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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ Тэма 

Колькасць аўдыторных гадзін 

 

усяго 

У тым ліку 

лекцыі 
семін. 

заняткі 

КСР 

 Уводзіны     

1. Раздзел І. Беларусь у эпоху старажытнасці і Сярэдніх вякоў 

1.1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі  2   

1.2. Узнікненне дзяржаўнасці на беларускіх землях   2  

1.3. 
Вялікае княства Літоўскае (другая палова XIII-

першая паловаXVI стст.) 
 2   

1.4. 

Кансалідацыя беларускай народнасці. Рэлігія, 

духоўнае жыццё і культура на беларускіх 

землях. 
  2  

2. Раздел ІІ. Беларусь ад Люблінскай уніі да падзелаў Рэчы Паспалітай 

2.1. 

Эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў 

складзе Рэчы Паспалітай (канец XVI-XVII 

стст.) 
 2   

2.2. Беларусь пад час войнаў XVII-XVIII стст.   2  

3. Раздзел ІII. Беларусь в XIX – пачатку ХХ стст. 

3.1 Беларусь в першай палове  XIX  ст.  2   

3.2 
Беларусь у другой  палове XIX- пачатку 

XX стст. 
 2 2  

4. 
Раздзел ІV. Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай 

вайны. Станаўленне новага ладу жыцця. 

4.1. 

Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1917 г. і 

грамадзянскай вайны. Утварэнне беларускай 

дзяржаўнасці. 
  2  

4.2. Беларусь у міжваенны перыяд.  2   

4.3. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны.  2   

5. Раздзел V. Беларусь у перыяд 40-х- 80-х гг. ХХ ст. 

5.1. 

Беларусь ва ўмовах супрацьстаяння сусветных 

зверхдзяржаў 

 
 2   

5.2. 

Працэсы дэмакратызацыі і накірункі 

фарміравання новай мадэлі грамадскага ладу ў 

Беларусі. 

 

  2  

6. 

Раздзел VІ. Рэспубліка Беларусь на 

сучасным этапе: будаўніцтва нацыянальнай 

дзяржаўнасці, эканомікі і культуры 

(199102012 гг.)  

 2 2  

7. 
Заключэнне. Асноўныя вынікі і галоўныя 

ўрокі гісторыі Беларусі 
  2  

 Усяго 34 18 16 - 

 



 

Тлумачальная запіска 

 

Мэтай вывучэння курса з’яўляецца вывучэнне асноўных напрамкаў 

развіцця гісторыі Рэспублікі Беларусь і найбольш важных гістарычных падзей з 

самых старажытных часоў да сучаснасці. Неабходнасць вывучэння курса 

дыктуецца як патрэбамі павышэння агульнаадукацыйнага і культурнага ўзроўню, 

так і неабходнасцю патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі. 

Праграма курса “Гісторыя Беларусі” складзена ў адпаведнасці як з 

агульнымі патрабаваннямі да ведаў выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў , 

так і з патрабаваннямі па гісторыі Беларусі. Знаёмства з курсам айчыннай гісторыі, 

які пададзены ў больш цеснай сувязі з аналагічнымі гісторыка-культурнымі 

працэсамі ў суседніх краінах, іншых дзяржавах свету, дае студэнтам-журналістам 

магчымасць лепш убачыць агульнае і асаблівае ў гісторыі Беларусі, разгледзець 

асобныя яе праблемы без адрыву ад тэндэнцый еўрапейскага і сусветнага развіцця. 

Мэта такога падыходу – далучэнне студэнтаў да нацыянальных і сусветных 

культурных традыцый, здольных прапанаваць лепшыя ўзоры выхавання 

патрыятычных і грамадзянскіх якасцей будучага спецыяліста ў галіне СМІ. 

 

Месца курса ў сістэме гуманітарных дысцыплін: 

дадзены курс мае цесную ўзаемасувязь з такімі навучальнымі дысцыплінамі, як 

філасофія, гісторыя культуры Беларусі, рэлігіязнаўства, культуралогія, сацыялогія, 

паліталогія. 

 

Задачы вывучэння дысцыпліны:  

 

студэнт, які вывучаў дысцыпліну, павінен ведаць: 

– асноўныя паняцці курсу; 

– этапы развіцця гістарычнага працэсу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь; 

– сучасныя праблемы Рэспублікі Беларусь 

Студэнт, які вывучаў дысцыпліну, павінен умець:  

– рабіць навукова-абгрунтаваны аналіз падзей і з’яў гісторыі беларускага народа; 

– разумець лагічныя ўзаемасувязі паміж падзеямі палітычнай, сацыяльнай, 

эканамічнай жыццём беларускага этнасу;  

– выкарыстоўваць веды па гісторыі Беларусі для абгрунтавання сучасных 

тэндэнцый развіцця і іх праяў у развіцці Рэспублікі Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уводзіны 
Гісторыя Беларусі – складовая частка сусветнай гісторыі. Асаблівасці і 

характар сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі. Гісторыя 

Беларусі як самастойны напрамак сучаснага грамадазнаўства. Перыядызацыя 

гісторыі Беларусі. Важнейшыя крыніцы па гісторыі Беларусі. Айчынныя 

гістарыяграфічныя школы. 

Роля гістарычных ведаў ў нацыянальна-культурным адраджэнні беларускага 

народа і станаўленні суверэннай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь. 

Раздзел І. Спадчына старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь 

Тэма 1. “Вялікае перасяленне народаў” і Беларусь 
Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі. Этнічная карта 

насельніцтва ў канцы палеаліту. Першыя вядомыя перасяленні народаў. 

Індаеўрапейцы – новыя пасяленцы Паўднёвай і Заходняй Еўропы. Фіна-ўгорская 

тапаніміка Беларусі. Тэрыторыя Беларусі ў старажытных геапалітычных, 

эканамічных і культурных умовах. 

Археалагічныя культуры на тэрыторыі Усходняй Еўропы ў пачатку І  

тысячагоддзя. Лакалізацыя славянскай прарадзімы. Індаеўрапейскі перыяд 

этнічнай гісторыі Беларусі і яго балцкі этап. Пачатак рассялення славян і іх 

з’яўленне на тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне ўсходніх славян. Грамадскі лад ва 

ўсходніх славян. Летапісныя звесткі аб рассяленні славян на тэрыторыі Беларусі. 

