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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Мэты і задачы дысцыпліны 

Базавая праграма прызначана для метадычнага забеспячэння курсу па 
спецыяльным модулі “Гісторыя славянскіх народаў”, уведзенага ў рамках 
рэалізацыі Канцэпцыі аптымізацыі зместу, структуры і аб’ёму сацыяльна-
гуманітарных дысцыплінаў ва ўстановах вышэйшай адукацыі, зацверджанай 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь № 194 ад 22.03.2012 для 
вывучэння гісторыі славяскіх народаў з улікам апошніх дасягненняў 
гістарычнай навукі і сумежных дысцыплінаў. Эвалюцыя гуманітарных ведаў 
на сучасным этапе патрабуе адаптацыі навучальных курсаў і праграм, што 
з’яўляецца неабходнай задачай пры падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай 
адукацыяй. У адпаведнасці з тэндэнцыямі развіцця гуманітарнай навукі, 
праграма прадугледжвае комплексны разгляд рэгіянальнай гісторыі ў 
асноўных яе праявах, з упорам на сацыяльна-культурныя, антрапалагічныя і 
цывілізацыйныя аспекты, які ажыццяўляецца на прыкладзе славянскіх 
народаў. 

Гэтая рыса акрэслівае асноўную асаблівасць праграмы, якая 
заключаецца ў цеснай сувязі з усімі дысцыплінамі гуманітарнага блоку, а 
таксама носіць абагульняюча-тэарэтычны характар. 

Мэта выкладання дысцыпліны: свармаваць у студэнтаў цэласнае 
ўяўленне аб гісторыі славянскіх народаў і іх месцы ў рамках еўрапейскай 
цывілізацыі, даць звесткі аб асноўных тэндэнцыях і вузлавых момантах іх 
гістарычнага развіцця, пашырыць веды аб ролі беларускага народу ў гісторыі 
славянскага рэгіёну, навучыць вызначаць найбольш характэрныя рысы 
лакальных мадэляў развіцця, гістарычных працэсаў і з’яваў, найважнейшыя 
шляхі эвалюцыі рэгіёнаў і субрэгіёнаў на прыкладзе славянскіх народаў, 
спрыяць выхаванню патрыятызму і разуменню месца і ролі сваёй радзімы ў 
рэгіянальнай, еўрапейскай і сусветнай гісторыі. 

Задачы дысцыпліны: 

- фармаванне і развіццё гістарычнага мыслення ў студэнтаў, уменння 
ведаць і тлумачыць комплексныя з’явы і працэсы мінулага ў 
фармаце сусветнай і рэгіянальнай гісторыі; 

-  раскрыццё агульных тэндэнцыяў і спецыфікі развіцця славянскіх 
народаў ад Антычнасці да нашых дзён; 

- фармаванне грамадзянскіх, патрыятычных якасцяў асобы. 
У адпаведнасці з пазначанымі вышэй мэтамі сацыяльна-гуманітарнай 

падрыхтоўкі выпускнік установы вышэйшай адукацыі пры падрыхтоўцы па 
адукацыйнай праграме першай ступені павінен набыць наступныя 
сацыяльна-асабістыя кампетэнцыі (САК): 

САК-1. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 
САК-2. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 
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САК-3. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае 
мысленне). 

САК-4. Умець працаваць у камандзе. 
У працэсе сацыяльна-гуманітрнай падрыхтоўкі выпускнік установы 

вышэйшай адукацыі павінен развіць наступныя акдэмічныя кампетэнцыі 
(АК): 

АК-1. Валодаць і ўжываць навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння 
тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 
АК-3. Валодаць даследчыцкімі навыкамі. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 

праблем. 
АК-6. Увець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 
 
У выніку вывучэння курса «Гісторыя славянскіх народаў» студэнты 

павінны: 
ведаць: 
- перыядызацыю гісторыі славянскіх народаў, яе асноўныя падзеі; 
- асноўныя тэрміны і паняцці, датычыя гісторыі славянскіх народаў; 
- асноўныя персаналіі гісторыі славянскіх народаў, 
- асноўныя этапы станаўлення дзяржаўнасці і развіцця палітычнай 

гісторыі на тэрыторыі Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Беларусі, Украіны, 
Расіі, Балгарыі, Харватыі, Сербіі, Чарнагорыі, Босніі і Герцагавіны, 
Македоніі, Славеніі; 

- асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры 
славянкіх народаў, іх унёсак у сусветную культурную спадчыну; 

- асноўныя праблемныя моманты гісторыі славянскіх народаў, 
актуальныя для сучаснай навукі. 

