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Складальн1к1:
B.A. BapoHiH, дацэнт кафедры псторьй Беларус! старажытнага часу i сярэдн1х
вякоу Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта, кандыдат пстарычных навук,
дацэнт;
У.А. Сосна, дацэнт кафедры псторы! Беларус! старажытнага часу i сярэдшх
вякоу Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта, кандыдат пстарычных навук,
дацэнт.
Г.С. Хадасев1ч, дацэнт кафедры псторы! Беларус! новага i навейшага часу
Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта, кандыдат пстарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:
Кафедра ricTopbii i беларусазнауства Установы адукацы! «MincKi дзяржауны
л1нгв1стьины ун1верс1тэт»;
C.В. Паноу, дацэнт кафедры псторыка-культурнай спадчыны Беларус!
Дзяржаунай установы адукацы! «Рэспубл1канск1 1нстытут вышэйшай школы»,
кандыдат педагапчных навук, дацэнт.

Рэкамендавана да зацвярджэння у якасц! тыпавой:
кафедрай псторы! Беларус! старажытнага часу i сярэдн1х вякоу Беларускага
дзяржаунага ушверс1тэта, пратакол № 6 ад 26.01.2010;
кафедрай псторы! Беларус! новага i навейшага часу Беларускага дзяржаунага
ун1верс1тэта, пратакол № 6 ад 04.02.2010;
кафедрай крын1цазнауства Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта, пратакол № 7
ад 19.02.2010;
Навукова-метадычным саветам Беларускага дзяржаунага ун1верс1тэта, пратакол
№ 3 а д 11.02.2010;
Навукова-метадычным саветам па б1знес-к1раванн1 Вучэбна-метадычнага
аб'яднання па адукацы! у гал1не юравання, пратакол № 1 ад 12.01.2011.

Адказны за рэдакцьпо: У.А. Сосна
Адказныя за выпуск: Г.С. Хадасев1ч, A.M. Назаранка
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА
Курс 'Т1сторыя Бeлapyci" з'яуляецца адным з вядучых у навучальным
плане спецыяльнасц! 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)" ВНУ
Рэспубл1к1 Беларусь. Дысцыпл1на уваходз1ць у цыкл агульнапрафес1йных i
спецыяльных дысцыпл1н, з'яуляецца базай для вывучэння курсау 'Т1сторыя i
сучасная арган1зацыя дзяржауных устаноу Беларус!", "Крын1цазнауства",
"Арх1вазнауства", "Тэхналог1я i арган1зацыя дакументацыйнага забеспячэння
к1равання", "Пал1талог1я" i звязаны з так1м1 курсам!, як "Асновы 1дэалоп1
беларускай дзяржавы", "Ф1ласоф1я", "Эканам1чная тэорыя", "Правазнауства" i
1нш. Курс выкладаецца на працягу першага-другога гадоу навучання. Агульная
колькасць гадз1н на вучэбную дысцыпл1ну - 528, з як1х аудыторныя занятю
складаюць 238 гадзш (150 лекцый i 88 сем1нарск1х заняткау).
Вучэбная праграма дысцыпл1ны 'Т1сторыя Беларус!" распрацавана у
адпаведнасц! з наступным! нарматыуным! i метадычным! дакументам!:
Адукацыйны стандарт Рэспубл1к1 Беларусь па спецыяльнасц!
1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)" (зацверджаны пастановай
М1шстэрства адукацьп Рэспубл1ю Беларусь ад 15.03.2010 № 35);
- Тыпавыя вучэбныя планы па напрамках спецыяльнасц! 1-26 02 04
"Дакументазнауства (па напрамках)" (рэпстрацыйныя №№ Е 26-013/тып, Е 26014/тып, Е 26-015/тып.);
- Парадак распрацоук!, зацвярджэння i рэг1страцьп вучэбных праграм
для першай ступен! вышэйшай адукацьп (зацверджаны 21.12.2010).
У вучэбнай праграме ул1чаны патрабаванн! адукацыйнага стандарта
цыклу сацыяльна-гуман1тарных дысцыпл1н.
Мэта вывучэння курса заключаецца у набыцц! студэнтам! ведау аб
асноуных этапах, з'явах i падзеях i 1мёнах айчыннай ricTopbii; разуменн! яе
месца у с1стэме сацыяльна-гуман1тарных ведау; у дакладным уяуленн! 1м1
узаемапран1кненняу i узаемауплывау народау, што адбывал1ся на сумежжы
цыв1л1зацый Захаду i Усходу; у фарм1раванн1 творчай i гарман1чнай, з навуковагуман1стычным светапоглядам, сацыяльна актыунай i патрыятычнай асобы.
Для рэал1зацьп вызначаных мэт прадугледжваецца вырашэнне наступных
задач:
- навучыць
студэнтау
знаходз1ць
прычынна-вын1ковыя
сувяз!
г1старычных працэсау i падзей;
- прыв1ць 'ш навык! у вызначэнн! фактарау, як1я абумов1л1 змест, характар
i асабл1васщ рэпянальнага разв1цця;
- сфарм1раваць крытычны падыход да анал1зу м1нулага i правядзення яго
сувяз! 3 сучаснасцю;
- садзейн1чаць фарм1раванню у выпускн1ка вышэйшай школы актыунай
грамадзянскай паз1цы1.
У вын1ку вывучэння дысцьшл1ны студэнт пав1нен:
ведаць:
- асноуныя тэорьп грамадскага разв1цця у адпаведнасц! з фармацыйным i
цыв1л1зацыйным падыходам! да разгляду ricTopbii Беларус!;

- асноуныя этапы фарм1равання беларускага этнасу у розныя г1старычныя
перыяды;
- сутнасныя характарыстыи еурапейскага, рас1йскага, савецкага i
сучаснага шляхоу мадэрн1зацы1 у сацыяльна-эканам1чнай, 1дэйна-пал1тычнай,
культурнай i духоунай сферах;
-асноуныя дасягненн! у разв1цц1 матэрыяльнай i духо)шай культуры,
культурна-пстарычную спадчыну беларускага грамадства;
-асноуныя этапы станаулення дзяржаунасц! на тэрыторы! Беларус!,
беларускай дзяржаунасц! i дзяржаунага суверэн1тэту Рэспубл1к1 Беларусь;
-месца i ролю беларусюх зямель у геапал1тычных працэсах у розныя
пстарычныя перыяды, месца i ролю суверэннай Рэспубл1к1 Беларусь у працэсах
1нтэграцьп i глабал1зацьп;
умець:
-прымяняць
фармацыйны
i
цывш1зацыйны
падыходы
пры
характарыстыцы заканамернасцяу и асабл1васцяу г1старычнага разв1цця
беларускага соцыума;
-растлумачваць уплыу розных культурна-цывш1зацыйных фактарау на
сацыяльна-эканам1чнае, дзяржауна-пал1тьинае, этнаканфес1йнае i культурнае
разв1ццё Беларус! у розныя пстарычныя перыяды;
- ажыццяуляць параунальны анал1з рэформ i рэвалюцый у працэсе
мадэрн1зацьп беларускага грамадства, ацэньваць вын1ю дзейнасц! савецкай
грамадска-пал1тычнай i сацыяльна-эканам1чнай с1стэмы у БССР, вызначаць
сутнасныя характарыстык! сучаснай беларускай мадэл! сацыяльна-эканам1чнага
развщця;
-ацэньваць асноуныя дасягненн! матэрыяльнай i духоунай культуры
Беларус! у кантэксце пстарычнага разв1цця i выкарыстоуваць культурнапстарычную спадчыну у сваёй прафес1йнай дзейнасц!;
- анал1заваць працэс станаулення беларускай дзяржаунасщ, афармлення i
Зпугацавання суверэн1тэту Рэспубл1ш Беларусь у аспекце фарм1равання прававой
дзяржавы;
- характарызаваць ролю i месца беларуск1х зямель у рэпянальным,
цыв1л1зацыйным i геапал1тычным разв1цц1 у розныя пстарычныя перыяды,
месца i ролю суверэннай Рэспубл1к1 Беларусь у сучаснай геапал1тычнай
с1туацьп ва умовах 1нтэграцьп i глабал1зацьп.
Структура зместу праграмы грунтуецца на вызначэнн! i адборы галоуных
паняццяу, щэй, тэндэнцый, фактау, дат, 1мён i 1ншых элементау пстарычных
ведау, наюравана на тое, каб раскрыць сутнасныя элементы разв1цця
эканам1чных аднос1н i важнейшыя рысы у Беларус!; дэмаграф1чную
характарыстыку i сацыяльную стратыф1кацыю грамадства; асноуныя
пал1тычныя падзе! i ix уплыу на дзяржа5ша-прававую эвалюцыю Беларус!;
канфес1йнае i этнакультурнае разв1ццё; найкаштоунейшыя здабытю духо)шага
жыцця народа.
Кафедры ВНУ, якш курыруюць выкладанне ricTopbii Беларус!,
распрацоуваюць вучэбныя праграмы па дысцыпл1не у рамках акадэм1чных
свабод. Вучэбная праграма па дысцыш11не адлюстроувае спецыф1ку проф1ля

ВНУ, спецыяльнасц!, уласных навукова-метадычных прых1льнасцей i
прафес1йнага вопыту прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры.
Лекцьп раскрываюць асноуныя праблемы па кожнай тэме курсу,
сем1нарсюя занятю праводзяцца па тэмах курсу, як1я патрабуюць набыцця
навыкау працы з крын1цам1 i л1таратурай, замацавання тэарэтычных ведау,
атрыманых на лекцыях i у вын1ку самастойнай працы над навучальным
матэрыялам. Пры праектаванн! выкладчыкам (кафедрай) педагапчных
тэхналопй для забеспячэння вывучэння г1сторы1 Беларус!, фарм1равання
прафес1йных кампетэнцый, варта звярнуць увагу на выкарыстанне вучэбнаметадычных комплексау, блочна-модульных, модульна-рэйтынгавых i
крэдытных cicT3M, 1нфармацыйных тэхналопй, методык! актыунага навучання.
Важкую ролю у вывучэнн! дысцыпл1ны пав1нна адыгрываць нак1роуваемая
самастойная праца студэнтау, якая арган1зуецца рэктаратам!, дэканатам!,
кафедрам!, выкладчыкам! ВНУ у адпаведнасц! з Палажэннем аб самастойнай
працы студэнтау, распрацаваным вышэйшай навучальнай установай.
Нак1роуваемая самастойная праца студэнтау прадугледжвае выкананне тэстау,
здачу прамежкавых зал1кау, выкананне кантрольных прац, нап1санне рэфератау,
азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай i навуковай л1таратурай, працу з
пстарычным! крын1цам1, нап1санне эсэ па праблемных тэмах, выкананне
вучэбна-даследчыцюх прац, стварэнне прэзентацый, электронных вучебнаметадычных матэрыялау i 1нш.

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
Спецыяльнасць 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)'
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Назва раздзелау

Уводз1ны у псторыю Беларус!.
Асэнсаванне пстарычнага лесу
беларускага народа.
Першабытная эпоха на тэрыторы!
Беларус! (100-35 тыс. гадоу да н.э.-VIII
ст. н.э.)
Раннефеадальныя дзяржауныя
утварэнн! на беларуск1х землях (IXпершая палова XIII стст.)
Утварэнне i станауленне Вял1кага
Княства Л1тоускага (другая палова
XIII-XV стст.)
Беларусь у XVI-першай палове XVII
ст.

