыем у галіне 
рэстытуцыі, уменне яго выкарыстоўваць пры 
выкананнітыпавых заданняў; уменне выконваць 
тыпавыя заданні пад кіраўніцтвамвыкладчыка; уменне 
арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый i 
кірункаўрэстытуцыі культурных каштоўнасцейi даваць 
ім ацэнку; здавальняючы ўзровень выкананнязаданняў. 
 

3 (тры) балы – 
незалічана 

Недастаткова поўны аб'ём ведаў у рамках 
крыніцазнаўства; веданне зместу часткі асноўнай 
літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпліны; выкарыстанне навуковай тэрміналопі, 
выкладанне матэрыялу з істотнымі фактычнымі 
ілагічнымі памылкамі; слабае валоданне 
інструментарыем i матэрыялам рэстытуцыі; няўменне 
выконваць тыпавыя заданні; няўменне арыентавацца у 
сутнасці асноўных тэорый і кірункаўрэстытуцыі 
культурных каштоўнасцей; пасіўнасць на семінарскіх 
занятках, нізкі ўзровень культуры выканання 
іафармлення заданняў. 
 

2 (два) балы – 
незалічана 

Фрагментарныя веды ў рамках крыніцазнаўства; веды 
зместу асобнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпліны; няўменне выкарыстаць 
навуковую тэрміналгію ў галіне рэстытуцыі, наяўнасць 
у адказе грубых лагічных i фактычных памылак; 
пасіўнасць на семінарскіх занятках;нізкі ўзровень 
культуры выканання i афармлення заданняў. 
 

1 (адзін) бал – 
незалічана 

Адсутнасцьведаў i кампетэнцыйу рамках адукацыйнага 
стандарту ціадмова ад адказу. 
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Пытанні для самакантроля  
1. Растлумачце тэрмін “рэстытуцыя”.. 
2. Назавіце аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі , якія 

аказаліся за межамі краіны 
3. Ахарактарызуйце прававы  фундамент рэстытуцыі ў  ХХ ст. 
4. Раскажыце пра міграцыю аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны 

Беларусі ў перыяд Новага Часу  
5. Вызначыце асноўныя этапы станаўлення і развіцця інстытута 

рэстытуцыі ў Еўропе  
6. Раскажыце пра перамяшчэнне культурных каштоўнасцей Беларусі ў 

перыяд Першай сусветнай вайны і міжваенны перыяд 
7. Дайце характарыстыку рухомых культурных каштоўнасцей і асноўных 

метадаў іх абароны 
8. Што вы ведаеце пра вырашэнне пытання вяртання перамешчаных 

каштоўнасцей на беларускую тэрыторыю ў савецкі час 
9. Што вам вядома пра перамяшчэнне культурных каштоўнасцей 

еўрапейскіх краін ў гады Другой сусветнай вайны. 
10. Што вам вядома пра перамяшчэнне культурных каштоўнасцей 

рэспублік СССР ў гады Вялікай Айчыннай  вайны. 
11. Культурныя каштоўнасціБеларусі, перамешчаныя ў Літву. 
12. Ахова культурных каштоўнасцей як адзін з накірункаў дзейнасці 

ЮНЕСКА. 
13. Культурныя каштоўнасціБеларусі, перамешчаныя ўРасію. 
14. Ахова культурных каштоўнасцей як адзін з накірункаў дзейнасці 

ІКОМ. 
15. Культурныя каштоўнасціБеларусі, перамешчаныя ўПольшчу. 
16. Ахова культурных каштоўнасцей як адзін з накірункаў дзейнасці 

EuropaNostra. 
17. Культурныя каштоўнасціБеларусі, перамешчаныя ў Чэхію. 
18. Музеі і міжнародны абароткультурныхкаштоўнасцей. Справа 

«золатаскіфаў» ва ўзаемаадносінах Расіі іУкраіны. 
19. Культурныя каштоўнасціБеларусі, перамешчаныя ваУкраіну. 
20. «Пакт Рэрыха» 1934 г. і ахова культурных каштоўнасцей. 
21. Дзейнасць беларускіх грамадскіх аб’яднанняў па пошуку і вяртанню 

беларускіх культурных каштоўнасцей. 
22. Федэральный закон РФ «О культурных ценностях, перемещённых в 
23. Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящиеся на 
24. территории РФ» 1998 г. і яго ўпляў на вырашэнне пытанняў 

рэстытуцыі 
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25. Лёс крыжа Ефрасінні Полацкай у кантэксце праблемырэстытуцыі. 
26. Ахарактарызуйце дзейнасць А.Мальдзіса і камісіі “Вяртання”. 
27. Перамяшчэнне калекцыі кн. Радзівілаў з Нясвіжаі праблемарэстытуцыі. 
28. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей па вынікахПершай сусветнай 

