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Т ЛУМАЧ А ЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Псторыя 
Беларусі» прызначана для навучання на першай ступені вышэйшай адукацыі 
па спецыяльнасці 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны (па накірунках)».

Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне «Псторыя 
Беларусі» распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і 
метадычнымі дакументамі:

-  Адукацыйны стандарт вышэйшай адукацыі. Вышэйшая адукацыя. 
Першая ступень. Спецыяльнасць 1-23 01 12 Музейная справа і ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны (па накірунках). Зацверджаны і ўведзены ў 
дзеянне пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 30.08. 2013 г. 
№88;

-  Парадак распрацоўкі і зацвярджэння вучэбных праграм і праграм 
практыкі для рэалізацыі зместа адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі. 
Зацвер джаны Міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусь 06.04.2015 г.;

-  Пастанова Міністэрства адукацыыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2012 
№53 «Аб зацвярджэнні правіл правядзення атэстацыі студэнтаў, курсантаў, 
слухачоў пры засваенні зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі»;

-  Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 01.09.2011 г.
№ 251 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку ажыццяўлення
эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці ў сферы адукацыі».

Вучэбная дысцыпліна «Псторыя Беларусі» з’яўляецца ключавой у 
цыкле агульнанавуковых і агульнапрафесійных дысцыплін.

Мэта курса -  фарміраванне ў студэнтаў ведаў аб асноўных этапах, 
складаных з’явах, ключавых падзеях, выбітных асобах айчыннай гісторыі; 
вызначэнне месца айчыннай гісторыі ў сістэме сацыяльна-гуманітарных 
ведаў; уяўлення пра ўзаемапранікненне і ўзаемаўплыў на гісторыю і культуру 
Беларусі на цывілізацыйным і этнічным узроўнях; фарміраванне творчай і 
гарманічнай сацыяльна-актыўнай асобы.

Для рэалізацыі вызначанай мэты прадугледжваецца вырашэнне 
наступных задач:

-  навучыць студэнтаў знаходзіць прычынна-выніковыя сувязі 
гістарычных працэсаў і падзей;

-  прывіць ім навыкі ў вызначэнні фактараў, якія абумовілі змест, 
характар і асаблівасці рэгіянальнага развіцця;

-  сфарміраваць крытычны падыход да аналізу падзей і працэсаў 
мінулага, іх сувязі з сучаснасцю;

-  садзейнічаць фарміраванню ў студэнта актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі.
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У адпаведнасці з патрабаваннямі да кампетэнтнаснага складальніка 
спецыяліста вылучым наступныя блокі кампетэнцый: акадэмічныя,
сацыяльна-асобавыя, прафесійныя.

У адпаведнасці з патрабаваннямі да акадэмічных кампетэнцый 
спецыяліст павінен:
АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння 
тэарэтычных і практичных задач;
АК-2. Валодаць сістэмным і гіараўнаўчым аналізам;
АК-3. Валодаць даследчыцкімі навыкамі;
АК-4. Умець працаваць самастойна;
АК-5. Быць здольным і падрыхтаваным выпрацоўваць новыя ідэі;
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем; 
АК-7. Валодаць навыкамі, звязанымі з выкарыстаннем т э х і -і і ч н ы х  сродкаў і 
кіраваннем інфармацыяй;
АК-8. Валодаць асноўнымі навыкамі камунікацыі;
АК-9. Умець павышаць сваю кваліфікацыю на працягу жыцця.

У адпаведнасці з патрабаваннямі да сацыяльна-асобавых кампетэнцый 
спецыяліст павінен:
САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці;
САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння;
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый;
САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне); 
САК-6. Умець працаваць у камандзе;
САК-7. Умець фарміраваць асабістыя высновы.

У адпаведнасці з патрабаваннямі да прафесійных кампетэнцый 
сгіецыяліст павінен:
ПК-8. Дыялектычна мысліць і аргументаваць свой погляд, аналізаваць факты 
і прагназаваць развіццё падзей, распрацоўваць рашэнне з улікам 
эканамічных, сацыяльных і этнічных патрабаванняў,ацэньваць гістарычныя і 
сучасныя гіраблемы і тэндэнцыі, рыхтаваць навуковыя матэрыялы, складаць 
рэфераты, агляды, рэцэнзіі;
ПК-18. Працаваць з навуковай і вучэбна-метадычнай літаратурай.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт гіавінен ведаць:
-  асноўныя тэорыі развіцця дзяржавы, грамадства, нацыі;
-  асноўныя этапы фарміравання беларускага этнасу ў розныя 

гістарычныя перыяды;
-  сутнасныя характарыстыкі шляхоў мадэрнізацыі ў сацыяльна- 

эканамічнай, ідэйна-палітычнай, культурнай і духоўнай сферах;
-  асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыялы-іай і духоўнай культуры,
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-  гісторыка-культурную спадчыну Беларусі і яе патэнцыял у выхаваўчым 
працэсе;

-  асноўныя этапы станаўлення дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі;
-  месца і ролю беларускіх зямель у геапалітычных працэсах Цэнтральнай 

і Усходняй Еўропы, месца і ролю суверэннай Рэспублікі Беларусь у 
працэсах інтэграцыі і глабалізацыі ў сучасным свеце;

умець:
-  гірымяняць розныя падыходы пры характарыстыцы заканамернасцяў і 

асаблівасцяў гістарычыага развіцця беларускага соцыума;
-  тлумачыць уплыў культурна-цывілізацыйных фактараў на сацыяльна- 

эканамічнае, дзяржаўна-палітычнае, этнаканфесійнае і культурнае 
развіццё Беларусі ў розныя гістарычныя перыяды;

-  ажыццяўляць кампаратыўны аналіз працэсаў у беларускім грамадстве і 
суседніх грамадствах, ацэньваць вынікі дзейнасці грамадска- 
палітычных і сацыяльна-эканамічных сістэм ў Беларусі і рэгіёне цалкам 
у розныя перыяды гісторыі;

-  вызначаць сутнасныя характарыстыкі сучаснай беларускай мадэлі 
сацыяльна-эканамічнага развіцця;

-  ацэньваць асноўныя дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры 
Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі;

-- выкарыстоўваць прыклады аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны ў 
сваёй прафесійнай дзейнасці;

-  аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, афармлення і 
ўмацавання яе суверэнітэту ў XX ст.,

валодаць:
-  навуковай метадалогіяй, асноўнымі падыходамі і прынцыпамі ў 

вывучэнні гістарычнай літаратуры;
-  асобнымі тэарэтычнымі падыходамі развіцця гістарычнага працэса і іх 

параўнаннем пры характарыстыцы заканамернасцей і асаблівасцей развіцця 
беларускага соцыума;

-  методыкай практычнага вывучэння і выкладання гісторыі;
-  здольнасцямі самастойнага аналізу гістарычных падзей і іх 

выкарыстання ў працэсе выкладання.

Структура зместу праграмы грунтуецца на вызначэныі і адборы 
галоўных гіаняццяў, ідэй, тэндэнцый, фактаў, падзей, імён, ключавых дат і 
іншых элементаў гістарычных ведаў, накіравана на раскрыццё сутнасных 
элементаў змяненняў эканамічных адносін у Беларусі; дэмаграфічныя 
характарыстыкі і сацыяльную стратыфікацыю грамадства; асноўныя 
палітычныя падзеі і іх уплыў на дзяржаўна-прававую эвалюцыю беларускай 
дзяржавы; канфесійнае і этнакультурнае развіццё; здабыткі духоўнай 
культуры.
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Месца вучэбнай дысцыпліны «Псторыя Беларусі» ў сістэме сацыяльна- 
гуманітарных ведаў вызначаецца прадметам яе вывучэння -  працэсы 
дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага і 
духоўнага развіцця беларускага народа ў кантэксце агульнаеўрапейскай 
гісторыі. Вучэбная дысцыпліна мае сувязь з такімі вучэбнымі дысцыплінамі 
як «Археалогія» і «Гісторыя Расіі» (дысцыпліны кампанента УВА).

Для спецыяльнасці «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны» вельмі важным з’яўляецца вывучэнне гістарычнай праблемы праз 
аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі, фарміраванне і змяненне 
прызначэння помнікаў матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў. Для 
гісторыка і музеязнаўцы патрабуецца ажыццяўляць фарміраванне 
гістарычных ведаў пра перыяд праз досвед працы з арыгінальнымі крыніцамі 
і рэплікамі, разбор вербальнай і невербальнай складаючай, мовы і дыскурса.

Структура праграмы дазваляе вызначыць галоўныя этапы ў 
фарміраванні гістарычных ведаў пра Беларусь, накіравць на раскрыццё 
сутнасных элементаў развіцця сацыяльных і эканамічных адносін, вызначыць 
важнейшыя рысы ў дзяржавабудаўніцтве Беларусь У структуры зместу 
вучэбнай дысцыпліны вылучаюцца ўзбуйненыя дыдактычныя адзінкі 
(раздзелы). Па кожным вучэбным раздзеле праектуюцца і рэалізуюцца 
адпаведныя заняткі (лекцыйныя і семінарскія). Змест вучэбнай праграмы па 
дысцыпліне дазваляе вывучаць гісторыю Беларусі па праблемнаму і 
храналагічнаму прынцыпах.

На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Псторыя Беларусі» адводзіцца 
308 гадзін, з якіх аўдыторныя заняткі складаюць 190 гадзін. Заліковых 
адзінак -  7. Рэкамендуемымі формамі бягучай атэстацыі могуць з’яўляцца
экзамены і залікі.
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

N
п/п

Назва раздзелаў i тэм
Колькасць гадзін

Разам Аўдытор-
ные

3 іх

Лекцыі Семінары
1. Уводзіны ў гісторыю 

Беларусь Асэнсаванне 
гістарычнага лесу 
беларускага народа.

18 6 6 0

2. Першабытная эпоха на 
тэрыторыі Беларусі 
(1 0 0 -3 5  тыс. гадоў да н.э. -  
VIII ст. н.э.)

8 4 2 2

3. Раннефеадальныя дзяржавы
на беларускіх землях
(IX -  першая палова XIII ст.)

20 12 8 4

4. Утварэнне і станаўленне 
Вялікага княства Літоўскага 
(сярэдзіна XIII -  XV ст.)

22 14 8 6

5. Беларусь у XVI ст. 30 18 10 8
6. Беларусь у XVII -  першай 

палове XVIII ст.
30 18 10 8

7. Беларусь у другой палове 
XVIII ст.

18 14 8 6

8. Беларусь у першай палове 
XIX ст.

18 16 8 8

9. Беларусь у другой палове 
XIX ст.

18 14 8 6

10. Беларусь у пачатку XX ст. 14 10 6 4
11. Беларусь у гады Першай 

сусветнай вайны. 
Станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці 
(1 9 1 4 -  1920 гг.)

22 14 8 6

12. Беларусь у 20 -  30-я гг. 
XX ст.

