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ПРАДМОВА      

 

Гісторыя народа – гэта працяг мінулага, якое насычана рэальнымі 

справамі сучаснага, і пасланне грамадства ў будучыню. Толькі павага 

да сваѐй гісторыі, да сваіх нацыянальных каштоўнасцей і традыцый 

з’яўляецца асновай росквіту краіны. Толькі гісторыя народа можа 

растлумачыць яго патрэбы і ідэалы. 

Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь прадугледжвае разам з 

навучаннем па абранай спецыяльнасці далейшае паглыбленне гума-

нітарных і грамадазнаўчых ведаў. Асноўныя мэты сацыяльна-гума-

нітарнай падрыхтоўкі студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі –

фарміраванне і развіццѐ сацыяльна-асабістых кампетэнцый, прафе-

сійных ведаў і практычных навыкаў, неабходных для вырашэння і 

выканання грамадскіх, сацыяльна-прафесійных і асабістых задач і 

функцый. Састаўной часткай сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі 

з’яўляецца курс «Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 

цывілізацыі». 

Задача вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя Беларусі ў 

кантэксце еўрапейскай цывілізацыі» ва ўстановах вышэйшай адукацыі 

заключаецца ў набыцці студэнтамі практычных навыкаў аналізу 

гістарычных фактаў і падзей, што забяспечвае фарміраванне пра-

фесійных і сацыяльна-асабістых кампетэнцый студэнта, заснаваных на 

сістэме каштоўнасцей, якая сфарміравалася ў працэсе гістарычнага 

развіцця беларускага народа і эвалюцыі яго дзяржаўнасці, што 

з’яўляецца тэарэтыка-метадалагічнай асновай, неабходнай для якаснай 

падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Для рэалізацыі мэт, азначаных вышэй, лічыцца неабходным 

вырашэнне наступных задач: 

– фарміраванне ў студэнтаў ведаў і ўменняў аналізу зака-

намернасцяў і асаблівасцяў дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-экана-

мічнага, канфесійнага, культурнага, духоўнага развіцця беларускага 

народа з улікам цывілізацыйных характарыстык і выхавання на гэтай 

аснове пачуцця адказнасці за лѐс краіны; 

– засваенне студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і 

духоўных каштоўнасцей, якія былі створаны ў працэсе гістарычнага 

развіцця беларускага народа і развіццѐ на гэтай аснове здольнасці да 

самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай сацыякультурнай сітуацыі; 

– гатоўнасць выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна Рэспуб- 
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лікі Беларусь у аб’ѐме сваіх кампетэнцый, сфарміраваных у выніку 
ўсвядомленага засваення і выкарыстання вучэбнай гістарычнай ін-
фармацыі, садзейнічаць далейшаму развіццю сваѐй краіны. 

У выніку вывучэння курса «Гісторыі Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі» студэнты павінны ведаць: 

– асноўныя тэорыі грамадскага развіцця, асаблівасці фармацыйнага 
і цывілізацыйнага падыходаў да вывучэння гісторыі Беларусі ў 
кантэксце еўрапейскай цывілізацыі; 

– асноўныя этапы складвання беларускага этнасу ў асобныя гіста-
рычныя перыяды; 

– гістарычныя мадэлі мадэрнізацыі грамадства і дзяржавы, савецкі 
варыянт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага развіцця беларускага гра-
мадства; 

– асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай куль-
туры беларускага народа; 

– асноўныя этапы развіцця дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, 
станаўлення дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 

– месца і ролю беларускіх земляў у геапалітычных працэсах у 
асобныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў перамогу 
над фашызмам, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у 
сучасным свеце; 

умець:  
– выкарыстоўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вы-

вучэння гісторыі для характарыстыкі асаблівасцяў гістарычнага 
развіцця беларускага народа; 

– характарызаваць умовы і вынікі складвання беларускага этнасу ў 
асобныя гістарычныя перыяды; 

– ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе 
мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі функцыя-
навання савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР, вызначаць 
сутнасныя характарыстыкі беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага 
развіцця; 

– тлумачыць уплыў асобных культурна-цывілізацыйных фактараў 
на развіццѐ Беларусі і ацэньваць асноўныя дасягненні ў развіцці 
матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі; выкарыстоўваць культур-
на-гістарычную спадчыну Беларусі ў сваѐй прафесійнай дзейнасці і 
памнажаць яе; 

– аналізаваць працэс утварэння беларускай дзяржаўнасці, афарм-
лення і замацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 
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– характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у 
асобныя гістарычныя перыяды, ацэньваць значэнне Перамогі савецка- 
га народу ў Вялікай Айчыннай вайне, аналізаваць месца і ролю 
суверэннай Рэспублікі Беларусь ва ўмовах сусветнай глабалізацыі.  

Дадзеныя матэрыялы складзены на аснове тыпавой праграмы 
вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі». Між тым абмежаваная колькасць аўдыторных заняткаў і 
агульнадаступнасць шматлікіх друкаваных выданняў па гісторыі 
патрабуюць сѐння ад студэнтаў самастойнага засваення значнай часткі 
вучэбнага матэрыялу. Пры гэтым адзначым, што пад самастойнай 
працай разумеюцца рознабаковыя віды індывідуальнай і калектыўнай 
вучэбнай дзейнасці пад час аўдыторных і пазааўдыторных заняткаў (у 
бібліятэцы, дамашніх умовах і г. д.) па выкананню розных заданняў 
пад непасрэдным або апасродкаваным кіраўніцтвам выкладчыка.  

Дадзенае метадычнае выданне прызначана для студэнтаў усіх 
факультэтаў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі і 
прызвана дапамагчы ім лепш асэнсаваць тэарытычны матэрыял па 
найбольш важных і складаных тэмах курса. Рэкамендацыі па пра-
вільнай арганізацыі самастойнай працы, вылучэнне характэрных гіста-
рычных паняццяў, асноўных падзей і знакамітых асоб накіраваны на 
тое, каб зрабіць падрыхтоўку да семінараў і залікова-экзаменацыйнай 
сесіі больш рацыянальнай і паспяховай. 

 

АРГАНІЗАЦЫЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ СТУДЭНТАЎ 
 

Як працаваць на лекцыях 

 
Лекцыя – адзін з важнейшых відаў вучэбных заняткаў у вну, калі 

пэўныя веды перадаюцца студэнтам ад выкладчыкаў у вуснай форме. 
Лекцыя дае сістэматызаванае ўяўленне аб вывучаемым курсе. У ѐй 
адлюстроўваецца ўсѐ каштоўнае і новае, што ѐсць у дадзенай навуцы 
на сѐнняшні дзень, і ўсѐ тое, што не знайшло адлюстравання ў падруч-
ніках і дапаможніках. І хаця на лекцыі выкладаюцца веды не ва ўсѐй 
паўнаце (вывучыць прадмет па аднаму лекцыйнаму курсу немагчыма), 
аднак толькі на лекцыях можна вызначыць правільны падыход да 
вывучэння выкладаемай дысцыпліны, зразумець асноўнае і важнае. 

Лекцыя – гэта творчы працэс, у якім удзельнічаюць лектар і слу-
хачы. Лектар не толькі інфармуе, але і вучыць лагічна думаць, лака-
нічна і прыгожа выкладаць матэрыял. Да сустрэчы з ім трэба рых-
тавацца. 
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Падрыхтоўка студэнтаў да лекцыі можа ўключаць у сябе 

наступнае: 
1. Прагляд перад лекцыяй зместу папярэдняй тэмы па канспекце 

або падручніку. 
2. Азнаямленне з асноўнымі паняццямі, падзеямі, гістарычнымі 

асобамі адпаведнай тэмы дадзенага метадычнага выдання і пытаннямі 
да самакантролю. 

3. Выяўленне пытанняў, на якія неабходна звярнуць найбольшую 
ўвагу пры праслухоўванні наступнай лекцыі. 

Слуханне лекцыі – гэта творчая і даволі нялѐгкая праца. Яна пачы-
наецца з мэтанакіраванай канцэнтрацыі ўвагі. Слухаць лекцыю трэба 
ўважліва, засяроджана, увесь час сачыць за ходам думкі лектара. Пры 
слуханні лекцыі ідзе інтэнсіўнае засваенне інфармацыі. Неабходна 
зразумець навуковую сутнасць тэмы, яе сувязь з жыццѐм, узаемасувязь 
дадзенай лекцыі з іншымі лекцыямі, магчыма, сумежнымі навукамі, 
асэнсаваць сфармуляваныя законы і паняцці навукі, прыведзеныя фак-
ты, доказы, аргументацыю выдзеленых палажэнняў. Слухачы павінны 
быць тактоўнымі ў дачыненні не толькі да выкладчыка, але і да сваіх 
таварышаў. Узнікшыя пытанні задаюцца лектару з яго дазволу, а 
абмяркоўваюцца паміж сабой пасля лекцыі. 

Канспектаванне зместу лекцыі істотна аблягчае разуменне і за-
памінанне матэрыялу. Весці запіс лекцыі не так проста. Тут неабходны 
валявыя намаганні, праца над сабой. Лектар звычайна вымаўляе ад 80 
да 100 слоў за мінуту. Студэнт можа весці дакладны запіс з хуткасцю 
каля 20 слоў за мінуту. Гэтага дастаткова, каб зразумець сэнс пачутага 
і запісаць галоўнае. 

Важна навучыцца вылучаць і запісваць галоўныя навуковыя пала-
жэнні і факты, высновы і абагульненні. Найбольш мэтазгодным з’яўля-
ецца тэзісна-аргументаваны характар канспекта, калі запісваюцца 
толькі асноўныя палажэнні і шэраг падмацоўваючых іх фактаў. Для 
паскарэння запісу неабходна выкаростоўваць скарачэнні слоў, умоў-
ныя знакі, сімвалы. Карысна прадумаць індывідуальную сістэму 
скарачэнняў, запісаць і запомніць прынятыя абазначэнні, сімвалы і 
папаўняць іх па меры з’яўлення новых тэрмінаў і паняццяў. Навыкі 
канспектавання даюцца лягчэй, калі запіс сэнсу лекцыі вядзецца сваімі 
словамі, а не фразамі лектара. 

Цытаты запісваць даслоўна няма неабходнасці, дастаткова запісаць 
на палях спасылку на крыніцу (прозвішча і ініцыялы аўтара, назву 
кнігі, год выдання, том, старонку) і пачатковыя словы цытаты, 
пакінуўшы месца для яе зместу. 
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Канспектаванне лекцый – працэс індывідуальны. Таму чужыя кан-
спекты звычайна не забяспечваюць паспяховага авалодвання 
матэрыялам. 

Рэкамендацыі па афармленні канспекта: 
-  пранумаруйце старонкі ў сшытках; 
-  на першым (або апошнім) лісце сшытка прывядзіце змест назваў 

лекцый, па якіх вы склалі канспект, з указаннем адпаведных старонак; 
-  канспект кожнай новай лекцыі пачынайце з новай старонкі: за-

пішыце дату заняткаў, назву тэмы і план лекцыі; 
-  пакідайце на старонках сшытка вялікія палі, на якіх у час хатняй 

работы можна было б запісваць свае заўвагі, дапаўненні, цытаты, ка-
роткія вытрымкі з падручнікаў і кніг; 

-  рабіце запісы змястоўна, дакладна, разборліва, выдзяляючы раз-
дзелы і падраздзелы, тэмы і падтэмы. 

Пачынаць работу над канспектам не рэкамендуецца адразу ж пасля 
лекцыйных заняткаў, аднак і адкладваць яе надоўга таксама нельга. 

Работа над канспектам лекцыі вядзецца наступным чынам: 
1) паўтараецца вывучаны матэрыял па канспекце і ўсѐ, што незра-

зумела, пазначаецца на яго палях і ўдакладняецца; 
2) незавершаныя фразы, прапушчаныя словы і іншыя недакладнас-

ці ў запісах ліквідуюцца з выкарыстаннем падручніка і іншых крыніц; 
3) завяршаецца тэхнічнае афармленне канспекта: падкрэсліваюцца 

важнейшыя палажэнні, вылучаецца галоўнае, абазначаюцца раздзелы, 
падраздзелы, пытанні. 

 

Як працаваць на семінарскіх занятках 

 
На семінарскіх занятках выступаюць студэнты, паказваючы свае 

веды па разглядаемай тэме. Выступленні могуць быць рознымі па фор-
ме: чытанне рэферата, даклад па асноўным пытанні, судаклад, да-
паўненне, папраўка, абагульненне. Тэма семінара з’яўляецца агульнай 
для ўсѐй групы студэнтаў. Звычайна кожны з іх рыхтуецца па кожным 
з разглядаемых  на семінары пытанняў. Выступленні і даклады, зроб-
леныя на семінары, абмяркоўваюцца. У выніку можа ўзнікнуць дыс-
кусія, што садзейнічае развіццю ў студэнтаў здольнасцей дакладна 
выкладаць свае думкі, быць пераканаўчымі ў спрэчцы. Падчас семіна-
ра выяўляюцца незразумелыя і недастаткова засвоеныя пытанні, якія 
ўдакладняюцца. Выкладчык кіруе семінарам, пры неабходнасці 
дапаўняе і выпраўляе студэнтаў. 
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Асновай для падрыхтоўкі студэнтаў да семінарскіх заняткаў з’яў-
ляецца распрацаваны кафедрай план заняткаў. У ім даюцца назвы ўсіх 
семінарскіх заняткаў з указаннем колькасці выдзеленых на іх разгляд 
гадзін, пералічваюцца вывучаемыя пытанні, асноўная і дадатковая 
літаратура. 

У падрыхтоўцы да заняткаў выдзяляюцца наступныя этапы. 
1. Падрыхтоўчы. Ён уключае азнаямленне з тэмай семінара, вы-

вучэнне зместу плана, вызначэнне аб’ѐму працы, выпрацоўку плана 
падрыхтоўкі. 

2. Засваенне асноўнага вучэбнага матэрыялу. Выкарыстоўваюцца 
канспект лекцыі і падручнік, які служыць у якасці ўдакладняючай 
крыніцы ведаў. 

3. Паглыбленне ведаў. Спачатку чытаецца найбольш важная спе-
цыяльная літаратура па тэме, пасля – дадатковая, у тым ліку энцыкла-
педыі. Па магчымасці праглядаецца Інтэрнэт. Пры гэтым робяцца вы-
піскі па кожным з разглядаемых пытанняў тэмы. Пажадана выпісваць 
таксама незразумелыя словы і выразы для таго, каб пазней удакладніць 
іх значэнне праз даведачную літаратуру або ў выкладчыка. 

4. Заключны этап. Пасля назапашвання матэрыялу важна асэн-
саваць яго, для чаго карысна прадумаць і скласці план выступлення па 
кожным з пытанняў разглядаемай тэмы. 

Семінар стане цікавым і карысным толькі тады, калі кожны студэнт 
падрыхтуецца да заняткаў настолькі добра, што ў яго ўзнікне жаданне 
выказаць свае меркаванні і падзяліцца сваімі думкамі.  

Да студэнтаў на семінарскіх занятках прад’яўляюцца наступныя 
патрабаванні. 

1. Абавязкова прыходзіць на заняткі падрыхтаванымі. 
2. Звяртацца за кансультацыяй да выкладчыка, калі ў працэсе пад-

рыхтоўкі ўзнікаюць складанасці. 
3. Быць актыўным, выказваць свае думкі, заўвагі, дапаўняць і ўда-

кладняць адказы таварышаў, задаваць ім пытанні. 
4. Пасля заняткаў з улікам выступленняў унесці неабходныя змены 

ў канспекты, спіс літаратуры. 
Пры падрыхтоўцы да выступлення на семінарскіх занятках важна 

прытрымлівацца агульных патрабаванняў. 
1. Скласці план выступлення, надаць яму стройную структуру. 
2. Дакладна і лаканічна выказваць думкі, сачыць за якасцю мовы. 
3. Творча выкарыстоўваць усе веды па дадзеным пытанні, набытыя 

з розных крыніц: кніг, лекцый, Інтэрнэта, з асабістага вопыту. 
4. Рабіць аргументаваныя, пераканаўчыя і дакладныя высновы. 
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5. Выступаючы з дапаўненнямі, не паўтараць ужо сказанае тава-
рышамі. Каб пазбегнуць паўтораў, неабходна быць уважлівым і адразу 
ж уносіць змены ў асабісты план выступлення. 

 

Праца над навуковай і вучэбнай літаратурай 

 
Пры рабоце над навуковай і вучэбнай літаратурай трэба выбраць з 

яе істотнае і неабходнае, апусціўшы другаснае і ўжо вядомае. Існуе 

шэраг агульных прыѐмаў работы з кнігай. Вось некаторыя з іх. 
1. Пры першым чытанні кнігі мэтазгодна пачынаць з папярэдняга 

азнаямлення з ѐй – прачытаць тытульны ліст, звярнуць увагу на 
прозвішча аўтара, дакладную назву кнігі, месца выдання, выдавецтва і 
год выдання. 

2. Затым карысна азнаѐміцца з анатацыяй выдавецтва на першым 
лісце кнігі, прагледзець загалоўкі, якія даюць агульнае ўяўленне аб 
структуры, змесце выдання і прынятай аўтарам сістэматызацыі 
матэрыялу. 

3. Потым пажадана прачытаць уводзіны, дзе фармулююцца задачы 
і метады выкладання. 

4. Перад чытаннем падручніка карысна прагледзець канспект 
адпаведнай лекцыі, што дазволіць вызначыць галоўнае і найбольш 
цікавае для вас у гэтым падручніку. 

Пры чытанні навуковай і вучэбнай літаратуры варта пры-

трымлівацца наступных правілаў: 

 чытаць яе заўсѐды з алоўкам і паперай для запісаў. Аднак пад-
крэсліваць алоўкам можна толькі ва ўласнай кнізе; 

 мець пад рукой неабходныя слоўнікі і даведнікі; 

 чытанне павінна быць актыўным, гэта значыць чытаннем мыс-
леннем, што дазволіць глыбока зразумець змест выдання і хутка за-
своіць яго; 

 прачытаўшы кнігу, карысна падумаць, чаму новаму яна навучыла; 

 важна звязваць новае з раней вывучаным, а для гэтага трэба 
знайсці яму адпаведнае месца ў агульнай сістэме сваіх ведаў, уменняў і 
навыкаў; 

 успрымаць змест з пазіцый асабістага жыццѐвага вопыту, падма-
цоўваючы яго ўжо вядомымі прыкладамі; 

 старацца самастойна разабрацца ў праблемах, якія могуць 
узнікнуць пры чытанні. 
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Каб атрыманыя пры чытанні веды былі глыбокімі і трывалымі, 
рэкамендуецца прытрымлівацца двух правілаў: дасканалае разуменне 

і трывалае засваенне прачытанага. 

Рэалізацыя першага правіла можа ажыццяўляцца наступным 

чынам. 
1. Глыбокае разуменне зместу кнігі заўсѐды пачынаецца з вылучэ- 

ння ў ім галоўнага, істотнага. А гэта тое, што найбольш поўна 
характарызуе матэрыял з пункту гледжання яго тэарэтычнай і прак-
тычнай значнасці для вывучаемай дысцыпліны і спецыяльнасці. 

2. Наступным крокам на шляху да глыбокага разумення прачы-
танага з’яўляецца выяўленне лагічных сувязяў паміж галоўнымі 
палажэннямі, якія ўтрымліваюцца ў тым або іншым раздзеле выдання. 
Да іх адносяцца, напрыклад, прычынна-выніковыя сувязі.  

3. Аднак неабходна выяўляць і іншыя лагічныя сувязі – па пада-
бенстве і адрозненнях, па супрацьлегласцях і ўзаемазалежнасцях і г. д. 
Параўноўваючы розныя з’явы, выяўляючы ў іх агульныя і спецы-
фічныя рысы і заканамернасці, можна глыбей унікнуць у сутнасць 
вывучаемага матэрыялу. Трэба разумець, што паміж тым матэрыялам, 
што вывучаецца сѐння, і тым, што вывучаўся ўчора, могуць і павінны 
існаваць нейкія сувязі. Выяўленне гэтых сувязяў якраз і дазваляе 
ўключаць новыя веды ў лагічную сістэму ўжо існуючых і тым самым 
забяспечваць трывалае і надзейнае разуменне новага матэрыялу. 

Рэалізацыя другога правіла – запамінання, як і разумення, – 
вельмі працаѐмкі працэс, таму важна навучыцца карыстацца прыѐмамі 
прадукцыйнага запамінання. Вось некаторыя з іх. 

1. Важнае значэнне для больш трывалага запамінання тэксту мае 
паўната ўспрыняцця. Калі чытаеш тэкст пра сябе, паўната ўспрыняцця 
будзе адной, калі ўслых, ды яшчэ робіш выпіскі найбольш важных 
навуковых палажэнняў, паўната ўспрыняцця будзе іншай, большай. 

2. Адным з важнейшых прыѐмаў запамінання з’яўляецца паўтор 
вучэбнага матэрыялу. Існуюць тры спосабы паўтарэння: а) канцэн-
траваны (не размеркаваны па часе), б) размеркаваны па часе і 
в) камбінаваны. 

Сутнасць канцэнтраванага спосабу ў тым, што паўторы ідуць адзін 
за другім, пакуль вучэбны матэрыял не запомніцца. Гэты спосаб пры-
мяняецца тады, калі матэрыял невялікі. 

Паўтор з размеркаваннем па часе прымяняецца ў тым выпадку, калі 
трэба запомніць дастаткова вялікі матэрыял. Сутнасць яго ў тым, што 
спачатку чытаецца поўны тэкст, пасля змест яго разбіваецца на лагіч-
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ныя часткі, вядзецца запамінанне кожнай з гэтых частак. Калі ўсе 
часткі замацоўваюцца ў памяці, тэкст пераказваецца цалкам. 

Камбінаваны спосаб запамінання сумяшчае ў сабе першыя два спо-
сабы. Ен прымяняецца тады, калі тэкст кнігі вялікі і складаны. 

Трэба ўзяць за правіла весці запісы пры чытанні любой навуковай і 
спецыяльнай літаратуры. Гэта садзейнічае лепшаму засваенню прачы-
танага, дае магчымасць захоўваць неабходныя матэрыялы ў зручным 
для карыстання выглядзе, скарачае час на пошук дадзенай крыніцы 
пры паўторным звароце да яе. 

Аднак запісы могуць быць рацыянальнымі толькі ў тым выпадку, 
калі выконваюцца агульнапрынятыя патрабаванні па іх вядзенні. Існуе 
шэраг практычных прыѐмаў, накіраваных на тое, каб запісы ў працэсе 
чытання займалі як мага менш часу, і на тое, каб імі можна было лѐгка 
карыстацца. Для гэтага трэба імкнуцца: па-першае, да лаканічнасці, па-
другое, да выкарыстання розных скарачэнняў і, па-трэцяе, да нагляд-
насці запісаў. Яны павінны быць размешчаны так, каб з іх дапамогай 
выяўляліся лагічныя сувязі і іерархія паняццяў. Рабіць гэта можна з 
дапамогай сістэмы загалоўкаў, падзагалоўкаў, а таксама шляхам 
падзелу тэксту на абзацы, падкрэсліванняў, нумарацыі і г. д. І нарэшце, 
практычная рэкамендацыя – запісы звычайна вядуцца на адной ста-
ронцы ліста. Пры гэтым паскараецца пошук і сістэматызацыя матэ-
рыялаў, захоўваецца магчымасць рабіць устаўкі ў тэкст. 

Наколькі існуюць розныя мэты і ўмовы чытання навуковай, вучэб-
най і спецыяльнай  літаратуры, настолькі могуць быць рознымі і віды 
тых запісаў, якімі гэта чытанне суправаджаецца. Асноўныя з іх – гэта 

план, канспект, тэзісы, рабочыя запісы. 
План – самы кароткі від запісаў. У ім толькі пералічваюцца пытан-

ні, адлюстраваныя ў кнізе. Складанне плана – важны этап самастойнай 
працы над кнігай, які дапамагае чытачу выявіць кола пытанняў, закра-
нутых у ѐй, устанавіць сувязь паміж часткамі, прывесці ў стройную 
сістэму прачытанае і трывала засвоіць яго. Складанню плана, як 
правіла, папярэднічае аналіз тэксту, вылучэнне ў ім складаных частак. 
У практыцы самастойнай работы з кнігай выкарыстоўваюцца розныя 
тыпы планаў. Просты – гэта структурны план. Ён адпавядае структуры 
вывучаемага твора. За аснову такога плана бярэцца пералік асноўных 
раздзелаў і параграфаў. Найбольш складаны – гэта план-канспект, які 
ўключае ў сябе, акрамя плана тэмы, пісьмовы пераказ прачытанага з 
доказамі і асабістымі рэмаркамі. Карыстаючыся планамі, можна лѐгка 
аднаўляць у памяці змест любога твора. 
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Самай разгорнутай формай запісаў з’яўляецца канспект. У ім 
у скарочаным выглядзе адлюстроўваецца сутнасць твора. Канспек-
таванне – неабходная ўмова правільнай арганізацыі самастойнай 
вучэбнай працы. Яно дапамагае выпрацоўваць навыкі стройнага, ла-
гічнага выкладання думак у пісьмовай форме, вучыць аналізаваць 
змест вывучаемай кнігі, вылучаць галоўнае. Без навыкаў канспекта-
вання немагчыма перайсці да стварэння ўласных навуковых тэкстаў. 

Канспект павінен быць добра аформлены. Запісы ў ім пажадана 
рабіць чарніламі і разборліва. У тэксце канспекта абавязкова павінны 
быць спасылкі на крыніцы. Гэта неабходна для таго, каб у любы час 
можна было праверыць адпаведнасць тэксту першакрыніцам. Трэба 
падкрэсліваць найбольш важныя палажэнні, вылучаць розныя па 
змесце раздзелы. Для падкрэслівання выкарыстоўваюцца каляровыя 
алоўкі, фламастары, маркѐры. Мэтазгодна рабіць абзацы і запісы так 
званымі ўступамі, калі важныя меркаванні запісваюцца з вызваленнем 
больш шырокага поля злева або справа. 

Найбольш распаўсюджанымі прыѐмамі канспектавання лічац-

ца наступныя: 
- тэкстуальнае – скарочаны даслоўны запіс усіх галоўных пала-

жэнняў, высноў і абагульненняў з мінімумам доказаў, выкладзеных у 
творы; 

- свабоднае – сціслы запіс найбольш істотных палажэнняў твора, 
выкладзеных сваімі словамі; 

- комплекснае – больш шырокая форма запісу, у якой выка-
рыстоўваецца некалькі відаў запісаў (план, тэзісы, ілюстрацыі, 
прыклады, доказы, цытаты і інш.), а таксама даецца аналіз прачытанага 
матэрыялу з улікам выкарыстання асноўнай і дадатковай літаратуры. 

Пры канспектаванні пажадана прытрымлівацца наступнай 

методыкі запісаў. 
1. Уважліва прачытаць тэкст, нічога не прапускаючы, засвоіць яго і 

пасля зрабіць запіс. Калі вы не можаце выкласці матэрыял сваімі сло-
вамі, значыць, матэрыял яшчэ не засвоены. 

2. Весці запісы дакладна, сцісла і зразумела. 
3. Размяшчаць запісы ў строгай паслядоўнасці, адпаведна логіцы 

кнігі ў цэлым, а таксама асобных яе раздзелаў і параграфаў. 
4. З мэтай удакладнення запісаў пакідаць палі, а іншы раз і цэлыя 

старонкі (на іх запісваюцца і асабістыя меркаванні). 
5. Кожную новую думку запісваць з чырвонага радка. 
Тэзісы каротка перадаюць асноўны змест кнігі. Гэта – яе асноўныя 

палажэнні. Для таго каб скласці тэзісы, патрабуецца дастаткова поўнае 
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засваенне зместу твора, дакладнае ўяўленне аб яго асноўнай ідэі і га-
лоўных палажэннях. 

Тэзісы складаюцца наступным чынам. Пасля папярэдняга азнаям-
лення тэкст чытаецца яшчэ раз. Пры гэтым ѐн падзяляецца на шэраг 
урыўкаў, якія адрозніваюцца нейкай адной галоўнай думкай. Далей, 
добра асэнсаваўшы вылучаныя ўрыўкі, фармулююць іх змест (асобныя 
палажэнні). Гэта і будуць тэзісы. Складанню тэзісаў можа папярэд-
нічаць складанне плана як прасцейшага віду запісаў. 

У саміх тэзісах не павінна ўтрымлівацца іх абгрунтаванне, аднак 
іншы раз бывае карысна пасля кожнага тэзіса ўнізе даць кароткі пе-
ралік тых фактаў, якія прыводзяцца аўтарам у пацвярджэнне сваіх па-
лажэнняў. 

Тэзісы бываюць наступных відаў: простыя, пабудаваныя без 
прыцягнення фактычнага матэрыялу; складаныя або разгорнутыя, з 
тлумачэннямі, аргументацыяй, доказамі; камбінаваныя, у якіх адны 
палажэнні аргументуюцца, іншыя ж даюцца без тлумачэнняў. 

Пад рабочымі запісамі разумеюць розныя дапаможныя занатоўкі, 
якія робяцца непасрэдна пры чытанні кнігі і выкарыстоўваюцца потым 
пры складанні планаў, канспектаў, тэзісаў. Даслоўныя выпіскі з тэксту 
называюцца цытатамі. Цытаты павінны заключаць у сабе закончаную 
думку і ў дакладнасці паўтараць аўтарскі тэкст. Асноўныя правілы 

цытавання заключаюцца ў наступным: 
1. Спачатку трэба асэнсаваць асноўныя палажэнні тэмы і толькі 

пасля цытаваць вытрымку. 
2. Цытата павінна адлюстроўваць закончаную думку аўтара. 
3. Не дапускаюцца ніякія скажэнні ў словах і сказах, прынятых у 

тэксце. 
4. Калі ў сярэдзіне цытаты прапускаюцца некаторыя ўводныя ска-

зы або асобныя словы, то замест іх ставіцца шматкроп’е; калі дапус-
каюцца пропускі не ў сярэдзіне сказа, а ў пачатку ці ў канцы, то шмат-
кроп’е ставіцца адпаведна пасля ўводных ці перад заключнымі двух-
коссямі. 

5. Цытаты павінны дакументавацца, гэта значыць утрымліваць 
спасылкі на крыніцу з указаннем аўтара твора, загалоўка, месца і года 
выдання, старонкі. 

Самастойная праца студэнтаў – творчы працэс, і кожны ўносіць у 
яго нешта сваѐ, індывідуальнае. Але ва ўсіх выпадках яна павінна 
насіць сістэмны і рэгулярны характар. Толькі тады праца прынясе 
плѐнныя вынікі. 
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Тэма  1. ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКІХ 

ЗЕМЛЯХ У IХ–ХIII стст. 

 

1. Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх зямель. 

Гісторыя засялення. 

2. Станаўленне ранніх дзяржаўных утварэнняў на беларускіх зем-

лях. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы і іх узаемаадносіны 

з Кіевам і Ноўгарадам. 

3. Духоўнае жыццѐ беларускіх зямель у IX–XIII стст. 

 

Важнейшыя падзеі 

 
100–40 тыс. гадоў да н. э. – з’яўленне чалавека на тэрыторыі 

Беларусі. 
100–35 тыс. гадоў да н. э. – 1,8 тыс. гадоў да н. э. – каменны век 

на тэрыторыі Беларусі. 
100–35 тыс. гадоў да н. э. – 10–9 тыс. гадоў да н. э. – эпоха 

палеаліту (старажытнага каменнага веку).  
9–5 тыс. гадоў да н. э. – эпоха мезаліту (сярэдняга каменнага веку). 
4–3 тыс. гадоў да н. э. – эпоха неаліту (новага каменнага веку). 
26–23 тыс. гадоў да н. э. – першыя стаянкі людзей на Беларусі каля 

в. Бердыж Чачэрскага раѐна і в. Юравічы Калінкавіцкага раѐна. 
1,8 тыс гадоў. да н. э. – VII cт. да н. э. – бронзавы век на тэры-

торыі Беларусі. 
VII–VІ стст. да н. э. – VIII cт. н. э. – жалезны век на тэрыторыі 

Беларусі. 
Канец IX ст. – утварэнне Кіеўскай Русі. 

862 г. – першае летапіснае ўпамінанне пра Полацк у «Аповесці 

мінулых гадоў». 

863 г. – складанне кірылічнай азбукі. 

960–976 гг. – княжанне ў Полацку першага гістарычна вядомага 

князя Рагвалода.  

980 г. – першае летапіснае ўпамінанне аб Тураве. 

988 г. – пачатак распаўсюджвання хрысціянства вялікім князем 

Уладзімірам Святаславічам. 

992 г. – заснаванне Полацкай епархіі. 

1005 г. – заснаванне Тураўскай епархіі. 

1037 г. – будаўніцтва ў Кіеве Сафійскага сабора. 

1044–1101 гг. – княжанне ў Полацку Усяслава Брачыслававіча 

(Чарадзея). 
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1054 г. – раскол хрысціянскай царквы на каталіцкую і праваслаў-

ную. 

1044–1066 гг. – у Полацку быў пабудаваны храм Святой Сафіі. 

1067 г. – бітва на Нямізе. Першае летапіснае ўпамінанне пра Менск 

у «Аповесці мінулых гадоў». 

1097 г. – Любечскі з’езд князѐў, які замацаваў спадчыннае ўладанне 

валасцямі і феадальную раздробленасць. 

1161 г. – ювелір Лазар Богша стварыў крыж для Спаскай царквы 

(крыж Еўфрасінні Полацкай), выдатны твор мастацтва. 

XI ст. – стварэнне Тураўскага Евангелля. Самая ранняя (з тых, што 

захаваліся) кніга, створаная на беларускіх землях. 

30-я гг. XII ст. – канчатковы распад Кіеўскай Русі на ўдзельныя 

княствы. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Брачыслаў – полацкі князь з 1003 па 1044 г., сын Ізяслава Уладзі-

міравіча, унук Рагнеды і Уладзіміра Святаславіча. Першы князь адро-

джанай полацкай дынастыі Рагвалодавічаў. Пашырыў межы Полацкага 

княства, далучыў землі паміж Заходняй Дзвіной і Дзясной, дзе зас-

наваў горад Браслаў. 

Еўфрасіння Полацкая (свецкае імя Прадслава) – полацкая князѐў-

на, унучка Усяслава Чарадзея, асветніца, ігумення манастыра св. Спаса 

ў Полацку, першая жанчына на Русі, якая была кананізавана ў святыя.  

Ізяслаў Уладзіміравіч – полацкі князь з 988 г., сын кіеўскага князя 

Уладзіміра і полацкай князѐўны Рагнеды. Узнавіў полацкую дынас-

тыю. Паводле летапіснай легенды, за заступніцтва за маці хлопчык 

Ізяслаў быў разам з ѐю адасланы бацькам на Полаччыну ў пабудаваны 

для іх г. Ізяслаў (цяпер г. Заслаўе пад Мінскам). Даследчыкі мяркуюць, 

што пры ім адбылося прыняцце хрысціянства на Полацкай зямлі, ство-

рана адно з першых епіскапстваў (991–992 гг.), уведзена пісьменства. 

Кірыла і Мяфодзій – славянскія асветнікі, стваральнікі славянскай 

азбукі, прапаведнікі хрысціянства. Кананізаваны праваслаўнай і ката-

ліцкай царквамі. Свята 11 мая старога стылю ў Балгарыі, а з 1986 г. у 

славянскіх рэспубліках былога СССР, у тым ліку ў Беларусі, адзнача-

ецца як дзень славянскага пісьменства і культуры (у 1990 г. агульна-

саюзныя ўрачыстасці адбываліся на Беларусі). У Мінскай Святадухаў-

скай царкве ѐсць прытвор Кірылы і Мяфодзія, дзейнічае Кірыла-

Мяфодзіеўскае брацтва. 
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Кірыла Тураўскі – епіскап, славуты пісьменнік, прапаведнік, цар-

коўны дзеяч, майстар аратарскай прозы. Захавалася каля 70 твораў 

К. Тураўскага розных жанраў: малітвы, павучанні, прытчы, каноны. 

Ужо ў пачатку ХІІІ ст. шанаваўся як святы (пра афіцыйную яго 

кананізацыю звестак няма).  

Лазар Богша – полацкі майстар ювелір ХІІ ст., вольны рамеснік. 

У 1161 г. стварыў па заказе полацкай князѐўны Еўфрасінні – шэдэўр 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі – крыж Еўфрасінні По-

лацкай. Крыж шасціканцовы (даўжыня 51 см), аснова яго драўляная. 

На пярэдняй і адваротнай плоскасці прымацавана па 11 залатых плас-

цін, аздобленых перагародчатымі каляровымі эмалямі з выявамі свя-

тых, каштоўнымі камянямі. Бакі крыжа абкладзены сярэбранымі паза-

лочанымі пласцінамі. На іх высечаны надпіс, у якім паведамляецца 

гісторыя стварэння рэліквіі, дата, імя майстра. Да 1941 г. зберагаўся ў 

Магілѐўскім краязнаўчым музеі, адкуль вывезены нямецка-

фашысцкімі захопнікамі. 