Колькасць гадз1н
аудыторных
3 ix
лекцы! семшары
4
14
10

16

10

6

18

10

8

18

10

8

18

12

6

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Беларусь у сярэдз1не XVII-першай
палове XVIII стст.
Беларусь у другой палове XVIII ст.
Беларусь у першай палове XIX ст.
Беларусь у другой палове XIX ст.
Беларусь у пачатку XX ст.
Беларусь у гады Першай сусветнай
вайны. Станауленне беларускай
дзяржаунасщ (1914-1920 гг.)
Беларусь у 20-30-я гг. XX ст.
Беларусь у гады Другой сусветнай
вайны (1939-1945 гг.)
Беларусь у другой палове 40-х-80-я гг.
XX ст.
Рэспубл1ка Беларусь (90-я гг. XX пачатак XXI стст.)
Усяго

18

12

6

18
18
18
12
18

12
12
12
6
12

6
6
6
6
6

16
12

10
6

6
6

12

8

4

12

8

4

238

150

88
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ
1. УВОД31НЫ У ПСТОРЫЮ БЕЛАРУС1. АСЭНСАВАННЕ
ПСТАРЫЧНАГА ЛЁСУ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА
ricTopbm Беларус! як навука i навучальная дысцыпл1на, яе месца у
падрыхтоуцы спецыял1стау у гал1не дакументазнауства. Змест i структура
курса. Характарыстыка вучэбнай л1таратуры.
Асабл1васц1 пстарычнага шляху беларускага народа. Тэрыторыя i
прыродныя умовы. Эвалюцыя назвау краю i насельн1кау. Перыядызацью
ricTopbii Беларус!. Фармацыйны i цыв1л1зацыйны падыходы да вывучэння
айчыннай ricTOpbii.
Г1сторыя як памяць народа. Важнейшыя крын1цы па ricTopbii Беларус!.
Навуковыя i вучэбныя выданы! крын1ц.
Роля г1старычных ведау у нацыянальна-культурным адраджэнн!
беларускага народа i станауленн! суверэннай дзяржавы - Рэспубл1к1 Беларусь.
Вывучэнне ricTopbii Беларус! у Х1Х-пачатку XX стст. Станауленне
нольскай пстарыяграф1чнай школы. Канцэпцы! рас1йск1х псторыкау. Пачатак
фарм1равання беларускай нацыянальнай г1старыяграф11.
Савецкая пстарыяграф1я псторы! Беларус!. Разв1ццё пстарычнай навук! у
БССР у 20-я гады XX ст. Беларусюя псторыш у 1930-х-1950-х гг.
Пстарыяграфш 1960-x-l980-х гадоу. "Белыя плямы" i дэфармацы! у савецкай
г1старычнай навуцы.
Г1сторыя Беларус! у замежнай г1старыяграф11 XX ст. Даследаванн! у
м1жваеннай Польшчы. Пасляваенная польская г1старыяграф1я. Працы
псторыкау дыяспары.
Сучасны этап разв1цця айчыннай пстарыяграф!!. Важнейшыя дасягненн!,
супярэчнасц! i юрунк! у пстарычнай навуцы Рэспубл1к1 Беларусь. Перамены у
с1стэме пстарычнай адукацы!. Г1старычная свядомасць беларускага грамадства.
2. ПЕРШАБЫТНАЯ ЭПОХА НА ТЭРЫТОРЬП БЕЛАРУС1
(100-35 тыс. гадоу да н.э.-УП1 ст. н.э.)
Засяленне тэрыторьй Беларус! чалавекам. Каменны век, яго
перыядызацыя. Прыродна-кл1матычныя умовы. Старажытныя стаянк!. Ф1з1чны
тып, прылады працы, зброя, асноуныя занятк! першых насельн1кау Беларус!.
Неал1т. З'яуленне вытвараючых формау гаспадарю. Крэмнездабы^ыя шахты.
Эвалюцыя сацыяльнай арган1зацьп. Рэл1пйныя вераванн! i абрады.
Першабытнае мастацтва.
Насельн1цтва Беларус! у бронзавым i жалезным вяках. Асабл1васц1
бронзавага веку на тэрыторы! Беларус!. Рассяленне 1ндаеурапейцау.
Гаспадарчыя занятк!. Жывёлагадоуля i земляробства. Выплаука i апрацо^^а
металау. Першапачатковы абмен. Бацькоусю род.
Рассяленне славян. Першыя славянсюя помн1к1 на тэрыторы! Беларус!.
Славянская калан!зацыя. Узаемааднос!ны славян i балтау. Сацыяльнаэканам1чнае разв!ццё.

Сельская абшчына,

Тып пасел!шчау.

Разлажэнне

першабытнаабшчынных
Рэл1пйныя вераванн!.

аднос1н.

Матэрыяльная

i

духоуная

культура.