Пытанне аб “летапісныя плямёнах” усходніх славян. Спробы выдзялення этнічных 

прыкмет. “Славянізацыя” Усходняй і Цэнтральнай Беларусі. Вынікі змешвання 

славянаў з балтамі і ўгра-фінамі. 

Развіццё гаспадарчага жыцця славян. Распаўсюджанне больш дасканалых 

тыпаў сельскагаспадарчых прылад працы. Грамадскі лад. Тэрытарыяльная 

абшчына. 

Русь: этнічная і тэрытарыяльная ідэнтыфікацыя. Канцэпцыі ўзнікнення 

Беларусі. Паходжанне назваў “Белая Русь” і “Чорная Русь”.  

 

Тэма 2. Станаўленне хрысціянскай цывілізацыі ва Усходняй Еўропе 

Фарміраванне ранннефеадальных княстваў на тэрыторыях старажытных 

славянскіх супольнасцей. Пачатак Русі. Стварэнне аб’яднанай старажытнай 

усходнеславянскай дзяржавы (862-1125 гг.). Палітычнае і эканамічнае становішча 

беларускіх зямель. Княствы на тэрыторыі Беларусі (Полацкае, Тураўскае і інш.). 

Узнікненне гарадоў, гарадскія рамёствы, гандаль.  

Духоўная культура ўсходніх славян. Міфалогія, рэлігійныя вераванні і абрады. 

Прыняцце хрысціянства і распаўсюджанне пісьменнасці. Рукапісныя кнігі. 

Тураўскае Евангелле. Е.Полацкая, К.Тураўскі, К.Смаляціч. Пытанне аб летапісанні 

(Полацкі летапіс і інш.). Мясцовыя школы архітэктуры. Жывапіс, скульптура, 

фрэскі. Беларуская культура ІХ-ХІІІ стст. у кантэксце еўрапейскага культурнага 

працэсу. 

Асаблівасці цывілізацыйнага працэсу Заходняй Русі. Значэнне 

старажытнарускага этапу ў гісторыі Беларусі. 



Тэма 3. Вялікае княства Літоўскае (другая палова ХІІІ – першая палова ХVІ 

ст.) 

Змены ў сусветнай геапалітычнай сітуацыі і ўзмацненне феадальнай 

раздробленасці на Русі. Умацаванне княстваў ў заходніх землях Русі. Бітва на 

Нямізе. Палітыка полацкіх князёў у Прыбалтыцы. Нашэсце татара-манголаў на 

Усходнюю Еўропу. Крыжовыя паходы. Агрэсія крыжакоў супраць балтаў і славян. 

Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя прадпасылкі фарміравання Вялікага 

княства Літоўскага. Уплыў знешнепалітычных фактараў на працэс аб’яднання 

беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх зямель у адзіную дзяржаву. Паняцце  

“гістарычная” Літва.  

Барацьба за вялікае княжанне пасля смерці Міндоўга. Цэнтралізатарская 

палітыка вялікіх князёў Віценя, Гедыміна і Альгерда. Барацьба Вялікага княства 

Літоўскага за ролю аб’яднальніка ўсіх усходнееўрапейскіх зямель у межах адзінай 

палітычнай сістэмы. 

Дынастычная барацьба ў 70–90 гг. ХІV ст. (Кейстут, Ягайла, А.Полацкі, 

Вітаўт). Збліжэнне з Польшчай ў час барацьбы супраць крыжакоў. Крэўская унія і 

яе вынікі. Разгром крыжакоў у бітве пад Грунвальдам (1410 г.), яе гістарычнае 

значэнне. Умацаванне вялікакняжацкай улады ў часы Вітаўта. Ліквідацыя 

ўдзельных княстваў (адміністрацыйныя рэформы). Гарадзельскі прывілей 1413 г. 

Грамадзянская вайна (1432–1436 гг.). Фарміраванне саслоўна-прадстаўнічай 

манархіі (2-я палова ХV – сярэдзіна ХVІ ст.). “Судзебнік” Казіміра ІV 1468 г. – 

першы зборнік законаў беларуска-літоўскай дзяржавы. 

Палітычны стан літоўска-беларускага сярэднявечнага грамадства. Творчае 

перайманне спадчыны антычных часоў у ВКЛ. Асаблівасці літоўска-беларускай 

свядомасці. Органы дзяржаўнай улады, іх эвалюцыя, функцыі (Рада, Вальны сейм, 

сеймікі і інш.). Уплыў дзяржаўна-палітычных формаў старажытнай Русі на 

дзяржаўны лад ВКЛ. 

Унутрыпалітычная сітуацыя ў ВКЛ у канцы ХV – сярэдзіне ХVІ ст. Змены ва 

ўнутранай палітыцы вярхоўнай улады. Статуты ВКЛ 1529 і 1566 г. Умацаванне 

пазіцый беларускіх і ўкраінскіх феадалаў у дзяржаўных і саслоўных органах улады. 

Юрыдычнае замацаванне правоў шляхты. 

Узаемаадносіны ВКЛ з Маскоўскім вялікім княствам. Барацьба за спадчыну 

Кіеўскай Русі. Паходы Альгерда на Усход. Завяршэнне аб’яднання Маскоўскай 

дзяржавы пры Іване ІІІ і абвастрэнне барацьбы за лідэрства ва Усходняй Еўропе. 

Знешняя палітыка ВКЛ у ХVІ – першай палове ХVІ ст. Войны канца ХV – ХVІ ст. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ. Феадальнае землеўладанне і гаспадарка. 

Катэгорыі сялян, іх юрыдычны стан. Асноўныя этапы запрыгоньвання. Аграрная 

рэформа сярэдзіны ХУІ ст. – “Валочная памера”. Гарады Беларусі – цэнтры 

рамёстваў і гандлю. Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў. Фарміраванне 

мяшчанскага саслоўя. Удзел гараджан ў грамадска-палітычных рухах. 

Магдэбургскае права і сістэма гарадскога самакіравання. 

Месца і роля Вялікага княства Літоўскага ў еўрапейскай гісторыі ў ХІV – 

першай палове ХVІ ст. 