Рагвалод – першы гістарычна вядомы полацкі князь. Паводле 

летапісаў, прыйшоў «з-за мора». Заваяваў наўгародскія воласці, за што 

ў 980 г. быў забіты разам з жонкаю і двума сынамі наўгародскім 

князем Уладзімірам Святаславічам. 

Рагнеда – полацкая князѐўна, дачка князя Рагвалода. Пасля захопу 

Полацка вымушана была стаць жонкай князя Уладзіміра. Маці князѐў 

Ізяслава і Яраслава Мудрага. Пасля высылкі з Кіева на радзіму 

пастрыглася ў манахіні пад імем Анастасіі. 

Рурыкавічы – назва прадстаўнікоў правячай дынастыі ў княствах 

Кіеўскай Русі ў Х–ХІІІ стст. і княжацкіх родах, што паходзілі ад 

Рурыка. Мяркуецца, што родапачынальнік, варажскі князь Рурык, быў 

прызваны на княжанне наўгародцамі ў 862 г. 

Уладзімір Святаславіч – князь наўгародскі з 969 г., потым кіеўскі, 

брат Яраполка. Каля 980 г. захапіў Полацк і Кіеў. У 988–989 гг. увѐў на 

Русі хрысціянства як дзяржаўную рэлігію. У гады яго княжання Кіеў-

ская Русь дасягнула высокага палітычнага, эканамічнага і культурнага 

ўзроўню, былі наладжаны цесныя сувязі княства з Візантыяй, Бал-

гарыяй, Польшчай, заходнееўрапейскімі краінамі. У канцы княжання 

пачалі з’яўляцца прыкметы раздробленасці Кіеўскай Русі. Канані-

заваны праваслаўнай царквой. У народнай памяці застаўся шчодрым 

князем, якога ўслаўляюць быліны і называюць «Красное солнышко». 

Усяслаў Брачыслававіч – князь полацкі з 1044 г. Змагаўся з 

кіеўскімі князямі за самастойнасць і незалежнасць Полацкага княства, 
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у час Кіеўскага паўстання 1068–1069 гг. 7  месяцаў быў вялікім князем 

кіеўскім. У гады яго княжання Полацкая зямля дасягнула найвы-

шэйшай магутнасці. Пабудаваў Полацкі Сафійскі сабор. За рашучасць, 

розум і энергію празваны Чарадзеем. 

Яраслаў Уладзіміравіч (Яраслаў Мудры) – князь растоўскі (987–

1010 гг.), князь наўгародскі (1010–1034 гг.), вялікі князь кіеўскі (1016–

1018 гг., 1019–1054 гг.). Яраслаў Уладзіміравіч – сын хрысціцеля Русі 

князя Уладзіміра Святаславіча (з роду Рурыкавічаў) і полацкай кня-

зѐўны Рагнеды Рагвалодаўны, бацька, дзед і дзядзька многіх кіраў-

нікоў Еўропы. Пры хрышчэнні быў названы Георгіем. Увайшла ў гіс-

торыю складзеная пры Яраславе «Руская праўда», якая стала першым 

вядомым зборам законаў на Русі. 

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

Агіяграфічная літаратура («Жыціі») – апісанні жыцця і подзвігаў 

людзей, прылічаных хрысціянскай царквой да ліку святых. Падзя-

лялася на біясы (непасрэдныя апісанні жыцця), марцірыі (пакут-

ніцтвы), у каталікоў таксама вылучаліся транслатэоны (апісанні пера-

носу рэшткаў святых). 

«Аповесць мінулых часоў» – помнік усходнеславянскага лета-

пісання, створаны людзьмі блізкімі да кіеўскіх князѐў. Меў тры рэдак-

цыі, у якіх пададзена гісторыя Русі ад 852 року да 1110 уключна. 

Збярогся ў розных летапісных зводах (найбольш поўная рэдакцыя ў 

Іпацьеўскім і Лаўрэнцеўскім спісах). «Аповесць мінулых часоў» 

значна паўплывала на развіццѐ ўсходнеславянскага летапісання. У 

наступны час яна ўключалася амаль ва ўсе мясцовыя летапісы ў якасці 

своеасаблівых уводзінаў. 

Балты – група індаеўрапейскіх плямѐн і народаў, якія гавораць ці 
гаварылі на балтыйскіх мовах або іх дыялектах, умоўная гістарычная 

назва продкаў сучасных літоўцаў і латышоў. Да прыходу славян 

пражывалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 

«Балцкая канцэпцыя» – тэорыя паходжання беларускага этнасу, 

распрацаваная расійскім навукоўцам В. Сядовым. Сцвярджае, што 

змяшэнне славянаў з балтамі прывяло да з’яўлення беларускай народ-

насці. З’яўляецца адной з альтэрнатыўных канцэпцый побач з фіна-

ўгорскай (І. Ласкоў), крывіцка-дрыгавіцка-радзіміцкай (Я. Карскі) і 

старажытнарускай (Я. Карнейчык). 
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Варагі – назва скандынаваў у Візантыйскай Імперыі, пазней на 

Русі. 

Веча – народны сход у старажытнай і сярэдневяковай Русі і на 

Беларусі, орган дзяржаўнай улады (разам з князем) у асобных княст-

вах. Найбольш звестак пра веча на Беларусі захавалася ў Полацкай 

зямлі. У перыяд феадальнай раздробленасці (канец ХІ–ХІІ стст.) роля 

веча значна ўзрасла. На ім вырашаліся пытанні вайны і міру, закана-

даўства, заключэння дагавароў. Веча магло запрашаць і выганяць кня-

зѐў. Збіралі па меры неабходнасці, па ініцыятыве князя, пасаднікаў ці 

гарадскога насельніцтва. Правам удзелу ў вечы карысталіся паўна-

праўныя вольныя мужчыны, што мелі нерухомую маѐмасць у горадзе. 

Воласць – 1) сукупнасць зямельных уладанняў, якія належылі ад-

ной асобе, на Русі і ў ВКЛ; 2) адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзін-

ка на Русі і ў ВКЛ, населеная сялянамі-даннікамі.  

Дружына – ваенная арганізацыя на чале з князем. 

Дрыгавічы – адно з племянных аб’яднанняў усходніх славян, якое 

лакалізавалася на тэрыторыі сучаснай паўднѐвай Беларусі і пражывала 

там на працягу ІХ–ХІІ ст. На тэрыторыі, заселенай дрыгавічамі, узнік-

ла Тураўскае княства. Характэрныя племянныя адзнакі: вялікія медныя 

або сярэбраныя пацеркі, аздобленыя зерню – напаяныя на паверхню 

пацерак дробныя сярэбраныя шарыкі; скроневыя кольцы-завушніцы з 

круглага дроту, на якіх замацаваны па тры металічныя пацеркі не-

вялікіх памераў.  

Дынастыя – рад правячых манархаў з аднаго роду (напрыклад, 

Рурыкавічы, Рагвалодавічы). 

Евангелле – раннехрысціянскі твор, у якім расказваецца аб жыцці 

Іісуса Хрыста. 

Канцэпцыя – (лац. conceptio – разуменне, сістэма) – пэўны спосаб 

разумення, трактоўкі якіх-небудзь з’яў, асноўны пункт гледжання, 

кіруючая ідэя для іх асвятлення; сістэма поглядаў на з’явы ў свеце, у 

прыродзе, у грамадстве; канструктыўны прынцып у навуковай, мастац-

кай, тэхнічнай, палітычнай і іншых відах дзейнасці; комплекс 

поглядаў, звязаных паміж сабой, і якія вынікаюць адзін з другога, 

сістэма шляхоў вырашэння абранай задачы. 

Кіеўская Русь – раннефеадальная старажытнаруская дзяржава 

ўсходніх славян. Склалася ў другой палове ІХ – першай палове Х ст. 

Сталіца – Кіеў. Існавала як адносна адзіная дзяржава да пач. ХІІ ст. 

Займала тэрыторыю ад Прычарнаморскіх стэпаў да Паўночнай Дзвіны, 

ад Днястра і Заходняга Буга да Волга-Окскага міжрэчча. 
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Князь – кіраўнік дзяржаўнага ўтварэння (у славян – княства, 

землі). На Русі старэйшы з князѐў называўся вялікім князем, а 

астатнія – удзельнымі князямі. 

Крывічы – адно з племянных аб’яднанняў усходніх славян, якое 

пражывала ў басейне Верхняга Дняпра, Заходняй Дзвіны, Волгі, на 

поўдні Чудскага возера. У канцы І тыс. да н. э. распалася на тры гру-

пы: полацкую, смаленскую і пскоўскую. У канцы Х ст. на тэрыторыі 

рассялення полацкіх крывічоў склалася Полацкае княства. Харак-

тэрныя племянныя адзнакі: бранзалетападобныя драцяныя скроневыя 

кольцы з завязанымі канцамі і шкляныя залачоныя пацеркі, пярсцѐнкі, 

шыйныя грыўні. 

Монатэізм (грэч. monos – адзін + theos – бог) – сістэма рэлігійных 

вераванняў, заснаваная на ўяўленні пра адзінага Бога (адзінабожжа) у 

адрозненне ад політэізму (многабожжа). Монатэізм – характэрная 

асаблівасць хрысціянства, іудаізму і ісламу. 

Натуральны ўклад – гаспадарка, у якой усѐ неабходнае выраб-

ляецца і спажываецца самім уладальнікам. Пры ім грамадства склада-

лася з патрыярхальных сялянскіх сем’яў, сельскіх абшчын, феадаль-

ных памесцяў, якія выконвалі ўсе віды гаспадарчых работ. Існавала 

пераважна ў першабытнаабшчынным грамадстве, пры рабаўладальніц-

тве і феадалізме, калі грамадскі падзел працы быў слаба развіты. У ся-

лянскай гаспадарцы Беларусі панаваў да сярэдзіны ХІХ ст. 

Павіннасць – прымусовыя асабістыя і маѐмасныя абавязкі насель-

ніцтва на карысць дзяржавы, феадалаў і царквы. Падатковай адзінкай у 

сельскай мясцовасці была абшчына. Унутры яе павіннасці размяркоў-

валіся па дворышчах, дымах (назва сялянскай гаспадаркі на Русі). 

Пагост – тэрмін, распаўсюджаны ў старажытнарускіх крыніцах, які 

на працягу Х–ХVІІІ стст. меў рознае значэнне. Першапачаткова па-

гостам называлі цэнтр сельскай абшчыны і месца збору даніны. Пас-

тупова ім сталі называцца адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, 

якія складаліся з некалькіх паселішчаў, а таксама цэнтральнае пасе-

лішча гэтай акругі. З распаўсюджваннем на Русі хрысціянства ў па-

гостах будаваліся цэрквы, пры якіх знаходзіліся могілкі. 

Політэізм (грэч. poli – мноства + theos – бог) – многабожжа, вера ў 

некалькіх або многіх багоў. Узнік у перыяд распаду першабытнай аб-

шчыны на аснове адухаўлення і персаніфікацыі стыхійных сіл і розных 

з’яў прыроды, шанавання разрозненных духаў родаплемянных рэлігій. 

Політэістычнымі былі рэлігіі старажытных егіпцян, грэкаў, рымлян і 

іншых народаў, у тым ліку і славян.  
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Радзімічы – адно з племянных аб’яднанняў усходніх славян, якое 

пражывала ў міжрэччы Дняпра і Дзясны па цячэнні Сожа і яго прыто-

ках. Характэрныя племянныя адзнакі: бронзавыя або сярэбраныя скро-

невыя кольцы (7-прамянѐвыя і 7-лапчатыя), у жаночым касцюме выка-

рыстоўвалі дробны бісер, золаташкляныя пацеркі і падвескі, якія сім-

валізавалі нябесныя свяцілы. 

Раннефеадальная дзяржава – дзяржава, якая ўтварылася на пачат-

ковай стадыі развіцця феадалізму і характарызуецца несфарміраванымі 

інстытутамі дзяржаўнай улады. 

Славяне – індаеўрапейская група народаў, найбуйнейшая ў Еўро-

пе. У сярэдзіне І тыс. да н. э. пачынаецца працэс рассялення славян са 

сваѐй гістарычнай «прарадзімы» (хутчэй за ўсѐ басейна Одэра і Дняп-

ра) на прасторах Еўропы, на якіх жыло рознае мясцовае насельніцтва. 

У выніку этнічная і моўная супольнасць славян паступова падзяляецца 

на тры групы: усходнія (беларусы, рускія, украінцы), заходнія (палякі, 

чэхі, славакі, лужычане) і паўднѐвыя (балгары, сербы, харваты, 

македонцы, чарнагорцы, баснійцы-мусульмане). Масавае славянскае 

засяленне Беларусі распачалося ў VІ ст. і доўжылася да X–XІ стст. Ас-

ноўны масіў славянства тут склалі дрыгавічы, крывічы і радзімічы. 

Сярэднія вякі, Сярэднявечча – назва эпохі паміж старажытнасцю 

(антычнасцю) і Адраджэннем. Храналагічныя межы – ад канца IV–V 

да сярэдзіны XV – пачатку XVI стст. У межах гэтай эпохі вылучаюць 

тры перыяды: раннія сярэднія вякі – канец IV–XI стст.; высокія сярэд-

нія вякі – XI – першая палова XIII стст. і познія сярэднія вякі – другая 

палова XIII – пачатак XVI стст. Асноўныя прыкметы Сярэднявечча: 

перавага аграрнага сектара над гандлѐвым і прамысловым; панаванне 

натуральнай гаспадаркі, нязначная роля гарадоў; моцная роля царквы і 

высокая ступень ідэалагізацыі грамадства (рэлігійнасць); іерархічная 

структура грамадства і сістэма васалітэту; панаванне буйнай 

зямельнай уласнасці, якая знаходзілася ў руках класа феадалаў, 

умоўны характар феадальнай уласнасці на зямлю; своеасаблівы статус 

сялян, якія не з’яўляліся ўласнікамі зямлі, а былі яе трымальнікамі на 

розных умовах. 

Феадалізм (лац. feodum – уладанне) – грамадскі лад, які заснаваны 

на прыватнай уласнасці на зямлю і эксплуатацыі асабіста залежных ся-

лян. На тэрыторыі Беларусі, Расіі і Украіны існаваў на працягу ІХ–

ХІХ стст. 

Фіна-угры – фіна-ўгорскія народы – група народаў, якія размаў-

ляюць на фіна-ўгорскіх мовах і жывуць у Заходняй Сібіры, Цэнтраль-
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най, Паўночнай і Усходняй Еўропе. Да пачатку Сярэднявечча падзяля-

ліся на мноства плямѐнаў і племянных груповак (эстонцы, фіна-суомі, 

лівы, карэлы і г. д.) 

Фрэска (іт. affresco – свежы) – жывапіс па сырой тынкоўцы, адна з 

тэхнік сценных роспісаў. Пры высыханні вапны, што ўтрымліваецца ў 

тынкоўцы, утвараецца тонкая празрыстая кальцыевая плѐна, якая ро-

бiць фрэску даўгавечнай. У цяперашні час тэрмінам «фрэска» могуць 

называць любы сцянны жывапіс, незалежна ад яе тэхнікі. 

Хрысціянства – адна з сусветных рэлігій. Узнікла ў I ст. н. э. ва ўс-

ходніх правінцыях Рымскай імперыі. Асноўныя напрамкі хрысці-

янства: праваслаўе, каталіцызм, пратэстантызм. 

Шлях «з вараг у грэкі» – водны (марскі і рачны) шлях у сярэдня-

веччы са Скандынавіі праз Усходнюю Еўропу ў Візантыю. Ён ішоў з 

Варажскага (Балтыйскага) мора па рацэ Няве і Ладажскім возеры, 

затым па рацэ Волхаў у Ільменскае возера, далей па рацэ Ловаць, 

затым волакам у Днепр. Найбольшае значэнне меў у X – першай трэці 

XI стст. 

Эпіграфіка – спецыяльная гістарычная дысцыпліна, якая займаец-

ца даследаваннем старажытных надпісаў. 

Этнас (грэч. ethnos – племя, народ) – устойлівая супольнасть лю-

дзей, якая склалася гістарычна на пэўнай тэрыторыі і характарызуецца 

агульнасцю мовы, культуры, побыту, рыс псіхікі і самасвядомасці, 

адлюстраванай у адзінай назве (этноніме). 

Язычніцтва (паганства, лац. paganus – язычнік) – агульны тэрмін 

для абазначэння старажытных вераванняў і культаў. Для яго ха-

рактэрна: вера ў шматлікіх багоў, абагаўленне розных прыродных сіл і 

стыхій, перакананне ў рэальным існаванні душы, добрых і злых духаў 

(анімізм), вера ў цудадзеную сілу асобных матэрыяльных прадметаў  

(фетышызм), уяўленні пра роднасць паміж людзьмі і пэўным відам 

жывѐл, раслін (татэмізм) і магічныя дзеянні. Найбольш паважанымі 

язычніцкімі багамі славянскіх плямѐн былі Пярун (бог грому і 

маланкі), Вялес (бог жывѐлагадоўлі), Сварог (бог неба) і яго сын 

Дажбог (бог сонца). 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Назавіце асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага этнасу. 

2. Якія асаблівасці дзяржаваўтваральных працэссаў на ўсходне-

славянскіх землях? 
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3. Што ўяўляла сабой палітычная сістэма Полацкага і Тураўскага 

княстваў? 

4. Вызначыце значэнне полацкай духоўнай спадчыны ў фармі-

раванні беларускай культуры. 

5. У сувязі з якой падзеяй упершыню ў летапісах згадваецца 

Менск? 

6. Як паўплывала распаўсюджанне хрысціянскай рэлігіі на духоў-

нае жыццѐ ўсходніх славян? 
 

Тэма 2. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ 

БЕЛАРУСКАГА ЭТНАСУ 

 

1. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі 

Беларусі ў ХІV–ХVІІІ стст. Роля праваслаўнай царквы ў кансалідацыі 

беларускага этнасу. Уплыў каталіцтва і ўніяцтва. 

2. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў 

эпоху Адраджэння і Асветніцтва. Роля і месца беларускай культуры ў 

еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе (XIV–XVIII стст.)  

 

Важнейшыя падзеі 

 

Сярэдзіна XII ст. – пачатак будаўніцтва мураванага Навага-

родскага замка – рэзідэнцыі вялікіх князѐў літоўскіх. 

1271–1288 гг. – будаўніцтва Камянецкай вежы дойлідам Алексам. 

Першая палова XIV ст. – будаўніцтва замкаў-кастэляў у Лідзе і 

Крэве. 

XIII–XIV стст. – у Беларусі перапісаны Евангеллі: Полацкае, Лаў-

рышаўскае, Мсціслаўскае, Друцкае. 

1415 г. – Рыгор Цамблак абраны першым мітрапалітам ВКЛ. 

Рэзідэнцыя яго знаходзілася ў Навагародку. 

1446 г. – стварэнне беларуска-літоўскага летапісу – аднаго з пер-

шых летапісных зводаў па гісторыі ВКЛ. 

1468 г., 29 лютага – выдадзены Судзебнік Казіміра – першы збор 

законаў Вялікага Княства Літоўскага. 

1470 (?) – 1538 (?) гг. – жыццѐ і дзейнасць Міколы Гусоўскага – 

паэта-гуманіста, дзеяча эпохі Адраджэння, прадстаўніка новалацінскай 

усходнееўрапейскай школы.  

1471–1472 гг. – пабудова ў в. Ішкалдзь Баранавіцкага раѐна Троіц-

кага касцѐла – помніка архітэктуры беларускай готыкі. 

Каля 1487 г. – стварэнне Радзівілаўскага летапісу. 
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Каля 1490 – каля 1551 гг. – жыццѐ і дзейнасць Францыска Скары-

ны, заснавальніка беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання. 

1506–1510 гг. – будаўніцтва Мірскага замка Юрыем Ільінічам. 

1517 г., 6 жніўня – пачатак выдавецкай дзейнасці Францыска 

Скарыны ў Празе (да 1519 г. выдадзены 23 кнігі Бібліі). 

1520-я гг. – стварэнне «Хронікі Вялікага Княства Літоўскага і Жа-

мойцкага» – помніка беларускага летапісання. 

Пачатак XVI ст. – будаўніцтва царквы-крэпасці ў вѐсцы Мура-

ванка Шчучынскага раѐна. 

1521–1523 гг. – стварэнне паэтам-лаціністам Міколам Гусоўскім 

паэмы «Песня пра зубра». 

1522 г. – адкрыццѐ Францыскам Скарынам друкарні і Вільні і вы-

данне ім «Малой падарожнай кніжкі». 

1529, 1566, 1588 гг. – выданне трох рэдакцый Статута ВКЛ – збору 

законаў феадальнага права, выдадзенага на беларускай мове. 

1530–1593 гг. – жыццѐ і дзейнасць Сымона Буднага, дзеяча Рэфар-

мацыі ў Беларусі, філосафа, гуманіста, кнігавыдаўца (працягваў трады-

цыі Ф. Скарыны). У 1562 г. выдаў «Катэхізіс» у Нясвіжы. 

Каля 1540 – каля 1604 гг. – жыццѐ і дзейнасць Васіля Цяпінскага 

(радавое прозвішча Амельяновіч) – радыкальнага дзеяча Рэфармацыі, 

кнігавыдаўца, гуманіста. 

1577–1633 гг. – жыццѐ і дзейнасць Льва Сапегі – дыпламата, палі-

тычнага і грамадскага дзеяча ВКЛ, рэдактара і натхняльніка става-

рэння Статута ВКЛ. 

1583 г. – пачатак будаўніцтва мураванага Нясвіжскага замка 

паводле праекта тальянскага архітэктара Джавані Бернардоні. Пад яго 

кіраўніцтвам у горадзе збудаваны фарны касцѐл (1587–1593 гг.) 

1543 г. – у Гродна заснавана «Літоўская капэла» – адзін з найбольш 

ранніх аркестравых калектываў у Беларусі. 

1553 г. – брэсцкі стараста Мікалай Радзівіл Чорны заснаваў у 

Брэсце кальвінскі збор і першую ў Беларусі друкарню. 

1563 г. – у Брэсцкай друкарні надрукавана «Біблія» («Брэсцкая 

біблія», «Радзівілаўская біблія») – адно з самых поўных тагачасных 

выданняў «свяшчэннага пісання». 

1568 г. – пачатак дзейнасці Заблудаўскай друкарні (маѐнтак Заблу-

дава Гродзенскага павета), заснаванай Іванам Фѐдаравым і Пятром 

Мсціслаўцам (існавала да 1570 г.). 

1583 г. – у Нясвіжы на месцы драўлянага закладзены мураваны 

замак. 
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1593 г. – у друкарні братоў Мамонічаў выдадзены «Буквар», адзін з 

першых у Беларусі. 

1569 г., 1 ліпеня – падпісанне Люблінскай уніі – пагаднення аб 

дзяржаўна-палітычным саюзе ВКЛ з Польшчай, паводле якога 

ўтварылася федэратыўная дзяржава – Рэч Паспалітая. 

1596 г. – Берасцейская царкоўная унія, стварэнне ўніяцкай царквы 

на тэрыторыі Беларусі і Украіны. 

Каля 1603 г. – беларускім гравѐрам Тамашам Макоўскім выгра-

віравана першая дакладная карта Вялікага Княства Літоўскага (захава-

лася 2-е выданне, 1613, Амстэрдам, друкарня Блау). 

1696 г. – пастанова ўсеагульнай канферэнцыі саслоўяў Рэчы Паспа-

літай аб забароне пісаць дзяржаўныя дакументы на беларускай мове 

ў ВКЛ. 

1738 г. – адкрыццѐ ў мястэчку Урэчча (Любанскі раѐн) шкломану-

фактуры (дзейнічала да 1846 г.). 

1775 г. – закладка ў Гродне батанічнага саду (першага ў Беларусі). 

1776–1783 гг. – выданне «Газеты Гродзенскай» – першага перыя-

дычнага выдання Беларусі. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Агінскі Міхаіл Казімір – палітычны дзеяч ВКЛ і Рэчы Паспалітай. 

У Слоніме пабудаваў некалькі прадпрыемстваў, друкарню. Па яго 

ініцыятыве і на яго сродкі быў пабудаваны Агінскі канал. Заснаваў 

тэатр і капэлу, якія мелі еўрапейскую славу. Музыкант-віртуоз, аўтар 

музычных і літаратурных твораў. 

Бернардоні Я. М. – італьянскі архітэктар. Па яго праекце быў 

пабудаваны першы ў Цэнтральнай і Паўночнай Еўропе касцѐл у стылі 

барока ў Нясвіжы (канец XVI ст.). Таксама прымаў удзел у праек-

таванні Нясвіжскага мураванага палацава-замкавага комплексу, які ў 

пачатку XVII ст. атрымаў назву «маленькая Варшава» і нават 

«маленькі Парыж». 

Будны С. – асветнік, гуманіст, рэлігійны рэфарматар, філосаф, 

кнігавыдавец. Паходзіў з сям’і дробнага шляхціца. Быў адным з самых 

адукаваных людзей свайго часу, скончыў Кракаўскі ўніверсітэт. 

У 1562 г. заснаваў у Нясвіжы друкарню, пры якой была, дарэчы, і 

паперня. У Нясвіжскай друкарні С. Будны (разам з М. Кавячынскім і 

Л. Крышкоўскім) выдае кнігу «Катэхізіс». Потым Будны друкаваў 

творы ў Бярэсці, Лоску, Вільні. Там ѐн выказваў свае меркаванні па 
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праблемах веры, аб «мірскім» прызначэнні чалавека, аб дзяржаўнай 

уладзе. 

Валовіч Я. Б. – вядомы дзяржаўны і грамадскі дзеяч ВКЛ. Адзін з 

лідараў апазіцыі Люблінскай уніі 1569 г. Яго падтрымкай як мецэната 

карысталіся вядомыя гуманісты-рэфарматары С. Будны, В. Цяпінскі. 

Пад яго і Л. Сапегі кіраўніцтвам быў падрыхтаваны Статут ВКЛ 

1588 г. 

Гусоўскі М. – заснавальнік новалацінскай рэнесансавай паэзіі ВКЛ. 

У 1518 г. у складзе польска-літоўскай дыпламатычнай місіі трапіў у 

Рым, дзе стварыў свой лепшы твор – ліра-эпічную паэму «Песня пра 

зубра», якая была выдадзена ў 1523 г. у Кракаве. 

Доўнар-Запольскі М. В. – гісторык, у канцы 1880-х гг. выступіў з 

ідэяй аб самабытнасці беларускага этнасу і яго праве на самастойную 

палітычную будучыню. 

Капіевіч І. – ураджэнец Мсціслаўшчыны. Па даручэнні Пятра I у 

1699 г. у Амстэрдаме падрыхтаваў і выдаў першы дапаможнік па 

матэматыцы на рускай мове. У Маскве выдаў першыя рускамоўныя 

падручнікі па граматыцы, рыторыцы і інш. Усяго ім напісана і над-

рукавана больш за 20 кніг. 

Кунцэвіч І. – уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай. Насаджаў 

уніяцтва на Беларусі гвалтоўнымі метадамі, за што быў забіты гара-

джанамі пад час Віцебскага паўстання 1623 г. За забойства архі-

епіскапа 19 чалавек было прыгаворана да пакарання смерцю, а Віцебск 

пазбаўлены магдэбургскага права. Кунцэвіч быў кананізаваны ката-

ліцкай царквой. 

Лышчынскі К. – шляхціц з Берасцейшчыны, аўтар твора «Аб неіс-

наванні Бога». Згодна з прысудам соймавага суда Рэчы Паспалітай быў 

абезгалоўлены і спалены на вогнішчы. 

Макоўскі Т. – стварыў у пачатку XVII ст. першую карту ВКЛ, якая 

ўключала звесткі аб беларускіх землях. 

Мамонічы Кузьма і Лукаш – грамадскія дзеячы і беларускія 

друкары. Заснавалі друкарню ў Вільні, якая працавала з сярэдзіны 

1570-х па 1623 гг. Тут быў выдадзены Статут 1588 г. на стара-

беларускай мове, а ў 1614 г. – на польскай. Друкаваліся пастановы сой-

маў і іншыя заканадаўчыя акты. 

Пацей І. – царкоўны і дзяржаўны дзеяч Вялікага Княства Літоў-

скага, пісьменнік-палеміст. 3 1599 г. уніяцкі Мітрапаліт Кіеўскі і Усяе 

Русі. Аўтар палемічных твораў на старабеларускай і польскай мовах у 

абарону царкоўнай уніі. І. Пацей адзін з першых у гісторыі нацыя-
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нальнай публіцыстычнай літаратуры сфармуляваў ідэю роўнасці 

грамадзянскіх і палітычных правоў для людзей свецкага і духоўнага 

станаў. 

Пачобут-Адляніцкі М. – вядомы вучоны-прыродазнаўца, выха-

дзец з гродзенскай шляхты. Быў рэктарам Галоўнай школы ВКЛ 

(з 1796 г. – галоўнай Віленскай школы). Вывучаў планету Меркурый, 

адкрыў невядомае сузор’е, вызначыў каардынаты многіх пунктаў у 

Беларусі і Літве. 

Полацкі С. (Самуіл Пятроўскі-Сітняновіч) – першы прафесійны 

пісьменнік і кнігадрукар, ураджэнец Полацка. У Кіеве былі напісаны 

яго першыя паэтычныя творы, што дайшлі да нашых дзѐн, пазначаны 

1648 г. «Канон» і «Акафіст». Быў настаўнікам царскіх дзяцей у Маск-

ве, у тым ліку будучага імператара Пятра I, для якога надрукаваў у 

1679 г. «Буквар языка славенска». У 1680 г. выдаў «Псалтыр рыф-

матворны». У канцы 70-х гг. ХVII ст. арганізаваў друкарню ў мас-

коўскім Крамлі. Па яго ініцыятыве была адкрыта першая ў Маскве 

вышэйшая адукацыйная ўстанова – Славяна-грэкалацінская акадэмія. 

У 1672 г. стварыў першы ў Расіі тэатр. 

Радзівіл Мікалай Чорны – дзяржаўны і рэлігійны дзеяч, мецэнат 

навукі і культуры. Мікалаем Радзівілам былі заснаваны друкарні ў Бе-

расці і Нясвіжы. Пад яго апекай тварылі славутыя царкоўныя дзеячы, 

пісьменікі, паэты, кампазітары. 

Радзівіл Міхаіл Казімір «Рыбанька» – гетман вялікі літоўскі з ро-

ду Радзівілаў, уладальнік Нясвіжскага замка (і ардынацыі). Сын вялі-

кага канцлера Караля Станіслава Радзівіла. Разам з жонкай Уршуляй 

арганізаваў тэатр, музычную, вакальную і балетную школы, а таксама 

аркестр народных інструментаў. 

Радзівіл Францішка Уршуля – пісьменніца, першая жанчына-

драматург ва Усходняй Еўропе, заснавальніца аднаго з найбольш вя-

домых прыгонных тэатраў Беларусі, дзе ставіла спектаклі паводле 

сваіх п’ес. 

Рымша А. – вялікалітоўскі-панегірыст паэт другой паловы XVI ст., 

пісаў на старабеларускай, польскай і лацінскай мовах. Быў адным з 

самых шматмоўных пісьменнікаў. Аўтар вершаў на старабеларускай 

мове – «Храналогіі» і трох эпіграм на гербы вялікалітоўскіх магнатаў. 

Сапега Л. І. – палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ, канцлер (1589–

1623), гетман (1623–1633), адзін з арганізатараў трыбунала ВКЛ 

1581 г. і складальнікаў Статута ВКЛ 1588 г. У сваѐй палітыцы адстой-

ваў суверэнітэт ВКЛ у складзе федэратыўнай Рэчы Паспалітай, 
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выступаў супраць права польскай шляхты набываць у княстве маѐнткі 

і пасады. 

Семяновіч К. – ураджэнец ВКЛ, вынаходнік многаступеньчатых 

ракет. З’яўляецца папярэднікам Э. Цыялкоўскага і С. Каралѐва, дзя-

куючы працам якіх чалавек пачаў асваенне космасу. У 1650 г. у 

Амстэрдаме выдаў кнігу «Вялікае мастацтва артылерыі», якая стала 

падручнікам для гарматчыкаў усяго свету. 

Скарга (Павенскі) П. – царкоўна-рэлігійны і палітычны дзеяч 

Рэчы Паспалітай, у 1579–1584 гг. – першы рэктар Віленскай езуіцкай 

акадэміі, ініцыятар і прапагандыст Берасцейскай уніі. Прыхільнік моц-

най цэнтралізаванай дзяржавы. Палітычным ідэалам лічыў тэакратыю, 

пад якой разумеў кіраванне царкоўнай улады пры дапамозе караля.  

Скарына Ф. – беларускі першадрукар. 6 жніўня 1517 г. выдаў у 

Празе «Біблію» на царкоўнаславянскай мове ў беларускай рэдакцыі. 

Усяго было выпушчана 23 ілюстраваныя біблейскія кнігі. 

Сматрыцкі М. – вядомы грамадска-палітычны і праваслаўны 

дзеяч, пісьменнік. Аўтар «Граматыкі» (1619 г.), якая выкарыстоўвалася 

ў Польшчы, Літве і Расіі. Займаўся педагагічнай дзейнасцю ў права-

слаўных брацкіх школах Вільні, Мінска, Кіева. 

Собаль С. – беларускі асветнік. Надрукаваў буквар у 1631 г. у 

Куцейне (цяпер у межах г. Орша) і ў 1636 г. у Магілѐве. 

Тызенгаўз А. – дзяржаўны і грамадскі дзеяч ВКЛ, мецэнат, прад-

стаўнік эпохі Асветніцтва. Заснаваў шэраг мануфактур, на якіх выка-

рыстоўваліся новыя тэхналагічныя прыѐмы. У прадмесцях Гродна 

дзейнічалі мануфактуры: суконная, баваўняная, палатняная, карун-

кавая, панчошная, капялюшная, карэтная, жалезных і медных вырабаў 

і інш. Заснавальнік тэатра, тэатральна-музычнай школы, друкарні ў 

Гродне, ініцыятар выдання «Газеты Гродзеньскай» (1776 г.). 

Храптовіч І. – актыўны дзеяч асветніцкага руху, рэфарматар. Арга-

нізаваў у маѐнтку Шчорсы ўзорную сельскагаспадарчую абшчыну, 

якая стала вядома далѐка за межамі Беларусі, а таксама вялікую біблія-

тэку, у якой змяшчалася звыш 10 тыс. кніг. 

Цяпінскі В. – беларускі гуманіст, рэфармацыйны дзеяч, кнігавыда-

вец, пісьменнік. Прадаўжальнік гуманістычных і патрыятычных тра-

дыцый Ф. Скарыны і С. Буднага. У маѐнтку Цяпіна заснаваў друкарню, 

дзе выдаў перакладзенае на беларускую мову «Евангелле» з уласнай 

прадмовай. 
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Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

Адраджэнне (Рэнесанс) – эпоха росквіту мастацтваў, станаўлення 

навук, узнікнення кнігадрукавання ў пераходны перыяд ад Сярэдневя-

коўя да Новага часу. Асноўнымі рысамі эпохі сталі: антрапацэнтрызм, 

гуманізм, фарміраванне свецкай культуры, станаўленне нацыянальных 

моў і культур, цікавасць да антычнай спадчыны, прызнанне бела-

рускай мовы найвышэйшай духоўнай каштоўнасцю і інш. 

Адукацыйная камісія – установа па кіраўніцтву народнай асветай 

у Рэчы Паспалітай. Заснавана сеймам у 1773–1775 гг. Надавала шко-

лам свецкую накіраванасць, абвяшчала прынцып бессаслоўнай адука-

цыі. Вышэйшай ступеняй новай сістэмы адукацыі з’яўляліся універ-

сітэты, сярэднюю ступень складалі акруговыя і падакруговыя школы, 

ніжнюю – парафіяльныя вучылішчы, адкрыццѐ якіх прадугледжвалася 

ў гарадах і мястэчках. Адукацыйная камісія была распушчана ў 

1794 г., у беларускіх губернях існавала да пачатку ХІХ ст. 

Арыенталізм – выкарыстанне матываў і стылістычных прыѐмаў 

усходняга мастацтва, а таксама гісторыі, сюжэтаў усходняга побыту ў 

культурах еўрапейскага тыпу. 

Асветніцтва – эпоха пашырэння асветы, развіцця навук, што 

адзначалася ў еўрапейскіх краінах у XVII–XVIII стст. У Беларусі ідэі 

Асветніцтва распаўсюдзіліся ў другой палове XVIII ст. 

Барока – вызначальны стыль у еўрапейскім мастацтве канца XVI – 

сярэдзіны XVIII стст. Яго эстэтыка заснавана на проціпастаўленні 

ідэальнага і пачуццѐвага ў чалавеку, яго волі і розуму, ірацыянальнасці 

быцця. Першым на тэрыторыі Беларусі архітэктурным помнікам гэтага 

стылю з’яўляецца касцѐл Божага Цела ў Нясвіжы. Пабудаваны ў канцы 

XVI ст. па праекце італьянскага архітэктара Джавані Бернардоні. 