3. РАННЕФЕАДАЛЬНЫЯ ДЗЯРЖАУНЫЯ УТВАРЭНН1 НА
БЕЛАРУСК1Х ЗЕМЛЯХ (1Х-ПЕРШАЯ ПАЛОВА XIII стст.)
Першыя дзяржавы-княствы. Выток! дзяржаунасц! Беларус!. Княжанн! i
княствы. Роля варагау. Земл! старажытнай Беларус! i К1еуская Русь. Полацкае
княства. Узаемааднос1ны Полацка з К1евам i Ноугарадам. Рагвалод i Рагнеда.
Падпарадкаванне Полацка Уладз1м1рам. Аднауленне полацкай дынасты!.
Ваенна-пал1тычная дзейнасць Брачыслава i Усяслава. Б1тва на Пям1зе.
Узн1кненне Тураускага княства. Княжанне у Тураве Святаполка
Уладз1м1рав1ча. Асабл1васц1 адм1н1страцыйнага ладу Турава. Узаемааднос1ны з
К1евам. Княствы Беларускага Панямоння. Земл! Беларускага Падняпроуя,
Пасожжа i Пабужжа у складзе Смаленскага, Чарн1гаускага, KieycKara i
Валынскага княствау.
Феадальная раздробленасць. Перадумовы, прычыны i галоуныя рысы
феадальнай раздробленасц!. Пачатак драблення Полацкай зямл! i яе удзелы.
Часовае узвышэнне Менска у часы Глеба Усяславав1ча. Барацьба полацк1х
князёу 3 KieycKiMi i яе вын1к1. Усоб1цы у Полацкай зямл1. Ускладненне
знешнепал1тычнага станов1111ча Полацкага княства напрыканцы ХП-пачатку
XIII стст. Самастойнасць Тураускага княства. Юрый Яраславав1ч. Феадальная
раздробленасць Тураускага княства. Удзелы Тураускай зямл1.
Сацыяльна-эканам1чнае
разв1ццё. Шматукладнасць
гаспадарк!.
Зараджэнне i станауленне феадальных аднос1н. Феадальнае землеуладанне.
Умовы разв1цця i стан сельскай гаспадарк!. С1стэмы земляробства,
прылады працы, ураджайнасць. Натуральная гаспадарка. Шлях! узн1кнення
гарадоу. Зараджэнне i станауленне гарадскога рамяства. Унутраны i знешн!
гандаль. Дагавор Смаленска, Полацка i В1цебска з Рыгай 1229 г.
Сацыяльная структура грамадства. Катэгоры! сялянства, ix пав1ннасц1 i
падатк!. Свабоднае гарадское насельн1цтва. Фарм1раванне i склад федальнай
вярхушк! грамадства. Духавенства.
Рэл1пя i культура. Перадумовы хрысц1ян1зацы1. Заснаванне полацкай i
тураускай епарх1й. Заснаванне манастыроу. Першыя беларуск1я святыя.
Узаемааднос1ны хрысц1янства i паганства. Дваяверства. Вын1к1 i значэнне
распаусюджання хрысц1янства.
Культура народных н1зоу. Вусная народная творчасць. Был1ны. Шсьмовая
культура. Беларуск1я сюжэты у "Слове пра паход 1гаравы". Праблема полацкага
летап1сання. Царкоуная л1таратура. Творчасць К1рылы Тураускага. Аг1яграфш.
Школы дойлщства. Фрэскавьы pocnicbi. Дэкаратыуна-прыкладное i ювел1рнае
мастацтва.
4. УТВАРЭННЕ I СТАНАУЛЕННЕ ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА Л1ТОУСКАГА
(ДРУГАЯ НАЛОВА XIII-XV стст.)
Утварэнне Вял1кага Княства Л1тоускага. Асноуныя канцэпцьп
утварэння Вял1кага Княства Л1тоускага. Першыя згадк! пра Л1тву у крын1цах.
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Праблема лакал1зацьп летап1снай JlixBbi. Перадумовы i прычыны утварэння
новай дзяржавы. Унутраныя i знешн1я фактары. Роля Верхняга Панямоння у
працэсе складвання ВКЛ. М1ндоуг i яго пал1тыка. Войшалк, Барацьба з
мангола-татарам! i Ордэнам. Стабш1зацыя с1туацьп пры В1цен1. Узмацненне
ВКЛ пры Гедым1не i Альгердзе. Барацьба з крыжакам!. Давыд Гарадзенсю.
Змаганне з мангола-татарам!. Б1тва на Cinix Водах. Шлях! уваходжання
беларуск1х зямель у ВКЛ.
Эканам1чны лад i сацыяльныя працэсы. Стан сельскай гаспадарю.
Формы феадальнага землеуладання. Катэгоры!, землекарыстанне i пав1ннасц1
сялян. В1ды сельсюх пасел1шчау i сялянск1х надзелау. Сялянская абшчына.
Гарады i замю. Сьслад гарадскога насельн1цтва. Рамёствы i гандаль. Княз! i
баяры. Шляхта i яе паходжанне.
Абвастрэнне унутраных супярэчнасцей у Вял1К1м Княстве Л!тоуск1м
у канцы XIV ст. Дынастычная барацьба пасля смерц! Альгерда. Андрэй
Полацк!. Перагаворы аб шлюбе Ягайлы з дачкой Дзм1трыя Данскога.
Падрыхтоука, заключэнне i змест Крэускага пагаднення. Агульназемсю
прывшей 1387 г. i яго сутнасць. Пачатак распаусюджання катал1цтва на
беларусюх землях. Узмацненне пал1тычных супярэчнасцей пам1ж феадалам!
катал1цкага i праваслаунага веравызнання. Паз1цыя В1таута. Барацьба В1таута з
Ягайлам. Востраускае пагадненне.
Унутраная i знешняя пал1тыка Bixayxa. Л1кв1дацыя удзелау i
умацаванне цэнтральнай улады. Абласныя прывше! i ix значэнне. Б1тва на
Ворскле i яе вын1к1. Пашырэнне агрэс11 Тэутонскага ордэна у Прыбалтыцы.
Саюз ВКЛ 3 Польшчай. "Вял1кая вайна". Разгром крыжакоу над Грунвальдам.
Гарадзельск! прывшей 1413 г. i яго значэнне. Пал1тыка В1таута у дачыненн! да
праваслаунай царквы.
Грамадзянская вайна 30-х гг. XV ст. у Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м.
Св1дрыгайла i Жыпмонт Кейстутав1ч. Прывше! 1432 i 1434 гг. праваслаунай
знац1. Б1тва над В1лькам1рам.
Каз1м!р Ягелончык i яго пал!тыка. Пачатак княжання Каз1м1ра.
Паустанн! у Смаленску i Жамойц!. Барацьба за аднауленне адз1нства дзяржавы.
Залагоджванне сацыяльных канфл1ктау. Агульназемск! прывшей 1447 г. i яго
значэнне. Пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права. Судзебн1к
1468 г. Рэл1пйная пал1тыка Каз1м1ра Ягелончыка. Лес Фларэнтыйскай ynii у
Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м. Усходняя пал1тыка Каз1м1ра Ягелончыка. М1рны
дагавор 1449 г. з Масквой. "Змова князёу" 1481 г. Абвастрэнне узаемааднос1н з
Крымск1м ханствам.
Этн1чныя працэсы i культура беларуск1х зямель у XIV-XV стст.
Пачатак складвання беларускага этнаса. Этн1чная тэрыторыя. Этн1чная
самасвядомасць i саманазва. Праблема паходжання назвы "Белая Русь".
Фарм1раванне старабеларускай мовы.
Народная культура. Дойл1дства i выяуленчае мастацтва. Мясцовыя
традыцьп i замежныя уплывы. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. Рукап1сная
KHira. Арыпнальная i перакладная л1таратура. Рыгор Цамблак. Беларускал1тоускае летап1санне.
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5. БЕЛАРУСЬ У XVI-ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.
Унутры- i знешнепал1тычнае станов1шча Вял{кага Княства
Л1тоускага у першай палове i сярэдз1не XVI ст. Уступленне на трон
Аляксандра. Часовы разрыу асаб1стай ynii з Польшчай. Абвастрэнне аднос1н з
Масквой. Б1твы на Вядрошы i над Оршай. Барацьба з нападам! крымсюх татар.
Б1тва пад Клецкам. Абвастрэнне унутрыпал1тычнай барацьбы. Мяцеж Mixama
Гл1нскага, яго вын1к1 i наступствы. Ваенныя рэформы. Паспал1тае рушанне i
наёмнае войска. Рэл1г1йная талерантнасць у грамадска-пал1тычным жыцц! ВКЛ.
Адмена Гарадзельскага прывшея 1413 г.
Эвалюцыя
дзяржауна-пал1тычнага
ладу
Вял1кага
Княства
Л1тоускага. Вял1какняская улада, паны-рада, вял1к1 вальны сойм.
Агульназемскш прыв1ле1 1492 i 1506 гг. Абмежаванне улады вял1кага князя i
пашырэнне паунамоцтвау рады. Агульнадзяржауны сойм, павятовыя сойм1к1.
Цэнтральныя i мясцовыя органы улады i юравання, ix структура i функцы!.
Асабл1васц1 мясцовага к1равання Полацкай i В1цебскай зямель.
Адм1н1страцыйна-тэрытарыяльны падзел. Ваяводствы, намесн1цтвы,
дзяржавы. Воласщ. Адм1шстрацыйная рэформа 1565-1566 гг. Судовая с1стэма i
заканадауства. Статуты Вял1кага Княства Л1тоускага. Судовая рэформа.
Галоуны Трыбунал Вял1кага Княства Л1тоускага.
Л1вонская вайна. Прычыны Л1вонскай вайны. Расстаноука сш
напярэдадн! Л1вонскай вайны. Уступленне у вайну Вял1кага Княства
Л1тоускага. Страта Полацка. Уплыу Л1вонскай вайны на унутрыпал1тычную
с1туацыю у Вял1к1м Княстве Л1тоуск1м. Перам1р'е 1570 г. Аднауленне ваенных
дзеянняу. Паходы Стэфана Баторыя 1579-1581 гг. Завяршэнне Л1вонскай
вайны, яе вын1к1 i наступствы.
Любл1нская ун1я. Прычыны i фактары аб'яднання ВКЛ з Польшчай.
Падрыхтоука Любл1нскага сойма. Расстаноука сш i ход перагаворау. Акт аб
утварэнн! Рэчы Паспал1тай, яго змест i значэнне. Барацьба Вял1кага Княства
Л1тоускага за самастойнасць.
Знешняя пал1тыка Рэчы Паспал1тай. 1нтэрвенцыя у Маскоускую
дзяржаву. Барацьба са Швецыяй у Прыбалтыцы. Змаганне з Турцыяй.
Смаленская вайна 1632-1634 гг.
Усталяванне
фальваркова-паншчыннай
гаспадарк!
i
запрыгоньванне беларускага сялянства. Панская гаспадарка. Прычыны
з'яулення фальваркау. Сялянскае землекарыстанне. "Устава на валок!" 1557 г.
Катэгоры! сялянства паводле падаткау i пав1ннасцей. Памер i нормы
пав1ннасцей. Катэгорьп сялянства паводле характару асаб1стай залежнасщ.
Працэс запрыгоньвання сялянства. Этапы заканада5^ага афармлення
прыгоннага права. Антыпрыгонн1цкая барацьба беларускага сялянства.
Гарадское жыццё на беларуск!х землях. Колькасны рост гарадоу i
мястэчак. Гарадсюя рамёствы i цэхавая арган1зацыя. Унутраны i знешн! гандаль
беларусюх гарадоу. Магдэбургскае права. Войты i ix улада. Функцы! i
дзейнасць маг1страта. Юрыдык!. Сацыяльныя групы i этн1чны склад гарадскога
насельн1цтва. Сацьыльныя канфл1кты у гарадах. Гарадсюя паустанн!.
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Царква i рэл1пя. Прыв1леяванае станов1шча катал1цкага касцёла у
Вял1юм Княстве Л1тоусюм. Прыкметы крыз1су праваслаунай царквы
напрыканцы XVI ст. Рэфармацыя на беларуск1х землях. Галоуныя плын! i
дзеячы Рэфармацьп. Пачатак Контррэфармацьй. Езу1ты i ix дзейнасць. 1дэя
царкоунай ynii. Прых1льн1к1 i прац1ун1к1 ynii. Берасцейсю царкоуны сабор i
стварэнне ун1яцкай царквы, Барацьба вакол ун1яцкага пытання у канцы XVIпершай трэц! XVII стст. Праваслауныя брацтвы i ix дзейнасць.
Адраджэнне на Беларус!. Заходнееурапейскае Адраджэнне i Беларусь.
Гуман1зм. Дзеячы Адраджэння на Беларус!. Ф1ласофск1я погляды i
гуман1стычныя 1дэалы Фр. Скарыны. Кн1гадрукаванне. Выданн! Скарыны i яго
паслядоун1кау. Грамадска-пал1тычная думка. Рэл1пйна-палем1чная л1таратура.
Праваслауная публ1цыстыка. Браты 31зан11, М. Сматрыцю, Л. Карпов1ч,
А. Фш1пов1ч. 1дэолап катал1цтва i ynii. П. Скарга, 1. Пацей. С1стэма адукацы! i
навучальныя установы. Новыя рысы у горадабудаун1цтве i арх1тэктуры.
Выяуленчае мастацтва. Фарм1раванне беларускай школы 1канап1су. Тэатральнае
i музычнае мастацтва.
6. БЕЛАРУСЬ У СЯРЭДЗШЕ XVII-ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII стст.
Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. Прычыны i выток! вайны.
Паустанне пад к1раушцтвам Б. Хмяльн1цкага на Укра1не i яго роля у
разгортванн! антыфеадальнага руху у Беларус!. Казацюя загоны i ix KipayniKi.
Сацыяльна-сасло>^ы склад паустанцау. Баявыя дзеянн! казацк!х атрадау 1
шляхецкага апалчэння пад П1нскам, Мазыром i Бабруйскам. Б1тва пад Лоевам.
Завяршэнне i вын1ю казацка-сялянскай вайны.
Вайна Pacii i Рэчы Паспал!тай 1654-1667 гг. Прычыны i пачатак вайны.
Ход i характар баявых дзеянняу. ITocnexi рас1йсюх войск у 1654-1655 гг.
Пал1тыка царсюх улад у Беларус!. Паз!цыя казацкай вярхушк!. Паводз!ны
шляхты i магнатау. Антыфеадальныя i антымаскоусия выступленн! сялян i
гараджан.
Умяшанне у канфл!кт Швецьп. Спробы аддзял!ць Вял!кае Княства
Л!тоускае ад Польшчы. Вайсковая i пал!тычная дзейнасць Януша Радз!в!ла.
Кейданская ун1я.
Ваенныя дзеянш 1658-1666 гг. i ix вын!к!. Андросаускае перам!р'е.
Страты Вял1кага Княства Л1тоускага.
Эканам1чнае станов!шча i сацыяльныя супярэчнасц!. Эканам1чны
заняпад Беларус! ! яго прычыны. Абясцэньванне грошай. Рост буйнога
феадальнага землеуладання. Сялянская i панская гаспадарка. Гарады ! мястэчк!.
Рамяство! гандаль.
Эвалюцыя феадальнай рэнты. Дзяржауныя падатк!. Абвастрэнне
сацыяльных супярэчнасцяу у гарадах. Сялянск!я хваляванн! у Крычаусим
старостве! на Каменшчыне.
Пал1тычны крыз!с. Арган!зацыя улады ! юравання у ВКЛ. Павятовыя !
ваяводсюя сойм!к!. Недзеяздольнасць вальных соймау. Пал!тычнае панаванне
магнатау у дзяржаве. Станов!шча дробнай ! сярэдняй шляхты. Аслабленне
каралеускай улады.