умець характарызаваць: 
- ролю і месца славянскіх земляў у рэгіянальным, цывілізацыйным і 

геапалітычным развіцці ад старажытнасці да пачатку ХХІ ст; 
- ролю і месца асобных гістарычных дзеячоў, сацыяльных групаў, 

вялікіх супольнасцяў у развіцці ўсходнеславянскіх земляў; 
- ролю і месца беларускага народу ў гісторыі супольнасці славянскіх 

народаў і еўрапейскай цывілізацыі. 
умець аналізаваць: 
- розныя шляхі эвалюцыі грамадстваў, ацэньваць вынікі дзейнасці 

розных грамадска-палітычных і сацыяльна-эканамічных сістэмаў, 
ацэньваць сутнасныя характарыстыкі сучасных мадэляў развіцця 
славянскіх краінаў; 

- разнастайныя гістарычныя і культурна-цывілізацыйныя фактары і 
тлумачыць іх уплыў на сацыяяльна-эканамічнае, дзяржаўна-
палітычнае, энтнакультурнае развіццё славянскіх народаў. 
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набыць навыкі і якасці: 
- грамадзянскай і патрыятычнай асобы; 
- пачуццё адказнасці за будучыню сваёй краіны і сусветнай 

супольнасці. 
Вывучэнне спецкурсу “Гісторыя славянскіх народаў” разлічана на 18 

лекцыйных гадзінаў і 16 гадзінаў семінарскіх заняткаў аўдыторнай працы. 
Форма кантроля ведаў – залік. 

 



 6 

3. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ ВУЧЭБНАЙ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ 
для дзённай фомы навучання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 РАЗДЗЕЛ І. 

СЛАВЯНЕ Ў 
СТАРАЖЫТНАС
ЦІ І 
СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ 

6  6     

1 Тэма 1. 
Уводзіны ў 
дысцыпліну 
“Гісторыя 
славянскіх 
народаў”. Славяне 
як этнічная і 
лінгвістычная 
супольнасць. 
Праблема 
паходжання і 
вызначэння 
славянаў 

2  2 

   

 

2 Тэма 2. 
Славянская 
культура і рэлігія ў 
дахрысціянскі 
перыяд 

1  1 

   

Апытанне, 
дыскусія 

3 Тэма 3. 
Славяне ў працэсах 
фармавання 
раннесярэднявечнай 
дзяржаўнасці. 
Славянская 
пісьмовасць 

1  1 

   

 

4 Тэма 4. 
Славяне ў Высокім і 1  1     
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Познім 
Сярэднявеччы: 
паміж “Pax” i 
“Imperium” 

5 Тэма 5. 
Мастацтва, 
архітэктура, 
літаратура 
славянскіх народаў 
у рамках 
хрысціянскай 
цывілізацыі 
Сярэднявечча 

1  1 

   

Апытанне, 
дыскусія 

 РАЗДЗЕЛ ІІ. 
СЛАВЯНСКІЯ 
НАРОДЫ Ў 
РАННЕМАДЭРНУ
Ю ЭПОХУ (ХVІ – 
XVIII стст.) 

4  2 

   

 

6 Тэма 6. 
Цэнтральная і 
ўсходняя Еўропа ў 
канфліктах XV-
XVIII стст. 

2  2 

   

 

7 Тэма 7. 
Адраджэнне і 
Рэфармацыя на 
славянскіх землях 

1   

   

 

8 Тэма 8. 
Адраджэнне і 
Рэфармацыя на 
славянскіх землях 

1   

   
Апытанне, 
дыскусія 

 РАЗДЗЕЛ ІІІ. 
СЛАВЯНСКІЯ 
КРАІНЫ НА 
ПОЗНЕМАДЭРН
ЫМ ЭТАПЕ 
РАЗВІЦЦЯ (ХІХ – 
ХХІ стст.) 