Тэма 4. Кансалідацыя беларускай народнасці.  

Рэлігія, духоўнае жыццё і культура Беларусі 



Уплыў еўрапейскай культуры на духоўнае жыццё народаў Вялікага княства 

Літоўскага, іх этнічную кансалідацыю. Канцэпцыі паходжання беларускай 

народнасці (этнасу) і назвы “Белая Русь”. Фарміраванне этнічнай тэрыторыі  

беларусаў ў ХІV – ХVІ стст. Эканамічныя і палітычныя фактары кансалідацыі 

беларускага народа. Завяршэнне працэсу фарміравання беларускай народнасці. 

Развіццё царкоўна-рэлігійных адносін у ВКЛ. Эвалюцыя культуры, рамёстваў, 

узнікненне новых напрамкаў духоўнай і творчай дзейнасці. Народная творчасць. 

Статус беларускай мовы ў ВКЛ. 

Рэнесанс у Беларусі. Рэфармацыя і контррэфармацыя ў ВКЛ. Брэсцкая 

царкоўная унія. Асноўныя сферы культуры. Фальклор і традыцыйная культура 

беларусаў. Асвета, літаратура і кнігавыдавецкая дзейнасць. Выхад першых газет. 

Грамадска-палітычная і філасофская думка. Выяўленчае мастацтва. Школьная 

адукацыя. Рысы беларускай архітэктуры (ХІV – ХVІ стст.). Выдатныя дзеячы 

Адраджэння: Ф.Скарына, С. Будны, В.Цяпінскі, М.Гусоўскі, М.Сматрыцкі і інш. 

Роля і месца культуры Беларусі ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным 

працэсе. 

Раздзел ІІ. Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы 

Паспалітай 

Тэма 1. Эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў складзе Рэчы 

Паспалітай (канец ХV – ХVІІІ ст.) 

Барацьба за гегемонію ва Усходняй Еўропе. Лівонская вайна. Люблінская унія 

(1569 г.) і стварэнне Рэчы Паспалітай. Рэакцыя часткі магнатаў і шляхты на ўмовы 

уніі. Распрацоўка і прыняцце Статута 1588 г. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ 

у Рэчы Паспалітай, адасобленасць арміі, фінансаў, заканадаўства. Дзяржаўны лад 

Рэчы Паспалітай і ВКЛ. Органы ўлады і кіравання. Паступовае апалячванне 

сацыяльных вярхоў беларускага грамадства. 

Становішча сялянскай гаспадаркі. Феадальнае землеўладанне. Юрыдычнае і 

эканамічнае становішча сялян. Супраціўленне сялян узмацненню феадальнага 

прыгнёту. Гарады Беларусі. Рамесніцкая вытворчасць і гарадскі гандаль. 

Гандлёвыя сувязі. Гарадское самакіраванне. Сацыяльная барацьба ў беларускіх 

гарадах.  

Этнічная тэрыторыя і структура беларускага народа. Яго этнічная 

самасвядомасць. Сялянства. Рэлігійныя адносіны ў ВКЛ (канец ХVІ – ХVІІ ст.). 

Фарміраванне ўніяцкай царквы, яе значэнне. 

Польская інтэрвенцыя ў Расіі (пачатак ХVІІ ст.). Абвастрэнне ўкраінска-

польскіх адносін. Паўстанне 1648–1651 гг. на Украіне і паўднёва-заходніх землях 

ВКЛ. Пераяслаўская рада. Войны Рэчы Паспалітай са Швецыяй і Расіяй (1654–1667 

гг.), іх вынікі для эканомікі і насельніцтва Беларусі. Андрусаўскае перамір’е. 

Месца і роля Рэчы Паспалітай у еўрапейскай геапалітыцы ў канцы ХVІ – ХVІІ 

стагоддзі. 

Тэма 2. Рэч Паспалітая ў еўрапейскіх канфліктах ХVІІІ стагоддзя 

Паўночная вайна. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Умацаванне 

пазіцый у еўрапейскай палітыцы Прусіі, Расіі, Аўстрыі і іх адносіны да Рэчы 

Паспалітай. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Спробы рэформы дзяржаўнага 

ладу. “Дысідэнцкае” пытанне. 



Першы падзел Рэчы Паспалітай. Уплыў ідэй Вялікай Французскай рэвалюцыі 

на грамадства Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя 1791 г. Другі падзел Рэчы 

Паспалітай. 

Паўстанне пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Паўстанне на тэрыторыі Беларусі. 

Я.Ясінскі. Паражэнне паўстанцаў. Канчатковы падзел Рэчы Паспалітай. Гісторыка-

прававая ацэнка падзелаў Рэчы Паспалітай. 

Уплыў ідэй Асветніцтва на развіццё культуры Беларусі. Зараджэнне свецкай 

літаратуры і навукі. Культура барока. Класіцызм. Сістэма школьнай адукацыі. 

Архітэктура і выяўленчае мастацтва. Асноўныя напрамкі філасофскай і грамадска-

палітычнай думкі ў Беларусі. Друк. Развіццё тэатральнага і музычнага мастацтва.  

Раздзел ІII. Індустрыяльная цывілізацыя (канец ХVІІІ –  

пачатак ХХ ст.) і Беларусь 

Тэма 1. Нараджэнне індустрыяльнай цывілізацыі і яе ўплыў на Беларусь 

Асноўныя напрамкі палітыкі расійскага самадзяржаўя ў Беларусі (канец ХУІІІ 

– пачатак ХІХ ст.). Органы кіравання і суд. Адносіны да ўніяцкай і каталіцкай 

канфесій. Праваслаўная царква. Устанаўленне “рысы яўрэйскай аселасці”. 

Беларусь у вайне 1812 г. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Палітыка 

акупацыйнай адміністрацыі. Вынікі вайны для Беларусі. 

Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў 20–40-я гг. ХІХ ст. Грамадскі рух. 

Дзекабрысты ў Беларусі. Тайныя таварыствы. Зараджэнне рэвалюцыйна-

дэмакратычнай плыні ў грамадскім руху Беларусі. Рэвалюцыйныя падзеі ў 

Заходняй Еўропе і іх адлюстраванне ў Беларусі. 