13

Узмацненне феадальнай a n a p x i i . Саперн1цтва Радз1вшау, Пацау i Сапег.
Ваенны канфл1кт пам1ж Сапегам! i беларуска-л1тоускай шляхтай. Спроба
аддзялення Вял1кага Княства JlixoycKara ад Польшчы.
Рост уплыву катал1цкай царквы. Далейшае распаусюджванне ун1яцтва.
Станов11пча 1ншых канфес1й.
Пауночная вайна у Беларус!. Прычыны i пачатак Пауночнай вайны. Ход
баявых дзеянняу на тэрыторьп Беларус!. Паводз1ны 1ншаземных войск.
Аднос1ны насельн1цтва да ваюючых бакоу. Выступленн! шляхецк1х груповак.
Выкарыстанне казацка-сялянск1х атрадау. Выбранне каралём Стан1слава
Ляшчынскага. Сандам1рская канфедэрацыя.
Б1тва пры Лясной i яе значэнне. Вын1к1 вайны для Беларус!. Узмацненне
рас1йск1х уплывау у Рэчы Паспал1тай.
Культура. Г1старычныя умовы этнакультурнага разв1цця. Аф1цыйная
забарона беларускай мовы. Працэс палан1зацы1 i яго вын1к1.
Стан школьнай асветы i выхавання. Езу1цк1я калепумы. В1ленская
акадэм1я, яе роля у распаусюджванн! навуковых ведау. "Вял1кае мастацтва
артылеры!" К.Семянов1ча. Разв1ццё фальклору. Тэатр. 1нтэрмеды1. Батлейка.
Л1таратура. Кн1гадрукаванне. Грамадска-пал1тычная думка. С1мяон Полацк! i
ЯГО дзейнасць. А.Белабоцю. К.Лышчынск!. 1.Кап1ев1ч. Сарматызм як 1дэалопя
шляхты.
Арх1тэктура скульптура i жывап1с. Стыль барока. Разв1ццё прыкладнога
мастацтва.
7. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVIII ст.
Сацыяльна-эканам1чнае разв1ццё. Нармал1зацыя эканам1чнага жыцця у
Беларус!. Аднауленне сельскай i гарадской гаспадарю. Рост насельн1цтва.
Разв1ццё шляхоу знос1н.
Пачатак разлажэння феадальнай фармацьп. Панская гаспадарка i спробы
яе рацыянал1зацьп. Рэфарматарская дзейнасць А.Тызенгауза. Сялянская
гаспадарка i катэгорьи сялян. Вотчынныя мануфактуры. Унутраны i знешн!
гандаль. Разв1ццё гарадоу. Вын1к1 i характар эканам1чнага ажыулення.
Станов1шча гарадскога i вясковага насельн1цтва.
Спробы дзяржауных рэформ. Першы i друг! падзелы Рэчы
11аспал1тай. Прычыны падзення Рэчы Паспал1тай. Абвастрэнне барацьбы
пам1ж шляхецк1м1 групоукам! у 60-пачатку 70-х гадоу XVIII ст. Умяшанне
суседн1х дзяржау. Дыс1дэнцкае пытанне. Канфедэрацш рух. Першы падзел
Рэчы Паспал1тай i далучэнне усходняй частю Беларус! да Pacii.
Абвастрэнне сацыяльнай напружанасц! у Рэчы Паспал1тай у 1780-х гадах.
Шляхецка-буржуазны блок i яго дзейнасць. Рэформы Чатырохгадовага сойма.
Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Барацьба унутраных i знешн1х сш супраць
канстытуцы!. Друп падзел Рэчы Паспал1тай i далучэнне да Pacii цэнтральнай
частк1 Беларус1.
Паустанне 1794 г. Л1квщацыя Рэчы Паспал1тай. Падрыхтоука i
пачатак паустання у Польшчы. Тадэвуш Касцюшка. "В1ленск1я якаб1нцы". Якуб
Яс1нск1. Перамога паустання у В1льн1. Найвышэйшая Л1тоуская Рада.
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Пашырэнне паустання на Беларус!. Фарм1раванне i баявая дзейнасць
паустанцюх атрадау. Аднос1ны да паустання сялян. Паланецк! ун1версал.
Пал1тыка рас1йскага уРЗД^- Карныя аперацьп царск1х войск. Прьгаыны
паражэння паустання.
Трэд! падзел Рэчы Паспал1тай i далучэнне да Pacii заходняй частю
Беларус!.
Беларуск1Я земл! пасля падзелау Рэчы Паспал1тай (1772-1801 гг.).
Увядзенне новага адм1н1страцыйна-тэрытарыяльнага падзелу i арган1зацыя
к1равання. Судаводства. Змены у сельскай гаспадарцы, прамысловасц!,
унутраным i знешн1м гандл!. Паштовыя дароп. Стан гарадоу.
Прывядзенне да прысяп i афармленне сацыяльнага статусу насельн1цтва.
Правы i прыв1ле1 пануючага саслоуя. Падатк! i пав1ннасц1. Насаджэнне рускага
дваранскага землеуладання. Нацыянальна-рэл1пйная пал1тыка царызму.
Культура. Асветн1цтва, своеасабл1васць i супярэчл1васць гэтай эпох! на
Беларус!. Пачатак секулярызацьи асветы i навук!. Дзейнасць Адукацыйнай
KaMicii.
Гало^шая школа Вял1кага Княства Л1тоускага. Гродзенская
медыцынская школа. Дасягненн! прыродазна5^1ых навук. М.Пачобут-Адлян1цк1.
Ж.Жыл1бер.
1дэ1 Асветн1цтва у л1таратуры i грамадскай думцы. С.Майман. К.Нарбут.
1.Яленск1. r.KanicKi. Ф1з1якраты. Мецэнацтва. Прыгонныя тэатры. Музычнае
мастацтва. Камеды! К.Марашэускага i М.Цяцерскага. Друк, першыя газеты.
Арх1тэктура i жывап1с. Клас1цызм. Палацава-сядз1бнае будаун1цтва.
8. БЕЛАРУСЬ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX ст.
Эканам1чнае разв1ццё i сацыяльныя супярэчнасщ. Разлажэнне
феадальна-прыгонн1цкага ладу i фарм1раванне кап1тал1стычных аднос1н.
Структура i формы арган1зацы1 прамысловай вытворчасц!. Вотчынныя i
купецкш мануфактуры. Пачатак прамысловага перавароту. Рост прымянення
наёмнай працы. Будаун1цтва дарог i каналау. Гандаль. К1рмашы. Узрастанне
рол! гарадоу i мястэчкау.
Разв1ццё таварнай вытворчасц! у сельскай гаспадарцы. Пачатак яе
спецыял1зацьп. Новыя з'явы у агратэхн1цы. Промыславая дзейнасць сялянства,
узровень ЯГО дыферэнцыяцьп.
Крыз1с паншчьшнай гаспадарк!. Спробы яе рацыянал1зацьи. Узмацненне
феадальнай эксплуатацьп сялянства, антьшрыгонн1цкая наюраванасць ix
хваляванняу.
Вайна 1812 г. i Беларусь. Рас1йска-французсюя аднос1ны i пал1тычная
с1туацыя у заходн1х губернях напярэдадн! вайны. Перадача P a c i i Беластоцкай
в o б л a c ц i . Праект адраджэння Вял1кага Княства JliToycKara.
Баенныя дзeяннi на тэрыторьп Бeлapyci летам 1812 г. Пал1тыка
фpaнцyзcкix улад. Дзейнасць Часовай KaMicii урада Вял1кага Княства
JliToycKara. Аднос1ны шляхты да Напалеона. Паводз1ны сялянства. Удзел
насельн1цтва Бeлapyci у баявых дзеяннях. Разгром французсюх войскау на
Бярэз1не. BbmiKi вайны для Беларус1.
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Пал1тыка царскага урада. Урадавая пал1тыка у заходн1х губернях у
першай чвэрц! XIX ст. Эвалюцыя саслоунай пал1тык1. Палажэнне аб яурэях.
Ваенныя пасяленн!. Актуал1зацыя сялянскага пытання у другой чвэрц! XIX ст.
Люстрация дзяржауных маёнткау. 1нвентарная рэформа. Канфес1янальная
пал1тыка. Полацк! царкоуны Сабор i яго вын1к1. Змяненн! пал1тык1 у гал1не
асветы. Заканадауства. Кам1тэт па справах заходн1х губерняу i яго дзейнасць.
Рус1ф1кацыя i яе сутнасць.
Грамадска-пал1тычнае жыццё. Ажыуленне грамадска-пал1тычнага
руху. Характар i сацыяльна-сасло)шы склад яго удзельн1кау. Тайныя
таварыствы вучнёускай моладз! i ix дзейнасць. Дзекабрысты i Беларусь.
«Таварыства ваенных сяброу». Выступленн! у Л1тоуск1м корпусе i у Бабруйскай
крэпасц!. Разгром тайных таварыствау.
Шляхецкае паустанне 1830—1831 гг. Яго мэты i праграма дзеянняу.