«Батлейка» – беларускі народны тэатр лялек, спачатку і ў асноў-

ным на рэлігійную, у прыватнасці біблейскую тэматыку, які атрымаў 

распаўсюджванне ў Беларусі, пачынаючы ад XVI ст. Блізкія да 

беларускай батлейкі ўкраінскі вяртэп (найбольш пашыраны ў XVIII–

XIX стст.) і польская шопка (вядомая з XV ст.). 

«Белая Русь» – гістарычная вобласць Русі ў XII–XVII стст. У дру-

гой палове XVI–XVII стст. замацоўваецца за ўсходняй і цэнтральнай 

частакамі Беларусі. Заходнюю частку беларускай этнічнай тэрыторыі 

доўгі час называлі «Чорная Русь», пазней «Літва». І толькі ў першай 

палове XX ст. тэрмін «Беларусь» распаўсюдзіўся на ўсю беларускую 

этнічную тэрыторыю. 
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Берасцейская унія – царкоўны сабор 1596 г., які абвясціў аб 

аб’яднанні праваслаўнай царквы з каталіцкай на тэрыторыі Рэчы 

Паспалітай. Пагадненне прадугледжвала прызнанне вярхоўнай улады 

Папы Рымскага і асноўных дагматаў каталіцызму пры захаванні 

праваслаўнай абраднасці і богаслужэння на царкоўнаславянскай і 

роднай мовах. На думку некаторых гісторыкаў, уніяцкая царква 

спрыяла захаванню этнічнай адметнасці беларусаў і ўкраінцаў. 

Брацтвы – рэлігійныя арганізацыі, якія дзейнічалі ў ХVІ–

ХVІІІ стст. пры праваслаўных і ўніяцкіх цэрквах. Займаліся культурна-

асветніцкай справай. 

Віленскае барока – архітэктурны стыль (канец XVII – пачатак 

XVIII стст.), у якім спалучаліся элементы рэнесансавага і візан-

тыйскага дойлідства. У гэтым стылі быў перабудаваны Полацкі 

Сафійскі сабор. 

Горыгорацкі земляробчы інстытут – першая ў Расійскай імперыі 
вышэйшая навучальная ўстанова. Узнікла 30 чэрвеня 1848 г. на базе 
земляробчай школы вышэйшага разраду, заснаванай у жніўні 1840 г.  

Гуманізм – філасофскае вучэнне, якое сцвярджае высокую год-
насць чалавека, прызнае яго права на зямное шчасце, свабоду чалаве-
чай асобы, прапагандуе ідэалы чалавекалюбства. 

Друкарня – паліграфічнае прадпрыемства, якое выпускае друка-
ваную прадукцыю. Першая на сучаснай тэрыторыі Беларусі друкарня 
дзейнічала ў 1550–1570 гг. у Брэсце пад апекай Мікалая Радзівіла 
Чорнага. Гэта друкарня выпусціла больш за 40 выданняў на польскай і 
лацінскай мовах. 

Духоўная народная культура – фальклор (вусная народная паэ-
тычная творчасць), музыка, харэаграфічнае і прыкладное мастацтва.  

Дысідэнты – асобы, якія не падзяляюць пануючага ў краіне 
веравызнання. У Рэчы Паспалітай (ХVІІ–ХVІІІ стст.) – хрысціяне-
некатолікі (праваслаўныя і пратэстанты). 

Езуіцкія школы – адукацыйныя ўстановы, якія стваралі езуіты на 
беларускіх землях з другой паловы XVI ст. Езуіцкія школы былі ство-
раны ў Полацку, Нясвіжы, Оршы, Берасці, Пінску, Гародні, Наваград-
ку і інш. Пазней у буйных цэнтрах (Полацк, Гародня, Менск) езуіцкія 
школы пераўтварыліся ў калегіумы, якія давалі адукацыю амаль на 
ўніверсітэцкім узроўні. Выпускнікі калегіумаў добра валодалі лацін-
скай і польскай мовамі, мелі трывалыя навыкі ў рыторыцы. Езуіцкая 
сістэма адукацыі была дэталѐва рэгламентавана і накіравана на ўмаца-
ванне пазіцый каталіцызму ў ВКЛ. 
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Кальвінісцкая гімназія – заснавана магнатам Янушам Радзівілам 
у 1617 г. у Слуцку. Праіснавала да 1918 г. Сярод выпуснікоў быў Ілля 
Капіевіч. 

Канфесія – рэлігійнае аб’яднанне (накірунак), якое мае распраца-

ваную дагматыку, культ і арганізацыйную структуру. 

Кафля (ням.: кachel) – керамічныя пліткі прамавугольнай ці квад-
ратнай формы для абліцоўкі інтэр’еру (печы, каміну і інш.) і фасадаў 
будынкаў. 

Класіцызм – стыль і напрамак у літаратуры і мастацтве XVII – 

пачатку XIX стст., заснаваны на перайманні антычных узораў. 

У канцы XVIII ст. у Гомелі ў гэтым стылі быў пабудаваны палацава-

паркавы ансамбль П. Румянцава. 

Кляштар (ад лац. сlaustrum – замак, закрытае месца) – каталіцкі 

манастыр. Кляштары належалі да пэўных манаскіх ордэнаў. Боль-

шасць кляштараў заснавана ў перыяд Контррэфармацыі, іх фунда-

тарамі былі каралі Рэчы Паспалітай і вялікія князі літоўскія, магнаты 

(Сапегі, Глябовічы, Радзівілы, Пацы і інш.), шляхта. Напрыканцы 

XVIII ст. на беларускіх землях дзейнічалі кляштары і рэзыдэнцыі: 

аўгусцінцаў, бернардзінцаў, кармелітаў, францысканцаў і інш. 

Контррэфармацыя – рэлігійна-палітычны рух у Еўропе ў другой 

палове ХVІ–ХVІІ стст., узначалены папствам і накіраваны супраць 

рэфармацыі. Мела на мэце рэстаўрацыю страчаных пазіцый каталі-

цызмам. На Беларусі ўзмацнілася пасля падпісання Люблінскай уніі 

1569 г. 

Летапіс – гэта гістарычны жанр старажытнарускай літаратуры, які 

ўяўляе сабой пагадовы, больш ці менш падрабязны запіс гістарычных 

падзей. Запіс падзей кожнага года ў летапісах звычайна пачынаецца 

словамі: «у лета...» (гэта значыць «у годзе...»), адсюль назва – летапіс.  

Літоўская метрыка (скар. ад Метрыка Вялікага Княства Літоў-

скага; ад лац. Matricula – канцылярская кніга) – збор спецыфічных 

матэрыялаў (сшыткаў, кніг) канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага 

XV–XVIII стст. з копіямі дакументаў, якія выдаюцца ад імя вялікага 

князя, рады, соймаў і якія падлягаюць неабмежаванаму па часе 

захоўванню. Метрыка паслужыла асновай пачатку вялікакняскага, а 

пасля і галоўнага дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага. 

Магілѐўская хроніка, хроніка Сурты-Трубніцкіх – гарадская 

хроніка горада Магілѐва, якая стваралася на працягу з XVII па 

XIX стст. і якая ахоплівае перыяд з 1526 да 1856 г. З’яўляецца важнай 
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крыніцай па гісторыі сацыяльна-палітычнага, эканамічнага і культур-

нага жыцця Магілѐва на працягу некалькіх стагоддзяў. 

Магнаты – буйныя феадалы-землеўласнікі, прадстаўнікі радавітай 

знаці, найбольш уплывовая частка феадальнага саслоўя. 

Масква – Трэці Рым – ідэялагічная формула, з дапамогай якой 

вялікія князі маскоўскія абгрунтоўвалі свае прэтэнзіі на землі ВКЛ, 

населеныя праваслаўнымі, якіх яны лічылі сваімі падданымі. Згодна з 

гэтай канцэпцыяй Масква з’яўляецца пераемніцай Рымскай імперыі і 

Візантыі (першага і другога Рыму) і адзінай праваслаўнай дзяржавай. 

Матэрыяльная культура – вынікі вытворчай дзейнасці народа. 

Мемуары (фр. mémoires – успаміны) – запіскі сучаснікаў, якія апа-

вядаюць пра падзеі, у якіх аўтар мемуараў прымаў удзел або вядомыя 

яму ад відавочцаў. Мемуары на старабеларускай мове з’явіліся ў 

канцы XVI – першай палове XVII ст. («Дзѐннік Ф. Еўлашоўскага», 

«Дыярыуш» А. Філіповіча). 

Народнасць – форма моўнай, тэрытарыяльнай, эканамічнай і куль-

турнай супольнасці людзей, якая ўтвараецца гістарычна ў выніку кан-

салідацыі, зліцця плямѐн і папярэднічае ўтварэнню нацыі. Асноўнымі 

прыкметамі народнасці з’яўляюцца: адносная агульнасць мовы, агуль-

насць тэрыторыі, культуры, пэўныя гаспадарчыя сувязі, этнічная 

самасвядомасць і саманазва. 

Нацыя – супольнасць людзей, што склалася гістарычна, для якіх 

характэрна сталае пражыванне на адной тэрыторыі, агульнасць гаспа-

дарчага жыцця, адна літаратурная мова, агульныя рысы культуры і 

псіхалогіі, у тым ліку этнічная свядомасць. Другая палова XIX – пача-

так XX стст. сталі вырашальным этапам працэсу фарміравання бела-

рускай нацыі. 

«Паўночныя Афіны» – паэтычная назва сядзібы Міхаіла Клеа-

фаса Агінскага у в. Залессе на Смаргоншчыне.  

Палацава-замкавыя комплексы – манументальная архітэктура. 

Мясцовыя асаблівасці спалучаліся з распаўсюджанымі ў тагачаснай 

Еўропе гатычнымі і рэнесанснымі рысамі. Велічнасцю і прыгажосцю 

адзначаліся палацава-замкавыя пабудовы ў Нясвіжы, Міры, Геранѐнах, 

Смалянах. Мірскі і Нясвіжскі архітэктурна-культурныя комплексы па 

рашэнні ЮНЕСКА ўнесены ў спіс Сусветнай спадчыны. 

Панегірык – пахвальная публічная прамова: 1) літаратурны жанр, 

які ўяўляе сабой прамову, напісаную з нагоды чыѐй-небудзь смерці; 

2) усякае ўсхваленне у літаратурным творы (напрыклад у одзе) або 

выступе.  
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Партрэт сармацкі – партрэтны жанр XVI – першай паловы 

XVII стст., які атрымаў назву «сармацкі» (рыцарскі) партрэт. У гэтым 

жанры мастакі адлюстроўвалі вобразы прадстаўнікоў знакамітых 

магнацкіх родаў. Чалавек у такім творы паказваўся па вызначальнай 

схеме – у парадным адзенні, у акружэнні прадметаў, якія падкрэслівалі 

высокае становішча асобы ў грамадстве. 

Полацкі сшытак – помнік музычнай культуры, рукапісны зборнік 

старадаўняй музыкі XVI–XVII стст. Запісаны круглымі італьянскімі 

нотамі, якія ляглі ў аснову сучаснай нотнай граматы. Уключае больш 

за 60 вакальных і інструментальных твораў з выразнымі рысамі 

барока. 

Пратэстантызм – адзін з асноўных (побач з каталіцтвам і правас-

лаўем) напрамкаў у хрысціянстве. Аб’ядноўвае шэраг самастойных 

цэркваў і сект (лютэранства, кальвінізм, англіканская царква, бап-

тысты, адвентысты і інш.), якія некалькі адрозніваюцца культам і арга-

нізацыяй, але звязаны агульнасцю паходжання і дагматыкі. Асноўныя 

дагматычныя палажэнні пратэстантызму сфармуліраваны яго засна-

вальнікамі М. Лютэрам, Ж. Кальвіным, У. Цвінглі. 

Рэфармацыя – грамадска-палітычны рух у Заходняй Еўропе ў 

XVI ст., накіраваны супраць каталіцкай царквы і феадальных парадкаў. 

Паклала пачатак пратэстантызму, асабліва такім яго плыням, як 

лютэранства і кальвінізм.  

Рэч Паспалітая – афіцыйная назва феадальнай федэратыўнай 

дзяржавы, у якую аб’ядналіся Польшча («Карона») і ВКЛ у выніку 

Люблінскай уніі 1569 г. У склад «Кароны» ўваходзілі польскія і ўкра-

інскія ваяводствы, у ВКЛ – беларускія і літоўскія землі. Як сумеснае 

ўладанне ў Рэч Паспалітую ўваходзіла Інфлянцкае ваяводства, як 

васальная дзяржава – Курляндскае і Земгальскае герцагствы. Існавала 

Рэч Паспалітая да 1795 г. і была ліквідавана ў выніку трэцяга падзелу 

яе тэрыторыі. 

Сарматызм – шляхецкая ідэалогія, якая дамінавала ў Рэчы Паспа-

літай у XVI–XIX стст. Сарматызм узводзіў шляхту да старажытных 

сарматаў, адлучаючы тым самым ад масы простага люду (славян і 

літоўцаў). Сарматызм прадвызначыў многія асаблівасці культуры 

шляхты Рэчы Паспалітай і яе адрозненне ад заходнееўрапейскай 

арыстакратыі: умоўна «ўсходні» стыль параднага адзення (жупан), 

асаблівыя манеры і г. д. Ідэалогія сарматызму адбілася ў мастацтве: 

адпаведны стыль малюнка шляхціца атрымаў назву сармацкі партрэт. 
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Для сармацкай архітэктуры характэрны знарочыста спрошчаныя, 

прымітыўныя формы. 

Сацыніянства, антытрынітарызм (у Рэчы Паспалітай часта 

называўся арыянствам) – пратэстанская плынь, заснаваная ў канцы 

XVI–XVII стст. у Польшчы Фаўстам Сацынам. Галоўным цэнтрам 

сацыніянства Беларусі быў горад Ракоў. Сацыніянства адрознівалася 

крайнім радыкалізмам. Сацыніяне адмаўлялі дагмат аб Тройцы, бос-

касць Хрыста, першародны грэх і адкупленне. Святое пісанне прызна-

валася адзінай крыніцай веравучэння, але толькі тады, калі яно не 

супярэчыць розуму. 

Скамарохі – усходне-славянскія сярэднявечныя акцѐры, адна-

часова спевакі, танцоры, дрэсіроўшчыкі жывѐл, музыкі і аўтары боль-

шасці выконваемых імі славесна-музычных і драматычных твораў.  

Слуцкія паясы – вырабы ручнога шаўкаткацтва на Беларусі, назву 

атрымалі ад г. Слуцка, дзе вырабляліся з 40-х гг. ХVIII ст. да 1844 г. на 

Слуцкай мануфактуры шаўковых паясоў. 

«Смаргонская акадэмія» – жартоўная назва школы дрэсіроўкі 

мядзведзяў, заснаванай князямі Радзівіламі ў XVII ст. у мястэчку 

Смаргонь (цяпер горад у Гродзенскай вобласці).  

Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. – зборы законаў феадальнага 

права. Асабліва сярод іх вылучаўся Статут 1588 г., які абагульніў 

тагачасныя дзяржаўна-прававыя ідэі, некаторыя з якіх нават 

апярэджвалі свой час. Так, у Статуце 1588 г. (14 раздзелаў, 488 арты-

кулаў) знайшла адлюстраванне тэорыя падзелу ўлад на заканадаўчую 

(сейм), выканаўчую (вялікі князь, адміністрацыйны апарат) і судовую 

(Трыбунал ВКЛ, земскія і падкаморскія суды і інш.). Статут таксама 

абавязваў вярнуць адлучаныя ад княства землі, забараняў назначаць на 

дзяржаўныя пасады і надзяляць зямлѐй «чужаземцаў», у тым ліку і 

падданых Польшчы, захаваў адасобленасць дзяржаўных устаноў ВКЛ, 

арміі, заканадаўства, эканомікі і фінансаў. Уладаром дзяржавы пры-

знаваўся вялікі князь. Дзяржаўнай мовай ВКЛ абвяшчалася 

беларуская. 

Татары – этнічная меншасць, якая ўзнікла на беларускіх землях ў 

першай палове XIV ст. з прадстаўнікоў залатаардынскіх і крымскіх та-

тараў, якіх Гедымін неаднойчы выкарыстоўваў у барацьбе з Тэўтон-

скім ордэнам. Другой крыніцай папаўнення татарскага насельніцтва ў 

Беларусі былі палонныя, захопленыя ў час набегаў крымскіх татараў. 

Уніяты – паслядоўнікі Берасцейскай уніі 1596 г. 
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Чорная Русь – гістарычная вобласць у басейне верхняга і сярэд-

няга Нѐмана. На мяжы І–ІІ тыс. н. э. заселена і каланізавана славянамі. 

На тэрыторыі Чорнай Русі ў ХІІ ст. узнікла Гарадзенскае княства, 

пазней – Новагародскае, Ваўкавыскае і г. д. Адыграла ролю цэнтраль-

най часткі, вакол якой ішло ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага. 

Буйнейшы горад Чорнай Русі Наваградак быў першай сталіцай ВКЛ. 

Шклоўскі тэатр графа С. Зорыча – самы вялікі прыгонны тэатр 

на ўсходзе Беларусі. Дзейнічаў у Шклове ў 1778–1800 гг. 

Шляхта – прывілеяванае саслоўе на Беларусі, Літве, Польшчы і 
Украіне ў ХІІІ – пачатку ХХ стст. У ВКЛ і Рэчы Паспалітай займала 

пануючае становішча на падставе феадальнай уласнасці на зямлю. 

Адыгравала вялікую ролю ў палітычным, гаспадарчым і культурным 

жыцці да канца ХVІІІ ст. Была вайсковым саслоўем. 

Этнагенез (грэч. ethnos – племя, народ + genesis – паходжанне) – 

працэс фарміравання этнічнай супольнасці. У шырокім сэнсе слова 

этнагенез ахоплівае вялікі гістарычны перыяд складвання і існавання 

этнасу ў розных этнасацыяльных формах (племя, народнасць, нацыя). 

Яўрэі – этнічная супольнасць, якая пражывае ў многіх краінах 

свету. Пачалі сяліцца на беларускіх землях яшчэ ў VIII ст. У канцы 

XIV–XV стст. перасяленне яўрэяў з Заходняй Еўропы ў ВКЛ стала 

масавым у выніку рэлігійных праследаванняў з боку хрысціян. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Што такое Адраджэнне? Якія рысы вызначаюць гэтую эпоху? 

2. Параўнайце сучасны змест паняцця «гуманізм» з яго значэннем 

у эпоху Рэнесансу.  

3. Што такое Асветніцтва? Якія яго характэрныя рысы? 

4. Якія прычыны з’яўлення Рэфармацыі ў краінах Заходняй 

Еўропы ў XVI ст.? Асаблівасці Рэфармацыі на беларускіх землях. 

5. Якая асноўная мэта Берасцейскай уніі? Як яна паўплывала на 

рэлігійнае і сацыяльнае жыццѐ беларусаў? 

6. Прааналізуйце феномен «уцѐкаў мазгоў» з Рэчы Паспалітай 

канца XVI–XVIII стст. 

7. Дасягненні беларускай культуры XVII–XVIII стст. і яе 

прадстаўнікі ў галіне адукацыі, навуцы, архітэктуры, мастацтве. 
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Тэма  3. ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРУСКІХ 

ЗЕМЛЯХ У ХIII–ХVIII стст. 

 

1. Сярэднявечча і яго асноўныя рысы ў Еўропе.  

2. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. 

Роля заходнерускіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ВКЛ.  

3. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства 

Літоўскага ў ХIII–ХVI стст. 

4. Органы дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага, іх 

эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гг. 

5. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Вялікага Княства Літоўскага: 

сацыяльная структура, сельская гаспадарка і гарадское жыццѐ. 

 
Важнейшыя падзеі 

 
Каля 1240–1263 гг. – княжанне ў Новагародку (Навагрудку) Мін-

доўга. 
1264–1267 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Войшалка. 
1267–1270 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Шварна 

Данілавіча. 
1270–1282 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Трайдэна 

(Трайдзеня). 
1293–1316 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Віценя. 
1307 г. – далучэнне да ВКЛ Полацкай зямлі на правах аўтаноміі. 
1316–1341 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Гедыміна. 
1323 г. – перанос сталіцы ВКЛ у Вільню. 
1345–1377 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Альгерда. 
1362–1363 гг. – бітва з мангола-татарамі на р. Сінія Воды, далу-

чэнне да ВКЛ Кіеўскай, Чарнігава-Северскай, Падольскай і Валынскай 
зямель. 

1377–1392 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Ягайлы. 
1385 г., 14 жніўня – падпісанне Крэўскай уніі паміж ВКЛ і Поль-

шчай, згодна з якой Ягайла прыняў каталіцтва і абавязваўся аб’яднаць 
Польшчу з Літвою, ахрысціць язычнікаў Жамойціі і Аўкштайціі, даць 
правы на валоданне і поўнае распараджэнне зямлѐй феадалам-
католікам, узяўшы шлюб з польскай каралевай Ядзвігай. 

1392 г. – падпісанне Востраўскага пагаднення паміж польскім кара-
лѐм Ягайлам і Вітаўтам аб падзеле ўлады. З 1392 па 1430 г. вялікім 
князем літоўскім з’яўляўся Вітаўт. Паміж Польшчай і ВКЛ захавалася 
дынастычная унія і ваенны саюз супраць крыжакоў. 
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1409–1411 гг. – Вялікая вайна паміж ВКЛ і Польшчай, з аднаго 
боку, і Тэўтонскім ордэнам – з другога. 

1410 г., 15 ліпеня – Грунвальдская бітва – разгром Тэўтонскага 
ордэна аб’яднанымі арміямі ВКЛ і Польскага каралеўства. 

1413 г. – Гарадзельская унія, па якой было дэкларавана выключнае 
права феадалаў-католікаў займаць дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. 

1430–1432 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Свідры-
гайлы. 

1432–1436 гг. – грамадзянская вайна ў ВКЛ. 
1432–1440 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Жыгімонта 

Кейстутавіча. 
1440–1492 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Жыгімонта 

Казіміра. 
1468 г., 29 лютага – выдадзены Судзебнік Казіміра – першы збор 

законаў Вялікага Княства Літоўскага. 
1492–1506 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Аляксандра.  
1506–1548 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Жыгі-

монта І  Старога. 
1514 г., 8 верасня – паражэнне маскоўскіх войскаў пад г. Орша. 

Беларуска-літоўскае войска ўзначальваў К. Астрожскі. 
1548–1572 гг. – княжанне ў Вялікім Княстве Літоўскім Жыгі-

монта ІІ Аўгуста. 
 

Гістарычныя асобы 
 
Альгерд – вялікі князь ВКЛ. Кіраваў cумесна з братам Кейстутам. 

Павялічыў тэрыторыю дзяржавы ў 2,5 разы. Вѐў войны з татарамі і 
Масквою. 

Астрожскі Канстанцін – вялікі гетман ВКЛ, удзельнік войн ВКЛ з 

Масквою. Перамог войскі вялікага князя маскоўскага Васіля ІІІ пад 

г. Орша ў 1514 г. З’яўляўся мецэнатам і падтрымліваў праваслаўную 

царкву ў ВКЛ. 
Вітаўт – вялікі князь ВКЛ. Праводзіў цэнтралізатарскую палітыку. 

У час кіравання Вітаўта ВКЛ дасягнула найбольшай магутнасці. 
Віцень – вялікі князь ВКЛ. У 1293 г. сеў на вялікакняжацкі трон. 

Веў барацьбу з крыжакамі. Праводзіў цэнтралізатарскую палітыку. Па-

чаў выкарыстоўваць «пагоню» як дзяржаўны герб ВКЛ. 
Войшалк – старэйшы сын Міндоўга, князь Новагародка. Выдае 

сястру замуж за валынскага князя Шварна, а сам прымае праваслаўе і 
становіцца манахам. Пасля забойства Міндоўга пачаў барацьбу 
супраць змоўшчыкаў. Разам з новагародцамі і саюзнымі пінянамі 
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заваяваў удзелы сваіх ворагаў і пачаў княжыць у Вялікім Княстве 
Літоўскім. У 1267 г. быў забіты галіцка-валынскімі князямі. 

Гедымін – вялікі князь ВКЛ. У 1323 г. перанѐс сталіцу ВКЛ у 
Вільню. Пачаў будаўніцтва каменных замкаў, абараняўшых землі ВКЛ 
ад крыжакоў. Пры Гедыміне ў склад ВКЛ увайшла большая частка 
зямель сучаснай Беларусі. 

Іван ІІІ – вялікі князь маскоўскі. Аб’яднаў землі Паўночна-
Усходняй Русі ў адзіную дзяржаву. Пачаў серыю войн з ВКЛ за 
гегемонію ва Усходняй Еўропе. 

Міндоўг – першы вялікі князь ВКЛ, з’яўляўся адначасова і князем 
Новагародка, які ѐн зрабіў сваѐй сталіцай. У 1253 г. прыняў каталіцтва 
і каранаваўся каралеўскай каронай. Вѐў барацьбу з галіцка-валынскімі 
князямі і крыжакамі. Быў забіты ў выніку змовы. 

Ягайла – вялікі князь ВКЛ, кароль Польшчы. У 1385 г. заключыў з 
Польшчай Крэўскую унію. Па выніках Востраўскага пагаднення 
1392 г. вымушаны быў саступіць вялікакняжацкі стол Вітаўту. Галоў-
накамандуючы аб’яднанай арміі Польшчы і ВКЛ пад час Вялікай 
вайны з Тэўтонскім ордэнам (1409–1411). 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 

 
Ваяводствы – адміністратыўна-тэрытарыяльныя адзінкі ў ВКЛ. 

З’явіліся ў 1413 г. пасля рэформы Вітаўта. Дзяліліся на больш дробныя 
адзінкі – паветы і воласці. Галоўнай асобай у ваяводстве быў ваявода, 
які ўзначальваў тут адміністрацыйныя, гаспадарчыя, ваенныя і судо-
выя органы. Назначаўся ваявода вялікім князем і Радаю пажыццѐва з 
ліку багатых і знатных феадалаў, ураджэнцаў ВКЛ. Ваявода ўваходзіў 
у склад Рады і быў абавязаны прысутнічаць на пасяджэннях сойма. 
Бліжэйшымі памочнікамі ваяводы былі: кашталян – па ваенных спра-
вах; падваявода – па адміністрацыйна-судовых; ключнік – наглядаў за 
зборам даніны і чыншаў; гараднічы – камендант замка, які клапаціўся 
аб яго рамонце і ўтрыманні.  

Гетман найвышэйшы – камандаваў узброенымі сіламі дзяржавы, 
калі на чале іх не стаяў сам вялікі князь. У час ваенных дзеянняў ѐн 
меў самыя шырокія паўнамоцтвы адносна ўсіх падначаленых асоб, у 
тым ліку права караць вінаватых. Яго намеснікам быў гетман вольны, 
той, хто ўзначальваў войска ў паходзе.  

Жэмайція (Жмудзь, Жамойція) – тэрыторыя цэнтральнай і заход-
няй часткі сучаснай Літвы, дзе адбываўся працэс утварэння літоўскага 
этнасу. Доўгі час Жэмайція была арэнай барацьбы з крыжакамі. 
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Залатая Арда – дзяржава, што існавала ў сярэдзіне ХІІІ–ХV стст., 
створана нашчадкамі мангольскага хана Чынгісхана са сталіцай у 
г. Сарай (Ніжняе Паволжжа). У перыяд найбольшай магутнасці ўклю-
чала ў свой склад Сярэднюю Азію, Паўночны Каўказ, палавецкія 
стэпы. Вяла войны з ВКЛ. 

Канцлер – кіраваў дзяржаўнай канцылярыяй, пад яго наглядам 
ажыццяўлялася падрыхтоўка законапраектаў, прывілеяў, грамат і ін-
шых дакументаў з дзяржаўнай канцылярыі. У яго знаходзілася вялікая 
дзяржаўная пячатка, без якой ніводзін закон не мог уступіць у сілу. 
Канцлер падпісваў і найважнейшыя дзяржаўныя акты. Яму падпа-
радкоўваліся шматлікія пісары, дзякі, талмачы. У канцылярыі пісьмова 
на беларускай мове (з 1696 г. – на польскай) афармляліся ўсе паста-
новы і распараджэнні князя і Рады. Дакументы, што выходзілі з 
канцылярыі і прыходзілі туды, запісваліся ў асобныя кнігі, якія назы-
валіся Літоўскай Метрыкай.  

Літва – у ХІІІ ст. гістарычная назва тэрыторыі Верхняга Паня-
моння. Балцкая тэрыторыя, але ў значнай ступені каланізаваная 
славянамі. Знаходзілася ў цэнтры фарміравання Вялікага Княства Лі-
тоўскага, да якога перайшла назва. Не блытаць з Літвой (дакладней – 
Летувай) этнічнай (у тыя часы – Жамойція). 

Магдэбургскае права – права феадальнага горада на самакіра-
ванне, паводле якога эканамічная дзейнасць, маѐмасныя правы, гра-
мадска-палітычнае жыццѐ, саслоўны стан гараджан рэгуляваліся 
ўласнай сістэмай юрыдычных нормаў. Па магдэбургскаму праву гара-
джане вызваляліся ад феадальных павіннасцей, ім гарантаваліся 
свабодныя заняткі рамяством, гандлем, земляробствам і дазвалялася  
выбіраць свой орган улады – магістрат, суд, ствараць рамесныя 
аб’яднанні – цэхі. 

Маршалак земскі – старшынстваваў на пасяджэннях сойма і Рады, 
абвяшчаў пастановы гаспадара і Рады на гэтых пасяджэннях, быў 
даглядчыкам за парадкам і этыкетам пры двары і падчас афіцыйных 
цырымоній кіраваў прыѐмам замежных паслоў, дапускаў да гаспадара 
просьбітаў са скаргамі і чалабітнымі, судзіў за злачынствы, зробленыя 
на сойме.  

Масква – Трэці Рым – ідэялагічная формула, з дапамогай якой 
вялікія князі маскоўскія абгрунтоўвалі свае прэтэнзіі на землі ВКЛ, 
населеныя праваслаўнымі, якіх яны лічылі сваімі падданымі. Згодна з 
гэтай канцэпцыяй Масква з’яўляецца пераемніцай Рымскай імперыі і 
Візантыі (першага і другога Рыму) і адзінай праваслаўнай дзяржавай. 

Пагоня – 1) усеагульны збор войска ў ВКЛ; 2) назва герба ВКЛ. 
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Падскарбій земскі – даглядчык дзяржаўнай казны, выконваў аба-
вязкі міністра фінансаў, вѐў улік дзяржаўных прыбыткаў і выдаткаў, 
наглядаў за спагнаннем натуральных і грашовых падаткаў і збораў. 

Рада (паны-рада) – вышэйшы орган улады ў ВКЛ. У склад Рады 
ўваходзілі вышэйшыя службовыя асобы дзяржавы (канцлер, маршалак 
земскі, гетман найвышэйшы, ваяводы і інш.), а таксама прадстаўнікі 
каталіцкага духавенства і найбуйнейшыя феадалы. Узнікла як 
дапаможны орган пры вялікім князі, у канцы ХV ст. набыла большую 
самастойнасць. Да кампетэнцыі Рады належылі: выбранне вялікага 
князя, абарона дзяржавы, міжнародныя справы, выданне законаў, 
разгляд найважнейшых судовых спраў. Для вырашэння неадкладных 
пытанняў існавала тайная рада (віленскі біскуп, віленскія ваявода і 
кашталян, троцкія ваявода і кашталян). 

Сейм (Сойм) – саслоўна-прадстаўнічы орган улады ВКЛ і Поль-
шчы. Складаўся з прадстаўнікоў шляхты. На вальны (агульна-дзяржаў-
ны) сейм збіраліся: вялікі князь, службовыя асобы цэнтральнага і 
мясцовага кіравання, буйныя феадалы, якія ўваходзілі ў паны-раду, 
каталіцкія і праваслаўныя біскупы. З 1566 г. у склад сейма выбіраліся 
таксама па 2 прадстаўнікі ад кожнага павета. Да кампетэнцыі вальнага 
сейма належылі: выбранне вялікага князя, справы вайны і міру, узае-
маадносіны з іншымі краінамі, устанаўленне падаткаў і рэгуляванне 
заканадаўства. Сейм абмяжоўваў уладу вялікага князя і паноў-рады, 
паступова яго роля ў кіраванні ВКЛ узрастала.  

Тэўтонскі ордэн – ваенна-рэлігійная арганізацыя нямецкіх крыжа-
коў. Створана ў ХІІ ст. у Палесціне. Ордэн быў запрошаны мазавецкім 
князем Кандратам у 1230 г. у Прыбалтыку для барацьбы з прусамі. 
Заваяваўшы прусаў, Тэўтонскі ордэн стварыў у Прыбалтыцы сваю 
дзяржаву. Вѐў працяглыя войны з ВКЛ. 

Харугва – баявая адзінка ў арміях сярэднявечча, уключала ў свой 
склад ад 60 да 600 копій. 

Чорная Русь – гістарычная вобласць у басейне верхняга і сярэд- 
няга Нѐмана. На мяжы І і ІІ тыс. заселена і каланізавана славянамі. На 
тэрыторыі Чорнай Русі ў ХІІ ст. узнікла Гарадзенскае княства, пазней – 
Навагародскае, Ваўкавыскае і г. д. Адыграла ролю цэнтральнай часткі, 
вакол якой ішло ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Буйнейшы 
горад Чорнай Русі Новагародак быў першай сталіцай ВКЛ. 

 
Пытанні для самакантролю 

 
1. Назавіце сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фар-

міміравання Вялікага Княства Літоўскага і ахарактарызуйце асноўныя 
канцэпцыі ўтварэння ВКЛ. 
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2. Які князь лічыцца пачынальнікам «збірання зямель ВКЛ»? Што 
Вы ведаеце пра першую сталіцу дзяржавы? 

3. Якія князі ўнеслі найбольшы ўклад у пашырэнне і ўмацаванне 
ВКЛ і калі гэта было? 

4. Якая поўная назва Вялікага Княства Літоўскага? 
5. Што Вы ведаеце аб дынастычнай і рэлігійнай барацьбе ў дзяр-

жаве? 
6. Дзе і калі была прыпынена агрэсія Тэўтонскага ордэна на 

славянскія землі? 
7. Ахарактарызуйце прыкладную структуру дзяржаўных органаў 

улады ў ВКЛ. 
8. Якую ролю адыгравалі статуты ВКЛ у прававой сістэме дзяр-

жавы? 
9. Як складваліся адносіны Вялікага Княства Літоўскага і Мас-

коўскай дзяржавы? Чым абгрунтоўвалі вялікія князі маскоўскія свае 
прэтэнзіі на землі ВКЛ? 

 

Тэма  4. СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У СКЛАДЗЕ 

РАСІЙСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ (КАНЕЦ XVІІІ ст. – КАСТРЫЧНІК 

1917 г.) 

 

1. Беларусь у складзе Расійскай імперыі ва ўмовах фарміравання 

індустрыяльнага грамадства. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяр-

жаўя ў Беларусі.  

2. Беларускія землі ў перыяд Айчыннай вайны 1812 г.  

3. Расійскі шлях палітычнай і эканамічнай мадэрнізацыі. Адмена 

прыгоннага права. Рэформы 60–70-х гг. XIX ст. і асаблівасці іх 

здзяйснення на Беларусі.  

4. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў другой 

палове ХІХ ст. 

 

Важнейшыя падзеі 

 

1772 г. – першы падзел Рэчы Паспалітай паміж Прусіяй, Аўстрыяй 

і Расіяй. Далучэнне ўсходняй часткі тэрыторыі Беларусі да Расійскай 

імперыі. 

1773 г. – ставарэнне Беларускай каталіцкай епархіі з цэнтрам у 

Магілѐве. 

1785 г. – прынята «Даравальная грамата гарадам». У гарадах адмя-

нялася панаванне свецкіх ці духоўных феадалаў, скасоўвалася магдэ-
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бурскае права. Кіраванне канцэнтравалася ў гарадской думе – прад-

стаўнічым органе з гарадскіх саслоўяў. Купецтва атрымала права на 

арганізацыю гільдый, як гэта было ў Расіі. 

1793 г. – другі падзел Рэчы Паспалітай паміж Расіяй і Прусіяй. 

Далучэнне цэнтральнай часткі Беларусі да Расійскай імперыі. 

1794 г. – царскі ўказ аб увядзенні «мяжы яўрэйскай аселасці» ў 

заходніх губернях. 

1795 г. – трэці падзел Рэчы Паспалітай паміж Расіяй, Прусіяй і 

Аўстрыяй. Далучэнне заходняй часткі тэрыторыі Беларусі да Расійскай 

імперыі. 

1796–1797 гг. – тэрытарыяльна-адміністрацыйная рэформа. Утво-

раны губерніі: Літоўская з цэнтрам у Вільні, Беларуская з цэнтрам у 

Віцебску, Мінская з цэнтрам у Мінску. Губерні падзяляліся на паветы, 

паветы – на воласці. 