8  8 

   

 

 
9 Тэма 9. 

Славянскія народы 
на шляху стварэння 
мадэрных нацый. 

1  1 
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Панславізм 
10 Тэма 10. 

Дзяржаўнае і 
нацыянальна-
культурнае 
будаўніцтва ў 
славянскіх народаў 
(канец ХІХ – 
пачатак ХХ ст.). 
Змаганне за 
дамадэрную 
гісторыка-
культурную 
спадчыну 

1  1 

   

 

11 Тэма 11 
Славянскія народы 
ў час Сусветных 
войнаў (першая 
палова ХХ ст.) 

2  2 

   

Апытанне, 
дыскусія 

12 Тэма 12 
Цэнтральная і 
Усходняя Еўропа ў 
час халоднай вайны 
і крызісу савецкага 
блоку. (другая 
палова 40-х – 80-ыя 
гг. ХХ ст.) 

1  1 

   

 

13 Тэма 13 
Культурнае поле 
славянскіх краінаў 
другой паловы ХХ 
ст.: паміж 
сацрэалізмам і 
контркультурай 

1  1 

   

 

14 Тэма 14 
Славянскія народы і 
краіны ў 
постсавецкі перыяд. 
Палітычныя і 
сацыяльна-
эканамічныя 
тэндэнцыі ў эпоху 
глабалізацыі 

1  1 

   

 

15 Тэма 15 
Культура і навука 1  1    Апытанне, 

дыскусія 
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славянскіх народаў 
на мяжы ХХ-ХХІ 
стст. 

 Усяго: 18 гадзін лекцыйных заняткаў, 16 гадзін семінарскіх заняткаў 
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3. ЗМЕСТ КУРСУ 

Уводзіны 
Прадмет, мэты і задачы спецкурсу, яго структура і змест. Актуальнасць 

вывучэння гісторыі славянскіх народаў. Асноўныя праблемы, якія 
закранаюцца ў спецкурсе. 

Гістарыяграфія і крыніцы. Праблема перыядызацыі і структуралізацыі 
гісторыі славянскіх народаў. 

РАЗДЗЕЛ І 
Славяне ў Старыжытнасці і Сярэднявеччы. 

Тэма 1. Славяне як этнічная і лінгвістычная супольнасць. Праблема 
паходжання і вызначэння славянаў. 

Узнікненне славян. Праблемы паходжання, вызначэння і прарадзімы 
славянаў. Славянскія плямёны ў арэале варварскіх народаў Еўропы, 
узаемаадносіны з іншымі плямёнамі еўрапейскай Поўначы, Рымскай 
імперыяй. Славяне ў часы Вялікага перасялення народаў. Пачатак славянскай 
каланізацыі Балканаў. Славяне на ўсходзе Еўропы, іх узаемаадносіны з 
балцкім і фіна-вугорскім светам. 

Тэма 2. Славянская культура і рэлігія ў дахрысціянскі перыяд. 
Праблема вызначэння славянскай матэрыяльнай культуры ў 

дапісьмовы перыяд. Асаблівасці славянскай матэрыяльнай культуры. 
Традыцыйная вераванні славян. Славянская духоўная культура, яе 
ўзаемасувязь з культурамі іншых народаў. Славяне ў культурным полі 
індаеўрапейскіх народаў. 

Тэма 3. Славяне ў працэсах узнікнення раннесярэднявечнай 
дзяржаўнасці. Славянскае пісьменства. 

Дзяржаваўтваральныя працэсы ў славянскіх народаў. Асаблівасці 
палітагенэзу ў славян і суседніх народаў. Першыя раннедзяржаўныя 
ўтварэнні на славянскіх землях. Славянскія раннія дзяржавы ва 
ўзаемадзеянні з краінамі Заходняй Еўропы, Візантыяй, Скандынавіяй. Роля 
скандынаваў у дзяржаваўтваральных працэсах на ўсходзе Еўропы. 
Узнікненне славянскага пісьменства, яго прычыны. Роля рэлігіі і пісьменства 
ў палітагенэзе, лацінская і грэка-славянская пісьмовыя традыцыі ў славянскіх 
народаў. 