Сацыяльная палітыка самадзяржаўя. Асаблівасці сацыяльнага развіцця 

Беларусі. Памешчыцкая гаспадарка. Асобны камітэт па справах заходніх губерняў. 

Асноўныя напрамкі спецыялізацыі сельскай гаспадаркі. Паглыбленне сацыяльнай 

дыферэнцыяцыі сялян. Эканамічны стан гарадоў. Разлажэнне цэхавай сістэмы. 

Рост мануфактурнай вытворчасці. Зараджэнне капіталістычных адносін. Крызіс 

феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Інвентарная рэформа. 

Культурнае жыццё ў Беларусі. Змены ў сістэме адукацыі. Тыпы школ у 

Беларусі. Полацкая езуіцкая акадэмія. Роля Віленскага універсітэта. Эвалюцыя 

сістэмы адукацыі ў 30 – 40-я гг. Развіццё навуковых ведаў аб беларускім народзе 

(І.Даніловіч, М.В.Без-Карніловіч, Т.Нарбут, А.Кіркор, М.Баброўскі, П.Шпілеўскі, 

браты К. і Я. Тышкевічы). 

Фальклор. Ананімныя творы (“Энеіда навыварат”, “Тарас на Парнасе”). 

Беларуская плынь у польскамоўнай мясцовай літаратуры. Станаўленне беларускай 

мовы і літаратуры. Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў мастацкай 

літаратуры, гісторыі і этнаграфічных даследаваннях. Тэатр, музыка. Архітэктура. 

Выяўленчае мастацтва (І.Аляшкевіч, В.Ваньковіч І.Хруцкі. В.Дмахоўскі і інш.). 

Уклад выхадцаў э Беларусі ў развіццё навукі і культуры іншых народаў. 

Тэма 2. Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства (2-я палова 

ХІХ ст. – люты 1917 г.). Барацьба за дэмакратыю і нацыянальнае адраджэнне. 

Сацыяльна-палітычнае развіццё еўрапейскіх краін у 2-й палове ХІХ ст і яго 

ўплыў на Беларусь. Пачатак беларускай дыяспары ў Амерыцы. Нацыянальна-

вызваленчы рух у Польшчы. 



Асаблівасці эканамічнага развіцця беларускіх зямель напярэдадні 

буржуазных рэформ у Расіі. Эканамічны стан гарадоў. Аграрная рэформа 1861 г. і 

механізм яе рэалізацыі ў Беларусі. Правы сялян пасля адмены прыгоннага права. 

Вынікі аграрнай рэформы ў Беларусі. 

Сялянскі рух пасля адмены прыгоннага права. Паўстанне 1863 г. у Беларусі. 

Роля рэвалюцыйных дэмакратаў і шляхецкіх рэвалюцыянераў у паўстанні. 

К.Каліноўскі – кіраўнік ревалюцыйна-дэмакратычнай плыні. “Мужыцкая праўда” – 

першая нелегальная газета на беларускай мове. Два накірункі ў кіраўніцтве 

паўстаннем – “чырвонья” і “белыя”. Уплыў паўстання на палітыку царызму ў 

беларускіх губернях. 

Буржуазныя рэформы 60 – 80-х гг. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі. 

Цяжкасці перабудовы гаспадаркі на капіталістычны лад. Дваранскае 

землеўладанне і рост бессаслоўнай зямельнай уласнасці. Два шляхі развіцця 

капіталізму ў сельскай гспадарцы Беларусі. Змяненне сацыяльнай структуры сялян. 

Характарыстыка асноўных сацыяльных груп сялян. Аграрная перанаселенасць. 

Асаблівасці развіцця асноўных галін прамысловай вытворчасці. Пашырэнне 

ўнутранага рынку. Крэдытная сістэма и банкі. Узмацненне ўплыву на эканоміку 

Беларусі ўсерасійскага і сусветнага рынку. Прамысловы пераварот. Спецыялізацыя 

прамысловасці. Фарміраванне пралетарыяту і буржуазіі. Незавершанасць 

буржуазных пераўтварэнняў у Беларусі. 

Контррэформы 80–90-х гг. і іх уплыў на сацыяльна-палітычнае развіццё 

Беларусі. Народніцкі рух. Прапаганда беларускімі народнікамі ідэі нацыянальнага 

адраджэння. Часопіс “Гоман”. Сацыял-дэмакратычны рух. Афармленне 

агульнарасійскіх і нацыянальных партый (РСДРП, ПС-Р, ППС, БСГ). 

Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускага этнасу. Аб’ектыўныя ўмовы і 

фактары паскарэння развіцця беларускага нацыянальнага руху. Утварэнне 

палітычных партый і арганізацый беларускай арыентацыі. 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і яе ход на тэрыторыі Беларусі. Пачатак 

парламентарызму і адносіны да яго палітычных сіл Беларусі. Трэццячэрвеньскі 

палітычны рэжым. Вяртанне да кансерватызму. Сталыпінскія рэформы. 

Абвастрэнне супярэчнасцей паміж вялікімі дзяржавамі Еўропы. Раскол 

апазіцыйнага руху. Тактыка ліберальных і сацыялістычных партый у гады вайны. 

Беларускі грамадска-палітычны рух. Сацыяльна-палітычны крызіс і Лютаўская 

рэвалюцыя 1917 г. Звяржэнне манархіі. Асаблівасці двоеўладдзя ў Беларусі. 

Расстаноўка палітычных сіл у Беларусі пасля перамогі Лютаўскай рэвалюцыі. 

Беларускі нацыянальна-дэмакратычны рух і яго праграма. 

Культурнае жыццё ў Беларусі ў 2-й палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Развіццё 

беларускай літаратурнай мовы. Нацыянальна-культурны рух і асаблівасці яго 

развіцця. Эвалюцыя ў сістэме народнай асветы. Асноўныя плыні ў літаратуры і 

мастацтве. Асвета і навука. Выяўленчае мастацтва. Тэатр. Роля газеты “Наша Ніва” 

у беларускім нацыянальным адраджэнні. Беларуская культура ў пачатку ХХ ст. 