1802 г. – тэрытарыяльна-адміністацыйная рэформа, у выніку якой 

Літоўская губерня была падзелена на Віленскую і Гродзенскую, 

Беларуская – на Віцебскую і Магілѐўскую. У выніку рэформы былі 

ўтвораны два генерал-губернатарствы і пяць губерняў. У Літоўскае 

генерал-губернатарства ўвайшлі Віленская, Гродзенская, Мінская 

губерні. У Беларускае генерал-губернатарства – Віцебская, Магілѐў-

ская, Смаленская губерні. 

1824 г. – пуск на р. Сож першага парахода, пабудаванага англіча-

нінам А. Смітам – механікам гомельскага маѐнтка графа М. Ру-

мянцава. 

1825 г. – пуск паравых суконных фабрык памешчыка В. Пус-

лоўскага ў мястэчку Хомск Кобрынскага павета і мястэчку Косава 

Слонімскага павета. 

1831 г., 1 студзеня – скасаванне Статута Вялікага Княства Літоўс-

кага ў Віцебскай і Магілѐўскай губернях. 

1832 г. – стварэнне «Асабовага камітэта па справах Заходніх губер-

няў». 

1832 г. – закрыццѐ Віленскага ўніверсітэта. 

1839 г., 12 лютага – скасаванне Полацкім царкоўным саборам 

Берасцейскай царкоўнай уніі і далучэнне ўніятаў да Рускай правас-

лаўнай царквы. 

1840 г., 18 чэрвеня – указ аб выкарыстанні ў афіцыйных даку-

ментах назвы «Северо-Западный край». 

1840 г. – адкрыццѐ Горыгорацкай земляробчай школы (з 1848 г. – 

земляробчы інстытут; дзейнічаў да 1864 г.). 
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1840 г., 25 чэрвеня – адмена дзейнасці Статута ВКЛ на тэрыторыях 

Мінскай, Віленскай, Гродзенскай губерняў і Беластоцкай вобласці. 

1857 г., студзень – стварэнне Сакрэтнага камітэта «для абмер-

кавання мер па ўладкаванню быту памешчыцкіх сялян». 

1861 г., 19 лютага – адмена прыгоннага права ў Расійскай імперыі. 

1862 г. – на тэрыторыі Беларусі пракладзена першая чыгунка – 

Пецярбургска-Варшаўская. 

1862 г. – пачатак ваеннай рэформы ў Расійскай імперыі. 

1862 г. – заснавана тытунѐвая фабрыка Шарашэўскага ў г. Гродна. 

1864 г. – земская рэформа. На Беларусі рэформа пачалася ў 1911 г. 

1864 г. – судовая рэформа. На Беларусі пачалася ў 1872 г. 

1864 г. – пачатак школьнай рэформы ў Расійскай імперыі. 

1865 г. – пачатак цэнзурнай рэформы ў Расійскай імперыі. 

1870 г. – пачалася рэформа гарадскога самакіравання. На Беларусі 

праведзена ў 1876 г. 

1873 г. – стварэнне Мінскага камерцыйнага банка – першага 

прыватнага банка на тэрыторыі Беларусі. 

1875 г. – пачаў выпуск прадукцыі найбуйнейшы шклозавод 

«Нѐман» у Лідскім павеце. 

1882 г. – заснаванне царскім урадам Сялянскага пазямельнага 

банка, які выдаваў сялянам доўгатэрміновыя пазыкі. 

1893–1899 гг. – прамысловы ўздым у Расіі. 

1889 г. – пачала працаваць першая ў Беларусі электрастанцыя ў 

Добрушы. 

1892 г. – у Мінску адкрыта конна-чыгунная дарога, ці конка. 

1897 г. – Усерасійскі перапіс насельніцтва. 

1898 г. – увядзенне ў эксплуатацыю першага трамвая ў Віцебску. 

1900 г. – пабудавана льнопрадзільная фабрыка «Дзвіна» ў Ві-

цебску. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Аляксандр II – расійскі імператар (1855–1881 гг.). З яго імем 

звязаны шматлікія рэформы, якія стварылі ўмовы для капіталістычнага 

развіцця краіны. Палітычны курс характарызуецца непаслядоўнасцю. 

Каліноўскі К. В. – беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат, мысліцель, 

публіцыст. Кіраўнік паўстання 1863–1864 гг. на Беларусі і ў Літве. 

Аўтар твора рэвалюцыйнай публіцыстыкі «Пісьмы з-пад шыбеніцы», 

адзін з выдаўцоў газеты «Мужыцкая праўда». 
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Касцюшка Т. – палітычны і ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай, кіраў-

нік нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 г., удзельнік вайны за 

незалежнасць ЗША, нацыянальны герой Беларусі, Польшчы і ЗША, 

ганаровы грамадзянін Францыі. У ЗША імя Т. Касцюшкі носіць адзін з 

акругаў штата Індыяна, горад у штаце Місісіпі і востраў у штаце Аляс-

ка. Імя Т. Касцюшкі носіць найвышэйшая гара Аўстраліі. 

Кауфман К., Баранаў Э., Патапаў А., Альбедзінскі П., Тотле-

бен Э., Каханаў І. – віленскія генерал-губернатары ў 1865–1893 гг., 

паслухмяныя праваднікі ўрадавай палітыкі. Вядома іранічная харак-

тарыстыка іх дзейнасці. Кауфман – шмат гаварыў і шмат рабіў. 

Баранаў – мала гаварыў і мала рабіў. Альбедзінскі – нічога не гаварыў і 

нічога не рабіў. Патапаў – адно гаварыў, а другое рабіў. Тотлебен – 

ведаў, што нічога не гаварыў і нічога не рабіў. Каханаў – не ведаў, што 

гаварыў і што рабіў. 

Кацярына II Вялікая – імператрыца ўсерасійская (1762–1796 гг.). 

Перыяд яе праўлення часта лічаць «залатым векам» Расійскай імперыі. 

Кацярына з’яўляецца лідарам сярод усіх расійскіх імператараў па пра-

цягласці жыцця і тэрміну кіравання. 

Каяловіч М. В. – гіcторык, этнограф, прафесар Пецярбурскай ду-

хоўнай акадэміі. Адзін з ідэолагаў «заходнерусізму». Аўтар работ па 

палітычнай і царкоўнай гісторыі Беларусі. 

Назімаў У. І. – віленскі генерал-губернатар у 1855–1863 гг. Аказ-

ваў дапамогу Аляксандру II пры правядзенні адмены прыгоннага пра-

ва, быў ініцыятарам падачы дваранствам заходніх губерняў адрасоў 

імператару з пажаданнем вызвалення прыгонных сялян. 

Сямашка І. – царкоўны дзеяч, з 1829 г. – уніяцкі епіскап у Мсці-

слаўлі. Пад яго кіраўніцтвам адбылося аб’яднанне ўніяцкай царквы 

Расіі з праваслаўнай. Пад час паўстання 1863–1864 гг. падтрымліваў 

віленскага генерал-губернатара М. Н. Мураўѐва. 

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 
 

Агінскі канал – частка воднага шляху з Дняпра ў Нѐман на тэры-

торыі сучасных Пінскага, Івацэвіцкага і Ляхавіцкага раѐнаў Брэсцкай 

вобласці, злучаў р. Ясельду (басейн Прыпяці) з р. Шчарай (басейн 

Нѐмана). Будаўніцтва пачалося ў 1765 г. на сродкі магната Міхаіла 

Казіміра Агінскага, паводле ідэі М. Бутрымовіча. Канал адкрываў 

магчымасці для экспарту лесу і іншых тавараў да балтыйскіх портаў. 

Агульнае і мясцовыя «Палажэнні» – асноўныя прававыя да-

кументы рэформы 1861 г. Па «Агульным палажэнні» зямля, якой 
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карысталіся сяляне, прызнавалася ўласнасцю памешчыка, на карысць 

якіх трэба было несці павіннасці. Сяляне былі павінны выкупляць у 

памешчыкаў зямлю па значна завышанай царскім урадам цане. 

«Мясцовыя палажэнні» – дакументы, у якіх вызначаліся ўмовы надзя-

лення сялян зямлѐй з улікам мясцовых асаблівасцей. У дачыненні да 

беларускіх зямель дзейнічалі два мясцовыя «Палажэнні». 

Адыходніцтва – часовы адыход сельскага насельніцтва на про-

мыслы або сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, гаспадаркі іншых 

рэгіѐнаў. 

Акцыянерныя таварыствы – прадпрыемствы, дзе капітал утва-

раўся з грашовых укладаў шэрага прадпрымальнікаў і існаваў у форме 

акцый, якія свабодна прадаваліся і купляліся. 

Амерыканскі (фермерскі) шлях развіцця капіталізму ў 

сельскай гаспадарцы – эфектыўны шлях развіцця, дзе фермер, які 

з’яўляўся ўласнікам зямельнага надзела, сам распараджаўся вынікам 

сваѐй працы і быў зацікаўлены ў іх паляпшэнні. 

Буржуазія – клас уласнікаў сродкаў вытворчасці ў капіталістыч-

ным грамадстве, які жыве за кошт дадатковых сродкаў, атрымліваемых 

пры дапамозе прымянення наѐмнай працы. 

Бярэзінская водная сістэма – штучны водны шлях, які злучаў 

р. Бярэзіну (басейн Дняпра) з р. Улай (басейн Заходняй Дзвіны). Пабу-

даваная ў 1797–1805 гг. Эксплуатавалася пераважна ў XIX ст. Сістэма 

прызначалася для вывазу сельгаспрадукцыі, сыравіны і лесу з 

Магілѐўскай і Мінскай губерняў да Рыжскага порта. Першыя праекты 

злучэння Дняпра з Заходняй Дзвіной былі распрацаваныя ў 1701 г., 

ідэя Бярэзінскага канала належыць шляхціцу Чацкаму (1794). 

Земствы – выбарныя органы для кіравання ў губернях і паветах 

мясцовай гаспадаркай, адукацыяй, аховай здароўя. 

Інвентары – дакумент, дзе ўтрымліваюцца апісанні феадальных 

уладанняў у Беларусі, Украіне, Літве, Польшы, Венгрыі, запісаны нор-

мы павіннасцей сялян у адпаведнасці з памерам і якасцю іх надзелаў. 

Капіталізм – грамадска-эканамічная фармацыя, заснаваная на пры-

ватнай уласнасці на сродкі вытворчасці і эксплуатацыі наѐмнай працы 

капіталам. 

Латыфундыі – буйныя прыватнаўласніцкія зямельныя ўладанні. 

Люстрацыя – правядзенне падрабязнага апісання ўсіх дзяржаўных 

маѐнткаў і строгае вызначэнне павіннасцей дзяржаўных сялян у залеж-

насці ад іх гаспадарчага становішча. 
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Мануфактура – прамысловае прадпрыемства, заснаванае на па-

дзеле працы і ручной вытворчасці. Упершыню з’явілася на Беларусі ў 

XVIII ст. Канчаткова выціснута фабрычнай вытворчасцю толькі на 

пачатку ХХ ст. Да 1861 г. пераважалі вотчынныя мануфактуры, на якіх 

выкарыстоўвалася праца прыгонных рабочых. Пасля адмены прыгон-

нага права існавалі выключна капіталістычныя мануфактуры. Працоў-

ная сіла на іх была наѐмнай. 

Міравыя суды – асобы від суда са спрошчаным судаводствам для 

разгляду нязначных іскаў і дробных крымінальных злачынстваў. 

«Мяжа аселасці» – у Расіі ў 1794–1917 гг. мяжа тэрыторыі, на якой 

дазвалялася жыхарства яўрэям. Яўрэям дазвалялася сяліцца ў гарадах 

паўночна-заходніх губерняў, займацца рамяством і гандлем, але не 

дазвалялася займацца земляробствам. Яўрэі маглі запісвацца ў мя-

шчанскія і купецкія саслоўі з умовай, што яны будуць плаціць дзяр-

жаўныя падаткі ў двайным памеры ў параўнанні з хрысціянскім 

насельніцтвам. 

Пралетарыят – рабочы клас, клас наѐмных працоўных, крыніцай 

існавання якіх з’яўляецца продаж сваѐй рабочай сілы ўласнікам 

сродкаў вытворчасці. 

Прамысловы пераварот – паступовы пераход ад мануфактуры да 

фабрыкі, ад ручной да машыннай працы. 

Прускі шлях развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы – 

марудны шлях развіцця капіталізму з захаваннем феадальна-прыгон-

ніцкіх перажыткаў (буйное памешчыцкае землеўладанне, выкуп зямлі 

сялянам за грошы, цераспалосіца, сервітутнае права, адпрацовачная 

сісітэма). 

Прыгоннае права – форма феадальнай залежнасці сялян: прыма-

цаванне іх да зямлі і падначаленне адміністрацыйнай і судовай уладзе 

феадала.  

Разбор шляхты – выключэнне з дваранскага саслоўя пры непра-

дастаўленні дакументаў на дваранскае званне. 

Раслаенне сялянства – рост маѐмаснай і класавай няроўнасці ў 

асяроддзі сялян; з аднаго боку колькасна павялічвалася сельская бур-

жуазія, з другога – сельскі пралетарыят і паўпралетарыят. 

Секулярызацыя – канфіскацыя царкаўнай маѐмасці на карысць 

дзяржавы. На тэрыторыі Беларусі праведзена ў 1841–1843 гг., большай 

часткай у адносінах да каталіцкай царквы. 
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Сервітуты – абмежаванае права карыстання чужой уласнасцю 

(права праезду, выпасу жывѐлы, рыбнай лоўлі, карыстанне сенажа-

цямі). Сервітуты былі вельмі пашыраны на Беларусі ў феадальныя 

часы. У парэформенны перыяд адбывалася напружаная барацьба сялян 

за права карыстання сервітутамі. 

Сіндыкаты – формы аб’яднання прадпрымальнікаў для рэгуля-

вання аб’ѐмаў вытворчасці і адзінай цаны на сваю прадукцыю. 

Устаўная грамата – акты, якімі вызначаліся адносіны часова-

абавязаных сялян з памешчыкамі пасля сялянскай рэформы 1861 г. 

Фабрыка – форма арганізацыі вытворчасці; прамысловае прадпры-

емства, заснаванае на выкарыстанні сістэмы машын. 

Цэнзавая прамысловасць – прадпрыемствы пэўных памераў, 

аб’ѐму вытворчасці пры наяўнасці механічных рухавікоў. 

Часоваабавязаныя сяляне – былыя памешчыцкія сяляне ў Расіі, 

якія на падставе рэформы 1861 г. былі вызвалены ад прыгону, але да 

пэўнага часу павінны былі выконваць феадальныя павіннасці на 

карысць памешчыкаў. На Беларусі часовааабавязаны стан быў скасава- 

ны ў 1863 г., а ўвогуле па Расійскай імперыі – у 1881 г. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Якія пытанні не былі вырашаны буржуазнымі рэформамі 70-х 

гадоў ХІХ ст., якія перажыткі феадальнага ладу былі захаваны? 

Параўнайце, як ажыццяўлялася правядзенне рэформаў у Расіі і на 

Беларусі, з чым звязана ўвядзенне «рэжыму выключных законаў» у 

адносінах да Беларусі. 

2. Прывядзіце прыклады буйнейшых прамысловых прадпры-

емстваў на Беларусі. Ахарактарызуйце сярэдні памер прадпрыемстваў 

Беларусі ў параўнанні з Расіяй і асаблівасці тэрытарыяльнага размя-

шчэння прамысловых прадпрыемстваў. 

3. Ахарактарызуйце працэс фарміравання буржуазіі і прале-

тарыяту ў Беларусі ў другой палове XIX ст., яго колькасны і нацы-

янальны склад.  

4. Растлумачце, што такое амерыканскі і прускі шляхі развіцця 

капіталізму ў сельскай гаспадарцы. Абгрунтуйце, чым быў абумоўле-

ны выбар «прускага» шляху развіцця капіталізму на Беларусі. 

5. Якія галіны сельскай гаспадаркі Беларусі атрымалі развіццѐ 

пасля сусветнага аграрнага крызісу 80–90-х гг. XIX ст.? 
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Тэма 5. САВЕЦКАЯ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА Ў 

БЕЛАРУСІ (КАСТРЫЧНІК 1917 – 30-я гг. ХХ ст.) 

 

1. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў 

Савецкай Беларусі (НЭП, індустрыялізацыя, калектывізацыя).  

2. Станаўленне беларускай савецкай культуры. Палітыка белару-

сізацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. 

ХХ ст.  

3. Савецкая мадэль мадэрнізацыі грамадства. Устанаўленне 

савецкай аднапартыйнай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. 

Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. ХХ ст. 

 

Важнейшыя падзеі 

 

1919–1920 гг. – адкрыццѐ вышэйшых навучальных устаноў: педага-

гічных інстытутаў у Мінску, Віцебску, Магілѐве, Гомелі; Беларускага 

політэхнічнага інстытута; сельскагаспадарчага інстытута ў Горках, які 

з 1925 г. стаў называцца Беларускай дзяржаўнай акадэміяй сельскай 

гаспадаркі імя Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

1920 г. – адкрыццѐ ў Мінску Першага Беларускага дзяржаўнага 

тэатра (рэжысѐр Е. Міровіч). З 1926 г. – БДТ-1, цяпер – Нацыянальны 

акадэмічны тэатр імя Я. Купалы. 

1921 г. – адкрыццѐ Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ), 

першы рэктар – У. Пічэта. 

1921 г., сакавік – дэкрэт УЦВК «Аб замене харчовай развѐрсткі 

натуральным падаткам». Пачатак НЭПа. 

1922 г., люты – адкрыццѐ Інстытута беларускай культуры (Інбел-

культа), навукова-даследчай установы па ўсебаковым вывучэнні 

Беларусі.  

1922 г., 30 снежня – І Усесаюзны з’езд Саветаў. Прыняцце Дэкла-

рацыі і дагавору аб утварэнні СССР. 

1924 г. – адкрыццѐ Віцебскага ветэрынарнага інстытута.  

1924 г., ліпень – афіцыйны пачатак правядзення беларусізацыі ў 

БССР. 

1924 г., сакавік – дэкрэт УЦВК аб перадачы БССР паветаў Віцеб-

скай, Гомельскай і Смаленскай губерняў з пераважна беларускім на-

сельніцтвам. 

1925 г., жнівень – пастанова ЦВК і СНК БССР аб утварэнні Бела-

рускай дзяржаўнай акадэміі сельскай гаспадаркі. 



48 

 

1926 г. – адкрыццѐ ў Віцебску тэатра БДТ-2, цяпер – Нацыянальны  

акадэмічны тэатр імя Я. Коласа. 

1926 г. – аформілася таварыства «Прэч непісьменнасць». Яго 

старшынѐй абраны А. Чарнякоў – старшыня ЦВК БССР. 

1926 г. – створаны першы беларускі мастацкі фільм «Лясная быль», 

рэжысѐр Ю. Тарыч. 

1926 г., снежань – пастанова Прэзідыума УЦВК аб перадачы Рэ-

чыцкага і Гомельскага паветаў у склад БССР. 

1926–1932 гг. – дзейнічаў Беларускі дзяржаўны вандроўны тэатр 

пад кіраўніцтвам У. Галубка. Ён працягваў традыцыі народнай 

батлейкі тэатра I. Буйніцкага. З 1932 г. быў рэарганізаваны ў БДТ-3 

з базай у Гомелі. 

1927 г. – каля 80 % служачых цэнтральных органаў улады валодалі 

беларускай мовай; у войсках, што размешчаны ў Беларусі, уведзена 

вывучэнне беларускай мовы, створаны тэрытарыяльныя вайсковыя 

адзінкі (дывізіі, палкі). 

1927 г. – правядзенне Усебеларускай выстаўкі дасягненняў нацыя-

нальных меншасцей. 

1927 г., красавік – VIII з’езд Саветаў БССР. Прыняцце другой 

Канстытуцыі БССР. У ѐй былі замацаваны змены ў адміністрацыйна-

тэрытарыяльным падзеле рэспублікі ў выніку ўзбуйнення яе тэры-

торыі, зацверджаны Дзяржаўны герб і сцяг Беларускай ССР. 

1928 г. – у Ленінградзе адкрылася кінастудыя мастацкіх фільмаў  

«Савецкая Беларусь», якая ў канцы 30-х гг. была пераведзена ў Мінск. 

1928 г. – каля 80 % агульнаадукацыйных школ было пераведзена на 

беларускую мову навучання. 

1928–1932 гг. – гады першай пяцігодкі. 

1928–1932 гг. – першая пяцігодка ў СССР. 

1929 г. – рэарганізацыя Інбелкульта ў Беларускую акадэмію навук. 

1929 г., люты – ХII з’езд КП(б)Б выказаўся за падрыхтоўку да 

новай масавай калектывізацыі вѐскі. 

1929–1930 гг. – хваля рэпрэсій у БССР супраць прадстаўнікоў так 

званага «нацыянал-дэмакратызму». 

1931 г. – справа «Саюза вызвалення Беларусі» (СВБ). Было 

арыштавана каля 100 дзеячаў навукі, мастацтва, літаратуры па абві-

навачванні ў прыналежнасці да не існуючай увогуле варожай савец-

каму ладу арганізацыі. Роля кіраўніка СВБ прыпісвалася народнаму 

паэту Я. Купалу. Зрабіўшы спробу самагубства, паэт здолеў даказаць 

неабгрунтаванасць абвінавачванняў. 
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1932 г. – адкрыццѐ Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. 

1932 г., снежань – пастанова ЦВК і СНК БССР «Аб аб’яўленні 

БССР краінай суцэльнай калектывізацыі». 

1933 г. – рэформа беларускага правапісу. 

1933 г. – створаны Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета. 

1933–1937 гг. – другая пяцігодка ў СССР. 

1937 г. – створана Беларуская дзяржаўная філармонія. 

1937 г., люты – ХII (надзвычайны) з’езд Саветаў БССР. Прыняцце 

3-й Канстытуцыі БССР («перамогшага сацыялізму»). 

1938 г. – прыняцце спецыяльнай пастановы ўрада БССР аб назве 

сталіцы рэспублікі – Мінск. Да таго часу па-беларуску пісалі Менск. 

1938 – чэрвень 1941 гг. – трэцяя пяцігодка ў СССР. 

1939 г. – ліквідацыя ў цэлым непісьменнасці сярод насельніцтва 

рэспублікі. 

1939 г., 2 лістапада – прыняцце нечарговай V сесіяй Вярхоўнага 

Савета СССР закона аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР 

і аб уз’яднанні яе з Беларускай ССР. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Баліцкі А. В. – дзяржаўны дзеяч БССР, з кастрычніка 1922 г. – на-

меснік, а з лютага 1926 г. – народны камісар асветы БССР. Член 

Інбелкульта, адзін з арганізатараў Акадэміі навук БССР. У жніўні 

1929 г. вызвалены ад абавязкаў наркама асветы. Абвінавачаны ў 

«нацыянал-дэмакратызме». Расстраляны ў кастрычніку 1937 г. Рэабілі-

таваны ў 1988 г. 

Галадзед М. М. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, са снежня 

1925 г. па май 1927 г. – другі сакратар ЦК КП(б)Б. У 1927–1937 гг. – 

старшыня СНК БССР. Член ЦВК СССР і БССР (1924–1937). Рэпрэ-

сiраваны. Рэабілітаваны ў 1956 г. Яго імем названа вуліца і праезд у 

г. Мінску. 

Галубок У. – беларускі драматург, рэжысэр, актор, тэатральны 

дзяяч. Кіраўнік Беларускага дзяржаўнага вандроўнага тэатра (1926–

1932). Першы народны артыст БССР, рэжысѐр БДТ-3. 

Гамарнік Я. Б. – савецкі военачальнік, дзяржаўны і партыйны 

дзеяч. У 1928–1929 гг. – першы сакратар ЦК КП(б)Б, ажыццяўляў па-

літыку калектывізацыі. Пры ім пачаліся беззаконныя рэпрэсіі (арыш-

ты, расстрэлы, высылкі). Скончыў жыццѐ самагубствам. Рэабілітаваны 

ў 1955 г. Яго імем названа вуліца ў Мінску. 



50 

 

Гарэцкі М. І. – беларускі пісьменнік, літаратуразнаўца, 

фалькларыст. Карыстаўся літаратурнымі псеўданімамі: Максім 

Беларус, М. Б. Беларус, М. Г., А. Мсціслаўскі, Дзед Кузьма, Мацей 

Мышка, Мізэрыус Монус і іншымі; у сваіх творах таксама выступаў як 

Кузьма Батура і Лявон Задума. Аўтар раманаў «Камароўская хроніка», 

«Віленскія камунары» і інш. 

Жылуновіч Д. Ф. (псеўданім Цішка Гартны) – прадстаўнік бела-

ускага нацыянальна-вызваленчага руху, дзяржаўны і грамадскі дзеяч 

БССР, гісторык, публіцыст, пісьменнік. З 1918 г. сакратар Беларускага 

нацыянальнага камісарыята (Белнацкома), рэдактар «Дзянніцы» – 

першай савецкай газеты на беларускай мове. Адзін з галоўных ініцы-

ятараў абвяшчэння незалежнасці БССР, аўтар маніфеста аб яе абвяш-

чэнні. З 1 студзеня да 2 лютага 1919 г.  – старшыня Часовага ўрада 

Савецкай Беларусі. Акадэмік АН Беларусі (1928 г.). У 1931 г. 

абвінавачаны ў «нацыянал-дэмакратызме» і арыштаваны. Памѐр у 

псіхіятрычнай баль-ніцы. Поўнасцю рэабілітаваны ў 1987 г. 

Ігнатоўскі У. М. – беларускі гісторык і грамадскі дзеяч. У 1921–

1926 гг. – наркам асветы БССР. Прафесар, дэкан, намеснік рэктара 

БДУ. 3 1926 г. – старшыня Інбелкульта; у 1929–1931 гг. – прэзідэнт 

Беларускай Акадэміі навук. Аўтар шматлікіх прац па гісторыі Бела-

русі, сярод якіх «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». У студзені 1931 г. 

выключаны з партыі і абвінавачаны ў «нацыянал-ухілізме». Скончыў 

жыццѐ самагубствам. Рэабілітаваны. 

Колас Я. (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) – народны паэт 

БССР. Аўтар паэм «Новая зямля» і «Сымон-музыка», рамана «На 

ростанях», аповесці «У глыбі Палесся», «Дрыгва» і інш. У 1972 г. у 

Стаўбцоўскім раѐне заснаваны Коласаўскі заказнік з мэтай захавання 

прыроднага комплекса мясцін, звязаных з жыццѐм і творчасцю 

народнага паэта. У Мінску Якубу Коласу пастаўлены помнікі. 100-год-

дзе з дня нараджэння Я. Коласа па рашэнню ЮНЕСКА адзначалася ў 

міжнародным маштабе. 

Крапіва К. (Кандрат Кандратавіч Атраховіч) – народны пісь-

меннік БССР, паэт, сатырык, драматург, перакладчык, грамадскі дзеяч, 

літаратуразнавец. Асабліва вялікая заслуга яго ў развіцці сатырычных 

жанраў, у развіцці беларускай байкі і драматургіі. Аўтар камедыі «Хто 

смяецца апошнім». 

Крыніцкі А. І. – партыйны і дзяржаўны дзеяч, першы сакратар ЦК 

КПБ(б) (1924–1927 гг.), член ЦК і Бюро ЦК КП(б)Б у 1924–1927 гг., 

член ЦВК БССР у 1925–1927 гг., з мая 1927 г. – на працы ў ЦК 
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ВКП(б). Значна паспрыяў правядзенню індустрыялізацыі і культурных 

пераўтварэнняў у БССР. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1956 г. 

Куляшоў А. – народны паэт БССР. Аўтар верша «Бывай...». На 

тэкст гэтага верша і музыку I. Лучанка складзена папулярная і сѐння 

песня.  

Купала Я. (Іван Дамінікавіч Луцэвіч) – народны паэт БССР. 

Паэма-трагедыя «Адвечная песня» – апафеоз сялянскай працы на 

зямлі. Класічнымі сталі фальклорна-рамантычныя «Курган», «Бан-

дароўна», «Яна і я», драматычныя «Магіла льва», «Сон на кургане». 

Першая паэма савецкага часу «Безназоўнае» – услаўленне дзяржаў-

насці Беларусі. У драматургіі Купала паспяхова працаваў над стварэн-

нем нацыянальнай камедыі (народная, каларытная «Паўлінка», напіса-

ная ў 1912 г.) і драмы (псіхалагічна-філасофская «Раскіданае гняздо», 

1913 г.). Янку Купалу належаць пераклады на беларускую мову 

«Слова пра паход Ігаравы», твораў польскіх, рускіх, украінскіх паэтаў. 

Яго творы перакладзены на многія мовы народаў свету. Імем Янкі 

Купалы названы Інстытут літаратуры АН БССР, тэатр у Мінску, 

школы, вуліцы, бібліятэкі. Пастаўлены помнікі ў Радашковічах, у 

Мінску, у Вязынцы, Араўпарку ў Нью-Йорку. Працуюць музеі ў 

Мінску і Пячышчах, створаны мемарыяльныя запаведнікі «Вязынка» і 

«Ляўкі» (Аршанскі раѐн). З 1959 г. прысуджаецца прэмія імя Янкі 

Купалы. 

Ластоўскі В. Ю. – беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, 

пісьменнік, гісторык, філолаг, літаратуразнавец, этнограф. З 1928 г. 

акадэмік БелАН. Быў нязменным сакратаром Інбелкульта. Рэдагаваў 

«Працы кафедры этнаграфіі», працаваў у «Камісіі жывой беларускай 

мовы», уваходзіў у «Камісію па ахове помнікаў старасветчыны ў 

БССР». Арганізоўваў этнаграфічныя экспедыцыі ў розныя рэгіѐны 

Беларусі, у час адной з іх знойдзены Крыж Ефрасінні Полацкай. 

Лѐсік Я. Ю. – беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, мовазнавец, 

пісьменнік. Акадэмік АН Беларусі (1928 г.). Дзядзька Якуба Коласа. 

Адзін з лідараў Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Удзельнік 

І Усебеларускага з’езда 1917 г., адзін з ініцыятараў абвяшчэння БНР, 

старшыня яе Найвышэйшай Рады з 1919 г. Пасля завяршэння грама-

дзянскай вайны прызнаў савецкую ўладу, займаўся навуковай, куль-

турна-асветніцкай і літаратурнай дзейнасцю. Абвінавачаны ў «нацыя-

нал-дэмакратызме». Памѐр у 1940 г. ад сухотаў у саратаўскай турме. 

Поўнасцю рэабілітаваны ў 1988 г. 
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Лынькоў М. Ц. – Народны пісьменнік БССР. Аўтар аповесці для 

дзяцей «Міколка-паравоз». 

Маўр Я. – адзін з пачынальнікаў беларускай савецкай дзіцячай 

літаратуры. Аўтар аповесці «Чалавек ідзе», «Палескія рабінзоны». 

Міровіч Я. – першы заслужаны артыст БССР, рэжысѐр БДТ-1, 

драма «Кастусь Каліноўскі», спектаклі «Паўлінка» і «Тутэйшыя» па 

п’есах Я. Купалы, «На купалле» М. Чарота. 
Некрашэвіч С. М. – беларускі мовазнавец. 3 1922 г. – старшыня 

Інбелкульта. У 1929 г. – віцэ-прэзідэнт АН БССР, старшыня арфагра-
фічнай камісіі і камісіі па стварэнню слоўніка жывой народнай мовы. 
Аўтар прац у галіне беларускага правапісу, распрацоўкі навуковай 
тэрміналогіі. Выдаў «Беларуска-расійскі» (1925) і «Расійска-беларускі» 
(1928) слоўнікі. Арыштаваны ў 1930 г., расстраляны ў 1937 г. Рэабілі-
таваны ў 1957 г. 

Пічэта У. І. – першы рэктар БДУ, аўтар прац па гісторыі 
славянскіх народаў. Вучань аднаго са стваральнікаў канцэпцыі 
нацыянальнай гісторыі Беларусі М. Доўнар-Запольскага. Абараніў 
доктарскую дысертацыю, прысвечаную аграрнай рэформе ў Вялікім 
Княстве Літоўскім. 

Прышчэпаў Дз. Ф. – дзяржаўны і грамадскі дзеяч БССР, народны 
камісар земляробства БССР (1924–1929), адначасова з 1929 г. на-
меснік старшыні Дзяржплана БССР. Член КП(б)Б, арыштаваны ў 
1930 г. Прыхільнік новай эканамічнай палітыкі на вѐсцы, свабоды вы-
бару сялянамі форм землекарыстання. Рэпрэсіраваны. Памѐр у турэм-
най бальніцы г. Мінска. Рэабілітаваны ў 1988 г. 

Сталін І. В. (сапраўднае прозвішча – Джугашвілі) – савецкі 
палітычны, дзяржаўны, ваенны і партыйны дзеяч, адзін з кіруючых 
дзеячаў КПСС і Савецкай дзяржавы, Генеральны сакратар ЦК 
РКП(б) – ВКП(б) з 1922 па 1953 гг. 

Тарашкевіч Б. А. – беларускі грамадска-палітычны і асветны 
дзеяч, мовазнавец, публіцыст, перакладчык, літаратуразнавец. З 1922 г. 
пасол (дэпутат) сейма Польшчы, узначальваў беларускую парла-
менцкую фракцыю. Адзін са стваральнікаў і старшыня ЦК Беларускай 
сялянска-рабочай грамады, аўтар яе праграмы. У студзені 1927 г. 
арыштаваны польскімі ўладамі. У 1930 г. вызвалены, а ў 1932 г. зноў 
асуджаны. Да 1930 г. канспіратыўна накіроўваў дзейнасць арганізацый 
«Змаганне», «Таварыства беларускай школы». У 1933 г. па абмену 
палітвязнямі пераехаў у СССР. Аўтар першай «Беларускай граматыкі 
для школ» (1918). Акадэмік АН БССР (1928). Расстраляны ў 1938 г. як 
«польскі шпіѐн». Рэабілітаваны ў 1957 г. 
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Шаранговіч В. Ф. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, удзельнік 
барацьбы за савецкую ўладу на Беларусі, грамадзянскай вайны і ваен-
най інтэрвенцыі 1918–1920 гг. З 1921 па 1926 гг. – намеснік наркама 
юстыцыі БССР, у 1930–1934 гг. – другі сакратар ЦК КП(б)Б, з сакавіка 
1937 г. – першы сакратар ЦК КП(б)Б. Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны ў 
1957 г. 

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

Беларусізацыя – палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыяналь-

на-культурнага будаўніцтва ў БССР, якая ажыццяўлялася ў 20-я гг. 

ХХ ст. Значна паспрыяла развіццю беларускай культуры, мовы, 

узмацненню нацыянальнай свядомасці беларусаў. Штучна згорнута ў 

канцы 20-х – пачатку 30-х гг. пад выглядам барацьбы з «нацыянал-

дэмакратычнымі ўхіламі». 

«Бязбожная пяцігодка» – другая пяцігодка 1933–1937 гг., адбы-

лося масавае закрыццѐ цэркваў і касцѐлаў і перадача іх каштоўнасцей 

у фонд індустрыялізацыі. Закрытыя цэрквы пераўтвараліся ў сельскія 

клубы, гаспадарчыя склады. 

«Год великого перелома» – праграмны артыкул Генеральнага 

сакратара ЦК УКП(б) І. Сталіна, надрукаваны ў газеце «Правда» 

7 лістапада 1929 г. Стаў тэарэтычным абгрунтаваннем палітыкі 

суцэльнай калектывізацыі і адмовы ад паступовай перабудовы вѐскі на 

аснове кааперацыі. У артыкуле сцвярджалася, што нібыта ў 1929 г. 

большасць сялянаў уступілі ў калектыўныя гаспадаркі, хаця гэта не 

адпавядала рэчаіснасці. Вызначыў сельскагаспадарчую арцель як 

асноўнае звяно ў сістэме калгаснага будаўніцтва. 

«Головокружение от успехов» – артыкул Генеральнага сакратара 

ЦК УКП(б) І. Сталіна, надрукаваны ў газеце «Правда» 2 сакавіка 

1930 г. Упершыню адкрыта крытыкаваў практыку прымусовай 

калектывізацыі, абвінаваціўшы мясцовыя савецкія органы «в голо-

вотяпстве». Даваў указанні весці работу ў адпаведнасці з мясцовымі 

ўмовамі, не абагульняць жылыя будынкі, хатнюю птушку і г. д. 
«Культурная рэвалюцыя» – умоўная назва комплексу пераў-

тварэнняў у галіне культуры, навукі, адукацыі, літаратуры, мастацтваў 
у 20 – 30-я гг. ХХ ст. у СССР і БССР.  

Дзяржаўная мова – мова, зацвержаная ў якасці афіцыйнай. У гады 
беларусізацыі дзяржаўнымі мовамі былі аб’яўлены адразу 4 мовы – 
беларуская, руская, яўрэйская і польская. 
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Індустрыялізацыя – пераўтварэнне СССР у эканамічна неза-

лежную дзяржаву, якая вырабляе ўсе неабходныя тавары, у першую 

чаргу сродкі вытворчасці. 