Тэма 4. Славяне ў Высокім і Познім Сярэднявеччы: паміж “Pax” i 
“Imperium”.  

Славянскія народы Сярэднявечча на геапалітычнай карце Еўропы. 
Славяне ў рамках еўрапейскіх імперыяў: узаемадзеянне са Святой Рымскай 
Імперыяй і Візантыяй. Славяне і германцы, крыжовы рух ва Усходняй 
Еўропе. Змаганне з крыжакамі і яго роля ў палітычнай гісторыі заходніх і 
ўсходніх славян. Славянскія народы ў складзе германскай дзяржавы.  
Гусіцкія войны. Мангольскае нашсце, славяне і імперыя намадычнага тыпу 
(“pax”). Эвалюцыя палітычнага, эканамічнага, сацыянанага ладу і 
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менталітэту славянскага насельніцтва пад мангольскім уплывам. Асманская 
агрэсія ў Еўропе і славянскія народы. Заваёва балканскіх славян Асманскай 
імперыяй, яе ўплыў на лёс паўднёвых славян. 

Тэма 5. Мастацтва, архітэктура, літаратура славянскіх народаў у 
рамках хрысціянскай цывілізацыі Сярэднявечча. 

Асноўныя рысы сярэднявечнай хрысціянскай цывілізацыі. Лацінскае і 
грэцкае хрысціянства сярод славянскіх народаў. Выяўленчае і дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва славянаў эпохі Сярэднявечча. Віды і тыпы 
архітэктурных збудаванняў, іх эвалюцыя. Узнікненне і развіццё 
сярэднявечных літаратурных жанраў. “Высокая” і “нізкая” культура 
славянскіх народаў. Фіксацыя гісторыі і гістарычная памяць у Сярэднявеччы: 
летапісы, хронікі, эпас, паданні. 

РАЗДЗЕЛ ІІ 
Славянскія народы ў раннемадэрную эпоху (ХVІ – XVIII стст.). 

Тэма 6. Цэнтральная і ўсходняя Еўропа ў канфліктах XVІ-XVIII 
стст. 

Этнакультурнае становішча славянскіх народаў на пачатку Новага 
часу. Асманская пагроза ў Еўропе. Славянскія народы пад уладай асманаў. 
Антытурэцкія кааліцыі і войны з Турцыяй, роля ў іх Рэчы Паспалітай 
Абодвух Народаў. Рэч Паспалітая і Вялікае Княства Маскоўскае як мадэлі 
славянскіх дзяржаваў: ідэалогія, культура, палітыка. Праблема руска-
праваслаўнага насельніцтва на ўсходзе Еўропы. Спрэчкі за 
старажытнарускую спадчыну. Казацтва, сацыяльныя і этнарэлігійныя 
канфлікты ў Рэчы Паспалітай. Праваслаўе і ўніяцтва. Роля Вялікага Княства 
Маскоўскага і Расійскай Імперыі ў крызісе Рэчы Паспалітай. Заняпад Рэчы 
Паспалітай, беларускія, украінскія, польскія землі ў складзе Расійскай, 
Аўстра-Венгерскай, Прускай дзяржаваў. 

Тэма 7. Адраджэнне і Рэфармацыя на славянскіх землях. 
Феномен Рэнесансу і яго распаўсюджванне на переферыю еўрапейскай 

цывілізацыі. Статаўленне рэнесанснай культуры ў славянскіх народаў, змены 
ў літаратуры, мастацтве, ахітэктуры. З’яўленне і пашырэнне ідэяў 
Рэфармацыі, іх прычыны. Стварэнне публічнага рэфармацыйнага дыскурсу, 
уплыў Рэфармацыі і Контррэфармацыі на грамадскае жыццё, культуру, 
адукацыю. Уплыў Адраджэння і Рэфармацыі на індывідуальную і масавую 
свядомасць.  