24 14 8 6

13. Беларусь у гады Другой 
сусветнай вайны 
(1 9 3 9 -  1945 гг.)

22 10 6 4

14. Беларусь у другой палове 
40-х -  80-я гг. XX ст.

20 12 6 6

15. Беларусь на сучасным этапе 
(90-я гг. XX -  пачатак 
XXI ст.)

24 14 8 6

У ся го: 308 190 110 80
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ

УВОДЗІНЫ Ў ПСТОРЫЮ  БЕЛАРУСІ. АСЭНСАВАЫНЕ 
ГІСТАРЫЧНАГА ЛЁСУ БЕЛАРУСКАГА ПАРОДА

Гісторыя Беларусі як навуковая і навучальная дысцыпліна, яе
месца ў падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне музейнай справы і аховы 
гісторыка-культурнай сиадчыны. Змест і структура курса. Характарыстыка 
вучэбнай літаратуры.

Асаблівасці гістарычнага шляху беларускага народа. Тэрыторыя і 
прыродныя ўмовы. Эвалюцыя назваў краю і насельнікаў. Перыядызацыя 
гісторыі Беларусі. Падыходы да вывучэння айчыннай гісторыі.

Псторыя і гістарычная памяць. Асноўныя крыніцы па гісторыі Беларусі. 
Навуковыя і вучэбныя выданні крыніц. Актавы матэрыял і яго захаванасць. 
Візуалы-іыя крыніцы.

Роля гістарычыых ведаў у нацыянальна-культурным адраджэнні і 
станаўленні суверэннай беларускай дзяржавы ў XX ст.

Вывучэнне гісторыі Беларусі ў XIX -  палатку XX стст. Станаўленне 
гістарыяграфічнай школы Віленскага ўніверсітэта. Пачаткі фарміравання 
беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. Погляды расійскіх і польскіх 
гісторыкаў на гісторыю беларускіх зямель.

Айчьшная гістарыяграфія гісторыі Беларусь Развіццё гістарычнай 
навукі ў БССР у 20-я гады XX ст. Лёс беларускіх гісторыкаў у 1930-ыя гг. 
Адраджэнне беларускай гістарычнай навукі пасля II Сусветнай вайны. 
Гістарыяграфія БССР у 1960 -  80-х гадоў. «Белыя гілямы» і дэфармацыі 
гістарычнага мінулага ў савецкай гістарычнай навуцы.

Гісторыя Беларусі ў замежнай гістарыяграфіі XX ст. Даследаванні 
Беларусі ў міжваеннай Польшчы. Польская гістарыяграфія ў другой палове 
XX ст. Даследаванне гісторыі і культуры Беларусі ў заходнееўрапейскай 
гістарычнай навуцы. Працы гісторыкаў дыяспары і іх уклад у распаўсюд 
ведаў пра Беларусь.

Сучасны этап развідця айчыннай гістарыяграфіь Важнейшыя 
дасягненні, супярэчнасці і кірункі ў гістарычнай навуцы Рэспублікі Беларусь 
у 1990-ыя гг. -  пачатку XXI ст. Перамены ў сістэме гістарычнай адукацыі 
Беларусі.

ПЕРШАБЫТНАЯ ЭПОХА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСИ
(100 -  35 тыс. гадоў да и.з. -  VIII ст. н.э.)

Засялеіше тэрыторыі Беларусі чалавекам. Каменны век і яго 
перыядызацыя для тэрыторыі Беларусь ГІрыродна-кліматычныя ўмовы. 
Старажытныя стаянкі. Фізічны тып, прылады працы, зброя, асноўныя заняткі 
першых насельнікаў Беларусь Неаліт. Археалагічныя культуры. З’яўленне 
ствараючых формаў гасгіадаркі. Крэмнездабываючыя шахты.

Эвалюцыя сацыяльнай арганізацыі. Першабытныя вераванні. 
Першабытнае мастацтва.
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Насельніцтва Беларусі ў бронзавьш і жалезньш вяках. Асаблівасці 
бронзавага веку на тэрыторыі Бел ару сі (энеаліт). Міграцыі і этнічныя 
працэсы. Рассяленне індаеўрапейцаў. Фарміраванне балцкай этнічнай 
супольнасці. Гаспадарчыя заняткі. Жывёлагадоўля і земляробства. Выплаўка 
і апрацоўка металаў. Першапачатковы абмен. Бацькоўскі род. Сацыяльныя 
працэсы ў першабытным грамадстве на тэрыторыі Беларусь Сацыяльная і 
маёмасная няроўнасць.

Рассяленне славян. Першыя славянскія помнікі на тэрыторыі 
Беларусь Вялікае перасяленне народаў і славянская міграцыя. Славянская 
каланізацыя Беларусь Узаемаадносіны славян і балтаў. Сацыяльна- 
эканамічнае развіццё. Сельская абшчына. Тыпы паселішчаў. Матэрыяльная і 
духоўная культура. Паганства.

РАННЕФЕДАЛЬНЫЯ ДЗЯРЖАВЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ 
(IX -  ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХПІ ст.)

Першыя дзяржавы-княствы. Вытокі дзяржаўнасці Беларусь 
Княжанні і княствы. Уплыў варагаў і «шляху з вараг у грэкі». 
Узаемаадносіны зямель старажытнай Беларусі з Ноўгарадам і Кіеўскай 
Руссю. Полацкае княства. Рагвалод і Рагнеда -  паходжанне і роля ў 
палітычным жыцці. Падгіарадкаванне Полацка дзяржаве Уладзіміра 
Святаслававіча. Аднаўленне Полацкага княства пры Ізяславе. Ваенна- 
палітычная дзейнасць Брачыслава Ізяславіча і Усяслава Брачыславіча. Бітва 
на Нямізе. Смерць Усяслава.

Узнікненне Тураўскага княства. Княжанне ў Тураве Святаполка 
Уладзіміравіча. Асаблівасці адміністрацыйнага ладу Турава. Узаемаадносіны 
з Кіевам. Княствы беларускага Панямоння і іх узаемаадносіны з суседзямі.

Землі беларускага Падняпроўя, Пасожжа і Пабужжа ў складзе 
Смаленскага, Чарнігаўскага, Кіеўскага і Валынскага княстваў.

Феадалыіая раздробленасць. Перадумовы, прычыны і галоўныя рысы 
феадальнай раздробленасці. Пачатак драблення Полацкай зямлі і гісторыя яе 
ўдзелаў. Узвышэнне Менска ў часы Глеба Усяслававіча. Барацьба полацкіх 
князёў з кіеўскім князем Мсціславам Уладзіміравічам. Візантыйскае 
выгнанне. Усобіцы ў Полацкай зямлі. Ускладненне знешнепалітычнага 
становішча Полацкага княства напрыканцы XII -  пачатку XIII ст. 
Аднаўленне палітычнай самастойнасці Тураўскага княства. Юрый 
Яраслававіч. Феадальная раздробленасць Тураўскага княства. Удзелы 
Тураўскай зямлі.

Сацыялыіа-эканамічнае развіццё. Шматукладнасць гаспадаркі. 
Зараджэнне і станаўленне феадальных адносін. Феадальнае землеўладанне.

Умовы развіцця і стан сельскай гаспадаркі. Сістэма земляробства. 
Натуральная гаспадарка. Шляхі ўзнікнення гарадоў. Зараджэнне і 
станаўленне гарадскіх рамёстваў. Унутраны і знешні гандаль.
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Сацыяльная структура грамадства. Фарміраванне і склад федальнай 
вярхушкі грамадства. Духавенства. Гарадское насельніцтва. Катэгорыі 
сялянства, іх павіннасці і падаткі. Сялянская абшчына.

Рэлігія і культура. Перадумовы хрысціянізацыі. Заснаванне полацкай і 
тураўскай епархій. Заснаванне манастыроў. Беларускія асветнікі. 
Узаемаадносіны хрысціянства і паганства. Вынікі і значэнне распаўсюджання 
хрысціянства для культуры беларускіх зямель.

Вусная народная творчасць. Пісьмовая культура. Беларускія сюжэты ў 
«Аповесці мінулых часоў» і «Слове гіра паход Ігаравы». Праблема полацкага 
летапісання. Царкоўная літаратура. Творчасць Кірылы Тураўскага. 
Агіяграфічная літаратура. Школы дойлідства. Фрэскавы роспіс.
Дэкаратыўна-гірыкладное мастацтва.

УТВАРЭННЕ I СТАНАЎЛЕННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
(СЯРЭДЗША ХШ -  XV ст.)

Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Асноўныя канцэпцыі 
ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага. Праблема лакалізацыі летапіснай 
Літвы. Перадумовы і прычыны ўтварэння новай дзяржавы ў Панямонні. 
Унутраныя і знешнія фактары. Роля Наваградка ў працэсе ўтварэння Вялікага 
Княства Літоўскага. Міндоўг і яго палітыка да і пасля каранацыі. 
Тэрытарыяльныя змянегші Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове 
XIII ст. Войшалк. Барацьба са знешняй небяспекай пры Тройдзені. Палітыка 
Віценя. Збіранне зямель пры Гедыміне і Альгердзе. Барацьба з Тэўтонскім 
ордэнам і Ардой. Шляхі ўваходжаыня і месца беларускіх зямель у складзе 
Вялікага Княства Літоўскага.

Эканамічны лад і сацыялыіыя ирацэсы. Стан сельскай гаспадаркі. 
Формы феадальнага землеўладання. Катэгорыі, землекарыстанне і павіннасці 
сялян. Віды сельскіх паселішчаў і сялянскіх надзелаў. Сялянская абшчына. 
Гарады і замкі. Склад гарадскога насельніцтва. Рамёствы і гандаль. 
Фарміраванне гіалітычнай эліты. Дынастыя Гедымінавічаў. Князі, 
арыстакратыя, знаць, рыцары, баяры.

Абвасгрэнне ўнуграных суиярэчнасцей у Вялікім Княстве 
Літоўскім у канцы XIV ст. Дынастычная барацьба пасля смерці Альгерда. 
Кейстут і Ягайла. Андрэй Полацкі. Перагаворы аб шлюбе Ягайлы і спосабы 
выйсця з палітычнага крызісу. Падрыхтоўка, заключэнне і змест Крэўскага 
пагаднення 1385 г. Прывілей Уладзіслава-Ягайлы 1387 г. і яго сутнасць. 
Пачатак распаўсюджання каталіцтва на беларускіх землях. Іван-Скіргайла. 
Барацьба Вітаўта з Ягайлам. Востраўскае пагадненне.

Унутраная і знешняя палітыка Вітаўта. Ліквідацыя ўдзелаў і 
цэнтралізацыя ўлады ў Вялікім Княстве ЛІтоўскім. Абласныя прывілеі і іх 
значэнне. Бітва на Ворскле і яе вынікі. Саюз ВКЛ з Полынчай. Віленска- 
Радамская унія. «Вялікая вайна». Перамога пад Грунвальдам і яе значэнне 
для развіцця Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Гарадзельскі гірывілей 1413 г.