Калгас (калектыўная гаспадарка) – аб’яднанне сялян у СССР (на 

аснове грамадскіх сродкаў вытворчасці і калектыўнай працы) для 

сумеснага вядзення сельскай гаспадаркі. Калгаснікі працавалі на зямлі, 

што належала дзяржаве, але была перададзена калгасу ў бестэрміновае 

і бясплатнае карыстанне. Асноўную частку прадукцыі калгас павінен 

быў здаваць дзяржаве па закупачных цэнах. Калгас трэба адрозніваць 

ад саўгаса (савецкая гаспадарка) – у асноўным, буйных гаспадарак, 

створаных з мэтаю павелічэння вытворчасці сельскагаспадарчай 

прадукцыі. Саўгасы ў асноўным мелі спецыялізацыю на вытворчасці 

нейкага віду прадукцыі (збожжа, малако, гародніна ці інш.). 

Калектывізацыя – аб’яднанне аднаасобных сялянскіх гаспадарак 

у калектыўныя. Стварэнне калектыўных гаспадарак (калгасаў) у 

розных формах пачалося ў першыя паслякастрычніцкія гады. У 1929 г. 

у БССР пачаўся пераход да масавай, суцэльнай калектывізацыі, якая 

праводзілася ў асноўным прымусовымі метадамі. 

Карэнізацыя – вылучэнне прадстаўнікоў мясцовага насельніцтва 

на кіруючыя пасады ў пачатку 20-х гг. 

«Маладняк», «Узвышша», «Полымя» – літаратурна-мастацкія 

аб’яднанні. 

МТС – машынна-трактарныя станцыі. Пачалі стварацца ў 1928 г. 

для падтрымкі калектывізацыі (у БССР першая МТС была створана ў 

1930 г. у Койданаўскім р-не). За карыстанне тэхнічнымі сродкамі МТС 

дзяржава атрымлівала ад калгасаў і саўгасаў натуральную плату 

збожжам і прадуктамі жывѐлагадоўлі. У 1958 г. дзяржава адмовілася 

ад утрымання МТС, а іх тэхнічная база была перададзена за плату 

калгасам і саўгасам. 

Нацыянал-дэмакратызм – кірунак грамадска-палітычнай думкі, 

які спалучаў агульнадэмакратычныя ідэі з задачамі сацыяльнага і 

нацыянальнага вызвалення прыгнечаных народаў. У Беларусі ўзнік у 

канцы XIX – пачатку XX ст. і быў скіраваны на адраджэнне нацыя-

нальнай культуры і самасвядомасці беларускага народа. Пасля 

Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. практычным увасабленнем нацыя-

нал-дэмакратызму сталі стварэнне беларускай дзяржаўнасці і палітыка 

беларусізацыі. У сярэдзіне 20-х гг. ХХ ст. камуністычная партыя 

прызнала нацыянал-дэмакратызм варожай антысавецкай палітыкай, 

накіраванай супраць дасягненняў Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
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НЭП (новая эканамічная палітыка) – эканамічная палітыка 

савецкай дзяржавы, разлічаная на пераходны перыяд ад капіталізму да 

сацыялізму. Сутнасць – выкарыстанне таварна-грашовых адносін. На 

вѐсцы выяўлялася ў замене харчовай развѐрсткі харчовым падаткам, 

свабодзе выбару форм землекарыстання, замене натуральнага падатка 

грашовым, дазволе арэнды зямлі і найму рабочай сілы. У горадзе – у 

дазволе прыватнай вытворчасці, арэнды, дэцэнтралізацыi кіравання 

вытворчасці, матэрыяльнай зацікаўленасцi ў выніках працы. 

«Прышчэпаўшчына» – умоўная назва палітыкі ў галіне сельскай 

гаспадаркі Беларусі ў 20-я гг. Паходзіць ад імя наркама земляробства 

БССР Дз. Прышчэпава, якога ў 1930 г. абвінавацілі ў насаджэнні 

хутароў, кулацкіх гаспадарак, супраціўленні калектывізацыі. 

«Раскулачванне» – адзін са спосабаў ліквідацыі групы буйных 

сялянскіх гаспадарак, прадпрымальнікаў вѐскі – кулацтва; састаўная 

частка сацыяльна-класавай палітыкі савецкай улады ў СССР, у тым 

ліку і ў БССР, у канцы 20-х – пачатку 50-х гг. ХХ ст. Тэрмін «рас-

кулачванне» азначаў экспрапрыацыю сродкаў вытворчасці ў заможных 

сялянскіх гаспадарках. У БССР масавае «раскулачванне» праводзілася 

ў 1929–1931 гг., 1939–1941 гг., 1949–1952 гг. 

Сацыялістычны рэалізм – мастацкі метад, які патрабаваў 

адлюстравання ў літаратуры і мастацтве толькі тых рэалій жыцця, якія 

былі звязаны з будаўніцтвам савецкага сацыялістычнага ладу ў СССР. 

Таталітарызм – агульная назва палітычных (дзяржаўных) сістэм, 

якія вызначаюцца поўным (татальным) кантролем з боку органаў 

дзяржаўнай улады над усімі сферамі жыцця грамадства. Характэрная 

рыса  таталітарных рэжымаў – канцэнтрацыя ўсей улады ў дзяржаве ў 
руках асобнай групы (звычайна палітычнай партыі). 

Узбуйненне БССР – вяртанне да БССР тэрыторый з большасцю 

беларускага насельніцтва ў 1924 і 1926 гг. Першае «ўзбуйненне» БССР 

адбылося ў сакавіку 1924 г. за кошт далучэння да Беларусі паветаў 

Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў з пераважнай боль-

шасцю ў іх беларускага насельніцтва. Другое «ўзбуйненне» БССР ад-

былося ў снежні 1926 г., калі да Беларусі быў далучаны Гомельскі і 

Рэчыцкі паветы былой Гомельскай губерні. 

Федэрацыя – форма дзяржаўнага ўладкавання, пры якой дзяржавы, 

што ўтвараюць саюз, падпарадкоўваюцца адзінаму цэнтру і пры гэтым 

захоўваюць самастойнасць у вырашэнні асобных пытанняў унутранай 

палітыкі. У федэрацыі адзіная канстытуцыя, органы дзяржаўнай ула-

ды, грашовыя адзінкі і  г. д. 
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Пытанні для самакантролю 

 
1. Якія мэты новай эканамічнай палітыкі, яе асноўныя накірункі і 

асаблівасці на Беларусі? 
2. Якое значэнне для палітычнага і эканамічнага развіцця 

рэспублікі мела ўзбуйненне яе тэрыторыі ў 1924 і 1926 гг.? 
3. Як вы лічыце, з пункту гледжання эканомікі, у чым была неаб-

ходнасць сацыялістычнай індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай 
гаспадаркі ў СССР і БССР? 

4. Якія змены адбыліся ў эканоміцы БССР пад час правядзення ін-

дустрыялізацыі? 
5. Якімі метадамі праводзілася калектывізацыя і да якіх вынікаў 

яна прывяла? Якая была рэакцыя сялян на дзеянні ўлад? 
6. Што такое «беларусізацыя»? Ахарактарызуйце яе асноўныя 

напрамкі і вынікі. 
7. Назавіце прычыны ажыццяўлення палітычных рэпрэсій у СССР 

і на Беларусі. 
 

Тэма  6. ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА  

БЕЛАРУСІ Ў 20–30-я гг. ХХ ст. 

 
1. Беларускае пытанне пры афармленні Версальска-

Вашынгтонскай сістэмы. Рыжская мірная дамова 1921 г. у 
гістарычным лѐсе беларускага народа.  

2. Грамадска-палітычнае, эканамічнае і нацыянальна-культурнае 
становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы.  

3. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй 
Беларусі ў 20–30-я гг. ХХ ст. 

4. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж вядучымі краінамі свету ў 
канцы 30-х гг. ХХ ст. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне 
беларускага народа ў складзе БССР. 

 

Важнейшыя падзеі 

 
1914 г., 28 ліпеня – 1918 г., 11 лістапада – Першая сусветная 

вайна. 
1921 г., 18 сакавіка – падпісанне Рыжскага мірнага дагавора паміж 

РСФСР і Украінай, з аданаго боку, і Польшчай – з другога. Да 
Польшчы адышла значная частка тэрыторыі Беларусі. Граніца з 
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Польшчай прайшла за 30 км на захад ад Мінска. За ССРБ захавалася 
толькі шэсць паветаў Мінскай губерні. 

1927 г. – забарона Беларускай сялянска-рабочай грамады (БСРГ). 
1935 г. – паўстанне нарачанскіх рыбакоў. 
1936 г., 25 лістапада – заключэнне Антыкамінтэрнаўскага пакта 

паміж Германіяй і Японіяй. 
1938 г. – КПЗБ распушчана па рашэнні Выканкама Камінтэрна.  
1938 г., сакавік – аншлюс Аўстрыі. 
1938 г., 29–30 верасня – Мюнхенскае пагадненне об раздзеле 

Чэхаславакіі. 
1939 г., 23 жніўня – савецка-германскі дагавор аб ненападзе (пакт 

Молатава – Рыбентропа). 
1939 г., 1 верасня – пачатак Другой сусветнай вайны, нападзенне 

Германіі на Польшчу. 
1939 г., 17 верасня – паход войскаў Чырвонай Арміі ў Заходнюю 

Беларусь і Заходнюю Украіну. 
1939 г., 28 верасня – заключэнне Дагавора аб дружбе і граніцы 

паміж СССР і Германіяй, паводле якога граніца была праведзена па 
так званай «лініі Керзана», вызначанай яшчэ ў 1919 г. Вярхоўным 
саветам Антанты як усходняя граніца Польшчы. Гэта была этнічная 
мяжа паміж беларусамі і палякамі. 

1939 г., 28–30 кастрычніка – работа ў Беластоку Народнага сходу 
Заходняй Беларусі, які прыняў Дэкларацыі аб дзяржаўнай уладе і 
ўваходжанні Заходняй Беларусі ў склад БССР. 

1939 г., 2 лістапада – прыняцце Вярхоўным Саветам СССР Закона 
«Аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР з уз’яднаннем яе 
з БССР». 

1939 г., 14 лістапада – прыняцце Вярхоўным Саветам БССР закона 
«Аб прыняцці Заходняй Беларусі ў склад БССР». На тэрыторыі Заход- 

няй Беларусі было ўтворана 5 абласцей – Баранавіцкая, Брэсцкая, 

Беластоцкая, Вілейская і Пінская. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Арлоўскі К. П. – супрацоўнік органаў дзяржаўнай бяспекі СССР, 

адзін з кіраўнікоў партызанскага руху ў Беларусі. Герой Савецкага 

Саюза (1943). Герой Сацыялістычнай Працы (1958). У 1920–1925 гг. 

кіраваў партызанскімі атрадамі ў Заходняй Беларусі. 
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Ваўпшасаў С. А. – савецкі разведчык, Герой Савецкага Саюза 

(1944 г.), палкоўнік. У 1920–1924 гг. знаходзіўся на падпольнай рабоце 

ў Заходняй Беларусі (на тэрыторыі Польшчы). 

Гітлер А. (прозвішча па бацьку – Шікльгрубер) – узначальваў 

з 1920 г. нацыянал-сацыялістычную германскую рабочую партыю 

(НСДАП). З 1934 г. займае пасады кіраўніка дзяржавы і ўрада 

Германіі, з 1938 г. – галоўнакамандуючы вермахта. Ініцыятар аншлюса 

Аўстрыі, захопу Чэхаславакіі, развязвання вайны супраць Польшчы, 

краін Захаду і СССР. Скончыў жыццѐ самагубствам. 

Дварчанін І. С. – беларускі пісьменнік і грамадскі деяч. У 1928 г. 

абраны дэпутатам у польскі сейм. Намеснік старшыні арганізацыі 

«Змагання». У 1928 г. уваходзіў у склад кіраўніцтва Таварыства бела-

рускай школы. Выступаў у абарону палітычных зняволеных. Працаваў 

у камісіі АН БССР па вывучэнні Заходняй Беларусі. У 1933 г. 

арыштаваны па справе «Беларускага нацыянальнага цэнтра». Рас-

страляны ў Ленінградзе у 1937 г. Рэабілітаваны ў 1956 г. 

Лагіновіч І. К. (Павел Корчык) – грамадскі і палітычны дзеяч, 

публіцыст. Прадстаўнік нацыянальна-вызваленчага руху Заходняй 

Беларусі. Адзін са стваральнікаў і арганізатараў Беларускай рэва-

люцыйнай арганізацыі. З 1923 г. член КПЗБ. Першы сакратар Каму-

ністычнай партыі Заходняй Беларусі (КПЗБ). Рэдактар газеты «Наш 

Сцяг», а пасля яе забароны – газеты «Вольны Сцяг».  

Мятла П. В. – беларускі грамадска-палітычны дзеяч. У 1922 г. быў 

выбраны дэпутатам польскага сейма. Адзiн са стваральнiкаў Бела-

рускай сялянска-рабочай грамады (БСРГ), член яе ЦК. Працаваў у Ка-

мiсii па вывучэннi Заходняй Беларусi Беларускай акадэміі навук.  

Мусаліні Б. – кіраўнік італьянскай фашысцкай партыі і ўрада 

ў 1922–1943 гг., а таксама марыянетачнага ўрада так званай «рэспуб-

лікі Сало» ў 1943–1945 гг. разгарнуў тэрор супраць італьянскага супра-

ціўлення. Захоплены італьянскімі партызанамі і пакараны смерцю. 

Рузвельт Ф. – прэзідэнт ЗША з 1933 г. (чатыры разы абіраўся на 

гэту пасаду). Усталяваў дыпламатычныя зносіны ЗША з СССР. Унѐс 

значны ўклад у стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Удзельнік Тэге-

ранскай (1943) і Крымскай (1945) канферэнцый. Прыхільнік адкрыцця 

другога фронту. 

Пестрак П. С. – беларускі паэт і пісьменнік, актыўны ўдзельнік на-

цыянальна-вызваленчай барацьбы ў Заходняй Беларусі. Правѐў больш 

10 год у польскіх турмах. У 1940 г. узначаліў Беластоцкае аддзяленне 

Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар зборніка вершаў «На варце». 
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Пілсудскі Ю. – польскі дзяржаўны і палітычны дзеяч, кіраўнік 

незалежнай Польшчы ў 1918–1922 гг., заснавальнік польскай арміі.  

Прытыцкі С. В. – палітычны дзеяч Заходняй Беларусі і БССР, 

лідар КПЗБ. У розны час быў сакратаром Крынкаўскага, Гродзенскага, 

Слонімскага раѐнных камітэтаў КСМЗБ. З 1968 па 1971 гг. – Старшы-

ня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. 

Рак-Міхайлоўскі С. А. – беларускі публіцыст, рэдактар, паэт, гра-

мадска-палітычны дзеяч. Арганізатар і член ЦК Беларускай сялянска-

рабочай грамады. С. Рак-Міхайлоўскі напісаў музыку да раманса на 

словы М. Багдановіча «Зорка Венера». 

Танк М. (Скурко Я. І.) – беларускі паэт, перакладчык. Народны 

паэт БССР (1968). Акадэмік АН Беларусі (1972). Лаўрэат літаратурнай 

прэміі Янкі Купалы (1959), ганаровы грамадзянін Мінска (1987). 
М. Танк працаваў iнструктарам ЦК камсамола Заходняй Беларусi, у 

легальных i падпольных вiленскiх перыѐдыках, вѐў актыўную гра-

мадска-патрыятычную i культурна-асветніцкую дзейнасць, за што 

падвяргаўся праследаванню польскай дэфензiвы, арыштам i турэмнаму 

зняволенню на Лукiшках. 

Тарашкевіч Б. А. – беларускі грамадска-палітычны дзеяч, мова-

знавец, пісьменнік-перакладчык. Член Беларускай сацыял-дэмакратыч-

най партыі, з 1922 г. дэпутат сейма, узначальваў Беларускі пасольскі 

клуб. Адзін са стваральнікаў і старшыня ЦК БСРГ, аўтар праграмы 

Грамады. Складальнік «Беларускай граматыкі для школ». 

Харужая В. З. – дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, 

адзін з арганізатараў Віцебскага партыйнага падполля ў гады Вялікай  

Айчыннай вайны. Герой Савецкага Саюза (1960). 

Чэрчыль У. – Прэм’ер-Міністр Велікабрытаніі ў 1940–1945 гг. 

Узначальваў англійскую дэлегацыю на Тэгеранскай (1943) і Крымскай 

(1945) канферэнцыях. Выступаў за падтрымку СССР у вайне супраць 

Германіі. 

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

«Дзіўная вайна» – 3 верасня 1939 г. Велікабрытанія і Францыя 

аб’явілі вайну Германіі. Аднак на працягу 9 месяцаў (1939 – пачатак 

40-х гг.) гэтыя краіны ваенных дзеянняў не вялі. 

«Змаганне» – беларуская дэпутацкая фракцыя польскага сойма ў 

1928–1930 гг. Дэпутаты «Змагання», выступаючы ў сойме, крыты-

кавалі ўнутраную і знешнюю палітыку польскага ўрада, патрабавалі 
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вызвалення палітычных зняволеных, самавызначэння Заходняй Бела-

русі, перадачы сялянам зямлі без выкупу, для рабочых 8-гадзіннага 

працоўнага дня, навучання на беларускай мове. «Змаганне» праводзіла 

мітынгі і дэманстрацыі працоўных, выпускала газеты нацыянальна-

вызваленчага характару – «Змаганне», «Свiтанне», «На варце», «Голас 

Працы» і інш. 

Аншлюс – палітыка гвалтоўнага далучэння Аўстрыі да Германіі ў 

сакавіку 1938 г. 

Асадніцтва – інстытут ваенных і цывільных каланістаў, якіх 

польскі ўрад перасяляў з цэнтральных рэгіѐнаў краіны ў Заходнюю 

Беларусь, дзе ім даваліся на льготных умовах або бясплатна зямельныя 

надзелы ў 15–45 га. 

Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ) – масавая легаль-

ная рэвалюцыйна-дэмакратычная арганізацыя працоўных у Заходняй 

Беларусі ў 1925–1927 гг. Арганізавана ва ўмовах сацыяльнага і 

нацыянальнага прыгнѐту з мэтай вызвалення Заходняй Беларусі з-пад 

улады Польшчы. Дзейнасць БСРГ узначальваў старшыня ЦК Б. А. Та-

рашкевіч, намеснік старшыні С. А. Рак-Міхайлоўскі, члены П. П. Ва-

лошын і П. В. Мятла. Праграма БСРГ змяшчала асноўныя дэмак-

ратычныя і асобныя сацыялістычныя патрабаванні: самавызначэнне 

Заходняй Беларусі і аб’яднанне ўсіх беларускіх зямель у рэспубліку 

сялян і рабочых (уз’яднанне з БССР); стварэнне сялянска-рабочага 

ўрада; устанаўленне дэмакратычных свабод; канфіскацыя памешчыц-

кіх і царкоўных зямель, пераход іх ва ўласнасць дзяржавы і падзел без 

выкупу паміж малазямельнымі сялянамі і парабкамі; скасаванне 

асадніцтва; устанаўленне 8-гадзіннага рабочага дня; увядзенне рабо-

чага кантролю ў вытворчасці, развіццѐ спажывецкай, вытворчай і 

крэдытнай кааперацыі; нацыянальная роўнасць і навучанне на роднай 

мове; свабода сумлення і інш. 

Версальска-Вашынгтонская сістэма міжнародных адносін – 

сусветны парадак, асновы якога былі закладзены па завяршэнні 

Першай сусветнай вайны Версальскай мірнай дамовай (1919 г.), 

дамовамі з саюзнікамі Германіі, а таксама пагадненнямі, заключанымі 

на Вашынгтонскай канферэнцыі (1921–1922 гг.).  

Камасацыя – састаўная частка аграрнай рэформы, абвешчанай 

польскім сеймам у 1919 г. Праводзілася ў Заходняй Беларусі на пад-

ставе законаў 1923 і 1925 гг. Прадугледжвала ліквідацыю цераспа-

лосіцы і стварэнне суцэльных індывідуальных сялянскіх гаспадарак. 
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Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ) – 

камуністычная партыя, якая існавала ў 1923–1938 гг. на тэрыторыі 

Заходняй Беларусі. Партыя выступала за ажыццяўленне сацыя-

лістычнай рэвалюцыі ў Польшчы, за права на самавызначэнне для За-

ходняй Беларусі, за аб’яднанне ўсіх беларускіх зямель у адзіную 

Беларускую савецкую рэспубліку, за ліквідацыю памешчыцкага зем-

леўладання і перадачу зямлі сялянам без выкупу. 

Канцлагер у Бярозе-Картузскай – канцэнтрацыйны лагер, ство-

раны польскімі ўладамі ў 1934 г. у горадзе Бяроза-Картузская (цяпер 

г. Бяроза, Брэсцкая вобласць) на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў якасці 

месца пазасудовага інтэрніравання праціўнікаў кіруючага рэжыму. 

З 1934 па 1939 гг. у ім утрымліваліся па абвінавачванні ў «анты-

дзяржаўнай дзейнасці» праціўнікі існаваўшага рэжыму. У верасні 

1939 г. пасля пачатку вайны з Германіяй у лагеры ўтрымліваліся 

нямецкія ваеннапалонныя. 

«Усходнія крэсы» (польск. кresy – мяжа, канец, край) – афіцыйная 

назва ў польскіх даваенных дакументах заходне-беларускіх зямель.  

Парцэляцыя – продаж праз зямельны банк часткі памешчыцкай і 

дзяржаўнай зямлі. 

Санацыя (лац. sanatio – аздараўленне) – дзяржаўна-палітычны рэ-

жым у Польшчы, усталяваны ў выніку майскага дзяржаўнага перава-

роту 1926 г., на чале якога стаяў Ю. Пілсудскі. Санацыя прадуг- 

леджвала стабілізацыю ўнутранай эканамічнай і палітычнай сітуацыі, а 

таксама карэнныя змены ў знешняй палітыцы Польшчы, якая знаходзі-

лася ў варожых адносінах як з СССР, так і з Германіяй. Дзякуючы 

папулярнасці асобы Ю. Пілсудскага, яго крытычным адносінам да 

палітыкі папярэдніх урадаў, усталяваны рэжым спачатку атрымаў пад-

трымку шырокіх мас насельніцтва, у тым ліку ў Заходняй Беларусі. 

Аднак працяг палітыкі паланізацыі і ўзмацненне рэакцыі вымусіла 

большасць заходнебеларускіх палітычных дзеячаў выступіць супраць 

новага курсу. 

Таварыства беларускай школы (ТБШ) – культурна-асветніцая 

арганізацыя ў Заходняй Беларусі. ТБШ імкнулася распаўсюджваць і 

дапамагаць асвеце сярод беларусаў, пашыраць беларускія школы і 

беларускую асвету. 

Фашызм – праварадыкальны палітычны рух і ідэалагічная плыня, 

узнік у Італіі ў 1919 г. Заснавальнік ідэалогіі фашызму Б. Мусаліні. 

Характэрныя рысы для фашызму – антыкамунізм, знішчэнне дэмакра-

тычных свабод, культ насілля, шавінізм, расізм, антысемітызм, агрэсія. 
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Пытанні для самакантролю 

 

1. Ахарактарызуйце становішча прамысловасці і сельскай 

гаспадаркі Заходняй Беларусі. 

2. Якімі палітычнымі арганізацыямі быў прадстаўлены рэвалю-

цыйны вызваленчы рух Заходняй Беларусі? 

3. Назавіце імѐны гістарычных дзеячаў, якія належалі да рэва-

люцыйна-вызваленчага і нацыянальнага руху Заходняй Беларусі. 

4. Паразважайце, чаму напад фашысцкай Германіі на Польшчу 

стаў пачаткам Другой сусветнай вайны. Ці можна было прадухіліць 

Другую сусветную вайну? 

5. Пералічыце краіны, урады якіх праводзілі палітыку ўступак 

Гітлеру. Якую назву атрымала такая палітыка? У чым яе сутнасць? 

 

Тэма  7. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ  

І ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАЎ 

 

1. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі 

Беларусі. 

2. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі і 

яго мэты. Калабаранцкія арганізацыі і іх дзейнасць. 

3. Партызанскі рух і падпольная барацьба ў Беларусі супраць 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

4. Вызначальныя перамогі Чырвонай Арміі ў гады Вялікай Ай-

чыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захоп-

нікаў.  

5. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу 

над фашызмам. Захаванне памяці аб гераізме савецкага народа. 

 

Важнейшыя падзеі 

 

1941 г., 22 чэрвеня – пачатак Вялікай Айчыннай вайны, напад 

Германіі на СССР. 

1941 г., 22  чэрвеня – канец ліпеня – абарона Брэсцкай крэпасці. 

1941 г., 6–10 ліпеня – «Лепельскі контрудар» – адзін з буйнейшых 

у пачатковы перыяд вайны танкавых баѐў, у якім з абодвух бакоў было 

задзейнічана каля 1600 баявых машын. 

1941 г., 14 ліпеня – першае выкарыстанне савецкіх рэактыўных 

установак «Кацюша» ў раѐне г. Орша.  
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1941 г., 30 верасня – 1942 г., 20 красавіка – Маскоўская бітва. 

1941 г., 8 снежня – аб’яўленне ЗША і Велікабрытаніі вайны Японіі. 

1942 г., май – стварэнне Цэнтральнага штаба партызанскага руху 

на чале з П. Панамарэнка.  

1942 г., 17 ліпеня – 1943 г., 2 лютага – Сталінградская бітва. 

1942 г., верасень – стварэнне Беларускага штаба партызанскага 

руху на чале з П. Калініным. 

1943 г., 5 ліпеня – 23 жніўня – Курская бітва. 

1943 г., 23 верасня – пачатак вызвалення Беларусі, вызвалены 

першы раѐнны цэнтр Беларусі – г. п. Камарын. 

1944 г., 23 чэрвеня – 29 жніўня – Беларуская наступальная апера-

цыя «Баграціѐн». 

1945 г., 16 красавіка – 8 мая – Берлінская аперацыя. 

1945 г., 9 мая – завяршэнне Вялікай Айчыннай вайны. 

1945 г., 6 жніўня – ЗША скінулі атамную бомбу на японскі горад 

Хірасіма. 

1945 г., 2 верасня – падпісанне Японіяй акта безагаворачнай капі-

туляцыі, завяршэнне другой сусветнай вайны. 

1945 г., 4–11 лютага – Крымская (Ялцінская) канферэнцыя. 

1945 г., красавік – уключэнне БССР у лік краін-заснавальніц ААН. 

1945 г., 17 ліпеня – 2 жніўня – Берлінская (Патсдамская) кан-

ферэнцыя. 

1946 г. – пачатак «халоднай вайны». 

1947 г., ліпень – кастрычнік – Парыжская мірная канферэнцыя. 

 

Гістарычныя асобы 

 

Гаўрылаў П. М., Кіжаватаў А. М., Наганаў А. Ф., Фамін Я. М. – 

кіраўнікі абароны Брэсцкай крэпасці (22 чэрвеня – 20 ліпеня 1941 г.).  

Жукаў Г. К. – чатырыжды Герой Савецкага Саюза (1939, 1944, 

1945, 1956). Герой Манголіі. Удзельнік Першай сусветнай і грама-

дзянскай войнаў. З 1942 г. першы намеснік наркама абароны СССР і 

намеснік Вярхоўнага галоўнакамандуючага; кіраваў Ленінградскім, 

Заходнім, 1-м Украінскім і 1-м Беларускім франтамі. Адзін з кіраў-

нікоў абароны Ленінграда, Масквы, каардынаваў дзеянні франтоў у 

Сталінградскай бітве, бітвах пад Курскам, за Днепр, Беларускай 

аперацыі. Падпісаў ад СССР капітуляцыю Германіі. 24 чэрвеня 1945 г. 

прымаў Парад Перамогі ў Маскве.  

Заслонаў К. С. (партызанскі псеўданім – Дзядзька Косця) – адзін з 
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кіраўнікоў падполля і партызанскага руху ў Віцебскай вобласці. Герой 

Савецкага Саюза. У 1948 г. у г. Орша Віцебскай вобласці створаны ме-

марыяльны музей К. Заслонава; яго імем названа дэпо станцыі Орша. 

Калінін П. З. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, адзін з 

арганізатараў і дзеячаў партыйнага падполля і партызанскага руху на 

Беларусі. У гады вайны другі сакратар ЦК КП(б)Б. З верасня 1942 г. 

начальнік Беларускага штаба партызанскага руху. Аўтар кнігі 

«Партызанская рэспубліка». 

Корж В. З. – удзельнік Кастрычніцкай рэвалюцыіі і грамадзянскай 

выйны ў Іспаніі. Работнік Пінскага абкама КП(б)Б. Арганізаваў і 

ўзначаліў партызанскі атрад, адзін з першых на Беларусі, які потым 

пераўтварыўся ў партызанскую брыгаду. У час баявых дзеянняў атры-

маў воінскае званне генерал-маѐра. 

Кубэ В. – са жніўня 1941 г. узначальваў акупацыйную адміністра-

цыю Генеральнай акругі Беларусь. Быў забіты ў 1943 г. мінскімі пад-

польшчыкамі. За гэты акт членам падполля Мазанік А. Р., Осіпа-

вай М. Б. і Траян Н. В. прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Купрыянава Н. Ф. – маці пяці сыноў, чацвѐра з якіх загінулі ў 

барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Узнагароджана Ганаро-

вай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Стала правобразам Маці-

патрыѐткі ў скульптурнай кампазіцыі манумента, які пастаўлены ў 

1975 г. у г. Жодзіна. Памерла ў 107-гадовым узросце. У 1980 г. у доме, 

дзе жыла Н. Ф. Купрыянава, быў адкрыты музей. 

Машэраў П. М. – арганізатар Расонскага партыйна-камсамольска-

га падполля, камандзір партызанскага атрада імя Шчорса, камісар 

партызанскай брыгады імя Ракасоўскага Віцебскай вобласці. У 26 га-

доў стаў Героем Савецкага Саюза. Прайшоў жыццевы шлях ад настаў-

ніка сярэдняй школы да кіраўніка партыйнай арганізацыі ў БССР. На 

гэтай пасадзе працаваў з 1965 г. да трагічнай смерці ў выніку аўта-

мабільнай катастрофы ў 1980 г.  

Панамарэнка П. К. – дзяржаўны дзеяч, адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў падполля і партызанскага руху. У Вялікую Айчынную 

вайну ўзначальваў Цэнтральны штаб партызанскага руху. З 1948 г. 

займаў пасады міністра нарыхтовак, міністра культуры, першы 

сакратар ЦК КП Казахстана. 

Паўлаў Дз. Р. – удзельнік грамадзянскай вайны і ліквідацыі бас-

мацтва ў Сярэдняй Азіі, вайны ў Іспаніі, савецка-фінляндскай вайны. 

З чэрвеня 1940 г. па чэрвень 1941 г. – камандуючы войскамі Заходняй 



65 

 

асобай ваеннай акругі. 27 ліпеня 1941 г. асуджаны і расстраляны. 

Рэабілітаваны 31 ліпеня 1957 г.  

Ракасоўскі К. К. – маршал Савецкага Саюза, маршал Польшчы, 

Герой Савецкага Саюза. Удзельнік Першай сусветнай і грамадзянскай 

войнаў. У Вялікую Айчынную вайну камандаваў 16-й арміяй на 

Заходнім фронце, войскамі 1-га і 2-га Беларускіх франтоў. Ганаровы 

грамадзянін г. Гомеля. 

Чарняхоўскі І. Д. – ваенны дзеяч, генерал арміі (1944), двойчы 

Герой Савецкага Саюза (1943, 1944). З красавіка 1944 г. камандуючы 

войскамі 3-га Беларускага фронта, што прымалі ўдзел у вызваленні 

Беларусі. У гонар Чарняхоўскага пас. Косіна Лагойскага раѐна перай-

менаваны ў Чарняхоўскі, яго імем названы горад у Калінінградскай 

вобласці.  

Шмыроў М. П. (партызанскі псеўданім – Бацька Мінай) – адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай вобласці. 

Герой Савецкага Саюза (1944). Акупанты, каб адпомсціць яму, узялі ў 

заложнікі чацвярых яго дзяцей і двух сваякоў, у лютым 1942 г. рас-

стралялі. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны М. П. Шмыроў 

на савецкай і гаспадарчай рабоце: член ЦВК, дэпутат Вярхоўнага 

Савета БССР. 

Якубоўскі І. І. – ураджэнец Горацкага раѐна, двойчы Герой Савец-

кага Саюза, маршал Савецкага Саюза. Удзельнік абарончых баѐў пад 

Мінскам, Магілѐвам, Сталінградскай і Курскай бітваў, вызвалення 

Украіны, Польшчы, Берлінскай і Пражскай аперацый і г. д. Яго імем 

названы Кіеўскае вышэйшае танкавае інжынернае вучылішча, вуліцы у 

Асіповічах, Бялынічах, Магілѐве, Мінску, Горках. 

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

Аперацыя «Баграціѐн» – буйнамаштабная наступальная аперацыя 

Вялікай Айчыннай вайны па вызваленню Беларусі ад нямецка-фа-

шысцкіх захопнікаў, якая праводзілася 23 чэрвеня – 29 жніўня 

1944 года. У ходзе гэтага шырокага наступу была вызвалена тэры-

торыя Беларусі, усходнія раѐны Польшчы, большая частка Літвы і 

частка Латвіі і практычна цалкам разгромлена германская група армій 

«Цэнтр». У правядзенні аперацыі ўдзельнічалі франты: 1-ы Прыбал-

тыйскі (камандуючы І. Х. Баграмян); 1-ы Беларускі (камандуючы 

К. К. Ракасоўскі); 2-і Беларускі (камандуючы Г. Ф. Захараў); 3-і Бела-

рускі (камандуючы І. Д. Чарняхоўскі); войскі Дняпроўскай флатыліі і 
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беларускія партызаны. У гонар Беларускай аперацыі на 21-м кіламетры 

ад Мінска на шашы Мінск – Масква насыпаны Курган Славы. 

Беларуская Цэнтральная Рада – марыянетачны ўрад на чале з 

Р. Астроўскім, заснаваны ў снежні 1943 г. замест Рады даверу, якая 

створана К. Готбергам, што займаў пасаду генеральнага камісара 

Беларусі пасля забойства В. Кубэ. 

Вермахт – узброеныя сілы Германіі ў 1935–1945 гг. У гады вайны 

вермахт складаўся з сухапутных войск, ваенна-паветраных і ваенна-

марскіх сіл.  

«Віцебскія (Суражскія) вароты» – 40-кіламетровы пралом у лініі 

фронту, які праіснаваў з лютага па верасень 1942 г., адыграў важную 

ролю ў станаўленні партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі. 

Генацыд – знішчэнне асобных груп насельніцтва па расавых, 

нацыянальных, этнічных і палітычных або рэлігійных матывах. 

Германізацыя – працэс насаджэння нямецкай мовы і культуры. 

Гета – ізаляваная частка горада, адведзеная ўладамі для пражы-

вання яўрэяў. На Беларусі было больш за 100 гета. За гады акупацыі 

тут загінула каля 400 тысяч яўрэяў. 

«Лінія Сталіна» – 1) неафіцыйная назва абарончых збудаванняў, 

узведзеных на заходняй граніцы СССР у 1928–1939 гг. На тэрыторыі 

Беларусі «Лінія Сталіна» праходзіла праз раѐны Полацка, Мінска, 

Слуцка, Мазыра; 2) гісторыка-мемарыяльны комплекс у раѐне г. Зас-

лаўля Мінскага раѐна. Створаны ў 2004–2005 гг. 

Калабарацыяністы – асобы, палітычныя партыі, грамадскія рухі, 

арганізацыі на часова акупіраваных гітлераўскімі войскамі тэрыторыях 

іншых краін, якія ў гады Другой сусветнай вайны супрацоўнічалі з 

захопнікамі ў праве так званага будаўніцтва «Новай Еўропы». Бела-

рускія калабарацыяністы ставілі мэтай стварэнне беларускай нацыя-

нальнай дзяржавы пад пратэктаратам Германіі. 

Канцлагер – месца, дзе праходзіла масавае знішчэнне насель-

ніцтва і прымусова выкарыстоўвалася праца. На Беларусі было ство-

рана звыш 260 лагераў смерці, іх філіялаў і аддзяленняў: для ваенна-

палонных, для цывільнага насельніцтва, жаночыя, штрафныя, пера-

сыльныя лагеры СС і інш. 

Ленд-ліз – сістэма перадачы ЗША ў пазыку ці ў арэнду ўзбраення, 

боепрыпасаў, стратэгічных крыніц, харчавання краінам-саюзніцам па 

антыгітлераўскай кааліцыі ў час Другой сусветнай вайны. 