Тэма 8. Культура, рэлігія і навука славянскіх народаў у Ранні Новы 
час (XVI–XVIII стст.). 

“Высокая” і “нізкая” культура ва ўмовах Новага часу. Эвалюцыя 
архітэктуры, літаратуры, мастацтва. Узаемадзеянне мясцовых, усходніх і 
заходнееўрапейскіх культурных традыцыяў. Адукацыя ў славянскіх краінах у 
XVI – першай палове XVIII ст. Эпоха Асветніцтва ў Цэнтральнай і Ўсходняй 
Еўропе. Змены ў культурных, сацыяльных, навуковых парадыгмах. 
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Раннемадэрныя нацыі і ідэалагічныя ды сацыяльна-палітычныя 
пераўтварэнні ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст. 

РАЗДЗЕЛ ІІІ 
Славянскія краіны на познемадэрным этапе развіцця (ХІХ – ХХІ стст.). 

Тэма 9. Славянскія народы на шляху стварэння мадэрных нацый. 
Панславізм. 

Тэорыя нацый і нацыяналізму. Пачатак узнікнення славянскіх нацый. 
Славянскія нацыі і нацыянальныя рухі праз прызму гісторыка-генетычнай і 
канструктывісцкай канцэпцыяў нацыі. Праблема пошуку гістарычнай базы 
нацыянальнай ідэі. Нацыяналізм каланіяльных славянскіх народаў і 
імперская спадчына. “Сялянскі нацыяналізм”. Панславізм. Расійская Імперыя 
ў развіцці нацыяналізмаў славянскіх народаў. Славянафільства і заходніцтва 
ў Расійскай імперыі. 

Тэма 10. Дзяржаўнае і нацыянальна-культурнае будаўніцтва ў 
славянскіх народаў (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.). Змаганне за дамадэрную 
гісторыка-культурную спадчыну. 

Узнікненне славянскіх нацыянальных дзяржаваў у канцы ХІХ – 
пачатку ХХ ст. Славянскія дзяржавы пасля Першай сусветнай вайны. 
Пераумовы этнічных і палітычных канфліктаў. Ідэалогія нацыяльных 
славянскіх дзяржаваў ХХ ст., барацьба за дамадэрную гісторыка-культурную 
спадчыну. Удалыя і няўдалыя нацыянальныя праекты. Савецкая мадэль 
нацыянальных славянскіх дзяржаваў. 

Тэма 11. Славянскія народы ў час Сусветных войнаў (першая палова 
ХХ ст.). 

Славянскія краіны і народы ў сістэме геапалітычных адносінаў 
напярэдадні Першай сусветнай вайны. Балканскія войны. Балканы як 
“порахавая бочка Еўропы”. Славянская праблема ў Аўстра-Венгерскай 
Імперыі. Першая сусветная вайна: славяне па абодва бакі фронту. Утварэнне 
славянскіх нацыянальных дзяржаваў па выніках Першай сусветнай вайны. 
Славянскія краіны ў міжваенны перыяд: пошук саюзнікаў. Пачаткі этнічных 
канфліктаў у каралеўстве Сербаў харватаў і славенцаў, Чэхаславакіі, Другой 
Рэчы Паспалітай Польскай. Англія, Францыя, Германія і СССР у палітыцы 
славянскіх краінаў міжваеннага перыяду. Падзел Чэхаславакіі. Другая 
сусветная вайна і славянскія народы. Знішчэнне Другой Рэчы Паспалітай 
Польскай. Нацыянальныя і сацыяльня рухі ў славянскіх народаў ва ўмовах 
вайны, славяне на баку краінаў Восі і Саюзнікаў. Геапалітычная сітуацыя па 
выніках Сусветных войнаў, падзел Еўропы паміж заходнімі краінамі і СССР, 
перадумовы наступных этічных і палітычных крызісаў. 

Тэма 12. Цэнтральная і Ўсходняя Еўропа ў час Халоднай вайны і 
крызісу савецкага блоку. (другая палова 40-х – 80-ыя гг. ХХ ст.). 