12

Палітыка Вітаўта ў дачыненні да гіраваслаўнай царквы. Луцкі з’езд 1429 г. 
Праект каранацыі Вітаўта.

Грамадзяыская вайна 30-х гг. XV ст. у Вялікім княстве Літоўскім. 
Луцкая вайна. Свідрыгайла Альгердавіч і Жыгімонт Кейстутавіч. Бітва пад 
Вількамірам. Палітычная кар’ера Свідрыгайла. Забойства Жыгімонта 
Кейстутавіча і ўлада ў Вялікім Княстве Літоўскім.

Казімір Ягелончык і яго палітыка. Дынастыя Ягелонаў. Пачатак 
княжання Казіміра Ягелончыка. Паход Міхайлушкі Жыгімонтавіча. 
Паўстанні ў Смаленску і Жамойці. Барацьба за аднаўленне адзінства 
дзяржавы. Ваенныя кампаніі і пацвярджэнне правоў. Агульназемскі прывілей 
1447 г. і яго значэнне. Гаспадарская рада і афармленне яе функцый. 
Судзебнік 1468 г. Рэлігійная гіалітыка Казіміра Ягелончыка. Лёс 
Фларэнтыйскай уніі ў Вялікім княстве Літоўскім. Усходняя палітыка 
Казіміра Ягелончыка. Мірны дагавор 1449 г. з Масквой. Абвастрэнне 
ўзаемаадносін з Крымскім ханствам. «Змова князёў». Ацэнка перыяду 
кіравання Казіміра.

Этнічныя працэсы і культура беларускіх зямель у XIV -  XV ст.
Пачатак складвання беларускага этнаса. Фарміраванне старабеларускай 
мовы. Этнічная тэрыторыя. Этнічная самасвядомасць і саманазва. 
Палітонімы і канфесіонімы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Праблема 
паходжання назвы «Белая Русь».

Народная і элітарная культура. Дойлідства і выяўленчае мастацтва. 
Мясцовыя традыцыі і замежныя ўплывы. Замкі і інкастэліраваныя храмы. 
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Рукапісная кніга. Арыгінальная і 
перакладная літаратура. Беларуска-літоўскае летапісанне. Пахвала Вітаўту. 
Рэлігійная літаратура. Кіпрыян. Рыгор Цамблак. Актавая і эпісталярная 
спадчына Гедымінавічаў. Граматы Гедыміна. Лісты Альгедра ў 
Канстантынопаль. Акты Вітаўта.

БЕЛАРУСЬ У XVI ст.
Унутры- і знешнепалітычнае становішча Вялікага княства 

Літоўскага ў першай палове і сярэдзіне XVI ст. Умовы ўступлення на трон 
Аляксандра. Абвастрэнне адносін з Масквой. Персанальныя уніі з Польшчай. 
Войны Вялікіх Княстваў Літоўскага і Маскоўскага. Тэрытарыяльныя страты і 
іх наступствы. Бітвы на Вядрошы і пад Оршай. Барацьба з нападамі крымскіх 
татар. Бітва пад Клецкам. Абвастрэнне палітычнай барацьбы пасля смерці 
Аляксандра. Мяцеж Міхаіла Глінскага і яго вынікі. Ваенныя рэформы. 
ГІаспалітае рушанне і наёмнае войска. Рэлігійная талерантнасць у грамадска- 
гіалітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага.

Эвалюцыя дзяржаўна-палітычнага ладу Вялікага княства 
Літоўскага. Вялікакняская ўлада. Паны-рада. Вальны сойм. Агульназемскія 
прывілеі 1492 і 1506 гг. Абмежаванне ўлады вялікага князя і пашырэнне 
паўнамоцтваў Рады. Агульнадзяржаўныя соймы і павятовыя соймікі.
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Цэнтральныя і мясцовыя органы ўлады і кіравання, іх структура і функцыі. 
Асаблівасці мясцовага кіравання зямель.

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Ваяводствы, намесніцтвы, 
дзяржавы. Воласці і наветы. Адміністрацыйная рэформа 1560-х гг. Складанне 
судовай сістэмы і агульнадзяржаўнага заканадаўства. Статуты Вялікага 
княства Літоўскага. Судовая рэформа. Галоўны Трыбунал Вялікага княства 
Літоўскага. Канцлярыя і архіў Вялікага Княства Літоўскага. Гетман. Попісы 
войска Вялікага Кяняства Літоўскага. Эвалюцыя сістэмы войска і абароны 
дзяржавы.

Лівонская вайна. Прычыны Лівонскай вайны. Расстаноўка сіл 
напярэдадні Лівонскай вайны ва Усходняй Еўропе. Уступленне ў вайну 
Вялікага кыяства Літоўскага. Ваенныя дзеянні войск Вялікага Княства 
Літоўскага ва Усходняй Прыбалтыцы. Перамяшчэнне баявых дзеянняў на 
тэрыторыю Беларусь Страта Полацка. Перамога пад Улай і ўгілыў Лівонскай 
вайны на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Перамір’е 1570 г. Аднаўленне 
ваенных дзеянняў і паходы Стэфана Баторыя 1579-1581 гг. Завяршэнне 
Лівонскай вайны, яе вынікі.

Люблінская унія. Прычыны і фактары аб’яднання Вялікага Княства 
Літоўскага з Полынчай. ГІадрыхтоўка Люблінскага сойма. Расстаноўка сіл і 
ход перагавораў. Акт уніі і яе змест. Значэнне ўніі ў вырашэнні 
ўнутрыпалітычных і знешыепалітычных праблем Вялікага Княства 
Літоўскага. Барацьба Вялікага княства Літоўскага за самастойнасць. Статут 
Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. Леў Сапега. Мікалай Крыштаф Радзівіл 
Сіротка.

Усталявашіе фальваркова-паншчыннай гаспадаркі і 
запрыгоньванне беларускага сялянства. Панская гаспадарка. Прычыны 
з’яўлення фальваркаў. Сялянскае землекарыстанне. «Устава на валокі» 
1557 г. Катэгорыі сялянства гіаводле падаткаў і павіннасцей. Памер і нормы 
павіннасцей. Катэгорыі сялянства паводле характару асабістай залежнасці. 
Працэс запрыгоньвання сялянства. Этапы заканадаўчага афармлення 
прыгоннага права. Антыпрыгонніцкая барацьба беларускага сялянства.

Гарадское жьщцё на беларускіх землях. Колькасны рост гарадоў і 
мястэчак. Гарадскія рамёствы і цэхавая арганізацыя. Унутраны і знешні 
гандаль беларускіх гарадоў. Магдэбургскае права. Войты і іх улада. Функцыі 
і дзейнасць магістрата. Юрыдыкі. Сацыяльныя групы і этнічны склад 
гарадскога насельніцтва. Сацыяльныя канфлікты ў гарадах. Гарадскія 
паўстанні .

Царква і рэлігія. Прывілеяванае становішча каталіцкага касцёла ў 
Вялікім Княстве Літоўскім. Прыкметы крызісу праваслаўнай царквы 
напрыканцы XVI ст. Рэфармацыя на беларускіх землях. Галоўныя плыні і 
дзеячы Рэфармацыі. Пачатак Контррэфармацыі. Езуіты і іх дзейнасць. Ідэя 
царкоўнай уніі. Прыхільнікі і праціўнікі уніі. Берасцейскі царкоўны сабор і 
стварэнне уніяцкай царквы. Барацьба вакол уніяцкага пытання ў канцы XVI -  
першай трэці XVII ст. Праваслаўныя брацтвы і іх дзейнасць.
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Адраджэние на Беларусь Заходнееўрапейскае Адраджэнне і Беларусь. 
Гуманізм. Дзеячы Адраджэння на Беларусі. Філасофскія погляды і 
гуманістычныя ідэалы Францыска Скарыны. Кнігадрукаванне. Выданні 
Скарыны і яго паслядоўнікаў. Грамадска-гіалітычная думка. Рэлігійна- 
палемічная літаратура. Праваслаўная публіцыстыка. Браты Зізаніі, М. 
Сматрыцкі, Л. Карповіч, А. Філіповіч. Ідэолагі каталіцтва і уніі. П. Скарга, I. 
Пацей. Сістэма адукацыі і навучальныя установы. Новыя рысы ў 
горадабудаўніцтве і архітэктуры. Выяўленчае мастацтва. Фарміраванне 
беларускай школы іканапісу. Тэатральнае і музычнае мастацтва.

БЕЛАРУСЬ У XVII -  ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII ст.
Внешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Інтэрвенцыя ў Маскоўскую 

дзяржаву. Дзённік Яна Пятра Сапегі як крыніца па гісторыі. Барацьба са 
Швецыяй у Прыбалтыцы. Бітва пад Кірхгольмам. Змаганне з Асманскай 
імперыяй. Хоцімская бітва. Ян Караль Хадкевіч. Смаленская вайна 1632 -  
1634 гг.

Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. Яе прычыны і вытокі. 
ГІаўстанне пад кірауніцтвам Б. Хмяльніцкага на Украіне і яго роля ў 
разгортванні антыфеадальнага руху ў Беларусь Казацкія загоны і іх 
кіраўнікі. Сацыяльна-саслоўыы склад паустанцаў. Баявыя дзеянні казацкіх 
атрадаў і шляхецкага апалчэгшя над Пінскам, Мазыром і Бабруйскам. Бітва 
над Лоевам. Завяршэнне і вынікі казацка-сялянскай вайны.

Вайна Расіі і Рэчы Паспалітай 1654-1667 гг. Прычыны і пачатак 
вайыы. Ход і характар баявых дзеянняў. Поспехі расійскіх войск у 1654 -  
1655 гг. Палітыка царскіх улад у Беларусь Пазіцыя казацкай вярхушкі. 
ГІаводзіны шляхты і магнатаў. Антыфеадальныя і антымаскоўскія 
выступлений сялян і гараджан.

Умяшанне ў канфлікт Швецыі. Спробы аддзяліць Вялікае княства 
Літоўскае ад Полынчы. Вайсковая і палітычная дзейнасць Януша Радзівіла. 
Кейданская унія.

Ваенныя дзеянні 1658-1666 гг. і іх вынікі. Андросаўскае перамір'е. 
Страты Вялікага княства Літоўскага.

Эканамічнае становішча і сацыяльпыя супярэчнасці. Эканамічны 
заняпад Беларусі і яго прычыны. Абясцэньванне грошай. Рост буйнога 
феадальнага землеўладання. Сялянская і панская гаспадарка. Гарады і 
мястэчкі. Рамяство і гандаль.

Эвалюцыя феадальнай рэнты. Дзяржаўныя падаткі. Абвастрэнне 
сацыяльных супярэчнасцяў у гарадах. Сялянскія хваляванні ў Крычаўскім 
старостве і на Каменшчыне.