вайны ва ўзаемаадносінах РСФСР і Польшчы. 
29. Рэпатрыяцыя насельніцтва БССР уПольшчу іпраблема вывоза 
30. культурных каштоўнасцей. 
31. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей па вынікахДругой сусветнай 

вайны 
32. Праблема рэстытуцыіу межах краінСНДіБалтыі на сучасным этапе. 
33. Дайце характарыстыку нацыянальная прававой  базы па пытаннях 

рэстытуцыі 
34. Абазначце асноўныя аспекты дзяржаўнай палітыкі РБ ў галіне 

рэстытуцыі перамешчаных аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны 
35. Назавіце асноўныя кірункі ўдзелу Рэспублікі Беларусь у міжнародных 

пагадненнях па пытаннях рэстытуцыі перамешчаных аб’ектаў 
гісторыка-культурнай спадчыны. 

36. Вызначыце перспектыўныя кірункі увядзення  перамешчанай 
гісторыка-культурнай спадчыны ў сацыякультурную і навуковую 
прастору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНА 
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1. Паняцце рэстытуцыі.  
2. Вывучэнне пытання рэстытуцыі ў расійскай і айчыннай навуцы. 
3. Праблемы міграцыі беларускіх культурных каштоўнасцей у эпоху 

Сярэднявечча і Новага часу 
4. Вываз дакументальных матэрыялаў з Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ 

стагоддзя 
5. Распродаж музейных каштоўнасцей Беларусі на замежных аўкцыенах у 

1920-я гады 
6. Перамешчаныя беларускія кнігі і кніжныя калекцыі 
7. Вываз культурных каштоўнасцей нацыстамі з тэрыторыі еўрапескіх 

краін у гады Другой сусветнай вайны 
8. Перамяшчэнне культурных каштоўнасцей БССР у перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны 
9. Беларускія нацыянальныя каштоўнасці ў Расіі, Польшчы і Літве 
10. Гісторыя узнікнення і развіцця інстытута рэстытуцыі 
11. Міжнародная дзейнасць Беларусі па пытаннях рэстытуцыі культурнай 

спадчыны у савецкі час 
12. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей БССР, перамешчаных у перыяд 

Вялікай Айчыннай вайны 
13. Нацыянальнае прававое рэгуляванне пытанняў вяртання культурных 

каштоўнасцей 
14.   Асноўныя прынцыпы вырашэння спрэчных пытанняў у галіне 

рэстытуцыі ў сучаснай міжнароднай практыцы 
15.  Камісія “Вяртанне” і дзейнасць А.Мальдзіса па пошуку і рэстытуцыі 

беларускай культурнай спадчыны 
16.  Удзел РБ у міжнародных пагадненнях па пытаннях вяртання 

культурных каштоўнасцей 
17.   Вырашэнне пытання гісторыка-культурнай  спадчыны пасля распаду 

Савецкага Саюза. Праблемы рэстытуцыі культурных каштоўнасцей у 
межах супрацоўніцтва краін СНД 

18. ДзейнасцьКамісіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь па 
выяўленню, вяртанню, выкарыстанні і ўвядзенні ў навуковы і абарот 
нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся за межамі 
Беларусі (2009 г.) 

19. Дзейнасць Камісіі па выяўленні, вяртанні, сумесным выкарыстанні і 
ўвядзенні ў навуковы і культурны ўжытак культурных каштоўнасцей, 
якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь 2017 г. 

20.   Стварэнне зводнага рэестра беларускіх культурных каштоўнасцяў, 
якія апынуліся за межамі Рэспублікі Беларусь 
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21.  Увядзенне ў навуковы зварот беларускіх культурных каштоўнасцей, 
што апыніліся за межамі РБ 

22.  Поспехі і перспектывы ў галіне вяртання культурных каштоўнасцей 
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	Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае падрыхтоўку студэнтамі інфармацыйных матэрыялаў па розных аспектах рэстытуцыі культурных каштоўнасцей.
	Для дыягностыкі кампетэнцыі студэнтаў прадугледжваецца выкарыстанне наступных сродкаў дыягностыкі:
	тэсты з выкарыстаннем заданняў адкрытай і закрытай формы па асобных раздзелах і дысцыпліне ў цэлым;
	пісьмовыя заданні па асобных раздзелах дысцыпліны;
	вуснае апытанне падчас заняткаў;
	выступленні студэнтаў на семінарскіх занятках па распрацаваных імі тэмах;
	падрыхтоўка і абарона рэфератаў.