Пасляваенны падзел свету і афармленне прасавецкага блоку. 
Усталяванне прасавецкіх рэжымаў у Цэнтральнай Еўропе. Стварэнне NATO і 
Арганізацыі Варшаўскай Дамовы. Славянскія народы і краіны ў складзе 
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СССР і АВД. Савецка-югаслаўскі канфлікт. Агрэсія АВД у рамках захавання 
савецкага блоку: Будапешт 1956, Прага 1968. Праблема ядзернай зброі і 
краіны АВД, працэсы раззбраення. Эканамічныя і палітычныя хваляванні ў 
краінах АВД. Крызіс савецкай сістэмы. Узнікненне новых грамадкіх плыняў 
у СССР і краінах АВД, меры камуністычнага кіраўніцтва па супрацьдзеянні 
ім. “Аксамітныя рэвалюцыі” і распад прасавецкага блоку. Славянскія краіны 
СССР у перыяд яго крызісу і распаду. 

Тэма 13. Культурнае поле славянскіх краінаў другой паловы ХХ ст.: 
паміж сацрэалізмам і контркультурай. 

Пераўтварэнні ў культуры і навуцы славянскіх краінаў у пасляваенны 
перыяд. Культура і грамадства ў рамках камуністычных сістэмаў. Стварэнне 
культурных канонаў і мадэляў паводзінаў. Мастацтва ў рамках канцэпцыі 
сацыялістычнага рэалізму. Царква, дзяржава і грамадства славянскіх краінаў 
ва ўмовах камуністычнай сістэмы. Неафіцыйная, народная, побытавая 
культура ў 40–80-я гг. ХХ ст. Паўстанне контркультуры, яе роля ў эвалюцыі 
грамадства. 

Тэма 14. Славянскія народы і краіны ў постсавецкі перыяд. 
Палітычныя і сацыяльна-эканамічныя тэндэнцыі ў эпоху глабалізацыі. 

Працэсы дэсаветызацыі славянскіх краінаў, шляхі пераадольвання 
эканамічнага і сацыяльна-палітычага крызісу. Міжэтнічныя праблемы ў 
славянскім рэгіёне, войны на Балканах у 90-я гады ХХ ст, удзел войскаў 
NATO ў балканскіх канфліктах. Выбар геапалітычнага шляху. 
Узаемаадносіны славянскіх краінаў з NATO і Еўрасаюзам. Раздзел 
Чэхаславакіі. Польшча, Чэхія і Славакія ў 1990-я – 2000-я гады. Новыя 
міжнародныя аб’яднанні ў рэгіёне (Саюз Беларусі і Расіі, “Вышэградская 
група”, АДКБ, ЕўраАзЭС і інш.). Расія ў постсавецкі перыяд: спробы пошуку 
шляхоў захавання магутнасці. Палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі і 
Ўкраіны, Польшчы, краінаў былой Югаславіі. Эканоміка славянскіх краінаў 
на мяжы ХХ-ХХІ стст. Праблемы эканамічнай інтэграцыі ў еўрапейскую і 
міжнародную прастору (ЕС, Сусветная Гандлёвая Арганізацыя і інш.), 
захавання эканамічнай зоны пад эгідай Расіі (Мытны саюз, ЕўраАзЭс). 
Сацыяльна-культурныя працэсы ў рамках глабалізацыі, праблемы міграцыі 
насельніцтва. 

Тэма 15. Культура і навука славянскіх народаў на мяжы ХХ-ХХІ 
стст. 

Развіццё культуры, навукі і адукацыі на сучасным этапе. Глабалізацыя і 
праблема захавання культурнай ідэнтычнасці славянскіх народаў. 
Традыцыйная культура славянскіх народаў і сучасная масавая культура, іх 
узаемадзеянне. Славянскія краіны ў рамках працэсаў глабальнага навукова-
тэхнічнага развіцця. Адукацыя ў славянскіх краінах на сучасным этапе. 
Славянскія краіны ў Балонскім працэсе. Праблема нацыянальных 
ідэнтычнасцяў у постсавецкіх і балканскіх краінах. Трансляцыя 
нацыянальных ідэяў праз адукацыю і культуру. 
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Пытанні да заліку 
 