«Маланкавая вайна», «Бліцкрыг» – стратэгічная канцэпцыя вя-

дзення баявых дзеянняў у кароткі тэрмін. Тэорыя вядзення агрэсіўных 
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войнаў, пакладзеная ў аснову ваеннай стратэгіі ў Першай і Другой 

сусветных войнах. Паводле гэтай тэорыі перамога павінна быць 

дасягнута ў найкарацейшы тэрмін. 

Народнае апалчэнне – добраахвотніцкія ваенныя і ваенізіраваныя 

фарміраванні, якія ствараліся для дапамогі Чырвонай Арміі з савецкіх 

грамадзян, не падлеглых першачарговаму прызыву па мабілізацыі; 

адна з форм масавага патрыятычнага руху савецкага народа, яго 

непасрэднага ўдзелу ў вайне супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

«Новы парадак» – дзяржаўная сістэма палітычных, эканамічных і 

ваенных мер, накіраваных на ліквідацыю савецкага ладу, эксплуа-

тацыю нацыянальных багаццяў і рэсурсаў, прыгнечанне і знішчэнне 

людзей. 

1-я Польская пяхотная дывізія імя Т. Касцюшкі – удзельнічала 

ў вызваленні БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў пад кіраў-

ніцтвам палкоўніка Берлінга. У кастрычніку 1943 г. у баі каля 

в. Леніна (непадалѐк ад Горак Магілѐўскай вобласці) пачаўся гераічны 

шлях гэтай дывізіі. 

План «Барбароса» – кодавая назва плана вайны супраць СССР і 

яго разгрому за 3–4 месяцы. Названы па імені германскага караля і 

імператара «Свяшчэннай рымскай імперыі» Фрыдрыха I Барбароса 

(ХІІ ст.), які імкнуўся вайной падпарадкаваць суседнія дзяржавы. 

План «Ост» – план нацысцкага кіраўніцтва Германіі па кала-

нізацыі і германізацыі тэрыторыі Усходняй Еўропы, у тым ліку БССР. 

Быў распрацаваны да 1940 г., але пазней змяняўся і дапаўняўся. Тэкст 

дакумента быў знойдзены ў федэральным архіве Германіі ў канцы 

1980-х, апублікаваны ў 2009 г. 

«Прыпяцкія балоты» – першая карная аперацыя нямецка-фашыс-

цкіх захопнікаў супраць партызанскіх брыгад. Праводзілася ў ліпені – 

жніўні 1941 г. 

«Расавая тэорыя» – тэорыя, якая сцвярджала перавагу арыйскай 

расы над усімі іншымі народамі, абгрунтоўвала неабходнасць пашы-

рэння «жыццѐвай прасторы» для немцаў і іх «права» на сусветнае 

панаванне. 

«Рэйкавая вайна» – спланаваная ў стратэгічным маштабе акцыя 

партызан па адначасовым масавым разбурэнні чыгуначных каму-

нікацый з мэтай дэзарганізацыі ваенных перавозак. Праводзілася напя-

рэдадні буйных наступальных аперацый Чырвонай Арміі (з 3 жніўня 

1943 – па ліпень 1944 г.) 
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Рух Супраціўлення – у час Другой сусветнай вайны нацыянальна-

вызваленчы рух супраць германскіх, італьянскіх, японскіх акупантаў і 

іх саюзнікаў. Праходзіў ў форме прапаганды, агітацыі, забастовак, 

дыверсій, партызанскай барацьбы. Набыў вялікі размах у Югаславіі, 

Францыі, Італіі, Польшчы, Чэхаславакіі, Грэцыі, Кітаі, Албаніі. 

Саюз беларускай моладзі – антысавецкая маладзѐжная аргані-

зацыя на Беларусі ў час нямецка-фашысцкай акупацыі. Створаны ў 

1943 г. пад кіраўніцтвам В. Кубэ на ўзор «Саюза гітлераўскай мо-

ладзі». 

Халакост (лац. «спалены цалкам») – 1) тэрмін навуковай літа-

ратуры, які ўжываецца як сінонім генацыду; 2) тэрмін гістарыяграфіі 

ХХ ст. для абазначэння сістэматычнага праследавання і знішчэння 

яўрэяў нацыстамі і іх памагатымі ў Германіі і на захопленых ѐю 

тэрыторыях у час Другой сусветнай вайны. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Як вы думаеце, чаму за першыя месяцы вайны Чырвоная Армія 

панесла такія вялікія страты? 

2. Якое значэнне мелі двухмесячныя абарончыя баі Чырвонай 

Арміі на тэрыторыі Беларусі? 

3. Вызначце, якія тэорыі ляглі ў аснову «новага парадку». 

4. Якую палітыку праводзілі акупанты ў аграрнай сферы і 

пералічыце метады рабавання мясцовага насельніцтва? 

5. Ахарактарызуйце дзейнасць беларускіх партызан і пад-

польшчыкаў у Беларусі. Назавіце асноўныя формы іх барацьбы. 

6. Адзначце галоўныя этапы вызвалення Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. 

7. Які ўклад унеслі беларусы ў барацьбу за свабоду і незалежнасць 

сваѐй Радзімы і еўрапейскіх краін? 

8. Назавіце прозвішчы знакамітых герояў Вялікай Айчыннай і 

Другой сусветнай войнаў. 

 

Тэма  8. БССР: ДАСЯГНЕННІ І ПРАБЛЕМЫ 

СТВАРАЛЬНАЙ ПРАЦЫ НАРОДА Ў ПАСЛЯВАЕННЫ 

ПЕРЫЯД (1945–1991 гг.) 

 

1. Спробы дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў СССР 

і БССР у другой палове 1950–1980-х гг.  
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2. Адукацыя, навука і культура БССР у пасляваенны перыяд: 

дасягненні і праблемы. Дзяржаўная рэлігійная палітыка і становішча 

канфесій. 

 

Важнейшыя падзеі 

 
1945 г., 30 чэрвеня – СНК СССР прымае рашэнне аб аднаўленні 

дзейнасці Беларускага сельскагаспадарчага інстытута ў Горках. 
1946 г. – пастанова ЦК ВКП(Б) «Аб часопісах «Звязда» і «Ленін-

град»». Па ініцыятыве I. Сталіна М. Зошчанка і Г. Ахматава былі 
абвінавачаны ў прапагандзе безыдэйнасці і апалітычнасці. У 1947 г. 
была прынята пастанова ЦК ВКП(б) «Аб рабоце ЦК КП(б) Беларусі», 
у якой абвінавачваліся ў безыдэйнасці і буржуазным нацыяналізме 
некаторыя беларускія пісьменнікі і паэты. Былі рэпрэсіраваны У. Ду-
боўка, С. Грахоўскі, А. Александровіч, А. Звонак і інш. Ад пісь-
меннікаў патрабавалася прытрымлівацца ў сваѐй дзейнасці метаду 
сацыялістычнага рэалізму і прынцыпу партыйнасці.  

Першая палова 50-х гг. – адкрыліся новыя ВНУ: Гродзенскі сель-
скагаспадарчы інстытут, Беларускі інстытут механізацыі і электры-
фікацыі сельскай гаспадаркі, Беларускі інстытут інжынераў чыгунач-
нага транспарту ў Гомелі, педагагічныя інстытуты ў Мінску, Брэсце, 
Мазыры і Полацку. 

1951 г. – прыняцце новага Дзяржаўнага сцяга БССР. 
1953 г. – пачалася дэсталінізацыя грамадскага жыцця ў СССР. 
1953 г., 15 кастрычніка – на Мінскім трактарным заводзе выпус-

цілі першы калѐсны трактар «Беларусь».  
1954 г. – узвядзенне манумента Перамогі ў Мінску. 
1954 г., 12 мая – уступленне БССР у міжнародную арганізацыю 

працы (АП) і Арганізацыю па пытаннях асветы, навукі і культуры 
(ЮНЕСКА). 

1954 г., сакавік – першыя групы моладзі адпраўлены з Беларусі ў 
Казахстан на асваенне цалінных зямель. 

1955 г. – зацвержаны Дзяржаўны гімн БССР – песня «Мы – 
беларусы» на словы М. Клімковіча і музыку Н. Сакалоўскага. 

1956 г., 1 студзеня – першая перадача Мінскага тэлецэнтра. 
1956 г.–ХХ з’езд КПСС, пачатак «палітычнай адлігі». 
1959 г. – пераход да політэхнічнага навучання і працоўнага выха-

вання ў сістэме народнай адукацыі, увядзенне абавязковай 8-гадовай 
школьнай адукацыі ў БССР. 

Пачатак 60-х гг. – пачатак стварэння прафесійна-тэхнічных ву-

чылішчаў (ПТВ); 
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1960 г. – з’яўленне на Беларусі новага віду транспарта – труба-

праводнага (газаправод «Дашава – Мінск»). 
1961 г. – ХХII з’езд КПСС, прыняцце праграмы пабудовы каму-

нізму ў СССР. 
1965–1980 гг. – Машэраў П. М. займаў пасаду першага сакратара 

ЦК КП(б)Б.  
1968 г. – паміж СССР і ЗША падпісаны дагавор аб нераспаў-

сюджванні ядзернай зброі. 
1969 г., 5 ліпеня – 1) адкрыццѐ мемарыяльнага архітэктурна-скуль-

птурнага комплексу «Хатынь» (Лагойскі раѐн); 2) адкрыцце Кургана 

Славы Савецкай Арміі – вызваліцельніцы Беларусі (Смалявіцкі раѐн). 
1974 г. – адкрыццѐ Рэспубліканскага спартыўнага комплекса 

«Раўбічы». 
1974 г. – прысваенне г. Мінску ганаровага звання «Горад-герой». 
1974 г., 13 верасня – Беларуская рэспубліканская студыя тэлеба-

чання пачала трансліраваць каляровыя перадачы. 
1977 г. – прыняцце новай Канстытуцыі СССР, у якой была замаца-

вана кіруючая роля КПСС у грамадстве. Неафіцыйная назва – «Кан-
стытуцыя развітога сацыялізму».  

1977 г. – увядзенне ўсеагульнай сярэдняй адукацыі. 
1977 г., 15 чэрвеня – у Мінску пачалося будаўніцтва метра-

палітэна. 
1978 г., 14 красавіка – прыняцце новай Канстытуцыі БССР. 
1979 г., 27 снежня – увядзенне савецкіх войскаў у Афганістан 

(знаходзіліся да 15 лютага 1989 г.).  
 

Гістарычныя асобы 

 

Адамовіч А. М. – беларускі пісьменнік, крытык і грамадскі дзеяч, 

член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Аўтар 

дылогіі «Партызаны» (на рускай мове), «Хатынскай аповесці». Адзін 

з аўтараў кніг «Я з вогненнай вѐскі» (сумесна з Я. Брылем і В. Ка-

леснікам), «Блакаднай кнігі» (сумесна з Д. Граніным). У сваіх творах 

сцвярджаў прыярытэт агульначалавечых духоўных каштоўнасцей, 

прынцыпы свабоды і дэмакратыі, папярэджваў аб магчымасці ва 

ўмовах гонкі ўзбраенняў ядзернага канфлікту і гібелі цывілізацыі. 

Азгур З. І. – беларускі скульптар, народны мастак СССР і БССР. 

Стварыў шэраг скульптурных партрэтаў герояў Вялікай Айчыннай 

вайны: М. Гастэлы, М. Шмырова, В. Талаша; прадстаўнікоў белару-
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скай культуры: Ф. Скарыны, М. Гусоўскага; помніка П. Машэраву ў 

Віцебску і інш. 

Аладаў М. І. – беларускі кампазітар, народны артыст БССР. Адзін 

з арганізатараў і першых выкладчыкаў Беларускага музычнага тэхні-

кума (Беларускай кансерваторыі). Заклаў асновы многіх жанраў сучас-

най беларускай прафесійнай музыкі: кантаты («10 гадоў»), вакальна-

сімфанічнай паэмы («Над ракой Арэсай» на вершы Я. Купалы), 

сімфоній («Тарас на Парнасе» і «Андрэй Касценя»), раманса, камерна-

інструментальнага ансамбля і інш.  

Андропаў Ю. У. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. 1967–

1982 гг. старшыня КДБ СССР, 1982–1984 гг. – Генеральны сакратар 

ЦК КПСС. 

Багатыроў А. В. – беларускі савецкі кампазітар і педагог, народны 

артыст БССР. Творчасць А. Багатырова ахоплівае оперу, сімфонію, 

хор, араторыю, канцэрт і жанры невялікай формы. Значнымі дасяг-

неннем творчасці з’яўляюцца кантаты: «Беларускія песні», «Малюнкі 

роднага краю», «Келейная», араторыя «Бітва за Беларусь», апрацоўкі 

беларускіх народных песень, камерная музыка. Ён выхаваў цэлую 

плеяду беларускіх кампазітараў. Сярод вучняў А. Багатырова – 

народныя артысты СССР, народныя артысты Рэспублікі Беларусь, 

заслужаныя дзеячы мастацтваў Беларусі – Я. Глебаў, I. Лучанок, 

Г. Вагнер, Ю. Семяняка, Д. Смольскі, С. Картэс, А. Мдзівані, Р. Сурус, 

Э. Тырманд, У. Буднік, В. Войцік, У. Солтан, Л. Захлеўны і інш. 

Барадулін Р. І. – беларускі пісьменнік. Працаваў у рэдакцыях га-

зеты «Советская Белоруссия», часопісаў «Бярозка», «Беларусь», 

«Полымя», у выдавецстве «Беларусь» і інш. Узнагароджаны ордэнамі 

Дружбы народаў, «Знак Пашаны», медалѐм Францыска Скарыны і 

іншымі медалямі. З 1953 г. пачынаецца творчая дзейнасць. Аўтар 

зборнікаў паэзіі «Маладзік над стэпам», «Неруш», «Адам і Ева», 

«Рум», твораў гумару і сатыры «Дойны конь», «Станцыя 

кальцавання», «Журавінка» і інш. Перакладчык на беларускую мову 

кніг: Ф. Г. Лоркі «Блакітны звон Гранады», С. Ясеніна «Выбранае» 

(з А. Куляшовым), А. Вазнясенскага «Небам адзіным». 

Бембель А. А. – скульптар, народны мастак БССР, прафесар, адзін 

з арганізатараў і першых выкладчыкаў Мінскага мастацкага вучылі-

шча. Працаваў у галіне станкавай і манументальнай скульптуры. 

У складзе групы мастакоў і скульптараў прымаў удзел у афармленні 

Дома ўрада ў Мінску. Сярод пасляваенных прац: гарэльеф «9 мая 

1945 года» для Манумента Перамогі ў Мінску, партрэт Героя 
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Савецкага Саюза А. Матросава, помнік Дз. І. Мендзялееву, статуя 

«Беларусь сацыялістычная» для павільѐна БССР на ВДНГ у Маскве, 

скуль-птурная кампазіцыя «Адам Міцкевіч» і інш. Бембель А. А. – 

адзін з аўтараў Кургана Славы Савецкай Арміі і мемарыяльнага 

комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». 

Броўка П. У. – беларускі паэт, грамадскі дзеяч, арганізатар энцык-

лапедычнай справы ў Беларусі, народны паэт Беларусі. Акадэмік АН 

Беларусі, заслужаны дзеяч навукі БССР. З 1948 г. – старшыня праў-

лення Саюза пісьменнікаў Беларусі. У 1967–1980 гг. – галоўны рэдак-

тар Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Асноўнае ў яго творчасці – 

тэма кахання і адданасці сваѐй зямлі, Радзіме, пераемнасці яе 

гераічных традыцый, працоўнага і ратнага подзвігу беларускага 

народа, духоўнага багацця і ўдасканалення асобы. Сярод твораў 

высокага грамадзянскага гучання паэмы «Праз горы і стэп», 

«Беларусь», збор-нікі «Ясны кут», «Пахне чабор», «Калі ласка», раман 

«Калі зліваюцца рэкі» і інш. 

Брэжнеў Л. І. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. З кастрыч-

ніка 1966 г. – Першы сакратар КПСС, з красавіка 1966 г. па лістапад 

1982 г. – Генеральны сакратар партыі, старшыня Прэзідыума Вярхоў-

нага Савета СССР (1960–1964, 1977–1982).  

Бураўкін Г. М. – беларускі паэт і палітычны дзеяч. Першыя вершы 

надрукаваў у 1952 г. Аўтар зборнікаў паэзіі «Майская просінь», 

«З любоўю і нянавісцю зямною», «Дыханне», «Жніво», «Выток», 

«Варта вернасці», а таксама кніжак для дзяцей «Тры казкі пра Зая», 

«Сінія арэлі» і інш. Адзін з аўтараў (з У. Халіпам, Ф. Коневым) 

сцэнарыя двухсерыйнага фільма «Полымя», дакументальных стужак 

«Апаленая памяць» і «Падарожжа па Беларусі». Перакладаў творы з 

рускай, украінскай, малдаўскай, балгарскай і іншых моў. Многія 

вершы пакладзены беларускімі кампазітарамі на музыку. Лаўрэат 

прэміі Ленінскага камсамола Беларусі за высокі мастацкі ўзровень 

вершаў і адлюстраванне ў іх моладзевай тэматыкі і Дзяржаўнай прэміі 

БССР імя Янкі Купалы за кнігу вершаў «Варта вернасці». 

Быкаў В. У. – беларускі празаік, драматург, публіцыст, народны 

пісьменнік Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы. У аснове творчай 

манеры Быкава – суровая праўда ў малюнку вайны, яе драматычных і 

трагічных сітуацый, пільная ўвага да багацця думак і пачуццяў 

чалавека, дэмакратызм і абвостраная чалавечнасць, філасофская 

насычанасць і выразнасць апавядання. Вядомасць Васілю Быкаву 

прынесла аповесць «Трэцяя ракета». У 1960-я гг. публікуе аповесці 
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«Альпійская балада», «Мѐртвым не баліць», у 1970-я – «Сотнікаў», 

«Абеліск», «Дажыць да світання», «Пайсці і не вярнуцца». В. Быкаў 

быў узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй СССР  за аповесць «Дажыць 

да світання» (1974), Ленінскай прэміяй – за аповесць «Знак бяды» 

(1986).  

Гілевіч Н. С. – народны паэт БССР, перакладчык, літарату-

разнаўца, фалькларыст, грамадскі дзеяч, член Саюза пісьменнікаў 

СССР. Упершыню ў друку з вершамі выступіў у 1946 г. Яму належаць 

кнігі паэзіі «Песня ў дарогу» «Лісце трыпутніку», «А дзе ж тая 

крынічанька», «Запаветнае», «У добрай згодзе» і інш. Займаўся перак-

ладамі, пераважна з балгарскай, славенскай, сербахарвацкай моў. 

Глебаў Я. А. – беларускі кампазітар, дырыжор, педагог, народны 

артыст БССР і СССР. Творчасць Глебава ахоплівае шырокае кола 

жанраў, але найбольш вядомыя яго сімфанічныя сачыненні і балеты. 

Опера Глебава «Майстар і Маргарыта» лічыцца класікай беларускай 

музыкі. Сярод яго вядомых вучняў – Л. Захлеўны, Я. Паплаўская, 

В. Раінчык, Э. Ханок, В. Кузняцоў, У. Кандрусевіч.  

Гусараў М. І. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. З 1947 па 

1950 г. – Першы сакратар ЦК КП(б)Б. Пад яго кіраўніцтвам акты-

візавалася барацьба з «нацыяналізмам», «буржуазнымі хвалямі» ў 

культуры, праводзілася масавая калектывізацыя ў заходніх абласцях 

Беларусі. 

Дудараў А. А. – беларускі драматург. Друкуецца з 1973 г. Выдаў 

зборнік апавяданняў «Святая птушка». Па сцэнарыях А. Дударава 

пастаўлены кароткаметражныя і мастацкія фільмы («Суседзі», «Белыя 

росы» і інш.). Аўтар п’ес «Выбар», «Парог», «Вечар», «Радавыя», 

прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай вайны. А. Дудараў актыўна 

працуе ў жанры гістарычнай драмы (п’есы «Князь Вітаўт», «Ядзвіга», 

«Чорная панна Нясвіжа», «Крыж» і інш.). Узнагароджаны ордэнам 

«Знак Пашаны» і іншымі ўзнагародамі. 

Елізар’еў В. М. – беларускі балетмайстар, пастаноўшчык. Народны 

артыст БССР і СССР. У яго пастаноўках выйшлі балеты «Стварэнне 

свету» А. Пятрова, «Тыль Уленшпігель» Я. Глебава, «Спартак» 

А. Хачатурана, «Щелкунчик» П. Чайкоўскага, «Карміна Бурана» на 

музыку К. Орфа, «Рамэо і Джульета» С. Пракоф’ева і інш. Творчая 

дзейнасць Елізар’ева паспрыяла шырокаму міжнароднаму прызнанню 

беларускага балета. 

Жэбрак А. Р. – беларускі генетык, селекцыянер, грамадскі дзеяч. 

З 1940 г. – акадэмік АН БССР, з 1947 г. – прэзідэнт Акадэміі навук. 
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16 кастрычніка 1947 г. звольнены з пасады за выступленні супраць 

«лысен-каўшчыны».  

Захлеўны Л. К. – кампазітар, народны артыст Беларусі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Аўтар музыкі для муль-

тыплікацыйнага фільма «Прыгоды Несцеркі». Мастацкі кіраўнік 

ансамбля «Бяседа», аснова творчасці якога – апрацоўка беларускіх 

народных песень і аўтарскія творы кампазітара. Песні «Чарка на 

пасашок», «Вечарынка», «Ай да полька» сталі папулярнымі і атрымалі 

народнае прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. 

Кавалѐнак У. В. – лѐтчык-касманаўт СССР (нарадзіўся ў в. Белае 

Крупскага раѐна Мінскай вобласці). Двойчы Герой Савецкага Саюза, 

Герой ГДР. Правѐў у космасе 216,38 сутак.  

Караткевіч У. С. – беларускі пісьменнік. Дэбютаваў як паэт у 

1951 г., затым апублікаваў зборнікі вершаў «Матчына душа», «Быў. 

Ёсць. Буду» і інш. У яго прозе знайшлі адлюстраванне найважнейшыя 

падзеі і праблемы нацыянальнай гісторыі, раскрыты ўнікальны і 

самабытны характар беларусаў, цесная сувязь асабістага лѐсу герояў з 

лѐсам сваѐй Айчыны, іх патрыятызм, прыхільнасць ідэалам гуманізму, 

дабра і справядлівасці (аповесць «Сівая легенда», раманы «Каласы пад 

сярпом тваім», «Чорны замак Альшанскі», героіка-рамантычная драма 

«Кастусь Каліноўскі», публіцыстычныя нарысы, эсэ і артыкулы, 

сцэнарыі дакументальных фільмаў, творы для дзяцей). 

Касыгін А. М. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1964–

1980 гг. – старшыня Савета Міністраў СССР. Адзін з ініцыятараў 

эканамічнай рэформы 1965 г., у аснову якой была пакладзена ідэя 

спалучэння цэнтралізаванага кіравання эканомікай з элементамі рынка 

і гаспадарчага разліку.  

Клімук П. І. – лѐтчык-касманаўт (нарадзіўся ў в. Камароўка Брэсц-

кага раѐна). Двойчы Герой Савецкага Саюза. Тройчы лятаў у космас 

(1973, 1975, 1978). Узначальваў Расійскі цэнтр падрыхтоўкі касма-

наўтаў імя Ю. Гагарына. У космасе правѐў 78,8 сутак.  

Лучанок І. М. – беларускі кампазітар. Асноўныя творы: кантаты 

«Курган» на словы Я. Купалы і «Салдацкае сэрца»; паэма-паданне 

«Гусляр», вакальна-сімфанічная паэма «Вайна не патрэбна», 

уверцюра-фантазія для сімфанічнага аркестра, струнны квартэт, саната 

для габоя і фартэпіяна, саната і прэлюдыя для фартэпіяна; вакальныя 

цыклы «Сіні колер», трыпціх «Чалавеку патрэбна цішыня»; песні 

«Памяць сэрца», «Мой родны кут», «Жураўлі на Палессе ляцяць», 

«Спадчына», «Алеся», «Вераніка», «Верасы», «Хатынь», «Калі б ка-
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мяні маглі гаварыць», «Ліст з 45-га», «Майскі вальс», «Пакуль на Зямлі 

існуе каханне», «Дарагія мае землякі» і інш.; творы для эстраднага 

аркестра; музыка да драматычных спектакляў, радыѐ- і тэле-

пастановак, тэле- і кінафільмаў; музыка для дзяцей. Лаўрэат прэміі 

Ленінскага камсамола Беларусі, Дзяржаўнай прэміі Беларусі. 

Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны артыст Беларусі, 

народны артыст СССР. 

Мазураў К. Т. – беларускі партыйны і дзяржаўны дзеяч, актыўны 

ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

патрыятычнага падполля і партызанскага руху. З 1953 па 1956 гг. – 

Старшыня Савета Міністраў БССР, у 1956–1965 гг. – Першы сакратар 

ЦК КПБ. Выступаў супраць перадачы прысядзібных участкаў у 

грамадскія гаспадаркі і ўкаранення кукурузы ўзамен кармавых траў і 

бульбы. Пра яго з павагай гаварылі: «асцярожны беларус». 

Макаѐнак А. Я. – беларускі драматург, народны пісьменнік 

Беларусі. Яго творы: сатырычная п’еса «Выбачайце, калі ласка», 

«Лявоніха на арбіце», палітычны памфлет «Зацюканы апостал», 

трагікамедыя «Трыбунал», п’есы «Таблетку пад язык», «Пагарэльцы» 

і інш. узнімалі злабадзѐнныя праблемы грамадскага жыцця.  

Машэраў П. М. – беларускі партыйны і дзяржаўны дзеяч, актыўны 

ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

патрыятычнага падполля і партызанскага руху. Герой Савецкага Саюза 

і Герой Сацыялістычнай Працы. З 1965 па 1980 гг. – Першы сакратар 

ЦК КПБ. У перыяд яго дзейнасці Беларусь дасягнула значных поспе-

хаў у сваім развіцці, стала адной з развітых рэспублік былога СССР. 

Карыстаўся вялікай павагай сярод насельніцтва за прастату ў абыхо-

джанні, даступнасць, дэмакратычнасць. Загінуў у аўтакатастрофе. 

Мележ І. П. – народны пісьменнік Беларусі. Першы зборнік 

апавяданняў «У завіруху», аповесць «Гарачы жнівень», раман «Мінскі 

напрамак» прысвечаны падзеям вайны і цяжкасцям аднаўленчага 

перыяду. Галоўная кніга Мележа – трылогія «Палеская хроніка», якая 

складаецца з раманаў «Людзі на балоце», «Подых навальніцы» і 

«Завеі, снежань», у якіх адлюстраваны складаныя працэсы 20–30-х гг. 

ХХ ст., духоўны свет селяніна-працаўніка. Вобразы герояў хронікі 

сталі ўвасабленнем нацыянальнага характару і самасвядомасці 

беларускага народа. 

Мулявін У. Г. – артыст эстрады, кампазітар, народны артыст Бела-

русі і СССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы. З 1969 г. – мастацкі 

кіраўнік Дзяржаўнага беларускага эстраднага ансамбля «Песняры». 
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Аўтар шматлікіх апрацовак беларускіх народных песень, якія 

арганічна спалучаюць стылістыку беларускай народнай песеннасці і 

сучаснай эстраднай музыкі («Касіў Ясь канюшыну», «Рэчанька», 

«Купалінка», «А ў полі вярба», «Перапѐлачка» і інш.). Сярод найбольш 

значных твораў – опера-прытча «Песня пра долю» па матывах бела-

рускіх абрадавых песень, вакальны цыкл «Я не паэта...» на словы 

Я. Купалы, музычны спектакль «На ўвесь голас» на словы У. Маякоў-

скага, песенна-інструментальныя кампазіцыі «Праз усю вайну» на 

словы беларускіх і рускіх паэтаў, песні «Александрына», «Завушні-

цы», «Ой, калядачкі» і інш. Лаўрэат многіх музычных конкурсаў і 

фестываляў. Аўтар музыкі да драматычных спектакляў і кінафільмаў. 

У творчай дзейнасці Мулявіна экспрэсіўнае, нярэдка драматычна 

напружанае выканальніцкае майстэрства спалучаецца з глыбокім 

веданнем і ўзбагачэннем традыцый беларускага песеннага фальклору, 

арыгінальным выяўленнем у музыцы глыбіннага зместу літаратурных 

твораў. 

Навуменка І. Я. – беларускі пісьменнік і літаратуразнавец. Першы 

зборнік апавяданняў «Семнаццатай вясной» выйшаў у 1957 г. Аснову 

творчасці склалі маральна-этычныя праблемы сѐнняшняга дня 

(«Таполі юнацтва», «Вераніка», «Апошняя восень», «Смутак белых 

начэй», «Летуценнік», «Асеннія мелодыі»). Тэматыка Вялікай Айчын-

най вайны знайшла адлюстраванне ў трылогіі «Сасна пры дарозе», 

«Вецер у соснах», «Сорак трэці». Многія творы І. Мележа перакла-

дзены на рускую, літоўскую, латышскую і іншыя мовы. 

Панчанка П. Е. – народны паэт Беларусі. Тэмы вайны і мірнай 

працы знайшлі адлюстраванне ў кнігах «Табе, Беларусь», «Дарогі 

вайны», «Гарачыя вятры», «Прысяга». Творчасці П. Панчанкі ўласціва 

абвостранае пачуццѐ новага, усведамленне драматычнай складанасці 

жыцця, актыўная барацьба за высокую маральнасць і грамадзянскасць 

асобы, развіццѐ нацыянальнай самасвядомасці, мовы і культуры 

беларусаў. Публіцыстычнай адкрытасцю і вастрынѐй праблематыкі 

працятыя зборнікі паэзіі «Пры святле маланак», «Маўклівыя малітвы», 

кнігі «І вера, і вернасць, і вечнасць», «Высокі бераг», пасмяротная 

кніга паэзіі «Зямля ў мяне адна» і інш. 

Патолічаў М. С. – савецкі дзяржаўны і палітычны дзеяч. З ліпеня 

1950 па ліпень 1956 г. – першы сакратар ЦК КПБ. Двойчы Герой Са-

цыялістычнай Працы.  

Савіцкі М. А. – народны мастак Беларусі і СССР. Працаваў у 

галіне станкавага і манументальнага жывапісу. У аснове твораў 
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ваеннай тэматыкі асабістыя ўражанні ад гераічнай барацьбы народа 

супраць нямецкіх акупантаў, злачынстваў фашыстаў супраць чала-

вецтва. Асноўныя работы пасляваенных гадоў: «Песня»; цыклы 

«Гераічная Беларусь», «Лічбы на сэрцы», «Чорная быль»; карціны 

«Партызанская мадонна», «Легенда пра бацьку Міная», «Дзеці вайны» 

і інш.). Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны, у 2006 г. 

прысвоена званне «Герой Беларусі».  

Семеняка Ю. У. – беларускі кампазітар-песеннік. Яму належаць 

оперы, музычныя камедыі, кантаты, рамансы, хоры. Значныя дасяг-

ненні звязаны з увасабленнем тэмы Радзімы (у песнях «Якая ты цу-

доўная, Радзіма», «Я сэрцам з табой», «Беларусь – мая песня», «Люб-

лю цябе, Белая Русь», «Расцвітай, Беларусь»), тэмы дружбы і кахання, 

прыгажосці чалавечых пачуццяў (у песнях «Ты мне вясною прысні-

лася», «Не за вочы чорныя», «Явар і каліна»). Пачатак 1970-х гг. 

у творчасці кампазітара адзначаны операй «Зорка Венера», у цэнтры 

якой вобраз беларускага паэта M. Багдановіча. Апошні оперны твор 

кампазітара – «Новая зямля».  

Станюта С. М. – беларуская савецкая актрыса тэатра і кіно, 

народная артыстка СССР, з 1931 г. і да канца свайго жыцця працавала 

ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы ў Мінску. 

С. Станюта – выканаўца характэрных, камедыйных і драматычных 

роляў: Марыля і Паланэя («Раскіданае гняздо» і «Прымакі» Я. Купа-

лы), Алена («Салавей» Зм. Бядулі), Ганна Пятроўна («Простая дзяў-

чына» К. Убарэвіча) і інш. Стэфанія Станюта здымалася ў кіно і стала 

вядомай і любімай тэлегледачамі (стужкі «Родная справа», «Памяць 

зямлі», «Белыя росы», «Трывожны месяц верасень», «Развітанне», 

«Радаўніца», «Мама, я жывы» і інш.).  

Хрушчоў М. С. – савецкі дзяржаўны і палітычны дзеяч. З 1953 па 

1964 г. – Першы сакратар ЦК КПСС, адначасова з 1958 г. – старшыня 

Савета Міністраў СССР. На ХХ (1956) і ХХI (1961) з’ездах выступіў з 

рэзкай крытыкай культу асобы і дзейнасці Сталіна. У перыяд яго 

знаходжання на вышэйшых дзяржаўных пасадах вялося масавае 

асваенне цалінных і абложных зямель (1954–1960 гг.), будаўніцтва 

добраўпарадкаванага жылля для працоўных, пачалося асваенне кос-

масу (1975 г.), значна пашырыліся міжнародныя і культурныя сувязі. 

Чарненка К. У. – савецкі партыйны дзеяч, тройчы Герой Сацыя-

лістычнай Працы. З лютага 1984 па сакавік 1985 г. – Генеральны 

сакратар ЦК КПСС, адначасова старшыня Прэзідыума Вярхоўнага 

Савета СССР. 
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Чыгрынаў І. Г. – беларускі пісьменнік, драматург, перакладчык, 

публіцыст. У друку дэбютаваў вершам «Сон трактарыста» ў 1952 г., як 

празаік – у 1958 г. Напісаў каля трыццаці апавяданняў і тры раманы: 

«Птушкі ляцяць на волю», «Самы шчаслівы чалавек», «Ішоў на вайну 

чалавек» і інш. Найбольш вядомы як аўтар пенталогіі раманаў: «Плач 

перапѐлкі», «Апраўданне крыві», «Свае і чужыя», «Вяртанне да віны», 

«Не ўсе мы згінем». Адзін з аўтараў сцэнарыя шматсерыйнага 

тэлевізійнага фільма «Руіны страляюць…». Творы пісьменьніка 

перакладзены на ўкраінскую, балгарскую, нямецкую, польскую, 

англійскую, французскую, іспанскую і іншыя мовы. 

Шамякін І. П. – народны пісьменнік Беларусі. Сярод найбольш 

вядомых твораў – раманы «Глыбокая плынь», «Гандлярка і паэт», 

«Сэрца на далоні», «Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль», 

пенталогія «Трывожнае шчасце» і інш. Большасць яго мастацкіх 

твораў інсцэніравана і экранізавана. І. Шамякін – лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі СССР, Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Коласа, Дзяржаўнай 

прэміі БССР у галіне тэатральнага мастацтва, кінематаграфіі, радыѐ і 

тэлебачання, лаўрэат Літаратурных прэмій імя Я. Коласа, Міністэрства 

абароны СССР.  

Шырма Р. Р. – народны артыст Беларусі і СССР, дырыжор, фаль-

кларыст, музычны і грамадскі дзеяч. З 1940 да 1970 г. – кіраўнік 

беларускай харавой капэлы, старшыня праўлення Саюза кампазітараў 

БССР і сакратар праўленння Саюза кампазітараў СССР. 

Яроменка М. М. – беларускі савецкі акцѐр тэатра і кіно, народны 

артыст СССР. З 1959 г. іграў на сцэне Купалаўскага тэатра ў Мінску. 

Здымаўся ў кінафільмах «Впереди – крутой поворот», «Люди и звери», 

«Погоня», «Освобождение», «Счастливый человек», «Большие 

перегоны», «Руины стреляют…», «Вечный зов», «Солдаты свободы», 

«Атланты и кариатиды», «Вкус хлеба», «Петровка, 38», «Сын за отца», 

«Зал ожидания» і інш.  

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 

«План Маршала» – праграма аднаўлення і развіцця Еўропы, 

выкладзеная Дзяржаўным сакратаром ЗША Дж. Маршалам у 1947 г. 

Згодна з ѐй прапаноўвалася з мэтай аднаўлення разбуранай у выніку 

Другой сусветнай вайны эканомікі аказваць эканамічную дапамогу 

еўрапейскім дзяржавам. 
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«Халодная вайна» – тэрмін, якім абазначаецца перыяд ваенна-

палітычнай канфрантацыі дзяржаў супрацьлеглых сістэм, калі адкры-

тых ваенных сутыкненняў не адбываецца, але вядзецца гонка ўзбраен-

няў, ужываюцца спробы эканамічнага націску, арганізуюцца ваенна-

палітычныя блокі і саюзы. Першым адкрытым ідэалагічным маніфес-

там «халоднай вайны» лічыцца прамова У. Чэрчыля (1946) у г. Фултан 

ЗША. Спынілася ў канцы 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. у сувязі з 

роспускам Арганізацыі Варшаўскага дагавора і распадам СССР. 

Аўтарытарызм – палітычны рэжым, які характарызуецца неабме-

жаванай уладай адной асобы (групы асоб) ці дзяржаўнага органа. 