Палітычны крызіс. Арганізацыя ўлады і кіравання ў Вялікі Княстве 
Літоўскім. Павятовыя і ваяводскія соймікі. Недзеяздольнасць вальных 
соймаў. Палітычнае панаванне магнатаў у дзяржаве. Становішча дробнай і 
сярэдняй шляхты. Аслабленне каралеўскай улады.
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Узмацненне феадальнай анархіі. Саперніцтва Радзівілаў, Пацаў і 
Сагіегаў. Ваенны канфлікт паміж Сапегамі і антысапежанскай кааліцыяй. 
Спроба аддзялення Вялікага княства Літоўскага ад Полынчы.

Рост уплыву каталіцкай царквы. Далейшае распаўсюджванне уніяцтва. 
Становішча іншых канфесій.

Паўночная вайна ў Беларусі. Прычыны і пачатак Паўночнай вайны. 
Ход баявых дзеянняў на тэрыторыі Беларусь ГІаводзіны іншаземных войск. 
Адносіны насельніцтва да ваюючых бакоў. Выступленні шляхецкіх груповак. 
Выкарыстанне казацка-сялянскіх атрадаў. Выбранне каралём Станіслава 
Ляшчынскага. Сандамірская канфедэрацыя.

Бітва пад Галаўчыном. Бітва гіры Лясной. Вынікі вайны для Беларусь 
Узмацненне расійскіх уплываў у Рэчы Паспалітай.

Культура. Гістарычныя ўмовы этнакультурнага развіцця. Афіцыйнае 
ўвядзенне польскай мовы ў справаводства Рэчы ГІаспалітай. Працэс 
паланізацыі шляхты і яго вынікі.

Стан школьнай асветы і выхавання. Езуіцкія калегіумы. Віленская 
езуіцкая акадэмія, яе роля ў распаўсюджванні навуковых ведаў. 
Праваслаўныя брацкія школы. Кіева-Магілянская акадэмія. Слуцкая гімназія. 
Тэатр. Інтэрмедыі. Батлейка. Літаратура. Кнігадрукаванне. Грамадска- 
палітычная думка. Дзейнасць С. Полацкага, А.Белабоцкага, К.Лышчынскага,
І.Капіевіча. Сарматызм як афіцыйная ідэалогія шляхты. Развіццё беларускага 
фальклору. Літаратура. Дыярыушы.

Архітэктура. Віленскае (Беларускае) барока. Скульптура, іконапіс і 
жывагііс. Стыль барока ў партрэтным жанры. Парадны і трунны партрэт. 
Развіццё дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVIII ст. 
Сацыялыіа-эканамічііас развіццё. Нармалізацыя эканамічнага жыцця 

ў Беларусь Аднаўленне сельскай і гарадской гаспадаркі. Рост насельніцтва. 
Развіццё шляхоў зносін.

Пачатак разлажэння феадалізму. Панская гаспадарка і спробы яе 
рацыяналізацыі. Рэфарматарская дзейнасць А.Тызенгаўза. Сялянская 
гаспадарка і катэгорыі сялян. Вотчынныя мануфактуры. Унутраны і знешні 
гандаль. Развіццё гарадоў. Вынікі і характар экаыамічнага ажыўлення. 
Становішча гарадскога і вясковага насельніцтва.

Спробы дзяржаўных рэформ. Першы і другі падзелы Рэчы 
Паспалітай. Крызіс Рэчы Паспалітай. Выбары Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага. Абвастрэнне палітычнай барацьбы паміж шляхецкімі 
групоўкамі ў 60 -  пачатку 70-х гадоў XVIII ст. Умяшанне суседніх дзяржаў. 
Дысідэнцкае гіытанне. Канфедэрацкі рух. Першы падзел Рэчы Паспалітай і 
далучэнне ўсходняй часткі Беларусі да Расіі.

Абвастрэнне сацыялыіай нанружанасці ў Рэчы Паспалітай у 80-х 
гадах. Шляхецка-буржуазны блок і яго дзейнасць. Рэформы Чатырохгадовага
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сойма. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Барацьба ўнутраных і знешніх сіл супраць 
канстытуцыі. Другі гіадзел Рэчы Паспалітай.

Паўстанне 1794 г. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай. Падрыхтоўка і 
пачатак паўстаыня ў Польшчы. Ыачальнік паўстання Тадэвуш Касцюшка. 
Перамога паўстання ў Вільні. “Віленскія якабінцы”. Якуб Ясінскі. 
Найвышэйшая Літоўская Рада. Пашырэнне паўстання на Беларусь 
Фарміраванне і баявая дзейнасць паўстанцкіх атрадаў. Міхаіл Клеафас 
Агінскі. Адносіны да паўстання сялян. Паланецкі універсал. Карныя 
аперацыі царскіх войск начале з А.Суворавым. Прычыны паражэння 
паўстання ў Вялікім Княстве Літоўскім і ў Рэчы Паспалітай.
Трэці раздзел Рэчы Паспалітай і ліквідацыя дзяржавы.

Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі (1772-1801 гг.). 
Увядзенне новага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу і арганізацыя 
кіравання. Судаводства. Змены ў сельскай гаспадарцы, прамысловасці, 
унутраным і знешнім гандлі. Паштовыя дарогі. Стан гарадоў.

Прывядзенне да прысягі і афармленне сацыяльнага статусу 
насельніцтва. Правы і прывілеі пануючага саслоўя. Падаткі і павіннасці. 
Насаджэнне рускага дваранскага землеўладання. Нацыянальна-рэлігійная 
палітыка царызму.

Культура эпохі Асветніцгва. Своеасаблівасць і супярэчлівасць эпохі 
Асветніцтва на Беларусь Пачатак секулярызацыі асветы і навукі. Дзейнасць 
Адукацыйнай камісіі. Галоўная школа Вялікага княства Літоўскага. 
Гродзенская медыцынская школа. Дасягненні прыродазнаўчых навук. 
М. Пач о б ут- А д ля н і цкі. Ж. Жы л іб ер.

Ідэі Асветніцтва ў літаратуры і грамадскай думцы. С.Майман. К.Нарбут.
І.Яленскі. Г.Каніскі. Фізіякраты. Мецэнацтва. ГІрыгонныя тэатры. Музычнае 
мастацтва. Камедыі К.Марашэўскага і М.Цяцерскага. Друк, першыя газеты.

Архітэктура і жывапіс. Класіцызм. Палацава-сядзібнае будаўніцтва.

БЕЛАРУСЬ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX ст.
Эканамічнае развіццё і сацыяльныя супярэчнасці. Разлажэнне 

феадальна-прыгонніцкага ладу і фарміраванне капіталістычных адыосін. 
Структура і формы арганізацыі прамысловай вытворчасці. Вотчынныя і 
купецкія мануфактуры. Пачатак прамысловага перавароту. Рост прымянення 
наёмнай працы. Будаўніцтва дарог і каналаў. Гандаль. Кірмашы. Узрастанне 
ролі гарадоў і мястэчкаў.

Развіццё таварнай вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Пачатак яе 
спецыялізацыі. Новыя з’явы ў агратэхніцы. Промыславая дзейнасць 
сялянства, узровень яго дыферэнцыяцыі.

Крызіс паншчыннай гаспадаркі. Спробы яе рацыяналізацыі. Узмацненне 
феадальнай эксплуатацыі сялянства, антыпрыгонніцкая накіраванасць іх 
хваляваннў.
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Байна 1812 г. і Беларусь. Расійска-французскія адносіны і палітычная 
сітуацыя ў заходніх губернях напярэдадні вайны. Перадача Расіі Беластоцкай 
вобласці. Праект адраджэння Вялікага княства Літоўскага.

Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1812 г. Палітыка 
французскіх улад. Дзейнасць Часовай камісіі ўрада Вялікага княства 
Літоўскага. Адносіны шляхты да Напалеона. Паводзіны сялянства. Удзел 
насельніцтва Беларусі ў баявых дзеяннях. Разгром французскіх войскаў на 
Бярэзіне. Вынікі вайны для Беларуси

Палітыка царскага ўрада. Урадавая палітыка ў заходніх губернях у 
першай чвэрці XIX ст. Эвалюцыя саслоўнай палітыкі. Палажэнне аб яўрэях. 
Ваенныя пасяленні. Актуалізацыя сялянскага пытання ў другой чвэрці XIX 
ст. Люстрация дзяржаўных маёнткаў. Інвентарная рэформа. Канфесіянальная 
палітыка. Полацкі царкоўны Сабор і яго вынікі. Змяненні гіалітыкі ў галіне 
асветы. Заканадаўства. Камітэт па справах заходніх губерняў і яго дзейнасць. 
Русіфікацыя і яе сутнасць.

Г рамадска-налітычнае жыццё. Ажыўленне грамадска-палітычнага 
руху. Характар і сацыяльна-саслоўны склад яго ўдзельнікаў. Тайныя 
таварыствы вучнёўскай моладзі і іх дзейнасць. Дзекабрысты і Беларусь. 
«Таварыства ваенных сяброў». Выступленні ў Літоўскім корпусе і ў 
Бабруйскай крэпасці. Разгром тайных таварыстваў.

Шляхецкае паўстанне 1830-1831 гг. Яго мэты і праграма дзеянняў. 
Развіццё паўстання ў заходніх і паўднёвых раёнах Беларуси Бітва за Вільню. 
Падаўленне паўстання. Наступствы для Беларуси

Дэмакратызацыя грамадскага руху. «Экспедыцыя Валовіча». 
«Дэмакратычнае таварыства». Ф. Савіч. «Саюз свабодных братоў». Уплыў 
рэвалюцыйных падзей у Заходняй Еўропе на грамадска-палітычны рух у 
Беларуси

Культура. Уплыў польскай і рускай культур на культуру беларускага 
народа. Культурныя цэнтры Беларуси Ыацыяльна-культурная палітыка ўрада.

Асвета. Фарміраванне сістэмы свецкай і духоўнай адукацыі. Віленская 
навучальная акруга. Віленскі ўніверсітэт. Гімназіі. Павятовыя вучылішчы. 
Царкоўнапрыходскія школы. Змены ў сістэме адукацыі. Беларуская 
навучалы-іая акруга. Горы-Горацкі земляробчы інстытут. Віцебская 
настаўніцкая семінарыя. Духоўная адукацыя. ГІолацкая езуіцкая акадэмія. 
Ваеннае і прафесійнае навучанне. Друкарні.

Ыавука. Зараджэнне і развіццё археаграфіі, крыніцазнаўства, 
славяназнаўства, беларусазнаўства, этнаграфіі і археалогіі. 3. Даленга- 
Хадакоўскі, М. Баброўскі, I. Даніловіч, К. і Я. Тышкевічы і інш. 
Прыродазнаўчыя веды.

Станаўленне новай беларускай мовы і літаратуры. А. Міцкевіч, Я. Чачот, 
У. Сыракомля, Я. Баршчэўскі. В. Дунін-Марцінкевіч. Ананімная паэзія.