Разв1ццё паустання у заходн1х i пауднёвых раёнах Беларус!. Б1тва за Вшьню.
Падауленне паустання.
Дэмакратызацыя
грамадскага
руху.
«Экспедыцыя
Валов1ча».
«Дэмакратычнае таварыства». Ф. Сав1ч. «Саюз свабодных братоу». Уплыу
рэвалюцыйных падзей у Заходняй Еуропе на грамадска-пал1тычны рух у
Беларус!.
Культура. Уплыу польскай i рускай культур на культуру беларускага
народа. Культурныя цэнтры Беларус!. Нацыяльна-культурная пал1тыка урада.
Асвета. Фарм1раванне с1стэмы свецкай i духоунай адукацы!. В1ленская
навучальная акруга. В1ленск1 ун1верс1тэт. Г1мназ11. Павятовыя вучыл1п1чы.
Царкоунапрыходсюя школы. Змены у с1стэме адукацьп. Беларуская
навучальная акруга. Горы-Горацк! земляробчы 1нстытут. В1цебская
настаун1цкая сем1нарыя. Духоуная адукацыя. Полацкая езу1цкая акадэм1я.
Ваеннае i прафес1йнае навучанне. Друкарн!.
Навука. Зараджэнне i разв1ццё археаграф!!,
крын1цазнауства,
славяназнауства, беларусазнауства, этнаграф!! i археалоп!. 3. ДаленгаХадакоуск!, М. Баброусю, I. Дан1лов1ч, К. i Я.Тышкев1чы i 1нш.
Прыр0дазна5^1ыя веды.
Станауленне новай беларускай мовы i л1таратуры. А. М1цкев1ч, Я. Чачот,
У. Сыракомля, Я. Баршчэусю. В. Дун1н-Марц1нкев1ч. Анан1мная паэзш.
Мастацтва. Музыка. Тэатр. А. Абрамов1ч, М. AriHCKi, С. Манюшка.
Арх1тэктура. Жывап1с. Граф1ка. Скульптура.
Выспяванне беларускай нацьюнальнай 1дэ1.
9. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX ст.
Адмена прыгоннага права. Прычыны i пачатак падрыхтоук! сялянскай
рэформы. 1н1цыятыва 1нвентарных кам1тэтау Вшенскай, Гродзенскай i
Ковенскай губерняу па вызваленн! сялян, Рэскрыпт У. I. Наз1маву. Ман1фест i
«Палажэнш» 19 лютага 1861 г. Спецыф1ка мясцовых «Палажэнняу» для
В1цебскай, Маплёускай, М1нскай, Гродзенскай i Вшенскай губерняу. Выкупная
аперацыя. «Часоваабавязанае станов11пча».Устауныя граматы i выкупныя акты.
Сялянск! рух. Змены у рэал1зацьп рэформы, звязаныя з паустаннем 1863 г.
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Рэформы аграрных аднос1н дзяржауных сялян i упарадкаванне 1ншых
катэгорый сельскага насельн1цтва. BbiHiKi i значэнне аграрных рэформ.
Паустанне 1863 г. Прычыны паустання. Варшауск! нацыянальны i
JlixoycKi прав1нцыяльны кам1тэты. «Белыя» i «Чырвоныя»: 3. Серакоуск!,
Л. Звяждоуск!, В. Урублеусю, Ф. Ражанск! i 1нш. К. Кал1ноуск1 i яго дзейнасць.
«Мужыцкая прауда». Пачатак паустання. Ман1фест Часовага прав1нцыяльнага
урада Л1твы i Беларус!. Арган1зацыя паустанцюх атрадау i ix дзейнасць на
тэрыторы! Беларус!. Меры царскай адм1н1страцы1 у сувяз! з паустаннем.
М, Мурауёу. Падауленне паустання. «Л1сты з-пад шыбен1цы» К. Кал1ноускага.
Характар i прычыны паражэння паустання.
Урадавая пал1тыка. Рэформы 1860—1870-х гг.: ваенная, школьная,
цэнзурная, судовая, гарадскога самаюравання i асабл1васц1 ix рэал1зацьп у
Беларус!. Контррэформы i ix вын1к1. Увядзенне 1нстытута земск1х начальн1кау.
Асабл1васц1 эканам1чнай i саслоунай пал1тык1 у Беларус!. Абмежаванн! у
дачыненн! да палякау, беларусау-катол1кау. Заканадауства у аднос1нах да
язфэяу. Пашырэнне рускага землеуладання. Серв1тутнае пытанне. Рэформы у
с1стэме падаткау i пав1ннасцей.
Змены ва урадавай пал1тыцы у Беларус! па нацыянальным i рэл1пйным
пытаннях. Умацаванне «традыцыянал1сцюх» пачаткау ва урадавай пал1тыцы.
Рус1ф1кацыя Беларус!. Пашырэнне уплыву праваслаунай царквы.
Сельская гаспадарка. Памешчыцкае i сялянскае землеуладанне.
Асабл1васц1 буржуазнай эвалюцьп сельскай гаспадарк! Беларус!. Аграрны
крыз1с 1880-х гг. Спецыял1зацыя сельскай гаспадарк!. Малочная i мясная
жывёлагадоуля. Вытворчасць тэхн1чных культур. В1накурэнне. Скарачэнне
дваранскага землеуладання i рост бессаслоунай зямельнай уласнасц!.
Станов1шча сялян. Сацыяльныя працэсы сярод сялянства. Фарм1раванне
аграрнай буржуаз!!.
Прамысловасць i гарады. Спецыял1зацыя беларускай прамысловасц!, яе
гал1новая
структура.
Тэрытарыяльнае
размяшчэнне
прамысловых
прадпрыемствау. Асабл1васц1 прамысловай рэвалюцы! у Беларус!. Удзельная
вага дробнай вытворчасц!. Рост гарадоу. Асабл1васц1 5фадавай пал1тык1 у
дачыненн! горадаутварэння. Мястэчю. Фарм1раванне гандлёва-прамысловай
буржуаз!!.
Транспарт, гандаль, крэдыт. Будаун1цтва чыгунак, ix уплыу на разв1ццё
сельскай гаспадарк1, прамысловасц1, гарадоу i гандлю. Рачны транспарт.
Фарм1раванне ф1нансава-крэдытнай с1стэмы. Скарачэнне к1рмашоу i разв1ццё
магаз1нна-крамнага гандлю. Фарм1раванне на тэрыторы! Беларус! адз1нага
эканам1чнага рэпёна.
Грамадска-пал1тычнае жыццё. 1дэалогш манарх1зму у Беларус1.
«Заходнерус1зм» i яго пльш1. М. Каялов1ч. Станауленне л1беральнай думю.
Варшауск! паз1тыв1зм. «Минский листок». Рэвалюцыйна-дэмакратычная думка.
Выток! 1дэалоп1 беларускага нацыянальнага руху. Ф. Багушэв1ч.
К. Кал1ноуск1. Польск! i я5фэйск1 нацыянальныя pyxi i ix 1дэалог1я.
BbiTOKi i сутнасць народн1цтва. Прапаганда народн1цтва. I. Грыняв1цк1,
М. Судз1лоуск1, С. Kaвaлiк, Р. Icaey i inm. Народн1цк1я арган1зацьп у Беларус1 у
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першай палове 1880-х гг. Група «Гоман» i яе погляды на разв1ццё Беларус!,
Л1беральныя народн1ю. Адраджэнне рэвалюцыйнага народн1цтва у канцы
1890-х гг.
Эвалюцыя рабочага руху. Распаусюджванне маркс1зму. I з'езд РСДРП.
Асабл1васщ ca4bMn-fl3MaiqDaTbi4Hara ру?^ у Белоус!.
Фарм1раванне беларускай нацы1. Умовы утварэння беларускай нацы1.
Этн1чная тэрыторыя беларусау, нацыянальны склад насельн1цтва. Стварэнне
агульнасц! эканам1чнага жыцця. Сацыяльна-класавыя асабл1васц1 станаулення
беларускай нацы1. Фарм1раванне агульных нацыянальных прыкмет. Этшчная i
нацыянальная самасвядомасць. Станауленне беларускай л1таратурнай мовы.
Культура Беларус! у 60—90-я гг. Пал1тыка урада у гал1не школьнай
справы. Пачатковая i сярэдняя адукацыя. Узн1кненне прафес1йна-тэхн1чнай
адукацьп. Настаун1цк1я сем1нарьп. Разв1ццё прыродазназ^ых навук. Вывучэнне
этнаграф!!, ricTopbii i культуры Беларус!. А. К1ркор, П. Шэйн, I. Насов1ч, Е.
Раманау, М. Каялов1ч i 1нш. Публ1кацыя пстарычных крын1ц i помшкау
духо)шай культуры. Разв1ццё мастацкай л1таратуры. Творчасць Ф. Багушэв1ча,
А. Гурынов1ча, Я. Лучыны, К. Каганца i 1нш. Быт i матэрыяльная культура,
звыча!, абрады, нормы марал! народау Беларус!. Разв1ццё друку.
Тэатр i музыка. Арх1тэктура i горадабудаушцтва. Жывап1с: К. Альх1мов1ч,
Д. Баркоусю, Н. Сш1ванов1ч, А. Гарауск!. Граф1ка. Творчасць М. Андрыёл!,
Ф. Дмахоускага, Н. Орды.

10. БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX ст.
Сацыяльна-эканам1чнае разв1ццё. Стан i разв1ццё прамысловасц!, яе
структура i спецыял1зацыя. Прамысловы крыз1с у Беларус! 1900— 1903 гг.
Пран1кненне замежнага кап1талу у эканомхку Беларус!. Банк!, транспарт i
гандаль. Рост гарадоу. Павел1чэнне колькасц! рабочага класа, яго нацыянальны
i сацыяльны склад. Станов1шча рабочага класа.
Разв1ццё кап1тал1зму у сельскай гаспадарцы. Структура землеуладання, яе
асабл1васц1 у Беларус!. Спецыял1зацыя сельскагаспадарчай вытворчасщ,
агратэхн1ка i матэрыяльная база сельскай гаспадарю. Феадальна-прыгонн1цк1я
перажытю у беларускай вёсцы, сацыяльная дыферэнцыяцьы сялянства.
Эканам1чнае разв1ццё у 1907-1914 гг. Уздым прамысловасц!. Рост
канцэнтрацьи вытворчасц!. Станов1шча рабочага класа. Сельская гаспадарка.
Сацыяльныя зрух! у вёсцы. Падатк! i пав1ннасц1 сялян.
Сталып1нская рэформа i яе сутнасць. Асабл1васц1 рэал1зацы1 у Беларус!.
Скасаванне сельскай абшчыны. Насаджэнне хутароу i атрубоу. Перасяленне
сялян у аз1яцкую частку Pacii. Узмацненне сацыяльнай дыферэнцыяцьи
беларускай вёск1. Прычыны i мэты правядзення земскай рэформы у беларусюх
губернях, яе асабл1васц1.
Рэвалюцыйныя падзе! 1905—1907 гг. у Беларус1. Грамадскапал1тычнае жыццё Беларус! напярэдадн! рэвалюцы!. Актыв1зацыя рабочага
руху. З'яуленне пал1тычных партый i арган1зацый. Пал1цэйск1 сацыял1зм.
Утварэнне i дзейнасць Беларускай сацыял1стычнай грамады.
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Абвастрэнне сацыяльных i нацыянальных супярэчнасцей. Пачатак
рэвалюцьп. Кастрычн1цкая пал1тычная стачка. Ман1фест 17 кастрычн1ка 1905 г.
i рэпрэс11 самадзяржауя. Курлоуск! расстрэл у М1нску. Снежаньсюя падзе! у Беларус!. Дыферэнцыяцыя грамадска-пал1тычных с1л.
Адступленне рэвалюцы!. Выбары у I i II Дзяржауныя Думы Pacii, удзел у
ix дэпутатау ад беларуск1х губерняу. Беларуск! нацыянальны рух у перыяд
рэвалюцы! 1905—1907 гг., роля БСГ. Трэцячэрвеньсю дзяржауны пераварот
1907 г. Прычыны паражэння рэвалюцы! i яе значэнне для Беларус!.
Грамадска-пал1тычнае жыццё Беларус! у 1907—1914 гг. Сутнасць
выбарчага закона ад 3 чэрвеня 1907 г. i асабл1васц1 яго ажыццяулення у
Беларус!. Пал1тычныя паз1цьп 5фадавых партый i арган1зацый, л1беральны рух,
аслабленне рэвалюцыйных партый i арган1зацый. Дынам1ка i характар рабочага
i сялянскага рухау. Грамадска-пал1тычны рух у Беларус! у час выбарау у III i IV
Дзяржауныя Думы. Дэпутаты ад беларуск1х губерняу у III i IV Думах i ix
паз1цы1 па пытаннях пал1тычнага i эканам1чнага жыцця кра1ны.
Беларуск! нацыянальна-вызваленчы рух. Барацьба самадзяржауя з
беларуск1м нацыянальна-адраджэнсюм рухам. «Наша н1ва».
Культура Беларус!. Уплыу рэвалюцы! 1905-1907 гг. на разв1ццё
нацыянальнай беларускай культуры. Пал1тыка царызму у Беларус! у гал1не
культуры.
Перыядычны друк i выдавецкая справа. Школа, асвета i адукацыя, навука
i навуковыя даследаванн!. Разв1ццё беларусазнауства. Я. Карск!, М. До)шарЗапольск!, В. Ластоусю i 1нш. Разв1ццё беларускай л1таратуры. М. Багданов1ч,
Я. Купала, Я. Колас, Цётка (А. Пашкев1ч), А. Гарун i 1нш. Выяуленчае
мастацтва. Ф. Рушчыц, В. Бялын1цк1-Б1руля. Арх1тэктура. Беларуск! тэатр i
музыка. I. Буйн1цк1.
11. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.
СТАНАУЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАУНАСЩ (1914—1920 гг.)
Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Пачатак вайны. Увядзенне
ваеннага станов1шча у Беларус!. Аднос1ны да вайны розных груп насельн1цтва,
пал1тычных партый i грамадсюх арган1зацый. Захоп Заходняй Беларус!
войскам! кайзераускай Герман!!. Бежанства. Ваенныя дзеянн! на тэрыторы! Беларус! у 1916 г. Нарачанская ! Баранав!цкая ваенныя аперацы!.
Станов!шча на неакуп!раванай тэрыторы! Беларус!. Ваенныя пав!ннасц!.
Харчовы крыз!с. Рабочы ! сялянск! рух у прыфрантавых раёнах, салдацк!я
выступленн!. Пачатак разлажэння у войсках.
Беларуск! нацыянальны рух у гады вайны. Школа! культурна-асветн!цкая
справа ва умовах нямецкай акупацы! у 1915—1916 гг. Беларуск! народны
кам!тэт ! Цэнтральны саюз беларуск!х нацыянальных грамадск!х арган!зацый.
Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай групы. Канфедэрацыя Вял!кага
Княства Л!тоускага.
Беларусь у час Лютаускай рэвалюцы! 1917 г. Падзе! Лютаускай
рэвалюцы! у Беларус! ! на Заходн!м фронце. Звяржэнне самадзяржауя.
Стварэнне органау Часовага урада, Саветау, салдацк!х кам!тэтау. Паз!цы!
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беларуск1х i агульнарас1йск1х партый па галоуных пытаннях пал1тычнага i
сацыяльна-эканам1чнага жыцця кра1ны. Рабочы рух, арган1зацыя прафес1йных
саюзау рабочых i служачых. Дэмакратызацыя apiviii на Заходн1м фронце.
Абуджэнне вёск1. Наступление на франтах i яго вын1к1. Л1пеньск1я падзе!.
Канец двоеуладдзя.
Беларуск! нацыянальны рух у перыяд ад лютага да кастрычн1ка
1917 г. Аднауленне дзейнасц! БСГ, яе праграмныя устаноую. Утварэнне
новых беларуск1х нацыянальных партый i арган1зацый. З'езд беларуск1х
нацыянальных арган1зацый 25—27 сакав1ка 1917 г., рашэнн! па пытанн!
аутаномИ Беларус!. Стварэнне Беларускага нацыянальнага кам1тэта (БНК).
Аднос1ны Часовага урада да 1дэ1 нацыянальна-дзяржаунага вызначэння
Беларус!. II з'езд беларуск1х нацыянальных арган1зацый i партый 8—10 л1пеня
1917 г. i яго асноуныя рашэнн!. Раскол у БНК. Стварэнне Цэнтральнай рады
беларуск1х арган1зацый (ЦРБА), яе дзейнасць. Размежаванне у беларусюм
нацыянальным руху. Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай
парты!. III з'езд БСГ. Прыняцце новай праграмы парты!. Рэарган1зацыя ЦРБА i
утварэнне Вял1кай Беларускай Рады (ВБР). Пашырэнне беларускага
нацыянальнага руху у войску 1 заснаванне Цэнтральнай беларускай вайсковай
рады (ЦБВР). Беларуск! абласны кам1тэт пры Усерас!йск1м Савеце сялянсюх
дэпутатау (БАК), яго склад i 1н1цыятывы.
Кастрычн1цкая рэвалюцыя i усталяванне савецкай улады у Беларус!
i на Заходн1м фронце. Узброенае паустанне у Петраградзе. Пераход улады да
Саветау i ваенкомау у Беларус! i на Заходн1м фронце. Усталяванне савецкай
улады у М1нску. Стварэнне Ваенна-рэвалюцыйнага кам1тэта (ВРК) Заходняй
вобласц! i фронту. «Кам1тэт выратавання рэвалюцьп», барацьба за уладу.
Усталяванне савецкай улады у В1цебску, Гомел1, Магшёве, Оршы i 1ншых
гарадах Беларус!, л1квщацыя органау Часовага ЗфЭДа i Стаую Вярхоунага
Галоунакамандуючага у Магшёве.
З'езды Саветау рабочых, сялянск1х i салдацк1х дэпутатау. Утварэнне i
дзейнасць Абласнога Выкана5^ага кам1тэта Савета рабочых, салдацк1х i
сялянск1х дэпутатау Заходняй вобласц! i фронту (Аблвыканкамзах) i СНК
Заходняй вобласц!. Дзейнасць Пауночна-Заходняга кам1тэта бальшав1цкай
партьп, яго аднос1ны i паз1цыя органау савецкай улады да беларускага
нацыянальнага пытання. Першыя сацыяльна-эканам1чныя пераутварэнн!.
Стауленне беларуск1х нацыянальных партый да савецкай улады.
«Грамата да беларускага народа» Вял1кай Беларускай Рады. I Усебеларусю
кангрэс (снежань 1917 г.) i яго рашэнн!. Утварэнне Выканкома Савета
Усебеларускага кангрэса.
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспубл1к1. Наступление войскау
кайзераускай ГерманИ у лютым 1918 г. Брэсцю м1риы дагавор 3 сакав1ка 1918 г.
i яго наступствы для Беларус!. Падпольная i партызанская барацьба супраць
нямецк1х акупантау. Беларуск! нацыянальны рух пасля
разгону
I Усебеларускага кангрэса. Першая i другая Устауныя граматы. Стварэнне
Народиага сакратарыята. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспубл1к1.
Стварэнне Рады БНР i яе склад. Прыняцце трэцяй Устауной граматы.
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Узаемааднос1ны Рады i зфада БНР з германсюм! акупацыйным! уладам!.
Адыход нямецк1х акупацыйных войскау i уступленне Чырвонай ApMii на
тэрыторыю Беларус!. Барацьба Рады i зфада БНР за м1жнароднае прызнанне.
Утварэнне Беларускай ССР. Беларуси! нацыянальны кам1сарыят
(Белнацкам) i беларуск1я секцы! РКП(б), ix роля у абвяшчэнн! Беларускай
рэспубл1к1. Аднос1ны Пауночна-Заходняга кам1тэта РКП(б) i Аблвыканкамзаха
да праблемы стварэння беларускай дзяржаунасц!. Барацьба па пытанн! аб
беларускай савецкай дзяржаунасц!. Дз. Жылунов1ч, А. Чарвякоу, А. Мясн1коу,
В. Кнорын.
VI Пауночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б). Фарм1раванне Часовага
рабоча-сялянскага 5фада Беларускай ССР. Ман1фест аб абвяшчэнн! Беларускай
ССР.
Пастанова ЦК РКЩб) ад 16 студзеня 1919 г. I з'езд Саветау БССР i яго
рашэнн!. Першая Канстытуцыя Савецкай Беларус!. Пасяджэнне ЦБК БССР i
ЦВК Л1тССР 27 лютага 1919 г., абранне ЦВК i СНК Л1тоуска-Беларускай ССР
(Л1тбел) i яе дзейнасць.
Беларусь у час польска-савецкай вайны. Прычыны польска-савецкай
вайны. Федэрал1сцкая канцэпцыя Ю. Шлсудскага i канцэпцыя 1нкарпарацы1
польсюх нацыянал-дэмакратау. Наступление польск1х войскау i ваенныя
дзеянн! на польска-савецк1м фронце. Усталяванне польскага акупацыйнага
рэжыму. Падпольны i партызансю рух. Паз1цыя парты! беларусюх эсэрау. Тдэя
«трэцяга шляху» у рэвалюцы!. У. 1гнатоуск1.
Раскол у беларуск1м грамадска-пал1тычным руху. Утварэнне
Найвышэйшай Рады БНР. Наступление Чырвонай ApMii летам 1920 г.
Аднауление савецкай улады. Дагавор РСФСР i Л1твы 12 л1пеня 1920 г. i яго
наступствы для Беларус!. Другое абвяшчэнне БССР. Заканчэнне польскасавецкай вайны. Разгром атрадау С. Булак-Балахов1ча. Слуцю збройиы чыи у
л1стападзе — сиежн1 1920 г. Рыжск1 м1риы дагавор.
12. БЕЛАРУСЬ У 20-30-я гг. XX ст.
Грамадска-пал1тычнае
жыццё
i
нацыянальна-дзяржаунае
будаун1цтва Беларус! у 20-я гг. XX ст. Пал1тычнае, тэрытарыяльнаадм1и1страцыйиае 1 экаиам1чнае станов1п1ча БССР пасля Рыжскага м1ру.
Пал1тычная амн1стыя 1923 г. у БССР. Пагадненн! БССР з РСФСР i
1ншым1 савецюм! рэспубл1кам1. Роля БССР у стварэнн! Саюза ССР. IV з'езд
Саветау Беларус! i яго рашэнн!. Дэкларацыя i дагавор аб утварэнн! Саюза ССР,
ix змест. Статус Беларускай ССР у складзе СССР.
Нацыянальная пал1тыка РКП(б) 1 КП(б) Беларус1. Пал1тыка беларус1зацы1,
яе прычыны, сутнасць. Прычыны яе згортвання.
Адм1н1страцыйна-тэрытарыяльная рэформа у БССР. Узбуйненне
тэрыторый БССР у 1924 i 1926 гг.
Актыв1зацыя дзейнасц1 Саветау. Усталяванне аднапартыйнай с1стэмы.
Самароспуск парты! беларусюх эсэрау. Прыняцце Канстытуцьп БССР 1927 г.
Пераход да новай эканам1чнай пал1тык1 (НЭПа). Станов1шча
беларускай вёск1 i сельскай гаспадарк1 у пачатку 1920-х гг. Пераход да НЭПа на
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вёсцы. Замена харчразвёрстк! харчовым падаткам. Землеупарадкаванне, яго
асабл1васц1 у Беларус!. Рост хутарской с1стэмы гаспадарання. Змены у сацыяльнай структуры беларускай вёск1.
Кааператыуны рух у беларускай вёсцы, яго формы i дынам1ка. Вын1ю
сацыяльна-эканам1чнага разв1цця сельскай гаспадарю Беларус! у канцы
1920-х гг.