Валюнтарызм – палітычны напрамак, пры якім воля кіруючай 

асобы, выканаўчай улады або палітычнай партыі з’яўляецца вызна-

чальнай у грамадскім жыцці. 

Дэсталінізацыя – працэс пераадолення культу асобы І. Сталіна, 

звязаны з дэмакратызацыяй грамадска-палітычнага жыцця і рэабіліта-

цыяй нявінна пацярпелых ад палітычных рэпрэсій. 

Інтэнсіўны шлях – шлях развіцця прамысловасці, які звязаны з 

ростам вытворчасці на аснове паляпшэння якасных паказчыкаў, перш 

за ўсѐ ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі і 

павелічэння прадукцыйнасці працы. 

Інтэнсіфікацыя вытворчасці – развіцце вытворчасці на аснове 

выкарыстання больш эфектыўных сродкаў вытворчасці, тэхналагічных 

працэсаў, перадавых метадаў арганізацыі працы, дасягненняў навуко-

ва-тэхнічнага прагрэсу. 

Меліярацыя (лац. melioratio – паляпшэнне) – комплекс гідратэх-

нічных і гаспадарча-арганізацыйных мерапрыемстваў, накіраваных на 

карэннае паляпшэнне глебы. На Беларусі меліярацыйныя работы ма-

юць шматвяковую гісторыю. Паводле архіўных дакументаў, іх пача-

так адносіцца да першай паловы XVI ст. У савецкі час буйнамаш-

табныя меліярацыйныя работы пачаліся на Палессі ў сярэдзіне 60-х гг. 

ХХ ст. У 1970 г. былі распрацаваны «Асноўныя напрамкі ў мелія-

рацыйным будаўніцтве і выкарыстанні меліярыраваных зямель». 

У 1979 і 1991 гг. яны ўдакладніліся з улікам навейшых дасягненняў 

навукі і практыкі. Толькі ў 1986–1990 гг. на меліярыраваных землях 

штогод вырошчвалася больш ⅓ усѐй раслінаводчай прадукцыі і каля 

70 % зялѐных кармоў.  

Навукова-тэхнічная рээвалюцыя – укараненне навейшых дасяг-

ненняў навукі і тэхнікі ў вытворчасць, якаснае пераўтварэнне прадук-

цыйных сіл на аснове навуковых дасягненнеў. 
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Прынцып партыйнасці – патрабаванне да дзеячаў культуры 

прытрымлівацца ідэалогіі, якую праводзіць камуністычная партыя, 

зыходзіць з патрабаванняў і прадвызначэнняў гэтай ідэалогіі. 

Рух за камуністычныя адносіны да працы – адна з формаў 

сацыялістычнага спаборніцтва, якая была шырока распаўсюджана на 

прадпрыемствах Беларусі ў 60-я – пачатку 70-х гг. ХХ ст. Пра-

дугледжваў спалучэнне барацьбы за дасягненне высокіх вытворчых 

паказчыкаў з актыўным удзелам у грамадскім жыцці, імкненнем да 

павышэння культурнага ўзроўню працоўных. 

Савецкі народ – новая гістарычная супольнасць людзей, аб 

узнікненні якой было заяўлена на ХХIV з’едзе КПСС у 1971 г. 

Хімізацыя – кірунак навукова-тэхнічнага прагрэсу ў народнай 

гаспадарцы, які характарызуецца ўкараненнем хімічных матэрыялаў і 

метадаў апрацоўкі ў вытворчасць і побыт. 

Экстэнсіўны шлях – шлях развіцця эканомікі за кошт пашырэння 

вытворчасці і прыцягнення дадатковых капіталаў і працоўных рук. 

 

Пытанні для самакантролю 

 

1. Што спрыяла прыняццю Беларускай ССР у склад дзяржаў – 

стваральніц ААН? 

2. Вызначце змены ў геапалітычнай сітуацыі ў свеце, што  

адбыліся ў 60–80-я гг. ХХ ст.? 

3. Прааналізуйце асноўныя прычыны складвання механізма 

тармажэння сацыяльна-эканамічнага развіцця СССР у гады застою. 

4. Які ўплыў на развіццѐ прамысловасці БССР у 50–80-я  гг. ХХ ст. 

аказала навукова-тэхнічная рэвалюцыя? 

5. У чым праявілася дэмакратызацыя грамадска-палітычнага 

жыцця ў СССР у 50-я гг. ХХ ст.? 

6. Раскажыце аб асноўных дасягненнях у развіцці навукі, адукацыі 

і культуры Беларусі ў 1945–1985 гг. 

 

Тэма  9. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ У КАНЦЫ ХХ – 

ПАЧАТКУ ХХІ  стст.  

1. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага 

развіцця Рэспублікі Беларусь. Дасягненні і праблемы беларускай 

эканомікі.  

2. Духоўнае і культурнае жыццѐ беларускага народа на мяжы ХХ–

ХХІ стст. 
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Важнейшыя падзеі 

 

1990 г., студзень – прыняцце Закона «Аб мовах у Беларускай 

ССР». Беларуская мова абвешчана дзяржаўнай мовай, яе статус быў 

заканадаўча замацаваны ў Канстытуцыі 1994 г. 

1990 г., 27 ліпеня – прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэ-

нітэце БССР. 

1991 г., 25 жніўня – наданне Дэкларацыі аб дзяржаўным суве-

рэнітэце БССР канстытуцыйнага статусу.  

1991 г. – прыняцце Вярхоўным Саветам БССР Закона «Аб адукацыі 

ў Рэспубліцы Беларусь». Агульная базавая адукацыя аб’яўлена 

абавязковай. 

1991 г., 19 верасня – замена назвы БССР на назву Рэспубліка 

Беларусь і зацвярджэнне нацыянальнай сімволікі (герб «Пагоня», бела-

чырвона-белы сцяг).  

1991 г., 8 снежня – падпісанне пагадненняў аб дэнансацыі СССР і 

стварэнні СНД. 

1992 г. – прыняцце Закона «Аб ахове гісторыка-культурнай 

спадчыны». 

1994 г., 15 сакавіка – прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

1994 г., 10 ліпеня – першыя прэзідэнцкія выбары, Прэзідэнтам 

Рэспублікі Беларусь абраны А. Р. Лукашэнка. Выбары адбываліся ў 

2001, 2006, 2010 і 2015 гг. 

1995 г., 14 мая – рэспубліканскі рэферэндум па пытаннях дзяржаў-

нага статуса беларускай і рускай моў, новай дзяржаўнай сімволікі 

(герба і сцяга), эканамічнай інтэграцыі з Расіяй, праў Прэзідэнта. 

1996 г. – упершыню Рэспубліка Беларусь была прадстаўлена са-

мастойнай нацыянальнай камандай на XXVI Алімпійскіх гульнях. 

1996 г., 24 лістапада – рэферэндум, які адобрыў унясенне дапаў-

ненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і перанясення Дня неза-

лежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня. 

1999 г., снежань – падпісанне паміж Беларуссю і Расіяй Дагавора 

аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. 

2002 г. – прыняцце Дзяржаўнага Гімна Рэспублікі Беларусь. 

2004 г., 17 кастрычніка – рэферэндум, які адобрыў унясенне 

дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, артыкул № 81. 

1996, 2001, 2006, 2010, 2016 гг. – адбыліся Усебеларускія Народ-

ныя сходы, на якіх былі вызначаны галоўныя напрамкі сацыяльна-

эканамічнага развіцця краіны. 
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2005 г. – падпісанне Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб 

стварэнні Парку высокіх тэхналогій. 

2005 г., сакавік – прыняцце Дзяржаўнай праграмы адраджэння і 

развіцця вѐскі на 2005–2010 гг. 

2006 г. – прыняцце Закона Рэспублікі Беларусь «Аб агульнай сярэд-

няй адукацыі», завяршэнне распрацоўкі Закона Рэспублікі Беларусь 

«Аб вышэйшай адукацыі». 

2006 г. – адкрыццѐ Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў новым 

будынку. 

2007 г., чэрвень – прыняцце Дзяржаўнай комплекснай праграмы 

развіцця рэгіѐнаў, малых і сярэдніх гарадскіх пасяленняў на 2007–

2010 гг. 

2010 г., лістапад – прыняцце Праграмы сацыяльна-эканамічнага 

развіцця Рэспублікі Беларусь на 2011–2015 гг. 

2011 г. – прыняцце Дзяржаўнай праграмы ўстойлівага развіцця 

вѐскі на 2011–2015 гг. 

2013 г., красавік – пасланне Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі бела-

рускаму народу і Нацыянальнаму сходу «Обновление страны – путь к 

успеху и расцвету».  

2014 г. – канцэпцыя комплекснага прагноза навукова-тэхнічнага 

прагрэсу Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гг. і на перыяд да 2030 г. 

2014 г., красавік – пасланне Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі беларус-

каму народу «Сильная экономика и честная власть – фундамент неза-

висимости страны и процветания нации».  

2015 г., красавік – пасланне Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі бела-

рускаму народу і Нацыянальнаму сходу «Мир и развитие». 

2015 г. – Праграма сацыянальна-эканамічнага развіцця на 2016–

2020 гг. У 2010 г. быў створаны Мытны саюз Расіі, Беларусі і Казах-

стана. Ён прадугледжвае адзіную мытную тэрыторыю, у межах якой ва 

ўзаемным гандлі таварамі не прымяняюцца мытныя пошліны і абме-

жаванні эканамічнага характару, ужываецца адзіны мытны тарыф 

і інш., адзіныя меры рэгулявання гандлю таварамі з трэцімі краінамі. 

Практычная дзейнасць гэтага саюза пачала ажыццяўляцца з 1 студзеня 

2014 г. 

2016 г., красавік – пасланне Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі бела-

рускаму народу и Нацыянальнаму сходу «От уверенного старта – к 

успеху нового пятилетия». 
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Гістарычныя асобы 

 
Азаранка В. Ф. – знакамітая беларуская тэнісістка, пераможца най-

буйнейшых сусветных турніраў, алімпійская чэмпіѐнка. У студзені 
2012 г. Вікторыя Азаранка ўпершыню ў кар’еры ўзначаліла рэйтынг 
Жаночай тэніснай асацыяцыі (WTA). На Алімпіядзе 2012 г. у Лондане 
заваявала золата ў міксце (у пары з М. Мірным) і бронзу ў адзіночным 
разрадзе. За высокае прафесійнае майстэрства, выдатныя спартыўныя 
дасягненні і за атрыманую перамогу ў турніры «Вялікага шлема» 
Australian Open у Мельбурне рашэннем Прэзідэнта Беларусі В. Аза-
ранка ўзнагароджана ордэнам Айчыны III ступені (2012 г.). 

Алексіевіч С. А. – беларуская пісьменніца, лаўрэат Нобелеўскай 

прэміі ў галіне літаратуры, аўтар кніг «У войны не женское лицо», 

«Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Зачарованные 

смертью», «Чернобыльская молитва», «Последние свидетели. Соло для 

детского голоса» і «Время сэконд-хэнд». 

Алфѐраў Ж. І. – лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы, ураджэнец 

Беларусі. Яго адкрыцці ў галіне сучасных інфармацыйных тэхналогій, 

у прыватнасці, вынаходніцтва хуткіх транзістараў, лазерных дыѐдаў, 

інтэгральных мікрасхем-«чыпаў», дазволілі зрабіць звычайнымі такія 

рэчы, як прайгравальнік кампакт-дыскаў, пульт дыстанцыйнага кіра-

вання, сонечныя батарэі, мабільныя тэлефоны. Ж. І. Алфѐраў узна-

гароджаны ордэнам Ф. Скарыны, ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

Бабарыкін В. У. – мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Прэзі-

дэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь. 

Батракова Н. М. – рускамоўная пісьменніца з Беларусі, якой 

належаць раманы-дылогіі «Территория души», «Площадь согласия», 

«Миг бесконечности». 

Бас Р. М. – беларускі прадзюсер, рэжысѐр, заслужаны дзеяч куль-

туры Рэспублікі Беларусь, ганаровы грамадзянін Віцебска, дырэктар 

фестываляў, генеральны дырэктар дырэкцыі Міжнароднага фестывалю 

мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», генеральны дырэктар Цэнт-

ра культуры «Віцебск», віцэ-прэзідэнт FIDOF, музыкант. 

Высоцкі М. С. – вучоны, дзяржаўны і грамадскі дзеяч; адзін з 

заснавальнікаў беларускага грузавога аўтамабілебудавання.  
Грышын А. Г. – фрыстайліст, які прынѐс Беларусі першае ў 

гісторыі незалежнай дзяржавы золата зімовых Алімпійскіх гульняў 
(Ванкувер-2010 г.), бронзавы прызѐр Алімпіяды ў Солт-Лэйк-Сіці 
(2002 г.). 
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Дарафеева І. А. – спявачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Бела-
русь. У цяперашні час працуе з групай «Форс-мінор». За апошнія два 
гады І. Дарафеева са сваім калектывам неаднаразова прадстаўляла 
Беларусь у Венесуэле, Польшчы, Азербайджане, Арменіі, Украіне, 
Расіі, Латвіі, Літве. 

Домрачава Д. У. – трохразовая чэмпіѐнка Алімпійскіх гульняў у 
Сочы (2014) у гонцы пераследавання, індывідуальнай гонцы на 15 км, 
мас-старце (12,5 км), бронзавы прызѐр Алімпійскіх гульняў у 
Ванкуверы (2010) у індывідуальнай гонцы на 15 км. Па версіі прэміі 
Biathlon Award беларуская спартсменка названа лепшай біятланісткай 
2010 г. У 2014 г. Домрачавай было прысвоена званне «Герой Беларусі» 
за высокае прафесійнае майстэрства і заваяванне трох залатых медалѐў 
на ХХІІ зімовых Алімпійскіх гульнях 2014 г. у г. Сочы. 

Елісеенкаў А. М. – беларускі кампазітар і выканаўца. Піша песні і 

складае музыку да фільмаў, кіруе студыяй «Гран-пры» Дзяржаўнага 

канцэртнага аркестра.  

Жураўкоў М. А. – Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктар 

фізіка-матэматычных навук, прафесар. У 2011 г. узнагароджаны 

медалѐм Ф. Скарыны. 

Заяц Л. К. – Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 

Беларусь з 2012 г.  

Зіноўскі У. І. – Міністр эканомікі Рэспублікі Беларусь з 2014 г. 

Кабякоў А. В. – Прэм’ер-Міністр Рэспублікі Беларусь з 2014 г.  

Карват У. М. – ваенны лѐтчык, якому ў 1996 г. першаму ў рэспуб-

ліцы прысвоена (пасмяротна) вышэйшая ступень адзнакі Рэспублікі 

Беларусь – Герой Беларусі. Цаной уласнага жыцця ѐн адвѐў палаючы 

самалѐт у бок ад в. Вялікае Гацішча Баранавіцкага раѐна і тым захаваў 

жыццѐ многіх людзей. Герой Беларусі – вышэйшая воінская і працоў-

ная ўзнагарода.  

Кішчанка А. М. – беларускі мастак, аўтар «Габелену века», якому 

прысвоены статус гісторыка-культурнай спадчыны. На габелене 

адлюстравана звыш 80 вядомых палітыкаў і дзеячаў культуры ХХ ст. 

Быў вытканы ўручную на Барысаўскім камбінаце прыкладнога мастац-

тва. Яго плошча складае 266 м², а вага – 286 кг. Габелен унесены ў 

кнігу рэкордаў Гінесу. 

Крук Янка (Крук І. І.) – даследчык традыцыйнай духоўнай куль-

туры беларусаў. Займаецца праблемамі рэканструкцыі славянскай 

міфапаэтычнай мадэлі свету, архаічнага календара, вывучэннем архе-

тыпаў і сімвалаў беларускай міфалогіі і фальклору. Аўтар і сааўтар 

кніг «Усходнеславянскія казкі пра жывел», «Ідзі за сонцам: Беларускі 
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народны каляндар: святы, абрады, паэзія», «Сімволіка беларускай 

народнай культуры», «Кола часу: традыцыі і сучаснасць», «Беларускае 

вяселле ў прасторы традыцыйнай культуры», «Беларускае вяселле: 

таемныя ключы сямейнага шчасця», «Залатыя правілы народнай 

культуры» і інш. 

Лукашэнка А. Р. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. У 1990–

1994 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 10 ліпеня 

1994 г. абраны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Галоўнакамандуючы 

Узброенымі сіламі Рэспублікі Беларусь, узначальвае Савет Бяспекі. 

У 2001, 2006, 2010 і 2015 гг. быў абраны Прэзідэнтам Рэспублікі 

Беларусь на чарговы тэрмін. Паслядоўна прытрымліваецца курса эка-

намічнага і сацыяльнага развіцця краіны з мэтай умацавання бела-

рускай дзяржаўнасці і паляпшэння дабрабыту народа. 

Макей У. У. – Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь з 

2012 г.  
Мірны М. М. – самы вядомы тэнісіст Беларусі, які заваяваў серыю 

міжнародных узнагарод у парным разрадзе і вывеў беларускую збор-
ную на лепшае месца за ўсю яе гісторыю на Кубку Дэвіса. На 
Алімпіядзе 2012 г. у Лондане заваяваў золата ў міксце (у пары з 
В. Азаранка). 

Мясніковіч М. У. – Прэм’ер-Міністр Рэспублікі Беларусь з 2010 па 

2014 г. З 2015 г. – старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь. 

Несцярэнка Ю. В. – спартсменка, якая заваявала залаты медаль у 

бегу на 100 метраў на Алімпійскіх гульнях у Афінах у 2004 г. 

Пташук М. М. – савецкі і беларускі кінарэжысѐр. Народны артыст 

Беларускай ССР (1990). Яго рэжысѐрскія працы: «Гульня ўяўлення» 

(1995), «У жніўні 44-га ...» (2001), «У чэрвені 41-га» (2003). 

Сакалоўскі Н. Ф. – беларускі кампазітар, адзін з аўтараў Дзяр-

жаўнага гімна БССР, існаваўшага з 1955 г. 

Святлоў Б. У. – Міністр культуры Рэспублікі Беларусь з 2012 г. 

Сіпакоў І. Д. (Янка Сіпакоў) – беларускі паэт, празаік, пераклад-

чык і даследчык літаратуры. Пераклаў на беларускую мову кнігі паэзіі 

«Лісце травы» Уолта Уітмэна, «Турэмны дзѐннік» Хо Шы Міна, «Бос-

кую камедыю» Дантэ Аліг’еры, асобныя творы Аляксандра Пушкіна, 

Адама Міцкевіча, Тараса Шаўчэнкі, Аляксандра Блока, Расула 

Гамзатава, Карнея Чукоўскага і інш. 

Філарэт – мітрапаліт Мінскі і Слуцкі (у свеце Вахрамееў Кірыла 

Варфаламеевіч), праваслаўны царкоўны дзеяч Беларусі. Заснавальнік 

першай у рэспубліцы праваслаўнай духоўнай акадэміі. Пры яго ўдзеле 
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ўзноўлены крыж Е. Полацкай (1997 г.). За шматгадовы ўклад у духоў-

нае адраджэнне беларусаў, умацаванне сяброўства і брацкіх сувязей 

паміж народамі, развіццѐ міжканфесійнага дыялога ўдастоены звання 

«Герой Беларусі». 
Фінберг М. Я. – прафесар Беларускай акадэміі музыкі, заслужаны 

дзеяч мастацтваў БССР, народны артыст Рэспублікі Беларусь. Член 
Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях. 
Дырэктар – мастацкі кіраўнік дзяржаўнай установы «Нацыянальны 
аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь». 

«J:МОРС» – беларускі рок-гурт у складзе У. Пугача, А. Лядоў-
скага, Р. Арлова.  

«Ляпис Трубецкой» – беларускі панк-рок-гурт. У 2014 г. група 
распалася на два калектывы: Brutto і Trubetskoy. 

«Серебряная свадьба» – беларускі кабарэ-бэнд, які з’явіўся ў 
2005 г. Выконваюць песні на рускай, нямецкай і французскай мове, 
іранічныя, парадаксальныя, жыццесцвярджальныя, з элементамі 
буфанады, тэатра лялек і кабарэ (манера вулічнага аркестра). Таксама 
група піша музыку для кіно і тэатральных пастановак. 

Ярмошына Л. М. – старшыня Цэнтральнай камісіі Рэспублікі 
Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў 
з 1996 г.  

 

Характэрныя тэрміны, паняцці 

 
Аграгарадок – добраўпарадкаваны пасѐлак у сельскай мясцовасці. 

Тэрмін з’явіўся ў сувязі з прыняццем «Дзяржаўнай праграмы адра-
джэння і развіцця сяла на 2005–2010 гг.» Аграгарадок вызначаецца як 
якасна новы тып сельскіх пасѐлкаў, у якіх будуць створаны вытворчая 
і сацыяльная інфраструктуры для забеспячэння сацыяльных стандар-
таў пражывання насельніцтва. 

АДКБ (Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы) – 
ваенна-палітычны саюз, створаны ў 2003 г., у які ўваходзяць 7 краін 
СНД, у тым ліку і Беларусь.  

Герой Беларусі – дзяржаўная ўзнагарода Беларусі – вышэйшае 

званне, якое прысвойваецца за заслугі, звязаныя са здзяйсненнем подз-

вігу. Цяпер гэтага звання ўдастоены 11 грамадзян Рэспублікі Беларусь: 

Карват У. М., Марыеў П. Л., Дубко А. І., Карчміт М. А., Крамко В. І., 

Высоцкі М. С., Пракаповіч П. П., Равяка В. А., Савіцкі М. А., Філарэт 

(Вахрамееў К. В.), Домрачава Д. У. 
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Глабалізацыя – філасофска-культуралагічная інтэгратыўная кан-
цэпцыя, у межах якой сцвярджаецца, што сучаснае грамадства – гэта 
цэласны і ўзаемазвязаны арганізм, што пастаянна сутыкаецца з неаб-
ходнасцю плюралізму пры вырашэнні глабальных праблем сучаснасці. 

Дзяржава прававая – прававая форма арганізацыі і дзейнасці 
публічнай палітычнай улады і яе ўзаемаадносін з індывідамі як суб’ек-
тамі права. 

Дзяржава сацыяльная – дзяржава, якая імкнецца забяспечыць 
кожнаму грамадзяніну належныя ўмовы існавання, сацыяльнай аба-
роненасці, саўдзельніцтва ў кіраванні вытворчасцю. 

Дзяржбюджэт – расклад грашовых даходаў і расходаў краіны. 
Дэмакратыя – форма (разнавіднасць) грамадскай улады, дзяржава, 

заснаваная на прызнанні народа ў якасці крыніцы ўлады. 

Дэфіцыт (лац. deficit – неставаць) – тэрмін, які азначае нястачу, 

недастатковасць. 
Ідэалогія беларускай дзяржавы – сукупнасць ідэй і ідэалаў, якія 

адлюстроўваюць нацыянальна-гістарычныя традыцыі і каштоўнасці 
беларускага народа, адпавядаюць мэтам і асаблівасцям развіцця 
беларускага грамадства. 

Інавацыя – гэта ўкаранѐнае новаўвядзенне, якое забяспечвае якас-
ны рост эфектыўнасці працэсаў або прадукцыі, запатрабаванае рын-
кам. З’яўляецца канчатковым вынікам інтэлектуальнай дзейнасці 
чалавека, яго фантазіі, творчага працэсу, адкрыццяў, вынаходак і 
рацыяналізацыі. 

Інвестыцыі – доўгатэрміновыя ўкладанні капіталу ў галіны экано-
мікі ўнутры краіны і за мяжой. 

Інтэграцыя (лац. integer – цэлы) – працэс, вынікам якога з’яўля-
ецца дасягненне адзінства і цэласнасці, узгодненасць унутры сістэмы, 
заснаванай на ўзаемасувязі і ўзаемадапаўняльнасці асобных спецы-
ялізаваных элементаў. 

Інтэнсіўны шлях – шлях развіцця прамысловасці, які звязаны з 

ростам вытворчасці на аснове паляпшэння якасных паказчыкаў, перш 

за ўсѐ ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі і 

павелічэння прадукцыйнасці працы. 

Інтэнсіфікацыя вытворчасці – развіцце вытворчасці на аснове 

выкарыстання больш эфектыўных сродкаў вытворчасці, тэхналагічных 

працэсаў, перадавых метадаў арганізацыі працы, дасягненняў навуко-

ва-тэхнічнага прагрэсу. 

Канстытуцыя – асноўны закон дзяржавы, які мае вышэйшую юры-

дычную сілу і вызначае дзяржаўны лад, выбарчую сістэму, прынцыпы 
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арганізацыі і дзейнасці дзяржаўных органаў і асноўныя правы і аба-

вязкі грамадзян. 

Карупцыя (лац. corruptio – сапсаванне) – злоўжыванне публічнай 

пасадаю з мэтай дасягнення асабістай карысці. 

Мадэрнізацыя – працэс поўнай ці частковай рэканструкцыі гра-

мадскай сістэмы з мэтай паскарэння развіцця. 

Мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстана – створаны ў 2010 г., 

прадугледжвае адзіную мытную тэрыторыю, у межах якой ва ўзаем-

ным гандлі таварамі не прымяняюцца мытныя пошліны і абмежаванні 

эканамічнага характару, ужываецца адзіны мытны тарыф і інш., адзі-

ныя меры рэгулявання гандлю таварамі з трэцімі краінамі. 

Нацыянальны суверэнітэт – незалежнасць і паўнаўладдзе суб’ек-

та дзяржаўна-палітычных і прававых адносін пры прыняцці рашэнняў 

у межах сваѐй кампетэнцыі і выкананні паўнамоцтваў улады. Так, 

суверэнітэт БССР быў абвешчаны Дэкларацыяй 27 ліпеня 1990 г. 
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь – Парламент – прад-

стаўнічы і заканадаўчы орган улады з 1996 г. Складаецца з дзвюх 
палат: Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. У Палаце прадстаў-
нікоў – 110 дэпутатаў. Выбранне ажыццяўляецца на аснове ўсеагуль-
нага, свабоднага, роўнага, прамога выбарчага права пры тайным гала-
саванні. Савет Рэспублікі – палата тэрытарыяльнага прадстаўніцтва. 
Ад кожнай вобласці і г. Мінска тайным галасаваннем выбіраюцца на 
пасяджэннях дэпутатаў мясцовых Саветаў па 8 членаў Савета 
Рэспублікі. Таксама 8 членаў Савета Рэспублікі назначае прэзідэнт. 

Палітыка перабудовы – тэрмін пачаў шырока ўжывацца пар-

тыйным і савецкім кіраўніцтвам у 1987–1988 гг. Курс на перабудову 

разглядаўся як лагічны працяг курса на паскарэнне сацыяльна-

эканамічнага развіцця, абвешчанага яшчэ Ю. У. Андропавым. У адроз-

ненне ад апошняга меў на мэце радыкальную эканамічную рэформу ў 

спалучэнні з дэмакратызацыяй грамадска-палітычнага жыцця. Рэфор-

ма прадугледжвала таксама рэфармаванне Саюза ССР, але з распадам 

апошняга яна фактычна закончылася правалам. 

Палітычная партыя – палітычная арганізацыя, якая выражае інта-

рэсы сацыяльных груп і аб’ядноўвае найбольш актыўных іх прадстаў-

нікоў. 
Парк высокіх тэхналогій – навукова-вытворчае аб’яднанне для 

развіцця беларускай навукі, укаранення інфармацыйных тэхналогій у 
прамысловасць і інш. 
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Плюралізм – прызнанне розных поглядаў, думак, меркаванняў па 

пытаннях аб шляхах развіцця дзяржавы і грамадства. Увасабляецца ў 

шматпартыйнасці як форме дэмакратычнага ўладкавання грамадства. 
Постіндустрыяльнае грамадства – грамадства, у якім сфера 

паслуг атрымала прыярытэтнае развіццѐ і пераўзыходзіць над аб’ѐмам 
прамысловай вытворчасці і аб’ѐмам вытворчасці сельскагаспадарчай 
прадукцыі. 

Прэферэнцыі – прадастаўленне дзяржавай ільгот і прыярытэтаў 
тым ці іншым прадпрыемствам і арганізацыям у мэтах стварэння 
спрыяльных умоў для іх дзейнасці. 

Рыначная эканоміка – сістэма арганізацыі гаспадаркі, заснаваная 
на свабодным прадпрымальніцтве, канкурэнцыі і розных формах 
уласнасці на сродкі вытворчасці. 

Рэферэндум – усенароднае галасаванне па найважнейшых пытан-
нях развіцця краіны. 

Самафінансаванне – сістэма гаспадарання, пры якой прадпры-

емствы пакрываюць свае бягучыя затраты і затраты на расшыранае 

ўзнаўленне з уласных крыніц. 
Сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка – мадэль 

эканамічнага развіцця, пры якой існуюць дзяржаўны і прыватны 
сектары эканомікі, а дзяржава займае вызначальную ролю ў рэгуля-
ванні эканамічных працэсаў і фарміраванні ўмоў для забеспячэння 
патрэб насельніцтва. 

Сепаратызм (фр. séparatisme, лац. separatus – асобны) – палітыка і 

практыка адасаблення, аддзялення часткі тэрыторыі дзяржавы з мэтай 

стварэння новай самастойнай дзяржавы ці атрымання статусу вельмі 

шырокай аўтаноміі (індывідуальная свабода дзеяння, самастойнасць). 

«СКІФ» – суперкампутар, створаны у выніку беларуска-расійскага 
партнѐрства ў галіне высокіх тэхналогій і ўключаны ў сусветны 
рэйтынг кампутарных сістэм. 

Стагнацыя (лац. stagnum – стаячая вада) – тэрмін, які ўжываецца ў 

эканоміцы для абазначэння застою і нерухомасці ў вытворчасці, гандлі 

і інш. 

Экстэнсіўны шлях – шлях развіцця эканомікі за кошт пашырэння 

вытворчасці і прыцягнення дадатковых капіталаў і працоўных рук. 

 

Пытанні для самакантролю 

 
1. Калі была прынята праграма пераходу да рынку, і якія асноўныя 

палажэнні яна ўключала? 
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2. Назавіце прычыны і праявы крызісу 1991–1995 гг. у эканоміцы 
Беларусі. Якія асноўныя праграмы па стабілізацыі і развіццю эканомікі 
прымала кіраўніцтва краіны? 

3. Назавіце асноўныя дасягненні і праблемы ў эканоміцы Беларусі 
ў 1990–2012 гг. 

4. Прааналізуйце сучаснае эканамічнае становішча Беларусі. Якія 
станоўчыя з’явы эканамічнага развіцця можна адзначыць? 

5. Якія цяжкасці сустракаюцца сѐння перад адукацыйнымі і 
навуковымі сектарамі Беларусі? 

6. Што вам вядома пра новыя дасягненні беларускай культуры на 
мяжы XX–XXI стст.? Назавіце імены  сучасных дзеячаў культуры 
Беларусі. 

7. Якія саюзныя праекты Беларусі і Расіі вам вядомы? 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 
 

1. Археалагічная і гістарычная перыядызацыі старажытнай Бела-

русі. 

2. Археалагічныя культуры на беларускіх землях (на тэрыторыі 
майго раѐна, вобласці – па ўзгадненні з выкладчыкам). 

3. Мой раѐн у старажытнасці (па матэрыялах краязнаўчых музеяў). 
4. Грамадска-палітычны лад і сацыяльная структура Полацкага 

княства.  
5. Органы ўлады і кіравання першых княстваў на тэрыторыі Бела-

русі. 
6. Што ўмелі нашы продкі: сельская гаспадарка і рамѐствы на Бе-

ларусі ў Х–ХІІІ стст. 
7. Беларускія княствы і іх суседзі: стасункі і ўзаемадзеянне. 
8. Гісторыя ў асобах: славутыя імѐны беларускіх земляў Х–

ХІІІ стст. (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
9. Паходжанне найменняў «Белая Русь», «Чорная Русь», «Літва», 

«Палессе». 
10. Адлюстраваннне гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ў наву-

чальнай літаратуры.  
11. Гісторыя ў асобах: вялікія князі Вялікага Княства Літоўскага (па 

ўзгадненні з выкладчыкам). 
12. Нашы славутыя продкі: дзеячы культуры і асветы часоў ВКЛ. 
13. Мой горад у часы Вялікага Княства Літоўскага. 
14. Вялікае Княства Літоўскае ў беларускай гісторыяграфіі. 
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15. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.) і яе наступствы 
для беларускіх земляў. 

16. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 г., яе сутнасць і значэнне. 
17. Тадэвуш Касцюшка – нацыянальны герой Беларусі і Польшчы: 

яго жыццѐ і дзейнасць. 
18. Заняпад Рэчы Паспалітай і палітыка суседніх дзяржаў. 
19. Гісторыка-прававая ацэнка падзелаў Рэчы Паспалітай. 
20. Беларускае грамадства ў вайне 1812 г. Наступствы вайны для 

Беларусі. 
21. Пачатак грамадска-палітычнага руху на Беларусі: філаматы і 

філарэты. 
22. Горыгорацкі земляробчы інстытут – першая ў Расіі вышэйшая 

сельскагаспадарчая школа. 
23. К. Каліноўскі і яго роля ў беларускім рэвалюцыйна-дэмак-

ратычным руху.  
24. Удзел студэнтаў і выкладчыкаў Горыгорацкага земляробчага 

інстытута ў паўстанні 1863–1864 гг. 

25. Ідэя нацыянальнага адраджэння ў поглядах і дзейнасці бела-

рускіх народнікаў. 

26. Рабочы і сацыял-дэмакратычны рух на Беларусі (канец ХІХ – 

пачатак ХХ стст.). 

27. Роля беларускай інтэлігенцыі ў развіцці нацыянальнай са-

масвядомасці беларусаў (канец ХІХ – пачатак ХХ стст.). 

28. Гісторыя ў асобах: заснавальнікі Беларускай сацыялістычнай 

грамады, іх дзейнасць і лѐс (па ўзгадненні з выкладчыкам). 

29. Рэвалюцыйныя выступленні навучэнцаў Горацкіх сельска-

гаспадарчых вучэбных устаноў у гады першай рускай рэвалюцыі. 

30. Беларускі нацыянальны рух на акупаванай немцамі тэрыторыі ў 

гады Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1917 гг.). 

31. Узнікненне беларускіх палітычных партый і арганізацый пасля 

Лютаўскай рэвалюцыі (па ўзгадненні з выкладчыкам). 

32. БНР ў гісторыі беларускага адраджэння. 

33. Гісторыя ў асобах: дзеячы БНР (па ўзгадненні з выкладчыкам). 

34. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. 

35. Гісторыя ў асобах: стваральнікі і дзеячы ССРБ (БССР) і іх лѐс 

(па ўзгадненні з выкладчыкам). 

36. Савецка-польская вайна і яе наступствы для Беларусі. 

37. Рыжскі мірны дагавор і яго наступствы для Беларусі. 

38. Асаблівасці нацыянальнага пытання ў пачатку 20-х гг. ХХ ст. 

39. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. ХХ ст. на тэрыторыі майго раѐна. 
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40. Беларускія «нацдэмы» і іх лѐс. 

41. Гісторыя ў асобах: дзеячы беларускага нацыянальна-дэмакра-

тычнага руху Заходняй Беларусі і іх лѐс (па ўзгадненні з выклад-

чыкам). 

42. Беларускія палітычныя партыі і арганізацыі на тэрыторыі За-

ходняй Беларусі: іх мэты і дзейнасць (па ўзгадненні з выкладчыкам). 

43. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў асобах: Героі маѐй радзімы 

(вѐскі, горада, раѐна – па ўзгадненні з выкладчыкам). 

44. Патрыятычнае падполле і партызанскі рух на тэрыторыі майго 

раѐна. 

45. Калабарацыянізм на Беларусі: прычыны, праявы і сучасныя по-

гляды. 

46. Трагедыя маѐй радзімы  (вѐскі, горада альбо раѐна): напамін аб 

загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

47. Баявая садружнасць народаў СССР у гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 

48. Заваяваная крывѐю Перамога. 

49. Вялікая Айчынная вайна ў творчасці беларускіх паэтаў 

пісьменнікаў, мастакоў (па выбару). 

50. Памяць аб ахвярах Халакоста ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

(вѐскі, горада альбо раѐна). 

51. Геапалітычныя вынікі Другой сусветнай вайны, іх уплыў на 

Бларусь.  

52. Асаблівасці аднаўлення і развіцця эканомікі Беларусі ў 1945–

1955 гг. 

53. Дэмаграфічныя наступствы Другой сусветнай вайны для Бе-

ларусі. 

54. Стварэнне ААН. Выхад Беларусі на міжнародную арэну і яе 

дзейнасць. 

55. Спробы дэсталінізацыі савецкага грамадства пасля смерці 

Сталіна і іх уплыў на Беларусь (сярэдзіна 50-х – сярэдзіна 60-х гг. 

ХХ ст.). 

56. Спробы эканамічных  рэформаў у 60-я гг. ХХ ст.: іх сутнасць і 

вынікі на Беларусі.  