Мастацтва. Музыка. Тэатр. А. Абрамовіч, М. Агінскі, С. Манюшка.
Архітэктура. Жывапіс. Графіка. Скульптура.
Выспяванне беларускай нацыянальнай ідэі.
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БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX ст.
Адмена прыгоннага права. Прычыны і пачатак падрыхтоўкі сялянскай 

рэформы. Ініцыятыва інвеытарных камітэтаў Віленскай, Гродзенскай і 
Ковенскай губерыяў па вызваленні сяляы. Рэскрыпт У. I. Назімаву. Маніфест і 
«Палажэнні» 19 лютага 1861 г. Спецыфіка мясцовых «Палажэнняў» для 
Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай, Гродзенскай і Віленскай губерняў. 
Выкупная аперацыя. «Часоваабавязанае становішча».Устаўныя граматы і 
выкупныя акты. Сялянскі рух. Змены ў рэалізацыі рэформы, звязаныя з 
гіаўстаннем 1863 г. Рэформы аграрных адносін дзяржаўных сялян і 
ўпарадкаванне іншых катэгорый сельскага насел ьніцтва. Вынікі і значэнне 
аграрных рэформ.

Паўстанне 1863 г. Прычыны паўстання. Варшаўскі нацыянальны і 
Літоўскі правінцыяльны камітэты. «Белыя» і «Чырвоныя»: 3. Серакоўскі, 
Л. Звяждоўскі, В. Урублеўскі, Ф. Ражанскі і інш. К. Каліноўскі і яго 
дзейнасць. «Мужыдкая праўда». Пачатак паўстання. Маніфест Часовага 
правінцыяльнага ўрада Літвы і Беларусь Арганізацыя гіаўстанцкіх атрадаў і 
іх дзейнасць на тэрыторыі Беларусь Меры царскай адміністрацыі ў сувязі з 
паўстаннем. М. Мураўёў. Падаўленне гіаўстання. «Лісты з-пад шыбеніцы» 
К. Каліноўскага. Характар і прычыны паражэння наўстання.

Урадавая палітыка. Рэформы 1860-70-х гг.: ваенная, школьная, 
цэнзурная, судовая, гарадскога самакіравання і асаблівасці іх рэалізацыі ў 
Беларусь Контррэформы і іх вынікі. Увядзенне інстытута земскіх 
начальнікаў.

Асаблівасці эканамічнай і саслоўнай палітыкі ў Беларусь Абмежаванні ў 
дачыненні да палякаў, беларусаў-католікаў. Заканадаўства ў адносінах да 
яўрэяў. Пашырэнне рускага землеўладання. Сервітутнае пытанне. Рэформы ў 
сістэме падаткаў і павіннасцей.

Змены ва ўрадавай палітыцы ў Беларусі па нацыянальным і рэлігійным 
пытаннях. Умацаванне «традыцыяналісцкіх» пачаткаў ва ўрадавай палітыцы. 
Русіфікацыя Беларусь Пашырэнне ўплыву праваслаўнай царквы.

Сельская гаспадарка. Памешчыцкае і сялянскае землеўладанне. 
Асаблівасці буржуазнай эвалюцыі сельскай гаспадаркі Беларусі. Аграрны 
крызіс 80-х гг. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі. Малочная і мясная 
жывёлагадоўля. Вытворчасць тэхнічных культур. Вінакурэнне. Скарачэнне 
дваранскага землеўладання і рост бессаслоўнай зямельнай уласнасці. 
Становішча сялян. Сацыяльныя працэсы сярод сялянства. Фарміраванне 
аграрнай буржуазіі.

Прамысловасць і гарады. Сгіецыялізацыя беларускай прамысловасці, 
яе галі новая структура. Тэрытарыяльнае размяшчэнне прамысловых 
прадпрыемстваў. Асаблівасці прамысловай рэвалюцыі ў Беларусі. Удзельная 
вага дробнай вытворчасці. Рост гарадоў. Асаблівасці ўрадавай палітыкі ў 
дачыненні горадаўтварэння. Мястэчкі. Фарміраванне гандлёва-прамысловай 
буржуазіі.
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Транспарт, гандаль, крэдыт. Будаўніцтва чыгунак, іх уплыў на развіццё 
сельскай гаспадаркі, прамысловасці, гарадоў і гандлю. Рачны транспарт. 
Фарміраванне фінансава-крэдытнай сістэмы. Скарачэнне кірмашоў і развіццё 
магазінна-крамнага гандлю. Фарміраванне на тэрыторыі Беларусі адзінага 
эканамічнага рэгіёна.

Грамадска-палітычнае жыццё. Ідэалогія манархізму ў Беларусь 
«Заходнерусізм» і яго плыні. М. Каяловіч. Станаўленне ліберальнай думкі. 
Варшаўскі пазітывізм. «Минский листок». Рэвалюцыйна-дэмакратычная 
думка. Вытоісі ідэалогіі беларускага нацыянальнага руху. Ф. Багушэвіч. К. 
Каліноўскі. Польскі і яўрэйскі нацыяналыіыя рухі і іх ідэалогія.

Вытокі і сутнасць народніцтва. ГІрапаганда народніцтва. I. Грынявіцкі, 
М. Судзілоўскі, С. Кавалік, Р. Ісаеў і інш. Народніцкія арганізацыі ў Беларусі 
ў першай палове 80-х гг. Трупа «Гоман» і яе погляды на развіццё Беларусь 
Ліберальныя народнікі. Адраджэнне рэвалюцыйнага народніцтва ў канцы 
90 х гг.

Эвалюцыя рабочага руху. Расгіаўсюджванне марксізму. I з’езд РСДРП. 
Асаблівасці сацыял-дэмакратычнагаруху ў Беларусь

Фарміраванне беларускай нацыі. Умовы ўтварэння беларускай нацыі. 
Этнічная тэрыторыя беларусаў, нацыянальны склад насельніцтва. Стварэнне 
агульнасці эканамічнага жыцця. Сацыяльна-класавыя асаблівасці станаўлен- 
ня беларускай нацыі. Фарміраванне агульных нацыянальных прыкмет. 
Э'гнічная і нацыянальная самасвядомасць. Станаўленне беларускай літа- 
ратурнай мовы.

Культура Беларусі ў 1860-90-я гг. Палітыка ўрада ў галіне школьнай 
справы. Пачатковая і сярэдняя адукацыя. Узнікненне прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі. Настаўніцкія семінарыі. Развіццё прыродазнаўчых навук. 
Вывучэнне этнаграфіі, гісторыі і культуры Беларусь А. Кіркор, П. ІІІэйн,
I. Насовіч, Е. Раманаў, М. Каяловіч і інш. Публікацыя гістарычных крыніц і 
гюмнікаў духоўнай культуры. Развіццё мастацкай літаратуры. Творчасць 
Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, Я. Лучыны, К. Каганца і інш. Быт і 
матэрыяльная культура, звычаі, абрады, нормы маралі народаў Беларусь 
Развіццё друку.

Тэатр і музыка. Архітэктура і горадабудаўніцтва. Жывапіс: 
К. Альхімовіч, Д. Баркоўскі, Н. Сілівановіч, А. Гараўскі. Графіка. Творчасць 
М. Андрыёлі, Ф. Дмахоўскага, ТІ. Орды.

БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX ст.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Стан і развіццё прамысловасці, яе 

структура і спецыялізацыя. Прамысловы крызіс у Беларусі 1900-1903 гг. 
Пранікненне замежнага капіталу ў эканоміку Беларусь Банкі, транспарт і 
гандаль. Рост гарадоў. Павелічэнне колькасці рабочага класа, яго 
нацыянальны і сацыяльны склад. Становішча рабочага класа.

Развіццё кагііталізму ў сельскай гаспадарцы. Структура землеўладання, 
яе асаблівасці ў Беларусь Спецыялізацыя сельскагаспадарчай вытворчасці,
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агратэхніка і матэрыяльная база сельскай гаспадаркі. Феадальна- 
прыгонніцкія перажыткі ў беларускай вёсцы, сацыяльная дыферэнцыяцыя 
сялянства.

Эканамічнае развіццё ў 1907-1914 гг. Уздым прамысловасці. Рост 
канцэнтрацыі вытворчасці. Становішча рабочага класа. Сельская гаспадарка. 
Сацыяльныя зрухі ў вёсцы. Падаткі і павіннасці сялян.

Сталыпінская рэформа і яе сутнасць. Асаблівасці рэалізацыі ў Беларусь 
Скасаванне сельскай абшчыны. РІасаджэнне хутароў і атрубоў. Перасяленне 
сялян у азіяцкую частку Расіі. Узмацненне сацыяльнай дыферэнцыяцыі 
беларускай вёскі. Прычыны і мэты правядзення земскай рэформы ў 
беларускіх губернях, яе асаблівасці.

Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. у Беларусь Грамадска-палітычнае 
жыццё Беларусі напярэдадні рэвалюцыі. Актывізацыя рабочага руху. 
З’яўленне палітычных партый і арганізацый. Паліцэйскі сацыялізм. 
Утварэнне і дзейнасць Беларускай сацыялістычнай грамады.

Абвастрэные сацыяльных і нацыянальных супярэчнасдей. Пачатак 
рэвалюцыі. Кастрычніцкая палітычная стачка. Маніфест 17 кастрычніка 
1905 г. і рэпрэсіі самадзяржаўя. Курлаўскі расстрэл у Мінску. Снежаньскія 
падзеі ў Беларусі. Дыферэнцыяцыя грамадска-гіалітычных сіл.

Адступленне рэвалюцыі. Выбары ў I і II Дзяржаўныя думы Расіі, удзел 
у іх дэпутатаў ад беларускіх губерняў. Беларускі нацыянальны рух у перыяд 
рэвалюцыі 1905-1907 гг., роля БСГ. Трэцячэрвеньскі дзяржаўны пераварот 
1907 г. Прычыны паражэння рэвалюцыі і яе значэнне для Беларусь

Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1907-1914 гг. Сутнасць 
выбарчага закона ад 3 чэрвеня 1907 г. і асаблівасці яго ажыццяўлення ў 
Беларусь Палітычныя пазіцыі ўрадавых партый і арганізацый, ліберальны 
рух, аслабленне рэвалюцыйных партый і арганізацый. Дынаміка і характар 
рабочага і сялянскага рухаў. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў час 
выбараў у III і IV Дзяржаўныя думы. Дэпутаты ад беларускіх губерняў у III і 
IV Думах і іх пазіцыі па пытаннях палітычнага і эканамічнага жыцця краіны.

Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух. Барацьба самадзяржаўя з 
беларускім нацыянальна-адраджэнскім рухам. «Наша ніва».

Культура Беларусь Уплыў рэвалюцыі 1905-1907 гг. на развіццё 
нацыянальнай беларускай культуры. Палітыка царызму ў Беларусі ў галіне 
культуры.

Перыядычны друк і выдавецкая справа. Школа, асвета і адукацыя, 
навука і навуковыя даследаванні. Развіццё беларусазнаўства. Я. Карскі, 
М. Доўнар-Запольскі, В. Ластоўскі і інш. Развіццё беларускай літаратуры. 
М. Багдановіч, Я. Купала, Я. Колас, Цётка (А. ГІашкевіч), А. Гарун і інш. 
Выяўленчае мастацтва. Ф. Рушчыц, В. Бялыніцкі-Біруля. Архітэктура. 
Беларускі тэатр і музыка. I. Буйніцкі.
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БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.
СТАГІАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (1914-1920 гг.)

Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Пачатак вайны. 
Увядзенне ваеннага становішча ў Беларусі. Адносіны да вайны розных труп 
насельніцтва, палітычных парный і грамадскіх арганізацый. Захоп Заходняй 
Беларусі войскамі кайзераўскай Германіі. Бежанства. Ваенныя дзеянні на 
тэрыторыі Беларусі ў 1916 г. Нарачанская і Баранавіцкая ваенныя аперацыі.

Становішча на неакупіраванай тэрыторыі Беларусі. Ваенныя павіннасці. 
Харчовы крызіс. Рабочы і сяляыскі рух у прыфрантавых раёнах, салдацкія 
выступлений Пачатак разлажзння ў войсках.

Беларускі нацыянальны рух у гады вайны. Школа і культурна- 
асветніцкая справа ва ўмовах нямецкай акупацыі ў 1915-1916 гг. Беларускі 
народны камітэт і Центральны саюз беларускіх нацыянальных грамадскіх 
арганізацый. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай трупы. 
Канфедэрацыя Вялікага Княства Літоўскага.

Беларусь у час Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. Падзеі Лютаўскай 
рэвалюцыі ў Беларусі і на Заходнім фронце. Звяржэнне самадзяржаўя. 
Стварэнне органаў Часовага ўрада, Саветаў, салдацкіх камітэтаў. Пазіцыі 
беларускіх і агульнарасійскіх гіартый па галоўных пытаннях палітычнага і 
сацыяльна-эканамічнага жыцця краіны. Рабочы рух, арганізадыя 
прафесійных саюзаў рабочых і служачых. Дэмакратызацыя арміі на Заходнім 
фронце. Абуджэнне вёскі. Наступление на франтах і яго вынікі. Ліпеньскія 
падзеі. Канец двоеўладдзя.

Беларускі нацыянальны рух у перыяд ад лютага да кастрычніка 
1917 г.

Аднаўленне дзейнасці БСГ, яе праграмныя ўстаноўкі. Утварэнне новых 
беларускіх нацыянальных парный і арганізацый. З’езд беларускіх 
нацыянальных арганізацый 25-27 сакавіка 1917 г., рашэнні па пытанні 
аўтаноміі Беларусь Стварэнне Беларускага нацыянальнага камітэта (БНК). 
Адносіны Часовага ўрада да ідэі нацыянальна-дзяржаўнага вызначэння 
Беларусь II з’езд беларускіх нацыянальных арганізацый і парный 8-10 ліпеня 
1917 г. і яго асноўныя рашэнні. Раскол у БНК. Стварэнне Цэнтральнай рады 
беларускіх арганізацый (ЦРБА), яе дзейнасць. Размежаванне ў беларускім 
нацыянальным руху. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай 
парный III з’езд БСГ. Прыняцце новай праграмы гіартыі. Рэарганізацыя ЦРБА 
і ўтварэнне Вялікай Беларускай Рады (ВБР). Пашырэнне беларускага 
нацыянальнага руху ў войску і заснаванне Цэнтральнай беларускай 
вайсковай рады (ЦБВР). Беларускі абласны камітэт пры Усерасійскім Савеце 
сялянскіх дэгіутатаў (БАК), яго склад і ініцыятывы.

Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяваіше савецкай улады ў 
Беларусі і на Заходнім фронце. Узброенае паўстанне ў Петраградзе. 
ІІераход улады да Саветаў і ваенкомаў у Беларусі і на Заходнім фронце. 
Усталяваыне савецкай улады ў Мінску. Стварэнне Ваенна-рэвалюцыйнага 
камітэта (ВРК) Заходняй вобласці і фронту. «Камітэт выратавання
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рэвалюцыі», барацьба за ўладу. Усталяванне савецкай улады ў Віцебску, 
Гомелі, Магілёве, Оршы і іншых гарадах Беларусі, ліквідацыя органаў 
Часовага ўрада і Стаўкі Вярхоўыага Галоўнакамандуючага ў Магілёве.

З’езды Саветаў рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. Утварэнне і 
дзейнасць Абласнога Выканаўчага камітэта Савета рабочых, салдацкіх і 
сялянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыканкамзах) і СНК 
Заходняй вобласці. Дзейнасць ГІаўночна-Заходняга камітэта бальшавіцкай 
партыі, яго адносіны і пазіцыя органаў савецкай улады да беларускага 
нацыянальнага пытання. Першыя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні.

Стаўленне беларускіх нацыянальных партый да савецкай улады. 
«Грамата да беларускага народа» Вялікай Беларускай Рады. I Усебеларускі 
кангрэс (снежань 1917 г.) і яго рашэнні. Утварэнне Выканкома Савета 
Усебеларускага кангрэса.

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Наступление войскаў 
кайзераўскай Германіі ў лютым 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор 3 сакавіка 
1918 г. і яго наступствы для Беларусь Падпольная і партызанская барацьба 
супраць нямецкіх акупантаў. Беларускі нацыянальны рух пасля разгону I 
Усебеларускага кангрэса. Першая і другая Устаўныя граматы. Стварэнне 
Народнага сакратарыята. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. 
Стварэнне Рады БНР і яе склад. Нрыняцце трэцяй Устаўной граматы.

Узаемаадносіны Рады і ўрада БНР з германскімі акупацыйнымі ўладамі. 
Адыход нямецкіх акупацыйных войскаў і ўступленне Чырвонай Арміі на 
тэрыторыю Беларусь Барацьба Рады і ўрада БНР за міжнароднае прызнанне.

Утварэнне Беларускай ССР. Беларуси! нацыянальны камісарыят 
(Белнацкам) і беларускія секцыі РКГІ(б), іх роля ў абвяшчэнні Беларускай 
рэспублікі. Адносіны Наўночна-Заходняга камітэта РКГІ(б) і 
Аблвыканкамзаха да праблемы стварэння беларускай дзяржаўнасці. Барацьба 
на пытанні аб беларускай савецкай дзяржаўнасці. Дз. Жылуновіч,
А. Чарвякоў, А. Мяснікоў, В. Кнорын.

VI Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б). Фарміраванне Часовага 
рабоча-сялянскага ўрада Беларускай ССР. Маніфест аб абвяшчэнні 
Беларускай ССР.

Пастанова ЦК РКП(б) ад 16 студзеня 1919 г. I з’езд Саветаў БССР і яго 
рашэнні. Першая Канстытуцыя Савецкай Беларусі. Пасяджэнне ЦВК БССР і 
ЦВК ЛітССР 27 лютага 1919 г., абранне ЦВК і СНК Літоўска-Беларускай 
ССР (Літбел) і яе дзейнасць.

Беларусь у час польска-савецкай вайны. Прычыны гюльска-савецкай 
вайны. Федэралісцкая канцэпцыя Ю. Пілсудскага і канцэпцыя інкарпарацыі 
польскіх нацыянал-дэмакратаў. Наступление польскіх войскаў і ваенныя 
дзеянні на польска-савецкім фронце. Усталяванне польскага акупацыйнага 
рэжыму. Падпольны і гіартызанскі рух. Пазіцыя партыі беларускіх эсэраў. 
Ідэя «трэцяга шляху» ў рэвалюцыі. У. Ігнатоўскі.

Раскол у беларускім грамадска-палітычным руху. Утварэнне 
Найвышэйшай Рады БНР. Наступление Чырвонай Арміі летам 1920 г.
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Аднаўленне савецкай улады. Дагавор РСФСР і Літвы 12 ліпеня 1920 г. і яго 
наступствы для Беларуси. Другое абвяшчэнне БССР. Заканчэнне гюльска- 
савецкай вайны. Разгром атрадаў С. Булак-Балаховіча. Слуцкі збройны чын у 
лістападзе-снежні 1920 г. Рыжскі мірны дагавор.

БЕЛАРУСЬ У 20-30-я гг. XX ст.

Грамадска-палітычйае жыццё і нацыянальна-дзяржаўнае
будаўніцтва Беларуси ў 20-я гг. XX ст. Палітычнае, тэрытарыяльна- 
адміністрацыйнае і эканамічнае становішча БССР пасля Рыжскага міру.

Палітычная амністыя 1923 г. у БССР. ГІагадненні БССР з РСФСР і 
іншымі савецкімі рэспублікамі. Роля БССР у стварэнні Саюза ССР. IV з’езд 
Саветаў Беларусі і яго рашэнні. Дэкларацыя і дагавор аб утварэнні Саюза 
ССР, іх змест. Статус Беларускай ССР у складзе СССР.

Нацыянальная палітыка РКП(б) і КП(б) Беларусі. Палітыка
беларусізацыі, яе прычыны, сутнасць. Прычыны яе згортвання.

Адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа ў БССР. Узбуйненне 
тэрыторый БССР у 1924 і 1926 гг.

Актывізацыя дзейнасці Саветаў. Усталяванне аднапартыйыай сістэмы. 
Самароспуск партыі беларускіх эсэраў. Прыняцце Канстытуцыі БССР 1927 г.

Пераход да новай эканамічнай палітыкі (НЭП). Становішча 
беларускай вёскі і сельскай гаспадаркі ў пачатку 1920-х гг. Пераход да НЭПа 
на вёсцы. Замена харчразвёрсткі харчовым падаткам. Землеўпарадкаванне, 
яго асаблівасці ў Беларусь Рост хутарской сістэмы гаспадарання. Змены ў 
сацыяльнай структуры беларускай вёскі.

Кааператыўны рух у беларускай вёсцы, яго формы і дынаміка. Вынікі 
сацыяльна-эканамічнага развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі ў канцы 
1920 -хгг.

Прамысловасць Беларусі ва ўмовах пераходу да мірных умоў развіцця. 
Ажыццяўленне мерапрыемстваў новай эканамічнай палітыкі ў пра
мысловасць Грашовая рэформа і яе вынікі. Развіццё крэдыту. Рост пра- 
дукцыйнасці працы. Паляпшэнне сацыяльных умоў жыцця рабочых.

Згортванне дзейнасці прыватных прамысловых і гандлёвых
прадпрыемстваў. Крызіс збыту, таварны голад. Паступовае згортванне НЭПа.

Індустрыялізацыя ў Беларускай ССР. Індустрыялізацыя краіны, яе 
прычыны, мэты і задачы. Першы пяцігадовы план развіцця эканомікі і 
культуры. Рэсурсы і сродкі развіцця для індустрыялізацыі рэспублікі. 
Стварэные новых галін прамысловасці. Узмацненне камандна-
адміністрацыйных метадаў кіравання прамысловасцю і вынікі пяцігодкі.