Прамысловасць Беларус! ва умовах пераходу да м1рных умоу разв1цця.
Ажыццяуленне мерапрыемствау новай эканам1чнай пал1тык1 у прамысловасц!.
Грашовая рэформа i яе вын1к1. Разв1ццё крэдыту. Рост прадукцыйнасц! працы.
Паляпшэнне сацыяльных умоу жыцця рабочых.
Згортванне
дзейнасц! прыватных
прамысловых
i
гандлёвых
прадпрыемствау. Крыз1с збыту, таварны голад. Паступовае згортванне НЭПу.
1ндустрыял1зацыя у Беларускай ССР. 1ндустрыял1зацыя кра1ны, яе
прычыны, мэты i задачы. Першы пяц1гадовы план разв1цця эканом1ю i
культуры. Рэсурсы i сродк! разв1цця для 1ндустрыял1зацы1 рэспубл1к1.
Стварэнне новых гал1н прамысловасц!. Узмацненне камандна-адм1н1страцыйных метадау юравання прамысловасцю i вын1ю 11Яц1годю.
Разв1ццё прамысловасц! рэспубл1к1 у гады другой пяц1годк1. Падрыхтоука
кадрау 1нжынерна-тэхн1чных работн1кау i квал1ф1каваньЕХ рабочых. Стаханаусю
рух у Беларус!. Метады дасягнення планавых паказчыкау.
Вын1ю 1ндустрыял1зацы1 у БССР.
Калектыв1зацыя сельскай гаспадарк! рэспубл1к1. Яе мэты i задачы.
Крыз1с хлебанарыхтовак.
Пераход да масавай калектыв1зацы1, тэрм1ны i метады яе правядзення.
Выхад сялянск1х гаспадарак з калгасау вясной 1930 г. Новы этап
калектыв1зацы1 восенню 1930 г. Арган1зацыя МТС, пал1тадцзелау пры ix.
Арган1зацыйна-гаспадарчае умацаванне калгасау i ix матэрыяльна-тэхн1чнай
базы. Саугасы i ix гаспадарчая дзейнасць. Голад 1932—1933 гг. у Беларус1.
Завяршэнне калектыв1зацы1 беларускай вёсю, яе пал1тычныя, сацыяльныя i
эканам1чныя вын1к1.
Грамадска-пал1тычнае i культурнае жыццё Беларускай ССР. Ilaiiiтыка па пытаннях разв1цця нацыянальных культур.
Фарм1раванне савецкай с1стэмы адукацы1. Барацьба з неп1сьменнасцю.
Станауленне агульнаадукацыйнай, спецыяльнай i вышэщпай школ. БДУ. 1нстытут беларускай культуры. Стварэнне АкадэмИ навук Беларус1.
Разв1ццё мастацкай л1таратуры, тэатра ва 5^овах савецкай улады.
Стварэнне i дзейнасць л1таб'яднанняу. Музычнае 1 выяуленчае мастацтва.
Карэнны паварот у грамадска-пал1тычным i культурным жыцц! у пачатку
1930-х гг. Разгортванне 1дэйна-пал1тычнай барацьбы з беларусюм «нацыяналдэмакратызмам».
Пал1тыка «культурнай рэвалюцьп». Барацьба за л1квщацыю неп1сьменнасц1. Пераход да сям1гадовага абавязковага навучання.
Асноуныя творы вядучых п1сьменн1кау, паэтау, драматургау, крытыкау i
ix тэматыка. Абвастрэнне 1дэйна-пал1тычнай барацьбы сярод беларуск1х
л1таратарау. Стварэнне Саюза савецк1х п1сьменн1кау.
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Арх1тэктура
Беларус!.
Мастацтва.
Укараненне
у
грамадстве
«пралетарскай па змесце i сацыял1стычнай па форме» культуры.
Пал1тычныя рэпрэс11 у Беларус! у 30-я гг., ix прычыны. Разгортванне
хвал! пал1тычных рэпрэс1й у Беларус! у пачатку 1930-х гг. Рэпрэс11 1937—
1938 гг. супраць 1нтэл1генцы1, партыйнага i дзяржаунага к1раушцтва, ваенных i
супрацоун1кау НКУС БССР. Вын1к1 пал1тычных рэпрэс1й.
Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы. Тэрыторыя
Заходняй Беларус!, яе адм1н1страцыйны падзел. Органы к1равання, сацыяльны i
нацыянальны склад насельн1цтва i канфес11. Пал1тыка польск1х улад у Заходняй
Беларус!.
Адметныя рысы эканом1к1 Заходняй Беларус!. Прамысловасць i асноуныя
яе гал1ны. Станов1шча рабочага класа. Рост беспрацоуя.
Аграрная пал1тыка польск1х улад. Зямельныя рэформы i ix вын1к1.
Падатковая пал1тыка. Збядненне вясковага насельн1цтва, эканам1чная
эм1грацыя.
Рэвалюцыйна-вызваленчы рух. Асноуныя пал1тычныя парты! i
арган1зацы1 у Заходняй Беларус!. Выбары у польсю сейм 1922 г. Стварэнне i
дзейнасць Беларускага пасольскага клуба. Беларуск1я нацыянальныя парты! и
арган1зацы1. Партызанская барацьба.
Утварэнне Камун1стычнай парты! Заходняй Беларус! (КПЗБ) i
Камун1стычнага Саюза моладз! Заходняй Беларус! (КСМЗБ), Праграмныя мэты
i заданы КПЗБ, яе дзейнасць.
Арган1зацыя Беларускай сялянска-работн1цкай Грамады (БСРГ), яе
праграма i дзейнасць. Прычыны забароны БСРГ польсюм! уладам! i яе разгром.
Стварэнне Беларускага сялянска-рабочага пасольскага клуба «Змаганне».
Уз дым рабочага i сялянскага руху у пачатку 1930-х гг. Узмацненне пал1тычных
рэпрэс1й польск1х улад. Спробы стварэння дэмакратычнага антыфашысцкага
народнага фронту. Беларускае народнае аб'яднанне (БНА). Роспуск КПЗБ: яго
вынш.
Культура Заходняй Беларус!. Умовы разв1цця культуры. Барацьба за
асвету на роднай мове. Таварыства беларускай школы (ТБШ), Беларуск!
1нстытут гаспадарю i культуры (Б1Г1К), Беларускае навуковае таварыства
(БИТ). Л1таратура, друк i мастацтва. Хворы М. Вас1лька, В. Таулая, М. Танка, I.
Дварчан1на, Б. Тарашкев1ча i inni. Я. Драздов1ч, Р. Шырма. Народная творчасць.
13. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (193^1945 гг.)
Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны. Заходняя Беларусь у
планах Герман!! i Савецкага Саюза. Пачатак Другой сусветнай вайны. Паход
Чырвонай ApMii у Заходнюю Беларусь. Савецка-германск! дагавор аб дружбе i
гранщах ад 28 верасня 1939 г.
Перадача В1льн1 i В1ленп1чыны Л1тве. Народны сход Заходняй Беларус! i
ЯГО рашэнн!. Прыняцце Заходняй Беларус! у склад СССР i уз'яднанне яе з
БССР. Стварэнне органау савецкай улады, ix дзейнасць. Сацыяльнаэканам1чныя i культурныя пераутварэнш у заходн1х абласцях БССР.
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Польск! падпольны pyx Супрац1улення. Дэпартацы! з заходн1х раёнау
БССР.
Г1старычнае значэнне уз'яднання беларускага народа у адз1най дзяржаве.
Трэц! пяц1гадовы план разв1цця народнай гаспадарю. Асноуныя нак1рунк1 i
вышю разв1цця прамысловасщ i сельскай гаспадарю у 1938—1941 гг.
Беларусь у гады Вял1кай Айчыннай вайны. Напад фашысцкай
Герман!! на СССР. Прыгран!чныя 6ai на тэрыторы! БССР. Абарона Брэсцкай
крэпасц!. Навагрудск! кацёл. Мерапрыемствы КП(б)Б i урада рэспубл1к1 па
мабш1зацы1 насельн1цтва на адпор ворагу. Эвакуацыя прамысловых
прадпрыемствау, дзяржаунай i калгаснай маёмасц! у савецк! тыл. Абарончыя
6ai летам 1941 г. Прычыны паражэння савецк1х войскау у першы перыяд вайны.
Акупацыйны
рэжым.
Адм1н1страцыйна-тэрытарыяльны
падзел
Беларус!. С1стэма акупацыйнай улады i яе органау. Рабаванне птлерауцам!
гаспадарчых i культурных каштоунасцей рэспубл1к1. Стварэнне канцлагерау.
Яурэйск1я гета. Масавае зн1шчэнне ваеннапалонных i насельн1цтва, угон яго на
прымусовыя работы у Герман1ю. Калабаранцюя арган1зацы1 i ix дзейнасць.
Друг! «Усебеларуск! кангрэс».
Барацьба супраць фашысцк1х захопн1кау на акуп1раванай
тэрыторьи. Вызваленне Беларус!. Стварэнне падпольных партыйных i
камсамольсих арган!зацый. Разгортванне партызанскага руху. Стварэнне
Цэнтральнага i Беларускага штабоу партызанскага руху.
Партызанск!я зоны. Партызансюя рэйды. «Рэйкавая вайна» i яе этапы.
Дзейнасць фарм!раванняу АрмИ Краёвай на тэрыторы! Беларус!.
Пачатак вызвалення Беларус! у канцы 1943 г. Беларуская наступальная
аперацыя «Баграц1ён». Сумесньы дзеянн! партызан з часцям! Чырвонай Арм!!.
Вызваленне стал!цы Савецкай Беларус!. Завяршэнне вызвалення Беларус! ад
нямецка-фашысцк!х захопн!кау.
Пачатак аднауленчых работ. Завяршэнне Вял!кай Айчыннай i Другой
сусветнай войнау. Уклад беларускага народа у разгром фашысцкай ГерманИ i
м1л1тарысцкай Япон!!.
14. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 40-Х - 80-Х ГГ. XX СТ.
Пераход да М1рнага будаун1цтва. Страты, нанесеныя фашысцюм!
аку пантам! народнай гаспадарцы ! культуры Бе л ару с!. Пачатак аднаулення у
1944—1945 гг. Дапамога народау СССР Беларус!. Узнауленне гарадоу.
Пасляваенная
!ндустрыял!зацыя
Беларус!.
Стварэнне
новых
гал!н
прамысловасц!.
Станов!шча сельскай гаспадарк! пас ля вызвалення рэспубл!к!.
Адраджэнне калгасна-саугаснай с!стэмы. Калектыв!зацыя у заходн!х абласцях
БССР ! яе вьш!к!. Л!кв!дацыя хутароу. Узбуйненне калгасау. Прычыны адставання сельскай гаспадарк!.
Матэрыяльнае станов!шча насельн!цтва. Заработная плата рабочых !
служачых. Працадзень ! яго аплата. Падатковая пал!тыка у вёсцы. Жыллёвае
будаун!цтва. Адмена картачнай с!стэмы ! правядзенне грашовай рэформы.
Зн!жэнн! цэн. Наладжванне медыцынскага! сацыяльнага забеспячэння.
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Грамадска-пал!тычнае жыццё. Haflsei на дэмакратызацыю грамадскага
жыцця. Умацаванне адм1н1страцыйна-каманднай с1стэмы. Формы i метады
дзейнасц! партыйных, савецюх, камсамольсюх, прафсаюзных i грамадск1х
арган1зацый, ix роля у жыцц! рэс11убл1ю. П.К. Панамарэнка. М. 1. Гусарау.
М. С. Патол1чау. Грамадска-пал1тычная праца у заходн1х абласцях рэспубл1ю.
Новая хваля рэпрэс1й.
Беларусь — адна з кра1н-заснавальн1ц ААН. Роля i месца БССР на
м1жнароднай арэне у перыяд канфрантацьп дзвюх грамадска-пал1тычных с1стэм
у другой палове 40-х — першай палове 80-х гг. XX ст.
Асабл1васц1 працэсу дэмакратызацьп грамадска-пал1тычнага жыцця у
другой палове 1950-х — 1960-я гг. «Хрушчоуская адл1га». Пачатак рэабш1тацы1
ахвяр стал1нскага рэжыму i яго супярэчнасц!. Спробы абнаулення адм1н1страцыйна-каманднай с1стэмы. Пашырэнне правоу саюзных рэспубл1к.
К.Т. Мазурау.
Грамадска-пал1тычнае жыццё Беларус! у 1970-я —першай палове
1980-х гг. Дзейнасць партыйных, савецк1х, камсамольск1х i прафсаюзных
арган1зацый. П. М. Машэрау.
Спробы мадэрн1зацы1 савецкай грамадска-пал1тычнай с1стэмы пад час
пал1тыю перабудовы. Узн1кненне пал1тычных партый i грамадск1х рухау.
Аслабленне паз1цый КПБ у пал1тычным жыцц! рэспубл1к1.
Сацыяльна-эканам1чнае станов1шча. Развщцё прамысловасвд i
транспарту. Будаун1цтва новых i мадэрн1зацыя дзеючых прадпрыемствау i
транспарту ва умовах навукова-тэхн1чнай рэвалюцы!. З'яуленне новых гал1н
вытворчасц!. Рэформа 1965 г. i яе ажыццяуленне у Беларус!. Здабытю i
праблемы у разв1цщ эканом1к1 у 1970—1980 гг.
Сельская гаспадарка. Спробы рэформ у сельскай гаспадарцы, ix сутнасць
i BbiniKi. Мелкрацыя, х1м1зацыя сельскагаспадарчых угоддзяу. Харчовая
праграма 1982 г. Стварэнне аграпрамысловых комплексау. Рост стратных
гаспадарак.
Матэрыяльны дабрабыт насельн1цтва i шлях! яго паляпшэння. Жыллёвае
будаун1цтва.
Чарнобыльская катастрофа i яе наступствы для Беларус!.
Культура i навука. Аднауленне i разв1ццё агульнаадукацыйнай,
сярэдняй спецыяльнай школы, вышэйшых навучальных устаноу, б1бл1ятэк,
клубау. Падрыхтоука навукова-педагаг1чных кадрау. Стварэнне новых
даследчых 1нстытутау. АН БССР. Разв1ццё беларускай л1таратуры. Творчасць Я.
Коласа, I. Шамяк1на, I. Мележа, П. Пестрака, Я. Брыля, К. Крап1вы, М. Танка i
1нш. Дзейнасць тэатральных калектывау. Разв1ццё музычнага мастацтва.
Творчасць М. Аладава, А. Багатырова, У. Алоун1кава, Ю. Семяняк! i 1нш. Выяуленчае мастацтва. Тэматыка творау мастакоу I. Ахрэмчыка, Я. Зайцава, У.
Сухаверхава i 1нш. Тэматыка скульптарау 3. Азгура, А. Бембеля, А. Глебава i
1нш. Арх1тэктура.
Пераход да абавязковай 8-гадовай i сярэдняй адукацы!. Пол1тэхн1чнае
навучанне. Пашырэнне сетк! вышэйшых i сярэдн1х спецыяльных навучальных