Раздзел ІV. Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай 

вайны. Станаўленне новага ўкладу жыцця 

Тэма 1. Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1917 г. і грамадзянскай вайны. 

Стварэнне беларускай дзяржаўнасці 



Барацьба палітычных партый за выбар шляхоў грамадскага развіцця. Мэты і 

задачы беларускага палітычнага руху. Красавіцкі, чэрвеньскі і ліпеньскі 

палітычныя крызісы і іх уплыў на абвастрэнне рэвалюцыйнай барацьбы ў Беларусі. 

Крызіс парламенцкай дэмакратыі. Агульнарасійскія і нацыянальна-дэмакратычныя 

партыі ў пошуках выхаду з крызісу. Заходні фронт і яго роля ў стратэгічных мэтах 

палітычных партый. Асаблівасці крызісу дэмакратыі ў Беларусі. 

Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі. 

Кастрычніцкая рэвалюцыя. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Разгортванне 

грамадзянскай вайны. 

Беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Усебеларускі 

з’езд (снежань 1917 г.) і яго вынікі. Брэсцкі мір і Беларусь. Абвяшчэнне Беларускай 

Народнай Рэспублікі. Пазіцыя бальшавікоў па нацыянальнаму пытанню. Ваенны 

камунізм. Фарміраванне аднапартыйнай сістэмы ўлады. 

Рэвалюцыйны нацыянальны рух у краінах германскага блоку. Паражэнне 

Германіі і яе саюзнікаў. Узнікненне новых дзяржаў. Адраджэнне Польшчы і 

праблема яе граніц. Дзяржаўнае будаўніцтва ў краінах Балтыі. Фарміраванне 

тэрыторыі сучаснай Літвы. 

Заканчэнне нямецкай акупацыі Беларусі. Палітычныя прадпасылкі абвяшчэння 

беларускай савецкай дзяржаўнасці. Стварэнне БССР. Маніфест Часовага рабоча-

сялянскага урада Савецкай Беларусі. І Усебеларускі з’езд Саветаў. Літоўска-

Беларуская ССР. Пазіцыя партыйных і савецкіх органаў у аграрным і 

нацыянальным пытаннях. 

Савецка-польская вайна. Палітыка Я.Пілсудскага ў адносінах да Беларусі. 

Тактыка савецкага урада ў беларускім пытанні. Адносіны Версальскай 

канферэнцыі да вырашэння беларускага пытання. Другое абвяшчэнне БССР. 

Дэкларацыя 31 ліпеня 1920 г. ІІ Усебеларускі з’езд Саветаў. Заключэнне савецка-

польскай вайны. Рыжскі мірны дагавор Савецкай Расіі з Польшчай і яго вынікі для 

БССР. Вынікі грамадзянскай вайны. 

Тэма 2. Беларусь у міжваенны перыяд 
Тэрыторыя і насельніцтва БССР ў пачатку 20-х гг. Пераход да НЭПа, яго 

асаблівасці і характар ажыццяўлення ў Беларусі. Уключэнне БССР у склад СССР. 

Узбуйненне тэрыторыі БССР. Канстытуцыя БССР 1927 г. Беларуская эміграцыя. 

Палітычная дзейнасць Рады і урада БНР. Рашэнне канферэнцыі прадстаўнікоў 

урада і Рады БНР аб яе самароспуску і прызнанні БССР нацыянальнай дзяржавай 

беларускага народа (Берлін, кастрычнік 1925 г.). Рух за вяртанне ў Беларусь. 

Прычыны згортвання НЭПа. Стварэнне інтэгральнай грамадскай эканомікі. 

Індустрыялізацыя. Тэхнічны прарыў 30-х гг. Правядзенне капектывізацыі і яе 

асноўныя вынікі. Тэхнічная мадэрнізацыя БССР і складванне яе эканомікі. 

Грамадска-палітычная сістэма БССР ў 20–30-я гг. Разгром палітычнай апазіцыі 

ў пачатку 20-х гг. Завяршэнне фарміравання аднапартыйнай сістэмы ў рэспубліцы. 

Замацаванне манаполіі КП(б)Б на ўладу ў БССР. Унутрыпартыйная барацьба ў 20-я 

гг. Разгром беларускага нацыянал-дэмакратызму. Сцвярджэнне ідэалагічнай 

артадоксіі. Змены ў савецкай дзяржаўнай сістэме і іх адлюстраванне ў Канстытуцыі 

БССР 1937 г. Канцэнтрацыя заканадаўчай, выканаўчай і судовай улад ў дзяржаўна-

партыйным апараце. Узмацненне рэпрэсіўных функцый дзяржавы. 



Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. Асноўныя характарыстыкі грамадскай сістэмы 

Беларусі 30-х гг. 

Заходняя Беласусь у складзе Польшчы: тэрыторыя, насельніцтва, 

адміністрацыйны падзел і органы кіравання. Нацыянальна-вызваленчы рух у 20-я 

гг. Палітычная барацьба: КПЗБ, БСРГ і іншыя партыі і арганізацыі. Рэпрэсіі 

польскай адміністрацыі супраць удзельнікаў рэвалюцыйнага руху. Праблемы 

стварэння адзінага антыфашысцкага фронту за мір і дэмакратыю. Уплыў 

Камінтэрна на развіццё рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі. 

Роспуск КПЗБ. 

Культурнае і духоўнае жыццё Беларусі. Палітыка КП(б)Б ў галіне культуры. 

Беларусізацыя і яе дасягненні ў 20-я гг. Сістэма адукацыі. Тэатр. Жывапіс. Развіццё 

мастацкай літаратуры. Узмацненне адміністрацыйна-палітычнага дыктату ў сферы 

культуры. Палітыка партыі ў адносінах да рэлігіі і царквы. Цяжкасці і супярэчнасці 

развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. Вынікі “культурнай рэвалюцыі” у БССР. 

Заходнебеларуская культура ў 20–30-я гг. Школа, друк, літаратура, выяўленчае 

мастацтва. Народная культура, фальклор. Роля праваслаўнай царквы і каталіцкага 

касцёлу ў духоўным жыцці насельніцтва Заходняй Беларусі. 

Тэма 3. Беларусь у гады 2-й сусветнай вайны 

Вызваленне Чырвонай Арміяй Заходняй Беларусі, аб’яднанне беларускага 

народа ў складзе БССР. 