Развіццё прамысловасці рэспублікі ў гады другой пяцігодкі. 
ГІадрыхтоўка кадраў інжынерна-тэхнічных работнікаў і кваліфікаваных 
рабочых. Стаханаўскі рух у Беларусь Метады дасягнення планавых 
паказчыкаў.

Вынікі індустрыялізацыі ў БССР.
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Калектывізацыя сельскай гаспадаркі рэспублікі. Яе мэты і заданы. 
Крызіс хлебанарыхтовак.

Пераход да масавай калектывізацыі, тэрміны і метады яе правядзення. 
Выхад сялянскіх гаспадарак з калгасаў вясной 1930 г. Новы этап 
калектывізацыі восенню 1930 г. Арганізацыя МТС, палітаддзелаў. 
Арганізацыйна-гасгіадарчае ўмацаванне калгасаў і іх матэрыяльна-тэхнічнай 
базы. Саўгасы і іх гаспадарчая дзейнасць. Голад 1932-1933 гг. у Беларуси. 
Завяршэнне калектывізацыі беларускай вёскі, яе палітычныя, сацыяльныя і 
эканамічныя выпікі.

Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларуекай ССР.
Палітыка па пытаннях развіцця нацыянальных культур.

Фарміраванне савецкай сістэмы адукацыі. Барацьба з непісьменнасцю. 
Станаўленне агульнаадукацыйнай, спецыяльнай і вышэйшай школ. БДУ. 
Інстытут беларускай культуры. Стварэнне Акадэміі навук Беларусь

Развіццё мастацкай літаратуры, тэатра ва ўмовах савецкай улады. 
Стварэнне і дзейнасць літаб’яднанняў. Музычнае і выяўленчае мастацтва.

Карэнны паварот у грамадска-палітычным і культурным жыцці ў 
пачатку 30-х гг. Разгортванне ідэйна-палітычнай барацьбы з беларускім 
«нацыянал-дэмакратызмам».

Палітыка «культурнай рэвалюцыі». Барацьба за ліквідацыю непісьмен- 
насці. Пераход да сямігадовага абавязковага навучання.

Асноўыыя творы вядучых пісьменнікаў, паэтаў, драматургаў, крытыкаў і 
іх тэматыка. Абвастрэнне ідэйна-палітычнай барацьбы сярод беларускіх 
літаратараў. Стварэнне Саюза савецкіх пісьменнікаў.

Архітэктура Беларусь Мастацтва. Укараненне ў грамадстве 
«гіралетарскай па змесце і сацыялістычнай па форме» культуры.

Палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі ў 30-я гг., іх прычыны. Разгортванне 
хвалі палітычных рэпрэсій у Беларусі ў пачатку 30-х гг. Рэпрэсіі 1937 - 
1938 гг. супраць інтэлігенцыі, партыйнага і дзяржаўнага кіраўніцтва, 

ваенных і супрацоўнікаў НКУС БССР. Вынікі палітычных рэпрэсій.
Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы. Тэрыторыя 

Заходняй Беларусі, яе адміністрацыйны падзел. Органы кіравання, 
сацыяльны і нацыянальны склад насельніцтва і канфесіі. Палітыка йольскіх 
улад у Заходняй Беларусь

Адметныя рысы эканомікі Заходняй Беларусь Прамысловасць і 
асноўныя яе галіны. Становішча рабочага класа. Рост беспрацоўя.

Аграрная палітыка польскіх улад. Зямельныя рэформы і іх вынікі. 
Падатковая палітыка. Збядненне вясковага насельніцтва, эканамічная 
эміграцыя.

Рэвалюцыйна-вызваленчы рух. Асноўныя палітычныя партыі і 
арганізацыі ў Заходняй Беларусь Выбары ў польскі сейм 1922 г. Стварэнне і 
дзейнасць Беларускага пасольскага клуба. Беларускія нацыянальныя партыі і 
арганізацыі.
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Утварэнне Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ) і 
Камуністычнага Саюза моладзі Заходняй Беларусі (КСМЗБ). Праграмныя 
мэты і задачы КПЗБ, яе дзейнасць.

Арганізацыя Беларускай сялянска-работніцкай Грамады (БСРГ), яе 
праграма і дзейнасць. Прычыны забароны БСРГ польскімі ўладамі і яе 
разгром.

Стварэнне Беларускага сялянска-рабочага пасольскага клуба 
«Змаганне». Уздым рабочага і сялянскага руху ў пачатку 1930-х гг. 
Узмацненне гіалітычных рэпрэсій польскіх улад. Спробы стварэння 
дэмакратычнага антыфашысцкага народнага фронту. Беларускае народнае 
аб’яднанне (БНА). Роспуск КПЗБ.

Культура Заходняй Беларусь Умовы развіцця культуры. Барацьба за 
асвету на роднай мове. Таварыства беларускай школы (ТБШ), Беларускі 
інстьггут гаспадаркі і культуры (БІПК), Беларускае навуковае таварыства 
(БНТ). Літаратура, друк і мастацтва. Хворы М. Васілька, В. Таўлая, М. Танка,
I. Дварчаніна, Б. Тарашкевіча і інш. Я. Драздовіч, Р. Шырма. Народная 
творчасць.

БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ
ДРУГОЙ СУ СВЕТИ АЙ В АЙНЫ (1939-1945 гг.)

Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны. Заходняя Беларусь у 
планах Германіі і Савецкага Саюза. Пачатак Другой сусветнай вайны. Паход 
Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Савецка-германскі дагавор аб дружбе 
і граніцах ад 28 верасня 1939 г.

Перадача Вільні і Віленшчыны Літве. Народны сход Заходняй Беларусі і 
яго рашэнні. Прыыяцце Заходняй Беларусі ў склад СССР і ўз’яднанне яе з 
БССР. Стварэнне органаў савецкай улады, іх дзейнасць. Сацыяльна- 
эканамічныя і культурныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР.

Польскі гіадпольны рух Супраціўлення. Дэпартацыі з заходніх раёнаў 
БССР.

Гістарычнае значэнне ўз’яднання беларускага народа ў адзінай 
дзяржаве. Трэці гіяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі. Асноўныя 
накірункі і вынікі развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў 1938-1941
гг.

Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны. Напад фашысцкай 
Германіі на СССР. Прыгранічныя баі на тэрыторыі БССР. Абарона Брэсцкай 
крэпасці. Навагрудскі кацёл. Мерапрыемствы КГІ(б)Б і ўрада рэспублікі па 
мабілізацыі насельніцтва па адпор ворагу. Эвакуацыя прамысловых 
прадпрыемстваў, дзяржаўнай і калгаснай маёмасці ў савецкі тыл. Абарончыя 
баі летам 1941 г. Прычыны наражэння савецкіх войскаў у першы перыяд 
вайны.

Акупацыйны рэжым. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел 
Беларусь Сістэма акупацыйнай улады і яе органаў. Рабаванне гітлераўцамі 
гаспадарчых і культурных каштоўнасцей рэспублікі. Стварэнне канцлагераў.
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Яўрэйскія гета. Масавае знішчэнне ваеннапалонных і насельніцтва, угон яго 
на прымусовыя работы ў Гермаыію. Калабаранцкія арганізацыі і іх 
дзейнасць. Другі «Усебеларускі кангрэс».

Барацьба супраць фашысцкіх захопнікаў на акупіраванай 
тэрыторыі. Вызваленне Беларусь Стварэнне падпольных партыйных і 
камсамольскіх арганізацый. Разгортванне партызанскага руху. Стварэнне 
Цэнтральнага і Беларускага штабоў партызанскага руху.

Партызанскія зоны. Партызанскія рэйды. «Рэйкавая вайна» і яе этапы.
Дзейнасць фарміраванняў Аріміі Краёвай натэрыторыі Беларусь
Пачатак вызвалення Беларусі ў канцы 1943 г. Беларуская наступальная 

аперацыя «Баграціён». Сумесныя дзеянні партызан з часцямі Чырвонай 
Арміі. Вызваленне сталіцы Савецкай Беларусь Завяршэнне вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Пачатак аднаўленчых работ. Завяршэнне Вялікай Айчыннай і Другой 
сусветнай войнаў. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі і 
мілітарысцкай Японіі.

БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 40-80-х гг. XX сг.
Пераход да мірнага будаўніцтва. Страты, нанесеныя фашысцкімі 

акупантамі народнай гаспадарцы і культуры Беларусь Пачатак аднаўлення ў 
1944-1945 гг. Дапамога народаў СССР Беларусь Узнаўленне гарадоў. 
Пасляваенная індустрыялізацыя Беларусь Стварэнне новых галін 
прамысловасці.

Становішча сельскай гасгіадаркі пасля вызвалення рэспублікі. 
Адраджэнне калгасна-саўгаснай сістэмы. Калектывізацыя ў заходніх 
абласцях БССР і яе вынікі. Ліквідацыя хутароў. Узбуйненне калгасаў. 
Прычыны адставання сельскай гаснадаркі.

Матэрыяльнае становішча насельніцтва. Заработная плата рабочых і 
служачых. Працадзень і яго аплата. ГІадатковая палітыка ў вёсцы. Жыллёвае 
будаўніцтва. Адмена картачнай сістэмы і правядзенне грашовай рэформы. 
Зніжэнні цэн. Наладжванне медыцынскага і сацыяльнага забеспячэння.

Грамадска-налітычнае жыццё. Надзеі на дэмакратызацыю 
грамадскага жыцця. Умацаванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы. 
Формы і метады дзейнасці партыйных, савецкіх, камсамольскіх, 
прафсаюзных і грамадскіх арганізацый, іх роля ў жыцці рэспублікі. 
П.К. Панамарэнка. М. I. Гусараў. М. С. Патолічаў. Грамадска-палітычная 
праца ў заходніх абласцях рэспублікі. Новая хваля рэпрэсій.

Беларусь-адна з краін-заснавальніц ААН. Роля і месца БССР на 
міжнароднай арэне ў перыд каыфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных 
сістэм у другой палове 40-х -  першай палове 80-х гг. XX ст.

Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў 
другой палове 50-х -  60-я гг. «Хрушчоўская адліга». Пачатак рэабілітацыі 
ахвяр сталіыскага рэжыму і яго супярэчнасці. Спробы абнаўлення
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адміністрацыйыа-каманднай сістэмы. Пашырэнне правоў саюзных рэспублік. 
К. Т. Мазураў.

Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 70-я -  йершай палове 80-х гг. 
Дзейнасць партийных, савецкіх, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый. 
П. М. Машэраў.

Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы пад час 
палітыкі перабудовы. Узнікненне палітычных гіартый і грамадскіх рухаў. 
Аслабленне пазіцый КПБ у палітычным жыцці рэспублікі.

Сацыяльна-эканамічііае становішча. Развіццё прамысловасці і 
транспарту. Будаўніцтва новых і мадэрнізацыя дзеючых прадпрыемстваў і 
транспарту ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. З’яўленне новых галін 
вытворчасці. Рэформа 1965 г. і яе ажыццяўленне ў Беларуси Здабыткі і 
гіраблемы ў развіцці эканомікі ў 1970-1980 гг.