1. Узнікненне славян. Праблемы паходжання, вызначэння і прарадзімы 

славян. 
2. Славяне ў часы Вялікага перасялення народаў. Пачатак славянскай 

каланізацыі Балканаў. 
3. Асаблівасці славянскай матэрыяльнай культуры. Традыцыйная 

вераванні славян. 
4. Першыя раннедзяржаўныя ўтварэнні на славянскіх землях. 
5. Узнікненне славянскага пісьменства. Роля рэлігіі і пісьменства ў 

станаўленні першых дзяржаўных утварэнняў на славянскіх землях. 
6. Славяне ў рамках еўрапейскіх імперыяў: узаемадзеянне са Святой 

Рымскай Імперыяй і Візантыяй. 
7. Змаганне з крыжакамі і яго роля ў палітычнай гісторыі заходніх і 

ўсходніх славян. 
8. Мангольскае нашсце. Эвалюцыя палітычнага, эканамічнага, 

сацыянанага ладу і менталітэту славянскага насельніцтва пад мангольскім 
уплывам. 

9. Асманская агрэсія ў Еўропе і славянскія народы. 
10. Мастацтва, архітэктура, літаратура славянскіх народаў у рамках 

хрысціянскай цывілізацыі Сярэднявечча. 
11. Антытурэцкія кааліцыі і войны з Турцыяй, роля ў іх Рэчы 

Паспалітай. 
12. Рэч Паспалітая і Вялікае Княства Маскоўскае як мадэлі славянскіх 

дзяржаваў. 
13. Заняпад Рэчы Паспалітай, беларускія, украінскія, польскія землі ў 

складзе Расійскай, Аўстра-Вугенгерскай, Прускай дзяржаваў. 
14. Феномен Рэнесансу. Станаўленне рэнесанснай культуры ў 

славянскіх народаў. 
15. Уплыў Рэфармацыі і Контррэфармацыі на грамадскае жыццё, 

культуру, адукацыю. 
16. Культура, рэлігія і навука славянскіх народаў у XVI–XVIII стст. 
17. Пачатак узнікнення славянскіх нацый. 
18. “Сялянскі нацыяналізм”. Панславізм. 
19. Славянафільства і заходніцтва ў Расійскай імперыі. 
20. Узнікненне славянскіх нацыянальных дзяржаваў у канцы ХІХ – 

пачатку ХХ ст. 
21. Славянскія краіны і народы ў сістэме геапалітычных адносінаў 

напярэдадні Першай сусветнай вайны. 
22. Першая сусветная вайна: славяне па абодва бакі фронту. 
23. Утварэнне славянскіх нацыянальных дзяржаваў па выніках Першай 

сусветнай вайны. 
24. Славянскія краіны ў міжваенны перыяд. 
25. Другая сусветная вайна і славянскія народы: славяне на баку 

краінаў Восі і Саюзнікаў. 
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26. Пасляваенны падзел свету і афармленне прасавецкага блоку. 
27. Усталяванне прасавецкіх рэжымаў у Цэнтральнай Еўропе. 

Стварэнне Арганізацыі Варшаўскай Дамовы. 
28. Крызіс савецкай сістэмы. “Аксамітныя рэвалюцыі” і распад 

прасавецкага блоку. 
29. Культурае славянскіх народаў другой паловы ХХ ст. 
30. Міжэтнічныя праблемы ў славянскім рэгіёне, войны на Балканах у 

90-я гады ХХ ст, удзел войскаў NATO ў балканскіх канфліктах. 
31. Новыя міжнародныя аб’яднанні ў рэгіёне (Саюз Беларусі і Расіі, 

“Вышэградская група”, АДКБ, ЕўраАзЭС і інш.). 
32. Праблемы эканамічнай інтэграцыі солавянскіх народаў у 

еўрапейскую і міжнародную прастору (ЕС, Сусветная Гандлёвая Арганізацыя 
і інш.). 

33. Культура і навука славянскіх народаў на мяжы ХХ-ХХІ стст. 
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