25

устаноу i прафес1йна-тэхн1чных вучыл1шчау. Дасягненн! беларускай навук!.
БДУ. А. Сез^анка. АН БССР. В. Купрэв1ч, М. Барысев1ч.
Творчасць 1. Мележа, М. Танка, I. Шамяк1на, К. Крап1вы i 1нш.
Крытычнае пераасэнсаванне ricxopbii i сучаснасц! маладым пакаленнем
п1сьменн1кау. А. Адамов1ч, В. Быкау, А. Вярц1нсю, У. Караткев1ч, I. Навуменка,
I. Чыгрынау i 1нш. Арх1тэктура. Выяуленчае i манументальнае мастацтва.
М. Сав1цю.
15. РЭСПУБЛ1КА БЕЛАРУСЬ (90-Я ГГ. XX СТ.— ПАЧАТАК XXI СТ.)
Абвяшчэнне незалежнасц! Рэспубл1к1 Беларусь. Спробы рэфармавання
СССР: Kpbisic перабудовы. Узмацненне руху за нацыянальнае адраджэнне i
суверэн1тэт Беларус!. Дэкларацыя Вярхоунага Савета БССР ад 27 л1пеня 1990 г.
Правал жн1веньскага путчу 1991 г. i яго уздзеянне на грамадска-пал1тычнае
разв1ццё у Беларус!. Прыпыненне дзейнасц! КПСС — КПБ. Наданне Дэкларацьп аб суверэн1тэце статуса канстытуцыйнага закона. Абвяшчэнне Рэс11убл1к1
Беларусь i увядзенне новай дзяржаунай с1мвол1к1. Распад СССР, утварэнне
Садружнасщ Незалежных Дзяржау (СНД). Прыняцце новай Канстытуцьп.
Выбары Прэз1дэнта Рэспубл1ю Беларусь. Рэфармаванне с1стэмы
выканаз^ай улады. Рэферэндумы 1995, 1996 i 2004 гг. Змены у Канстытуцьп.
Шлях! i асабл1васц1 фарм1равання прававой дзяржавы i грамадзянскай
супольнасщ у Беларус!. Дзяржауныя 1нстытуты i 1дэалапчныя працэсы у
сучаснай Беларус!.
Сацыяльна-эканам1чнае станов1шча. Разрыу ранейшых эканам1чных
сувязеу. Асноуныя тэндэнцы! сацыяльна-эканам1чнага разв1цця Рэспубл1ю
Беларусь. Скарачэнне маштабау вытворчасц!. Хнфляцыйныя працэсы. Зн1жэнне
узроуню жыцця насельн1цтва. Сацыяльная напружанасць у грамадстве.
Шлях! пераходу да рыначнай эканом1ю. Стварэнне камерцыйных
структур i сумесных прадпрыемствау. Распрацоука нацыянальнай стратэп!
устойл1вага эканам1чнага разв1цця. Зн1жэнне 1нфляцьп, ажыуленне вытворчасц!.
Курс на сацыяльна арыентаваную рынкавую эканом1ку. Грашова-ф1нансавая
с1стэма.
Знешняя пал1тыка. Дыпламатычнае прызнанне Рэспубл1ю Беларусь.
Канцэпцыя нацыянальнай бяспею кра1ны. Павышэнне актыунасц! Рэспубл1к1
Беларусь у дзейнасщ ААН.
Рас1йск1 напрамак у знешняй пал1тыцы Беларус!. Эканам1чная 1нтэграцыя
3 Рас1яй. Стварэнне супольнасц! суверэнных рэспубл1к. Дагавор аб Саюзе
Беларус! з Рас1яй 1997 г. Дагавор аб стварэнн! Саюзнай дзяржавы 1999 г.
Супрацоун1цтва з Рас1яй на м1жрэпянальным узро)Ш1. Заходн! вектар знешняй
пал1тык1.
Паглыбленне
знешнеэканам1чных
сувязей.
Эканам1чнае
супрацоун1цтва Беларус! з кра1нам1 Лац1нскай Амерык! i Ази.
Навука i культура. Роля навую у 1нфармацыйным грамадстве. Прыняцце
Закона аб адукацьп i Закона аб культуры 1991 г. Наданне беларускай мове
статуса дзяржаунай. Рэформа агульнаадукацыйнай школы, змены у с1стэме
падрыхтоук! спецыял1стау у ВНУ. Разв1ццё навук! у вышэйшай школе. Балонсш
працэс i мадэрн1зацыя нацыянальнай с1стэмы адукацьп. БДУ. Рэформа Нацы-
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янальнай акадэм11 навук Беларус!, 1нтэграцыя у м1жнародную навуковую
супольнасць.
Новы этап у разв1цц1 л1таратуры, мастацтва: дасягненн!, цяжкасц!.
Актыв1зацыя духоунага патэнцыялу рэспубл1ю. Узаемааднос1ны дзяржавы i
царквы. Пашырэнне кантактау з дыяспарай. Нацыянальна-культурнае
адраджэнне.
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ШФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЬШНАЯ ЧАСТКА
КРЫШЦЫ IЛ1ТАРАТУРА
АСНОУНЫЯ
Дакументы i матэрыялы
Беларуск1я летап1сы i xpoHiKi. Мн., 1997.
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КРЫТЭРЫ1АЦЭНК1ВЫШКАУ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЩ
Ацэнка вын1кау вучэбнай дзейнасц! ажыццяуляецца у адпаведнасц! з
крытэрыям! ацэню ведау i кампетэнцый студэнтау па дзесяц1бальнай шкале.
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выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йиых задач; здольнасць
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дысцыпл1нам1; творчая самастойная праца на сем1нарск1х/лабараториых
запятках, актыуны творчы удзел у групавых абмеркаваннях, высок! узровень
выканання задаиняу.
9 (дзевяць) балау:
С1стэматызаваныя, глыбок1я i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях
у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1иалоп1, п1сьмеинае
i лапчнае выкладанне адказу на пытани!, умение раб1ць абгрунтаваныя
высновы i абагульнени!; валоданне 1нструментарыем вучэбнай дысцыплшы,
умение эфектыуна выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йных
задач; здольнасць самастойиа i творча выконваць складаиыя нестаидартныя
задани! у рамках вучэбнай праграмы; по)шае засваение зместу аснозшай i
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дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны;
умение арыентавацца у сутнасц! асноуных тэорый i к1рункау вучэбнай
дысцыпл1ны i анал1заваць ix; актыуная самастойная праца на
сем1нарсюх/лабараторных запятках, с1стэматычны удзел у групавых
абмеркаваннях, высок! узровень выканання заданняу.
8 (восем) балау:
С1стэматызаваныя, глыбоюя i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях
у аб'ёме взд1эбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае
i лапчнае выкладанпе матэрыялу, умение раб1ць абгрунтавапыя высновы i
абагульненн!; валоданпе 1пструмептарыем вучэбнай дысцыпл1пы, умение
выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йных задач; здольпасць
самастойпа выконваць складаныя заданн! у рамках вучэбнай праграмы;
засваенне зместу асиоунай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай
праграмай дысцыпл1ны; умение арыентавацца у сутиасц! асноуных тэорый i
к1рункау вучэбнай дысцыпл1ны i анал1заваць ix; актыуная самастойная праца на
сем1нарсюх/лабараторных занятках, с1стэматычны удзел у групавых
абмеркаваннях, высок! узровень выканання заданняу.
7 (сем) балау:
С1стэматызаваныя, глыбоюя i поуныя веды па ycix раздзелах вучэбнай
праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае, лапчнае
выкладанне матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваныя высновы i абагульненн!;
валоданпе 1нструмеитарыем вучэбнай дысцыпл1ны, умение выкарыстоуваць яго
у пастаноуцы i вырашэнн! навуковых i прафес1йных задач; свабоднае
выкананне тыпавых заданняу у рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу
асно)щай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай
дысцыпл1ны; умение арыентавацца у сутиасц! асноуных тэорый i юруикау
вучэбнай дысцыпл1иы i даваць 1м анал1тычную ацэнку; актыуная самастойная
праца на сем1нарсюх/лабараторных занятках, удзел у групавых абмеркаваннях,
высок! узровень выканання заданняу.
6 (шэсць) балау:
Дастаткова поуныя i с1стэматызаваиыя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы;
выкарыстанне неабходнай навуковай i спецыяльнай тэрм1налоп1, п1сьменнае i
лапчнае выкладанне матэрыялу, умение абагульняць i раб1ць абгрунтаваныя
высновы; валоданпе 1нструментарыем вучэбнай дысцыпл1ны, умение яго
выкарыстоуваць пры вырашэнн! вучэбных i прафес1йных задач; здольпасць
самастойпа выконваць тыпавыя заданн! у рамках вучэбнай праграмы; засваенне
зместу асиозшай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны;
умение арыентавацца у сутнасц! базавых тэорый i к1руикау вучэбнай
дысцыпл1ны i даваць 'ш парауиальную ацэнку; самастойная праца на
сем1насрк1х занятках, перыядычны удзел у групавых абмеркаваннях,
дастатковы узровень выканання заданняу.
5 (пяць) балау:
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Дастатковыя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай
тэрм1налоп1, nicbMCHHae i лаг1чнае выкладанне матэрыялу, умение раб1ць
высновы; валоданне 1нструментарыем i матэрыялам вучэбнай дысцыпл1ны,
умение яго выкарыстоуваць у вырашэнн! вучэбиых i прафес1йных задач;
здольнасць самастойна выконваць тыпавыя заданн! у рамках вучэбнай
праграмы; засваенне зместу асиоунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай
нраграмай дысцы11л1ны; умение арыентавацца у сутнасц! базавых тэорый i
KipyHKay вучэбнай дысцыпл1ны i даваць iM параунальную ацэнку; умение
самастойна працаваць на сем1нарск1х/лабараториых занятках, фрагментарны
удзел у групавых абмеркаваниях, здавальияючы узровень выканания задаиняу.
4 (чатыры) балы - зал1чана:
Дастатковы аб'ём ведау у рамках вучэбнай дысцыпл1ны; засваенне зместу
асиоунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1иы;
выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, лаг1чнае выкладанне матэрыялу, умение
раб1ць высновы без 1стотиых намылак; валоданне 1иструмеитарыем i
матэрыялам вучэбнай дысцыпл1иы, умение яго выкарыстоз^аць пры выканаин!
тыпавых задаиняу; умение выконваць тыпавыя заданн! пад к1рауи1цтвам
выкладчыка; умение арыентавацца у сутиасц! асиоуных тэорый i к1рункау
вучэбнай дысцыпл1ны i даваць 1м ацэнку; здавальияючы узровень выканаиня
задаиняу.
3 (тры) балы - иезал1чана:
Недастаткова поуны аб'ём ведау у рамках вучэбнай дысцыпл1ны; ведание
зместу частк! асиоунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай
дысцыпл1иы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, выкладанне матэрыялу з
icTOTHbiMi
фактычным! i лапчным! памылкам!; слабое валоданне
1иструмеитарыем i матэрыялам вучэбнай дысцыпл1ны; ия)ПУ1еине выконваць
тыпавыя задани!; няумеиие арыентавацца у сутнасц! асиоуных тэорый i
юрункау
вучэбнай
дысцыпл1ны
дысцыпл1иы;
пас1уиасць
на
сем1иарсюх/лабараторных занятках, и1зк1 узровень культуры выканания i
афармлеиня задаиняу.
2 (два) балы - незал1чаиа:
Фрагментарныя веды у рамках вучэбнай дысцыпл1ны; веды зместу
асобнай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны;
няумеиие выкарыстаць навуковую тэрм1иалопю вучэбнай дысцыпл1ны,
иаяунасць у адказе грубых лаг1чных i фактычных намылак; пас1уиасць на
сем1нарсюх/лабараториых занятках; н1зк1 узровень культуры выканания i
афармлеиня задаиняу.
1 (адз1н) бал - незал1чана:

Адсутнасць ведау i кампетэнцый у рамках адукацыйнага стандарту ц1
адмова ад адказу.
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ПЕРАЛ1К РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАУ ДЫЯГНОСТЫК1
Асноуным сродкам дыягностыю засваення ведау i авалодання
неабходным! умениям! i навыкам! па дысцыпл1не 'Т1сторыя Беларус!"
з'яуляецца праверка заданняу разнастайнага тыпу, што выконваюцца у рамках
гадз1н, як1я адводзяцца на сем1нарск1я (практычныя) щ лабаратоорныя занята!.
Рэкамендуецца
выкарыстоувацю
кантрольныя
работы,
камп'ютэрнае
тэсц!раванне.
Для дыягностык! могуць выкарыстоувацца кансультацыя, сумоуе,
п!сьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях i 1ншыя
формы кантролю.