Сельская гаспадарка. Спробы рэформ у сельскай гаспадарцы, іх 
сутнасць і вынікі. Меліярацыя, хімізацыя сельскагаспадарчых угоддзяў. 
Харчовая праграма 1982 г. Стварэнне аграпрамысловых комплексаў. Рост 
стратных гаспадарак.

Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва і шляхі яго паляпшэння. Жыллёвае 
будаўніцтва.

Чарнобыльская катастрофа і яе наступствы для Беларуси
Культура і штука. Адыаўленне і развіццё агульнаадукацыйнай, 

сярэдняй спецыялыіай школы, вышэйшых навучальных устаноў, бібліятэк, 
клубаў. Падрыхтоўка навукова-педагагічных кадраў. Стварэнне новых 
даследчых інстытутаў. АН БССР. Развіццё беларускай літаратуры. Творчасць 
Я. Коласа, I. Шамякіна, I. Мележа, П. Пестрака, Я. Брыля, К. Крапівы, 
М. Танка і інш. Дзейнасць тэатральных калектываў. Развіццё музычнага 
мастацтва. Творчасць М. Аладава, А. Багатырова, У. Алоўнікава, 
Ю. Семянякі і інш. Выяўленчае мастацтва. Тэматыка твораў мастакоў
I. Ахрэмчыка, Я. Зайцава, У. Сухаверхава і інш. Тэматыка скульптараў
3. Азгура, А. Бембеля, А. Глебава і інш. Архітэктура.

Пераход да абавязковай 8-гадовай і сярэдняй адукацыі. Політэхнічнае 
навучанне. Пашырэнне сеткі вышэйшых і сярэдніх спецыяльыых 
навучальных устаноў і прафесійна-тэхыічных вучылішчаў. Дасягненні 
беларускай навукі. БДУ. А. Сеўчанка. АН БССР. В. Кугірэвіч, М. Барысевіч.

Творчасць I. Мележа, М. Танка, I. Шамякіна, К. Крапівы і інш. 
Крытычнае пераасэнсаванне гісторыі і сучаснасці маладым пакаленнем 
пісьменнікаў. А. Адамовіч, В. Быкаў, А. Вярцінскі, У. Караткевіч,
I. Навуменка, I. Чыгрынаў і інш. Архітэктура. Выяўленчае і манументальнае 
мастацтва. М. Савіцкі.
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БЕЛАРУСЬ НА СУЧАСЫЫМ ЭТАПЕ (90-я гг. XX ст. -  ПАЧАТАК
XXI ст.)

Абвяшчэіше незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Спробы 
рэфармавання СССР: крызіс перабудовы. Узмацненне руху за нацыянальнае 
адраджэнне і суверэнітэт Беларусі. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР ад 
27 ліпеня 1990 г. Правал жнівеньскага путчу 1991 г. і яго ўздзеянне на 
грамадска-палітычнае развіццё ў Беларусі. Прыпынеыне дзейнасці КПСС -  
КГІБ. Наданне Дэкларацыі аб суверэнітэце статуса канстытуцыйнага закона. 
Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь і ўвядзенне новай дзяржаўнай сімволікі. 
Распад СССР, утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД). 
Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Рэфармаванне сістэмы 
выканаўчай улады. Рэферэндумы 1995, 1996 і 2004 гг. Змены ў Канстытуцыі. 
Шляхі і асаблівасці фарміравання прававой дзяржавы і грамадзянскай 
сунолыіасці ў Беларусі. Дзяржаўныя інстытуты і ідэалагічныя працэсы ў 
сучаснай Беларусі.

Сацыяльна-эканамічнае становішча. Разрыў ранейшых эканамічных 
сувязеў. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэсгіублікі 
Беларусь. Скарачэнне маштабаў вытворчасці. Інфляцыйныя працэсы. 
Зніжэнне ўзроўшо жыцця насельніцтва. Сацыяльная нагіружанасць у 
грамадстве.

Шляхі пераходу да рыначнай эканомікі. Стварэнне камерцыйных 
структур і сумесных нрадпрыемстваў. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі 
устойлівага эканамічнага развіцця. Зніжэнне інфляцыі, ажыўленне 
вытворчасці. Курс на сацыялыіа арыептаваную рынкавую эканоміку. 
Праграма Прэзідэітга і Савета Міністраў па выхадзе з крызісу. Зніжэнне 
інфляцыі, ажыўленне вытворчасці. Грашова-фінансавая сістэма. Беларуская 
мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. Мадэрнізацыйныя працэсы ў 
эканоміцы.

Усебеларускія народныя сходы 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 гг. і іх 
праграмы.

Знешняя палітыка. Дыпламатычнае прызнанне Рэспублікі Беларусь. 
Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі краіны. Павышэнне актыўнасці Рэспублікі 
Беларусь у дзейнасці ААН.

Расійскі напрамак у знешняй палітыцы Беларусь Эканамічная 
інтэграцыя з Расіяй. Стварэнне супольнасці суверэнных рэсгіублік. Дагавор 
аб Саюзе Беларусі з Расіяй 1997 г. Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы 
1999 г. Супрацоўніцтва з Расіяй ыа міжрэгіянальным узроўні. Стварэнне і 
дзейнасць ЕўрАзЭС. Мытны саюз.

Узаемаадносіны Беларусі з краінамі Лацінскай Амерыкі, Азіі. Заходні 
вектар знешняй палітыкі. ГІаглыбленне знешнеэканамічных сувязей. 
Эканамічнае супрацоўніцтва.
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Навука і культура. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. 
Дзяржаўная гіалітыка ў сферы адукацыі і культуры. Прыняцце Закона «Аб 
адукацыі» і Закона «Аб культуры». Наданне беларускай мове статуса 
дзяржаўнай. Рэформа агульнаадукацыйнай школы, змены ў сістэме 
падрыхтоўкі спецыялістаў у ВНУ. Развіццё навукі ў вышэйшай школе. 
Балонскі працэс і мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. БДУ. 
Рэформа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, інтэграцыя ў міжнародную 
навуковую супольнасць. Закон «Аб архіўнай справе і справаводстве ў 
Рэспубліцы Беларусь».

Новы этап у развіцці літаратуры, мастацтва: дасягненні, цяжкасці. 
Актывізацыя духоўнага патэнцыялу рэспублікі. Закон Рэспублікі Беларусь 
«Аб свабодзе веравызнання і рэлігійных арганізацыях». Узаемаадносіны 
дзяржавы і царквы. Пашырэнне кантактаў з дыяспарай. Нацыянальна- 
культурнае адраджэнне.
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАДЫІI 
ВЫКАНАННЮ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАМІ 
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСДЫПЛШЕ «ПСТОРЫЯ БЕЛАРУСЬ

Важнае значэнне ў падрыхтоўцы сйецыялістаў з вышэйшай адукацыяй 
адыгрывае кампетэнтнасны падыход, які істотна павялічвае практичную 
арыентаванасць адукацыйнага працэсу і ролю кіруемай самастойнай працы. 
Кіруемая самастойная праца студэнтаў арганізуецца прадстаўнікамі 
прафесарска-выкладчыцкага складу структурных падраздзяленняў установаў 
вышэйшай адукацыі, выкладчыкамі ўстаноў вышэйшай адукацыі ў
адпаведнасці з Палажэннем аб самастойнай працы студэнтаў, распрацаваным 
установай вышэйшай адукацыі. Пры гэтым гіатрэбна кіравацца існуючымі 
нарматыўнымі дакументамі, а таксама існуючым вопытам устаноў вышэйшай 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Кіруемая самастойная праца студэнтаў прадугледжвае выкананне 
тэстаў, здачу прамежкавых залікаў, выкананне кантрольных прац, напісанне 
рэфератаў, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай 
літаратурай, працу з гістарычнымі крыніцамі, папісаыне эсэ па праблемным 
тэмам, выкананне вучэбна-даследчыцкіх прац, стварэнне прэзентацый, 
электронных вучебна-метадычных комплексаў і інш.

Па кожнаму вучэбнаму раздзелу ў адпаведнасці з яго мэтай і задачамі 
па фарміраваншо і развіццю ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый 
выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца разнастайныя 
педагагічныя тэхналогіі. У ліку эфектыўных педагагічных методык і 
тэхналогій, якія спрыяюць актывізацыі пазнавальнай творчай дзейнасці 
студэнтаў, набыццю імі вопыту самастойнага вырашэння разнастайных 
задач, неабходна вылучыць:

-  тэхналогіі модулы-іа-рейтынгавага навучання;
-  тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці;
-  камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусіі, круглыя сталы, прэс- 

канферэнцыі, вучэбныя дэбаты і інш.);
-  гульнявыя тэхналогіі (арганізацыя і правядзенне дзелавых, ролевых, 

імітацыйных гульняў і інш.).
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СРОДІСІДЫЯГНОСТЫКІ ВЫНІКАЎ 
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ

Для дыягностыкі кампетэнцый будучых спецыялістаў з вышэйшай 
адукацыяй прадугледжана працэдура, якая адпавядае адукацыйнаму 
стандарту:

-  вызначэнне аб’ектаў дыягностыкі, якімі з’яўляюцца кампетэнцыі 
выпускніка;

выяўленне фактычных вучэбных дасягненняў студэнта з дапамогай 
крытэрыяльна-арыентаваных тэстаў і іншых сродкаў дыягностыкі;

-  вымярэнне ступені адпаведнасці вучэбных дасягненняў студэнта 
патрабаванням навучальнага стандарта;

-  ацэнка вынікаў выяўлення і вымярэння адпаведнасці вучэбных 
дасягненняў студэнта патрабаванням адукацыйнага стандарта (з дапамогай 
шкалы ацэнак).

Для дыягностыкі кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы:
-  вусная  ф о р м а  (сумоўе, кансультацыі, вусны экзамен, вусны залік, 

дыскусіі, даклады па семінарскіх запятках, даклады на спецыялізаваных 
канферэнцыях, ацэньванне на аснове «дзелавой гульні» і інш.);

-  п ісьм о ва я  ф орм а  (тэсты, кантрольныя апытанні, рэфераты, 
справаздачы па навукова-даследчыцкай рабоце, пісьмовыя экзамены, 
пісьмовы залік, ацэнка на аснове кейс-метада, ацэнка на аснове праектнага 
метада і інш.);

-  вусн а -п ісь м о ва я  ф орм а  (справаздачы па аўдыторыых практычных 
заданиях з іх вуснай абаронай, курсавыя работы з іх вуснай абаронай, 
экзамены па дысцыпліне, ацэнка на аснове праектнага метада і інш.);

-  т эхн іч н а я  ф орм а  (электронныя тэсты, электронныя практыкумы, 
візуальныя лабараторныя работы і інш.).

Ацэнка вучэбных дасягненняў студэнтаў на экзаменах па дысцыпліне 
ажыцяўляецца па дзесяцібальнай шкале. Для ацэнкі вучэбных дасягненняў 
студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыі, зацверджаныя Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.