Беларусь напярэдадні нападзення фашысцкай Германіі. Пачатак Вялікай 

Айчыннай вайны. Планы фашыстаў у адносінах да Беларусі. Захоп Беларусі 

гітлераўскамі войскамі. Акупацыйны рэжым фашысцкіх захопнікаў. 

Тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел Беларусі. Палітыка генацыду. Масавае 

знішчэнне мірнага насельніцтва. Рэалізацыя плана “Ост”. Калабарацыяністы на 

Беларусі. 

Разгортванне на тэрыторыі Беларусі падпольнай барацьбы і партызанскага 

руху. Антыфашыскія арганізацыі ў заходніх абласцях Беларусі. Супраціўленне ў 

гета. Бітва пад Масквой і яе ўплыў на разгортванне народнага супраціўлення 

акупантам. Дапамога савецкаму тылу і партызанскаму руху ў Беларусі. 

Узаемаадносіны партызан і насельніцтва. Арганізацыйная структура савецкага 

партызанскага руху і яго дзейнасць на тэрыторыі Беларусі. Стварэнне беларускага 

штабу партызанскага руху (БШПР). Партызанскія зоны. Масававы рух 

супраціўлення. Дзейнасць фарміраванняў Арміі Краёвай у Заходняй Беларусі, іх 

мэты і тактыка. Пачатак вызвалення Беларусі. Дапамога партызан і насельніцтва 

Чырвонай Арміі. Беларуская наступальная аперацыя – “Баграціён”. Поўнае 

выгнанне нямецка-фашысцкіх акупантаў з тэроыторыі БССР. Страты Беларусі ў 2-

й сусветнай вайне. Перамога над Германіяй. 

Раздзел У. Беларусь у перыяд спаборніцтва і канфрантацыі дзвюх 

сацыяльна-палітычных сістэм (2-я палова 40-х -- 80-я гг.) 

Тэма 1. Беларусь ва ўмовах супрацьстаяння сусветных звышдзяржаў 

Савецкае грамадства ва ўмовах новай расстаноўкі палітычных сіл у свеце. Стан 

народнай гаспадаркі БССР ў першыя пасляваенныя гады. Шляхі і метады 

аднаўлення народнай эканомікі ў Беларусі. БССР – член-заснавальнік Арганізацыі 

Аб’яднаных Нацый. 



Дапамога савецкіх рэспублік у аднаўленні народнай гаспадаркі. Рост 

прамысловасці.  Стварэнне новых яе галін: аўтамабільнай, трактарнай, будаўнічай, 

хімічнай і інш. Курс на апераджальны рост цяжкай прамысловасці. Аднаўленне 

калгасна-саўгаснай сістэмы. Завяршэнне сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у 

Заходняй Беларусі. 

Спрбы ажыццяўлення эканамічных рэформаў у 50 – 60-я гг. Асноўныя 

напрамкі і галоўныя сусветныя цэнтры навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Асаблівасці 

навукова-тэхнічнага прагрэсу ў Беларусі ва ўмовах НТР. Структура прамысловасці 

і напрамкі яе развіцця. Уклад Беларусі ў вывучэнне космасу. Сельская гаспадарка. 

Экалагічныя праблемы. Вынікі НТР у Беларусі. 

Развіццё прамысловасці, вядучых галін у рэспубліцы ў 70-х – пачатку 80-х гг. 

Спробы пераводу сельскай гаспадаркі на інтэнсіўны шлях развіцця. Адыход ад 

планаў рэформаў і далейшае ўмацаванне  камандна-адміністрацыйнай сістэмы 

кіравання эканомікай. Прычыны зніжэння тэмпаў росту прамысловай вытворчасці 

ў канцы 70-х – пачатку 80-х гг. Астаткавы прынцып фінансавання ў сацыяльнай 

сферы. Нарастанне застойных з’яў ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы. 

Грамадска-палітычнае жыццё ў 2-й палове 40-х – пачатку 80-х гг.  Асноўныя 

тэндэнцыі развіцця савецкага грамадства ў першым дзесяцігоддзі пасля заканчэння 

вайны. Змены ў грамадскім жыцці рэспублікі пасля ХХ з’езда КПСС. 

Непаслядоўнасць і супярэчнасці працэсу дэмакратызацыі савецкага грамадства. 

Узмацненне ў 60-я гг. палітычнага дыктату ў духоўным жыцці грамадства. Ідэйны 

крызіс грамадства. Рост дысідэнцкіх настрояў у СССР і БССР. Асноўныя вынікі 

палітычнага развіцця рэспублікі ў 50-х – першай палове 80-х гг. 

Культура Беларусі ў 40–80-я гг. Беларуская мастацкая культура, адукацыя, 

развіццё навукі. Звужэнне сферы ўжывання беларускай мовы ў СМІ. 

Тэма 2. Працэсы дэмакратызацыі і напрамкі фарміравання новай  мадэлі 

грамадскага ладу ў Беларусі 

Нарастанне крызісных з’яў ў СССР, краінах сацыялізму на рубяжы 70–80-х 

гг. Абвяшчэнне палітыкі перабудовы і яе канцэпцыя. Уплыў унутрыпалітычных 

працэсаў 2-й паловы ў СССР на развіццё міжнародных адносін. Канцэпцыя новага 

палітычнага мыслення і яе рэалізацыя на сусветнай арэне. 

Пачатак працэсу дэмакратызацыі ў БССР. Галоснасць і ідэалагічны 

плюралізм. Перавыбары Саветаў. Змены ў Канстытуцыі БССР. Новы спектр 

грамадска-палітычных сіл ва ўмовах нарастання крызісных з’яў. Узнікненне БНФ 

“Адраджэнне”. Паслабленне пазіцыі КПБ ў палітычным жыцці рэспублікі. 

Дзейнасць фракцый у Вярхоўным Савеце БССР. Узнікненне новых палітычных 

партый, грамадскіх рухаў і іх дзейнасць. 

Абвастрэнне эканамічнага і палітычнага крызісу ў СССР ў 2-й палове 80-х 

гг., асаблівасці яго праяўлення ў Беларусі. Прычыны крызісу перабудовы. 

Беларусь на міжнароднай арэне. Кампетэнцыя саюзных рэспублік СССР ў 

галіне знешняй палітыкі пасля вайны. Прадстаўніцтва Беларусі ў ААН. Статус 

БССР у садружнасці краін свету. Гандлёва-эканамічныя і культурныя сувязі 

Беларусі. 

Змены ў духоўным жыцці Беларусі ў канцы 80-х гг. Нацыянальна-культурнае 

і духоўнае адраджэнне. 



Раздзел УІ. Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе: будаўніцтва 

нацыянальнай дзяржаўнасці, эканомікі і культуры (1991–2017 гг.) 
Рух за нацыянальнае адраджэнне Беларусі. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета 

БССР аб дзяржаўным суверэнітэце рэспублікі. Абвастрэнне ўнутрыпалітычнай 

барацьбы вакол саюзнага дагавора. Жнівеньскія падзеі 1991 г. ў Маскве і іх уплыў 

на развіццё палітычных падзей у Беларусі. Заканадаўчае афармленне незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 

Распад Савецкага Саюза і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. 

Міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь. Увядзенне прэзідэнцкай формы 

кіравання краінай. Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Цяжкасці эканамічных 

рэформаў у 1992–1994 гг. Спад вытворчасці, інфляцыя, зніжэнне жыццёвага 

ўзроўню насельніцтва. Карэкцыя праграмы эканамічнага развіцця ў 1995 г. Пошук 

эфектыўных шляхоў  сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця Беларусі.  

Рэферэндумы 1995 і 1996 гг. Змены і дапаўненні ў Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь (1994 г.). Стварэнне Саюза Беларусі і Расіі. 

Рэспубліка Беларусь у сусветным супольніцтве. Гандлёва-эканамічныя і 

навуковыя сувязі з краінамі свету. Роля Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных 

працэсах на постсавецкай прасторы. Новыя геапалітычныя рэаліі. 

Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа ў пачатку ХХІ ст. Месца 

рэлігіі ў духоўным адраджэнні. Новы этап у развіцці беларускай мастацкай 

культуры. Сродкі масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Дасягненні, цяжкасці і 

праблемы на шляху культурнага развіцця. 

Заключэнне. Асноўныя вынікі і галоўныя ўрокі гісторыі Беларусі 

Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Гістарычная свядомасць. 

Гісторыя як памяць народа. Асэнсаванне гістарычнага лёсу беларускага народа. 

Традыцыйнае і наватарскае ў гістарычным працэсе. Гісторыя і сучаснасць. 

Паняцце “урокі гісторыі”. Гістарычныя веды ў сістэме гуманітарнай адукацыі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прыкладны пералік пытанняў да экзамена  

 

1. Крыніцы па гісторыі Беларусі. Гістарыяграфія прадмета. 

2. Першабытнаабшчынны лад на тэрыторыі Беларусі. 

3. Рассяленне ўсходнеславянскіх этнічных супольнасцей на тэрыторыі Беларусі. 

4. Кіеўская Русь. Першыя княствы-дзяржавы на беларускіх землях ў IX–XII ст. 

5. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці. 

6. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў. 

7. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX–XIII ст. 

8. Рэлігія і культура ў IX–XIII ст. 

9. Сучасныя канцэпцыі паходжання беларусаў. 

10. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. 

11. Дзяржаўны і саслоўны лад Вялікага княства Літоўскага. Падзеі грамадска-

палітычнага жыцця краіны ў XIV–XVI ст. 

12. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў ХІV–ХVІ ст.  

13. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай. 

14. Узаемадачыненні праваслаўнай і каталіцкай цэркваў на Беларусі ў XIV–XVII 

ст. 

15. Рэфармацыя ў Вялікім княстве Літоўскім: развіццё пратэстанцкіх цэркваў і 

рухаў у XVI ст. 

16. Развіццё феадальных адносін на Беларусі ў XIV–ХVІІ ст. 

17. Асноўныя рысы беларускай культуры ў сярэдзіне XIII – сярэдзіне ХVІІст.  

18. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у XIV–ХVІІ ст.  

19. Гарады Беларусі ў ХІV–ХVІ ст. 

20. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. 

21. Вайна 1654–1667 гг. 

22. Становішча эканомікі і сацыяльныя супярэчнасці на Беларусі ў 2-й палове 

ХVІІ–ХVІІІ ст. 

23. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у ХVІІ–ХVІІІ ст. 

24. Падзелы Рэчы Паспалітай і ўключэнне Беларусі ў склад Расіі. Паўстанне 1794 г. 

25. Беларуская культура ў ХVІІ–ХVІІІ ст.  

26. Палітыка расійскага ўраду на Беларусі ў канцы ХVІІІ – пачатку XIX ст. 

27. Беларусь у вайне 1812 г. 

28. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. Рэформы П. 

Дз. Кісялёва. 

29. Грамадскі рух на Беларусі ў першай трэці XIX ст. Паўстанне 1830–1831  гг. 

30. Асаблівасці развіцця беларускай культуры ў першай палове XIX ст. 

31. Адмена прыгоннага права ў Беларусі. 

32. Паўстанне 1863 г.  

33. Буржуазныя рэформы 60–70 гг. ХІХ ст. і контррэформы 80–90-х гг. 

34. Культура Беларусі ў 2-й палове ХІХ ст. 

35. Развіццё прамысловасці і рост гарадоў у 2-й палове ХІХ ст. 

36. Дзейнасць народніцкіх арганізацый на Беларусі ў  1870-90 гг. 

37. Сацыял-дэмакратычныя, народніцкія партыі і арганізацыі ў пачатку ХХ ст. 



38. Фарміраванне беларускай нацыі (ХІХ – пач. ХХ ст.). 

39. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух у пачатку ХХ ст. Дзейнасць БСГ. 

40. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. на Беларусі. 

41. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст. 

42. Беларусь у гады першай сусветнай вайны. 

43. Лютаўская (1917 г.) рэвалюцыя на Беларусі. 

44. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі і ўтварэнне органаў савецкай улады. 

45. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзейнасць Рады БНР. 

46. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 

47. Беларусь у гады савецка-польскай вайны (1919–1920 гг.). 

48. Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі (1921–1929 гг.). 

49. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў савецкай Беларусі (1921–1927 гг.). 

50. БССР у перыяд усталявання таталітарнага рэжыму. 

51. Заходняя Беларусь пад  уладай Польшчы. Нацыянальна-вызваленчы рух. 

52. Развіццё беларускай культуры ў 1920-30-я гг. 

53. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР у 1939 г. 

54. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 

55. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

56. Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР (1944 – 1-я палова 50-х гг.). 

57. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 1950-х – першай палове 1980-х гг. 

58. Асноўныя рысы грамадска-палітычнага жыцця Беларусі (2-я палова 1940-х – 

1980-я гг.). 

59. Развіццё адукацыі, навукі і культуры  (2-я палова 1940-х – 1980-я гг.). 

60. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

61. Утварэнне палітычных партый і грамадска-палітычных рухаў (канец 1980-х – 

1990-я гг.). 

62. Прыярытэтныя накірункі сучаснага палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і 

культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Нумар 

раздзел

а, тэмы 

занятка 

Назва раздзела, тэмы занятка 

Колькасць 

аўдыторных гадзін  
Матэрыяльн

ае 

забеспячэнн

е 

Літаратур

а  

Форма 

ацэнкі 

ведаў лекцыі 
практ

ычныя  
КСР 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздзел І. Беларусь у эпоху старажытнасці і Сярэдніх вякоў 

1.1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі 2    1,5  

1.2. Узнікненне дзяржаўнасці на беларускіх землях  2   1,5  

1.3. 
Вялікае княтсва Літоўскае (другая палова XIII-1-

я паловаXVI стст.) 

2    1,3  

1.4. 

Кансалідацыя беларускай народнасці. Рэлігія, 

духоўнае жыццё і культура на беларускіх 

землях. 

 2   1,4,6  

2. 
Раздел ІІ. Беларусь ад Люблінскай уніі да 

падзелаў Рэчы Паспалітай 

 

2.1. 
Эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў 

складзе Рэчы Паспалітай (канец XVI-XVII стст.) 

2    1,6  

2.2. Беларусь пад час войнаў XVII-XVIII стст.  2   3,6  

3. Раздзел ІII. Беларусь в XIX – пачатку ХХ стст. 

3.1 Беларусь в першай палове  XIX  ст. 2    7  

3.2 
Беларусь у другой  палове XIX- пачатку 

XX стст. 

2 2   5,6  

4. 
Раздзел ІV. Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Станаўленне 

новага ладу жыцця. 

4.1. Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1917 г. і  2   3,4  



 

грамадзянскай вайны. Утварэнне беларускай 

дзяржаўнасці. 

4.2. Беларусь у міжваенны перыяд. 2    1,2  

4.3. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. 2    2,3  

5. Раздзел V. Беларусь у перыяд 40-х- 80-х гг. ХХ ст. 

5.1. 
Беларусь ва ўмовах супрацьстаяння сусветных 

зверхдзяржаў 
2    1,4  

5.2. 

Працэсы дэмакратызацыі і накірункі 

фарміравання новай мадэлі грамадскага ладу ў 

Беларусі. 

 2   1,5  

6. 

Раздзел VІ. Рэспубліка Беларусь на 

сучасным этапе: будаўніцтва нацыянальнай 

дзяржаўнасці, эканомікі і культуры 

(199102012 гг.)  

2 2   1,8  

7. 
Заключэнне. Асноўныя вынікі і галоўныя 

ўрокі гісторыі Беларусі 

 2   1,9  

 Усяго 34 18 16   экзамен 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ (для завочнага аддзялення) 

 

Нумар 
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а, тэмы 
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Назва раздзела, тэмы занятка 

Колькасць 

аўдыторных гадзін  
Матэрыяльн

ае 

забеспячэнн

е 

Літаратур

а  

Форма 

ацэнкі 

ведаў лекцыі 
практ

ычныя  
КСР 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздзел І. Беларусь у эпоху старажытнасці і Сярэдніх вякоў 

1.1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі 

2 

   1,5  

1.2. Узнікненне дзяржаўнасці на беларускіх землях    1,5  

1.3. 
Вялікае княтсва Літоўскае (другая палова XIII-1-

я паловаXVI стст.) 

   1,3  

1.4. 

Кансалідацыя беларускай народнасці. Рэлігія, 

духоўнае жыццё і культура на беларускіх 

землях. 

   1,4,6  

2. 
Раздел ІІ. Беларусь ад Люблінскай уніі да 

падзелаў Рэчы Паспалітай 

 

2.1. 
Эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў 

складзе Рэчы Паспалітай (канец XVI-XVII стст.) 

    1,6  

2.2. Беларусь пад час войнаў XVII-XVIII стст.    3,6  

3. Раздзел ІII. Беларусь в XIX – пачатку ХХ стст. 

3.1 Беларусь в першай палове  XIX  ст.     7  

3.2 
Беларусь у другой  палове XIX- пачатку 

XX стст. 

   5,6  

4. 
Раздзел ІV. Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Станаўленне 

новага ладу жыцця. 

4.1. Беларусь у перыяд рэвалюцыі 1917 г. і     3,4  



грамадзянскай вайны. Утварэнне беларускай 

дзяржаўнасці. 

4.2. Беларусь у міжваенны перыяд.    1,2  

4.3. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны.    2,3  

5. Раздзел V. Беларусь у перыяд 40-х- 80-х гг. ХХ ст. 

5.1. 
Беларусь ва ўмовах супрацьстаяння сусветных 

зверхдзяржаў 
 

2 

  1,4  

5.2. 

Працэсы дэмакратызацыі і накірункі 

фарміравання новай мадэлі грамадскага ладу ў 

Беларусі. 

   1,5  

6. 

Раздзел VІ. Рэспубліка Беларусь на 

сучасным этапе: будаўніцтва нацыянальнай 

дзяржаўнасці, эканомікі і культуры 

(199102012 гг.)  

   1,8  

7. 
Заключэнне. Асноўныя вынікі і галоўныя 

ўрокі гісторыі Беларусі 

   1,9  

 Усяго 2 2    залік 



 