57. Развіццѐ галоснасці і дэмакратыі ў БССР у гады перабудовы. 

58. Узнікненне грамадскіх арганізацый і палітычных партый на Бе-

ларусі ў варунках перабудовы: іх мэты і дзейнасць (па ўзгадненні з 

выкладчыкам). 
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59. Цэнтрабежныя тэндэнцыі ў СССР і формы іх праяўлення ў кан-

цы 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. 

60. Чарнобыльская катастрофа: учора, сѐння, заўтра. 

61. Белавежскія пагадненні 1991 г.: сучасныя погляды і ацэнкі. 

62. Дзяржаўная сімволіка Беларусі ў ХХ ст. 

63. Незалежная Беларусь на міжнароднай арэне. 

64. Саюзная дзяржава Расіі і Беларусі: гісторыя і сучаснасць. 

65. Стасункі Беларусі і Расіі на пачатку ХХІ ст. 

66. Сельская гаспадарка Рэспублікі Беларусь на пачатку ХХІ ст. 

67. Прамысловасць Рэспублікі Беларусь на пачатку ХХІ ст. 

68. Знакамітыя педагогі і выхаванцы БДСГА. 

69. Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія: помнікі і 

памятныя месцы. 

70. Гарызонты культурнага супрацоўніцтва Беларусі XXI ст. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 

 
1. Метадалагічныя асновы вывучэння гісторыі. 
2. Перыядызацыя сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі. 
3. Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце цывіліза-

цыйнага развіцця агульнарускай і еўрапейскай гісторыі.  
4. Гістарыяграфічныя школы і крыніцы вывучэння гісторыі 

Беларусі. 
5. Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх зямель. 

Гісторыя засялення. 
6. Станаўленне ранніх дзяржаўных утварэнняў на беларускіх 

землях. Кіеўская Русь. Полацкае і Тураўскае княствы і іх узаема-
адносіны з Кіевам і Ноўгарадам. 

7. Духоўнае жыццѐ беларускіх зямель у IX–XIII стст.  
8. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускага 

этнасу і яго тэрыторыі. Фарміраванне беларускай народнасці (ХІV–
ХVIII стст.). Паходжанне назвы Беларусь. 

9. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі 
Беларусі ў ХІV–ХVІІІ стст. Роля праваслаўнай царквы ў кансалідацыі 
беларускага этнасу. Уплыў каталіцтва і ўніяцтва. 

10. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў 
эпоху Адраджэння і Асветніцтва. Роля і месца беларускай культуры ў 
еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе (XIV–XVIII стст.)  

11. Фарміраванне беларускай нацыі (ХІХ – пачатак ХХ стст.). Зара-
джэнне і развіццѐ беларусазнаўства. Тэорыя «заходнерусізму».  
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12. Ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння ў пачатку XX ст. 
Роля газеты «Наша ніва» ў фарміраванні беларускай ідэі і абуджэнні 
нацыянальнай свядомасці. 

13. Сярэднявечча і яго асноўныя рысы ў Еўропе.  
14. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. 

Роля заходнерускіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ВКЛ.  
15. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства 

Літоўскага ў ХIII–ХVI стст. 
16. Органы дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага, іх 

эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 
17. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Вялікага Княства Літоўскага: 

сацыяльная структура, сельская гаспадарка і гарадское жыццѐ. 
18. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай гісторыі ў Новы час. 

Эканамічныя, палітычныя і культурныя змены ў Еўропе і свеце (ХVІ–
ХVІІ стст.). 

19. Люблінская унія. Уваходжанне ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай. 
Дзяржаўна-прававое становішча Вялікага Княства Літоўскага ў складзе 
аб’яднанай дзяржавы.  

20. Войны ХVІІ–ХVІІІ стст. і іх наступствы для беларускіх зямель.  
21. Узмацненне феадальнай анархіі і паглыбленне крызісу Рэчы 

Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі і ўключэнне беларускіх зямель у 
склад Расійскай імперыі.  

22. Беларусь ў складзе Расійскай імперыі ва ўмовах фарміравання 
індустрыяльнага грамадства. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяр-
жаўя ў Беларусі.  

23. Беларускія землі ў перыяд Айчыннай вайны 1812 г.  
24. Расійскі шлях палітычнай і эканамічнай мадэрнізацыі. Адмена 

прыгоннага права. Рэформы 60–70-х гг. XIX ст. і асаблівасці іх здзяй-
снення на Беларусі.  

25. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў другой 
палове ХІХ ст. 

26. Грамадска-палітычныя рухі і аб’яднанні ў Беларусі. Паўстанне 
1863–1864 гг. і яго ўплыў на палітыку ўладаў Беларусі і грамадска-
палітычную думку. 

27. Ідэалогія лібералізму, народніцкія і сацыял-дэмакратычныя 
плыні ў Расіі і Беларусі. 

28. Узнікненне агульнарасійскіх і беларускіх партый і арганізацый. 
Стварэнне Беларускай сацыялістычнай грамады, яе праграмныя мэты і 
дзейнасць. 
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29. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і пачатак расійскага парламентарызму. 

Сталыпінская аграрная рэформа і асаблівасці яе здзяйснення на 

Беларусі.  

30. Першая сусветная вайна і яе наступствы для Беларусі. 

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Расіі і на Беларусі. Праблемы выбару 

шляхоў далейшага грамадскага развіцця. 

31. Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе і ў Беларусі. 

Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лѐсе беларускага наро-

да. Устанаўленне савецкай улады ў Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя 

пераўтварэнні.  

32. Праблемы фарміравання беларускай дзяржаўнасці на на-

цыянальна-дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай асновах пасля 

Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

33. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ва ўмовах герман-

скай акупацыі.  

34. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. Поль-

ска-савецкая вайна. Роля і месца БССР у складзе СССР. 

35. Савецкая мадэль мадэрнізацыі грамадства. Усталяванне савец-

кай аднапартыйнай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. Палі-

тычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. 

36. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў 

савецкай Беларусі (НЭП, індустрыялізацыя, калектывізацыя). 

37. Станаўленне беларускай савецкай культуры. Палітыка беларусі-

зацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. 

ХХ ст. 

38.  Беларускае пытанне пры афармленні Версальска-Вашынгтон-

скай сістэмы. Рыжская мірная дамова 1921 г. у гістарычным лѐсе 

беларускага народа.  

39. Грамадска-палітычнае, эканамічнае і нацыянальна-культурнае 

становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы.  

40. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Бела-

русі ў 20–30-я гг. ХХ ст. 

41. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж вядучымі краінамі свету ў 

канцы 30-х гг. ХХ ст. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне 

беларускага народа ў складзе БССР. 

42. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі 

Беларусі. 

43. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі і 

яго мэты. Калабаранцкія арганізацыі і іх дзейнасць. 



96 

 

44. Партызанскі рух і падпольная барацьба ў Беларусі супраць 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
45. Вызначальныя перамогі Чырвонай Арміі ў гады Вялікай Айчын-

най вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
46. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу 

над фашызмам. Захаванне памяці аб гераізме савецкага народа. 
47. Геапалітычныя змены на міжнароднай арэне пасля Другой су-

светнай вайны. Супрацьборства дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм.  
48. Эканамічнае развіццѐ БССР у першае ваеннае дзесяцігоддзе. 

Правядзенне рэформаў у эканоміцы і іх вынікі (сярэдзіна 50-х – 
першая палова 80-х гг. ХХ ст.). 

49. Спробы дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў СССР 
і БССР у другой палове 1950–1980-х гг.   

50. Адукацыя, навука і культура БССР у пасляваенны перыяд: да-
сягненні і праблемы. Дзяржаўная рэлігійная палітыка і становішча 
канфесій. 

51. Палітыка перабудовы, курс на паскарэнне сацыяльна-
эканамічнага развіцця. 

52. Крызіс савецкага федэралізму. Абвяшчэнне Рэспублікі Бела-
русь. Распад СССР і ўтварэнне СНД.  

53. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту 
Рэспублікі Беларусь. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
1994 г. Рэспубліканскія рэферэндумы 1995, 1996 і 2004 гг. і іх вынікі. 

54. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва ўмовах 
сусветных глабалізацыйных працэсаў. Стратэгія і прынцыпы знешняй 
палітыкі Беларусі, яе шматвектарнасць на мяжы XX–XXI стст. 

55. Беларуска-расійскія адносіны, стварэнне Саюзнай дзяржавы 
Беларусі і Расіі: гісторыя і сучаснасць. 

56. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага інавацыйнага 
развіцця Рэспублікі Беларусь. Дасягненні і праблемы беларускай 
эканомікі.  

57. Духоўнае і культурнае жыццѐ беларускага народа на мяжы ХХ–
ХХІ стст. 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ВАРЫЯНТЫ ТЭСТАЎ 

 
1. Калі славяне падзяліліся на тры групы? 
А. VI–VII стст. 
Б. VIII–IV стст. 
В. V–VIII стст. 
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Г. I–II стст. 
2. Продкамі якіх народаў былі ўсходнія славяне?  
А. Беларусаў. 
Б. Рускіх. 
В. Украінцаў. 
Г. Правільныя ўсе адказы. 
3. Як, згодна з «Аповесцю мінулых часоў», называліся славянскія 

плямѐны, што прыйшлі з Дуная на Днепр? 
А. Паляне. 
Б. Дрыгавічы. 
В. Палачане. 
Г. Крывічы. 
4. Як, згодна з «Аповесцю мінулых часоў», называліся славянскія 

плямѐны, што аселі паміж Прыпяццю і Дзвіной? 
А. Паляне. 
Б. Дрыгавічы. 
В. Палачане. 
Г. Крывічы. 
5. Вызначце тэрыторыю, якую займалі дрыгавічы. 
А. Вярхоўе Заходняй Дзвіны. 
Б. Паўднѐвая і Цэнтральная Беларусь. 
В. Міжрэчча Дняпра і Дзвіны. 
Г. Правільныя ўсе адказы. 
6. Калі ў летапісе ўпершыню ўпамінаюцца радзімічы? 
А. 859 г. 
Б. 882 г. 
В. 885 г. 
Г. 986 г. 
7. Калі ў летапісе ўпершыню ўпамінаецца Полацк і яго воласць? 
А. У 867 г. 
Б. У 862 г. 
В. У 874 г. 
Г. У 876 г. 
8. Хто быў першым гістарычна вядомым князем у Полацку? 
А. Уладзімір Святаслававіч. 
Б. Яраслаў Мудры. 
В. Усяслаў Брачыслававіч. 
Г. Рагвалод. 
9. Якому князю ў старажытнасці далі мянушку «Акаянны»? 
А. Яраполку. 
Б. Святаполку. 
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В. Уладзіміру. 
Г. Ізяславу. 
10. У якім годзе была створана Полацкая епархія? 
А. У 980 г. 
Б. У 760 г. 
В. У 992 г. 
Г. У 986 г. 
11. Калі ў Тураве была заснавана епархія?  
А. У1008 г.  
Б. У 1010 г. 
В. У 1005 г.  
Г. У 1006 г. 
12. Назавіце гады жыцця Еўфрасінні Полацкай.  
А. Каля 1104–1167 гг. 
Б. Каля 1004–1069 гг. 
В. Каля 1012–1079 гг. 
Г. Каля 1034–1107 гг. 
13. Што заказала Еўфрасіння Полацкая майстру Лазару Богшу?  
А. Пабудаваць царкву. 
Б. Зрабіць крыж. 
В. Напісаць ікону. 
Г. Пабудаваць школу. 
14. У чым заслуга братоў Кірылы і Мяфодзія з Салуні? 
А. Яны будавалі храмы. 
Б. Яны стварылі славянскую азбуку і пісьменства. 
В. Яны лячылі хворых. 
Г. Яны былі выдатнымі палкаводцамі. 
15. Якая мураваная пабудова на тэрыторыі Беларусі з’яўляецца 

самай старажытнай? 
А. Спаская царква Еўфрасіннеўскага манастыра. 
Б. Полацкі Сафійскі сабор. 
В. Барысаглебская царква ў прадмесці Каложа. 
Г. Бельчыцкі манастыр. 
16. Калі быў створаны знакаміты крыж Еўфрасінні Полацкай? 
А. У 1134 г. 
Б. У 1161 г. 
В. У 1150 г.  
Г. У 1178 г. 
17. Гедымін з’яўляўся вялікім князем у перыяд:  
А. 1296–1316 гг.  
Б. 1316–1341 гг.  
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В. 1357–1378 гг.  
Г. 1410–1425 гг. 
18. Міндоўг каранаваўся ў Наваградку: 
А. У 1209 г.  
Б. У 1234 г.  
В. У 1253 г.  
Г. У 1273 г. 
19. Пры Гедыміне была: 
А. Уведзена новая дзяржаўная сімволіка. 
Б. Заснавана новая дзяржава. 
В. Перанесена ў Вільню сталіца. 
Г. Створана першая праваслаўная мітраполія. 
20. 3 якога года Вільня стала сталіцай ВКЛ? 
А. 1296 г. 
Б. 1323 г. 
В. 1317 г. 
Г. 1321 г. 
21. У якім годзе пасля трохгадовай вайны, згодна з Астроўскім па-

гадненнем, уся паўната ўлады ў ВКЛ перайшла да Вітаўта? 
А. У 1389 г. 
Б. У 1392 г. 
В. У 1397 г. 
Г. У 1393 г. 
22. Полацк увайшоў у склад ВКЛ: 
А. У 1307 г. 
Б. У 1297 г.  
В. У 13І6 г. 
Г. У 1410 г. 
23. Грунвальдская бітва адбылася пры князі: 
А. Вітаўце. 
Б. Кейстуце. 
В. Ягайле. 
Г. Альгердзе. 
24. Грунвальдская бітва адбылася: 
А. У 1380 г. 
Б. У 1410 г. 
В. У 1242 г. 
Г. У 1362 г. 
25. Назавіце асноўныя прычыны недзеяздольнасці Сойма Рэчы 

Паспалітай у ХVII–ХVIII cтст. 
А. Жаданне шляхты самастойна прымаць усе рашэнні. 
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Б. Права «liberum veto». 
В. Супрацьдзеянні каралеўскіх улад. 
Г. Недасканаласць заканадаўчай базы. 
26. Трыбунал ВКЛ быў створаны: 
А. У 1588 г. 
Б. У 1581 г. 
В. У 1529 г. 
Г. У 1569 г. 
27. Апошні статут ВКЛ быў складзены: 
А. У 1566 г. 
Б. У 1586 г. 
В. У 1588 г. 
Г. У 1596 г. 
28. Крэўская унія была заключана: 
А. У 1385 г. 
Б. У 1386 г. 
В. У 1413 г. 
Г. У 1314 г. 
29. Мір паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1667 г. быў заключаны: 
А. У Полацку. 
Б. У вѐсцы Андросава. 
В. У Копысі. 
Г. У Смаленску. 
30. Рэфармаванне эканомікі Рэчы Паспалітай у другой палове 

ХVIII ст. праводзіў: 
А. Агінскі. 
Б. Радзівіл. 
В. Вішнявецкі. 
Г. Тызенгаўз. 
31. Першы зборнік законаў ВКЛ – судзебнік Казіміра быў 

выдадзены: 
А. У 1413 г.  
Б. У 1529 г. 
В. У 1468 г. 
Г. У1397 г. 
32. У 1498 г. магдэбургскае права атрымаў:  
А. Мінск. 
Б. Слуцк. 
В. Слонім. 
Г. Полацк. 
33. Войскі ВКЛ перамаглі войскі Маскоўскай дзяржавы пад Оршай: 
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А. У 1508 г. 
Б. У 1509 г. 
В. У 1492 г.  
Г. У 1567 г. 
34. Ф. Скарына займаўся друкарскай справай у ВКЛ:  
А. У 1517–1522 гг. 
Б. У 1522–1525 гг. 
В. У 1515–1527 гг. 
Г. У 1517–1527 гг. 
35. Лівонская вайна доўжылася: 
А. 3 1558 па 1583 г. 
Б. 3 1514 па 1545 г. 
В. 3 1583 па 1596 г. 

Г. 3 1566 па 1587 г. 

36. С. Будны выдаў у Нясвіжы друкаваны беларускамоўны «Катэ-

хізіс»: 

А. У 1557 г.  

Б. У 1507 г.  

В. У 1562 г.  

Г. У 1569 г. 

37. Віленскі ўніверсітэт быў заснаваны:  

А. У 1547 г.  

Б. У 1549 г.  

В. У 1597 г.  

Г. У 1579 г. 

38. Ям-Запольскае перамір’е было заключана:  

А. У 1577 г. 

Б. У 1582 г. 

В. У 1512 г. 

Г. У 1594 г. 

39. Сялянскае паўстанне пад кіраўніцтвам В. Вашчылы праходзіла:  

А. У 1640–1644 гг.  

Б. У 1740–1744 гг.  

В. У 1520–1524 гг.  

Г. У 1620–1624 гг. 

40. У 1253 г. Міндоўг карануецца і прымае тытул:  

А. Князя.  

Б. Вялікага князя. 

В. Караля. 

Г. Цара. 
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41. Грундвальдская  бітва пачалася атакай:  

А. Конніцы ВКЛ. 

Б. Рыцараў фон Валенрода. 

В. Конніцы фон Юнгінгена. 

Г. Лучнікаў польскага войска. 

42. Пасля нападу нямецкіх рыцараў і пабудовы абарончых ума-

цаванняў Рыгі быў заснававы ў 1202 г. ордэн: 

А. Тэўтонскі. 

Б. Мечаносцаў. 

В. Эстлінтыйскі. 

Г. Фларэнтыйскі. 

43. Полацкі князь Уладзімір распачынаў паходы супраць нямецкіх 

рыцараў: 
А. У 1203–1220 гг. 
Б. У 1203–1216 гг. 
В. У 1200–1206 гг. 
Г. У 1214–1220 гг. 
44. Войскі казакаў і беларусаў былі разбіты пад Лоевам 31 ліпеня:  
А. 1644 г.  
Б. 1649 г.  
В. 1640 г.  
Г. 1654 г. 
45. Перамір’е паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай 

было падпісана ў Андросаве: 
А. У 1617 г. 
Б. У 1651 г. 
В. У 1667 г. 
Г. У 1683 г. 
46. Берасцейская царкоўная унія была заключана: 
А. У 1596 г. 
Б. У 1569 г. 
В. У 1588 г. 
Г. У 1573 г. 
47. Слонімскім прыгонным тэатрам кіраваў: 
А. Я. Голанд. 
Б. М. Агінскі. 
В. М. Радзівіл. 
Г. А. Скарульскі. 
48. У асноўныя прынцыпы правасуддзя статута ВКЛ не ўваходзілі: 
А. Прыярытэт законаў. 
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Б. Персанальная адказнасць за забойства. 
В. Аддзяленне суда ад улады. 
Г. Саслоўнасць у прымяненні нормаў закона. 
49. У 1699–1700 гг. у склад ваеннай кааліцыі «Паўночны саюз» 

уваходзілі: 
А. Расія, Рэч Паспалітая, Саксонія і Данія. 
Б. Саксонія, Расія і Данія. 
В. Рэч Паспалітая, Саксонія і Данія. 
Г. Расія, Рэч Паспалітая і Саксонія. 
50. Асноўная саманазва насельніцтва Беларусі ў ХІІІ–ХVІІІ стст.:  
А. Беларусцы. 
Б. Русіны. 
В. Ліцвіны. 
Г. Беларусы. 
51. Шырокае рассяленне татар у Беларусі пачалося: 
А. У канцы XIV – першай трэці XV ст.  
Б. У ХV ст. 
В. У першай трэці XIV ст.  
Г. У друтой палове XV ст. 
52. Калі адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай? 
А. У 1762 г. 
Б. У 1770 г. 
В. У 1772 г. 
Г. У 1780 г. 
53. Першы Усебеларускі з’езд адбыўся: 
А. 15–17 снежня 1917 г. 
Б. 31 снежня 1918 г. – 1 студзеня 1919 г. 
В. 3 лютага 1918 г. 
Г. 26–28 кастрычніка 1917 г. 
54. Створаны 27 кастрычніка 1917 г. пры штабе Заходняга 

фронту камітэт выратавання рэвалюцыі ўзначальваў: 
А. I. Алібегаў. 
Б. А. Чарвякоў. 
В. М. Фрунзе. 
Г. Т. Калатухін. 
55. Трэцяя Устаўная грамата БНР была прынята:  
А. 18 сакавіка 1918 г. 
Б. 24 сакавіка 1918 г. 
В. 25 сакавіка 1918 г. 
Г. 2 красавіка 1918 г. 
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56. Дэкрэтам СНК РСФСР ад 31 студзеня 1918 г. пры Народным 
камісарыяце па справах нацыянальнасцей быў утвораны Беларускі 
нацыянальны камісарыят, які ўзначальваў: 

А. 3. Жылуновіч. 
Б. В. Кнорын. 
В. А. Чарвякоў. 
Г. А. Мяснікоў. 
57. Маніфест аб утварэнні БССР быў абнародаваны: 
А. 1 студзеня 1918 г. 
Б. 1 студзеня 1919 г.  
В. 31 снежня 1918 г.  
Г. 3 люгага 1919 г. 
58. Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка 

была створана: 
А. 23 чэрвеня 1919 г.  
Б. 1 студзеня 1919 г.  
В. 2–3 лютага 1919 г.  
Г. 27 люгага 1919 г. 
59. Пасля падпісання Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. БССР 

складалася з: 
А. Пяці паветаў. 
Б. Сямі паветаў. 
В. Шасці паветаў. 
Г. Дванаццаці паветаў. 
60. Пастанова УЦВК аб перадачы БССР 15 паветаў і воласцей 

Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў была прынята: 
А. У 1922 г. 
Б. У 1924 г. 
В. У 1926 г.  
Г. У 1923 г. 
61. Харчразвѐрстка была заменена харчпадаткам:  
А. У 1922 г.  
Б. У 1920 г.  
В. У 1921 г.  
Г. У 1919 г. 
62. «Саюз вызвалення Беларусі» – гэта: 
А. Маладзѐжная антыпольская арганізацыя ў Заходняй Беларусі.  
Б. «Нацдэмаўская контррэвалюцыйная арганізацыя» рускай інтэ-

лігенцыі. 
В. Антысавецкая арганізацыя ў Чырвонай Арміі. 
Г. Палітычнае крыло ўрада БНР. 
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63. Афіцыйнае адкрыццѐ Акадэміі навук БССР адбылося:  
А. 1 студзеня 1929 г. 
Б. 30 кастрычніка 1921 г. 
В. 3 верасня 1934 г. 
Г. 17 верасня 1930 г. 
64. Першым прэзідэнтам Акадэміі навук БССР быў: 
А. М. Гарэцкі. 
Б. В. Ластоўскі. 
В. У. Ігнатоўскі. 
Г. У. Пічэта. 
65. Ля вытокаў заснававага ў 1921 г. у Вільні Таварыства 

беларускай мовы стаяў: 
А. А. Станкевіч. 
Б. А. Луцэвіч. 
В. М. Танк. 
Г. Б. Тарашкевіч. 
66. ЦК РКП(б) прыняў пастанову аб вывадзе са складу БССР 

Смаленскай, Віцебскай і Магілѐўскай губерняў: 
А. У студзені 1919 г.  
Б. У чэрвені 1920 г.  
В. У маі 1918 г.  
Г. У снежні 1921 г. 
67. Дзейнасць Таварыства беларускай мовы ў Заходняй Беларусі 

была забаронена: 
А. У 1926 г. 
Б. У 1937 г. 
В. У 1939 г. 
Г. У 1933 г. 
68. Ідэю перасялення сялян на хутары ў 1920-х гг. прапанаваў нар-

кам земляробства: 
А. А. Адамовіч. 
Б. А. Крыніцкі. 
В. Д. Прышчэпаў. 
Г. В. Кнорын. 
69. Беларускі дзяржаўны тэатр ( імя Я. Купалы) быў адкрыты:  
А. У 1919 г. 
Б. У 1927 г. 
В. У 1922 г.  
Г. У 1920 г. 
70. Рыжскі мірны дагавор быў падпісаны:  
А. 20 снежня 1920 г. 
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Б. 3 сакавіка 1918 г.  
В. 30 снежня 1922 г. 
Г. 12 сакавіка 1921 г. 
71. Хто быў кіраўніком НКУС БССР у пасляваеннае дзесяцігоддзе? 
А. Л. Берыя. 
Б. Л. Цанава. 
В. М. Баскакаў. 
Г. Б. Берман. 
72. Назавіце самую буйную новабудоўлю пасляваеннага дзеся-

цігоддзя: 
А. «Гомсельмаш».  
Б. Мінскі трактарны завод. 
В. Мотавелазавод.  
Г. Віцебскі станкабудаўнічы завод. 
73. У БССР гарантаваная праца калгаснікаў і іх пенсійнае забес-

пячэнне былі ўведзены: 
А. Па рашэнню сакавіцкага Пленума ЦК КПСС у 1965 г. 
Б. Па рашэнню вераснѐўскага Пленума ЦК КПСС у 1965 г. 
В. Па рашэнню вераснѐўскага Пленума ЦК КПСС у 1953 г. 
Г. Па рашэнню ліпеньскага Пленума ЦК КПСС у 1955 г. 
74. Калі першая чарга Мінскага метрапалітэна ўвайшла ў строй? 
А. У 1980 г. 
Б. У 1975 г.  
В. У 1984 г.  
Г. У 1990 г. 
75. Хто ўзначальваў партыйную арганізацыю Беларусі з ліпеня 

1956 па сакавік 1965 г.? 
А. П. М. Машэраў. 
Б. К. Т. Мазураў. 
В. Ц. Я. Кісялѐў. 
Г. М. М. Слюнькоў. 
76. Хто ўзначальваў партыйную арганізацыю Беларусі з 1965 па 

1980 г.? 
А. П. М. Машэраў.  
Б. К. Т. Мазураў. 
В. Ц. Я. Кісялѐў. 
Г. М. М. Слюнькоў. 
77. З якой падзеяй звязваецца працэс дэсталінізацыі ў гісторыі 

СССР і БССР? 
А. XXIII з’ездам КПСС. 
Б. XX з’ездам КПСС. 
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В. XIX з’ездам КПСС. 
Г. XXI з’ездам КПСС. 
78. Хто першы з беларусаў у снежні 1973 г. здзейсніў палѐт у 

космас? 
А. М. Севасцьянаў. 
Б. У. Кавалѐнак. 
В. Ю. Гагарын. 
Г. П. Клімук. 
79. Калі ў БССР была ўведзена няпоўная сярэдняя (8-гадовая) аду-

кацыя? 
А. У 1982 г. 
Б. У 1972 г. 
В. У 1959 г.  
Г. У 1966 г. 
80. Калі ў БССР была ўведзена абавязковая сярэдняя (10-гадовая) 

адукацыя? 
А. У 1982 г. 
Б. У 1972 г. 
В. У 1959 г. 
Г. У 1966 г. 
81. Назавіце аўтара твораў «Людзі на балоце» і «Подых наваль-

ніцы»? 
А. I. Шамякін. 
Б. I. Мележ. 
В. Я. Брыль. 
Г. М. Танк. 
82. Хто аўтар палатна «Лічбы на сэрцы»?  
А. В. Волкаў. 
Б. М. Савіцкі. 
В. Л. Ахрэмчы. 
Г. У. Сухаверхаў. 
83. Калі была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце 

БССР? 
А. 27 чэрвеня 1989 г.  
Б. 27 ліпеня 1990 г.  
В. 22 жніўня 1991 г.  
Г. 19 верасня 1991 г. 
84. Калі Вярхоўны Савет БССР надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным 

суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона?  
А. 25 жніўня 1990 г. 
Б. 22 жніўня 1991 г. 
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В. 25 жніўня 1991 г. 
Г. 19 верасня 1991 г. 
85. Калі новая назва нашай краіны – Рэспубліка Беларусь – была 

зацверджана Вярхоўным Саветам БССР? 
А. 25 жніўня 1991 г. 
Б. 28 ліпеня 1990 г. 
В. 19 верасня 1991 г. 
Г. 8 снежня 1991 г. 
86. Калі Рэспубліка Беларусь падпісала пагадненне аб утварэнні 

Садружнасці Незалежных Дзяржаў? 
А. 8 снежня 1991 г.  
Б. 10 снежня 1991 г. 
В. 21 снежня 1991 г. 
Г. 18 снежня 1991 г. 
87. Калі была прынята Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь? 
А. 15 сакавіка 1994 г. 
Б. 15 красавіка 1995 г. 
В. 20 лістапада 1996 г. 
Г. 15 сакавіка 1993 г. 
88. Першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка быў аб-

раны: 
А. 26 чэрвеня 1994 г. 
Б. 10 ліпеня 1994 г. 
В. 24 лістапада 1996 г. 
Г. 15 мая 1995 г. 
89. Якое пытанне Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не выносіў на 

рэспубліканскі рэферэндум у 1995 г.? 
А. Аб змяненні дзяржаўнага гімна, флага і герба. 
Б. Аб наданні рускай мове статуса дзяржаўнай. 
В. Аб паглыбленні інтэграцыі з Расіяй. 
Г. Аб праве Прэзідэнта распускаць Парламент у выпадку пару-

шэння апошнім Канстытуцыі. 
90. Калі быў прыняты Закон аб мовах у Беларусі? 
А. У студзені 1990  г. 
Б. У ліпені 1990 г. 
В. У чэрвені 1991 г. 
Г. У верасні 1991 г. 
91. 40 % прамысловай вытворчасці БССР у канцы 1980-х гг. было 

звязана з: 
А. Выпускам тавараў паўсядзѐннага попыту. 
Б. Выпускам ваеннай прадукцыі. 
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В. Выпускам станкоў. 
Г. Машынабудаваннем. 
92. Якую мадэль эканамічнага развіцця Беларусі прапанаваў і рэалі-

зуе на практыцы першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р.  Лука-
шэнка? 

А. «Шокавай тэрапіі». 
Б. Рыначную. 
В. Планавую. 
Г. Сацыяльна арыентаваную мадэль рыначнай эканомікі. 
93. Калі А. Р. Лукашэнка быў абраны на пасаду Прэзідэнта Рэс-

публікі Беларусь? 
А. У 1991 г.  
Б. У 1992 г.  
В. У 1993 г.  
Г. У 1994 г. 
94. Які фестываль песні праводзіцца ў Магілѐве?  
А. «Залаты шлягер». 
Б. «Срэбраныя струны». 
В. «Іграй, гармонік». 
Г. Камернай музыкі. 
95. М. Савіцкі – гэта: 
А. Пісьменнік. 
Б. Кампазітар-песеннік. 
В. Харэограф. 
Г. Мастак. 
96. Калі быў падпісаны Дагавор аб Супольнасці Рэспублікі Беларусь 

і Расійскай Федэрацыі? 
А. 2 красавіка 1997 г. 
Б. 2 красавіка 1996 г. 
В. 8 студзеня 1991 г. 
Г. 12 сакавіка 2001 г.  
97. Калі быў падпісаны Дагавор аб Саюзе Беларусі і Расіі? 
А. 2 красавіка 1997 г. 
Б. 2 красавіка 1996 г. 
В. 10 снежня 1991 г. 
Г. 15 сакавіка 1994 г. 
98. 8 снежня 1999 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор: 
А. Аб межах. 
Б. Аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. 
В. Аб мытных плацяжах. 
Г. Аб узаемадзеянні па барацьбе з тэрарызмам. 
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99. Хто не ўдзельнічаў у Белавежскім пагадненні? 
А. Л. Кучма. 
Б. С. Шушкевіч. 
В. Б. Ельцын. 
Г. Л. Краўчук. 
100. Калі адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС? 
А. 26 сакавіка 1988 г.  
Б. 26 красавіка 1986 г.  
В. 6 мая 1987 г.  
Г. 27 мая 1999 г. 

 

ВЫКАЗВАННІ ГІСТАРЫЧНЫХ ДЗЕЯЧАЎ, 

ВЫТРЫМКІ З ЛЕТАПІСАЎ, ДАКУМЕНТАЎ, ТВОРАЎ 
 

1. З паэмы «Слова пра паход Ігаравы» пра бітву на Нямізе 
1067 г.: 

Нямігі крывавыя берагі 
Не збожжам былі засеяны зноў – 
засеяны касцьмі рускіх сыноў. 

2. Тэкст надпісу на крыжы, зробленым майстрам Лазарам 

Богшам па загадзе Ефрасінні Полацкай у 1161 г.: «І хай не выносяць 
яго з манастыра ніколі, і не прадаюць, не аддаюць. Калі ж не 
паслухаецца хто і вынесе з манастыра, хай не дапаможа яму Святы 
Крыж ні ў жыцці гэтым, ні ў будучым». 

3. З летапісу пра Вітаўта: «Хачу вам расказаць пра вялікага князя 
Аляксандра, гэтак званага Вітаўта, літоўскіх і рускіх і шмат іншых 
земляў гаспадара. Але немагчыма ні расказаць, ні апісаць справы 
вялікага князя Вітаўта. Калі б было магчыма спасцігнуць вышыню 
неба і глыбіню мора, то можна было б выказаць сілу і храбрасць 
гэтага слаўнага гаспадара». 

4. Ян Длугаш, польскі гісторык XV ст., пра бітву пад Грунвальдам: 
«Нага наступала на нагу, даспехі ўдараліся аб даспехі, і копіۥ 

накіроўваліся ў твары ворагаў, і людзі біліся, і коні давілі людзей». 
5. У беларускім летапісе XVI ст. «Хроніка Быхаўца» згадваецца, 

што ў канцы жыцця вялікі князь Казімір (малодшы сын Ягайлы) 
звяртаўся да членаў Рады з просьбай, каб «яны ўзялі сабе гаспадаром 
на княства Літоўскае яго сярэдняга сына – каралевіча Аляксандра. 
Бачачы, што Казімір добра кіруе княствам Літоўскім, паны-рады далі 
згоду па смерці яго ўзяць на вялікае княжанне літоўскага сына яго – 
каралевіча Аляксандра». 

6. Леў Сапега ў прадмове да Статута ВКЛ 1588 г.: 
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«Не чужой якой моваю, але сваѐю ўласнай правы пісаныя маем». 
Артыкул І раздзела ІV Статута зацвярджаў дзяржаўнасць 

старабеларускай мовы. 
7. Леў Сапега аб адносінах да простага селяніна: 
«Для каго селянін халоп халопам, для мяне ж вяльможным, 

яснавяльможным. Бо калі сялян мець не буду, тады і сам 
яснавяльможным панам не буду». 

8. З дэкларацыі аб царкоўнай уніі 1596 г. Іпація Пацея і Кірылы 

Тарлецкага: 

«Мы задумалі з Боскай ласкі злучыцца, як было раней, з браццяю 

нашай рымлянамі пад адным вярхоўным пастырам. І даѐм сабе перад 

Госпадам Богам клятву, што мы ўсім сэрцам і з усѐй руплівасцю 

будзем клапаціцца аб прывядзенні іншага нашага духавенства і ўсяго 

народа да таго злучэння». 

9. Ян Вісліцкі, аўтар паэмы «Пруская вайна», у цэнтры якой – 

бітва пад Грунвальдам 1410 г.: 

Так у панцыпах, шлемах фанабэрлівыя тэўтоны 

Падалі, стрэламі бітыя з тугіх калчаноў татарскіх. 

Далей, нібы волаты, крочылі ў бой беларусы, 

З імі – літоўцы з копяۥмі, настойлівыя і без страху. 

10. Ян Намыслоўскі, рэктар арыянскай школы ў Іўі: 

«Розум – цудоўны дар боскі, дзякуючы якому мы адрозніваемся ад 

жывѐл». 

11. З верша 1621 г. беларускага паэта Яна Казіміра Пашкевіча: 

Польска квітнет лацінаю, 

Літва квітнет русчызнаю; 

Без той в Полще не пребудзеш, 

Без сей в Літве блазном будзеш. 

12. Казімір Лышчынскі, аўтар твора «Аб неіснаванні Бога»: 

«Чалавек –  стваральнік бога, а бог – стрварэнне чалавека. Людзі – 

творцы багоў, і бог зяۥўляецца не  сапраўднай існасцю, а стварэннем 

розуму». 

13. Статут Адукацыйнай камісіі 1773 г. патрабаваў ад 

настаўнікаў: 

«Наогул, настаўнікі старацца павінны, каб вучні больш рабілі 

поспехаў разважаннямі, чым завучваннем прадметаў на памяць». 

14. З ліста Тадэвуша Касцюшкі: 

«Я, Тадэвуш Касцюшка, даручаю майму сябру Томасу Джэферсану 

цалкам выкарыстаць гэту маѐмасць на выкуп неграў, на дараванне ім 
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свабоды ад майго імя, на навучанне іх рамѐствам або іншым навукам, 

на выхаванне ў іх маральных якасцей, якія дапамогуць ім стаць 

добрымі суседзямі, добрымі бацькамі, мужыкамі і жонкамі, на 

выхаванне ў іх добрасумленных адносін да грамадзянскіх абавязкаў і ў 

першую чаргу да абароны сваѐй свабоды, сваѐй краіны і добрага 

грамадскага парадку». 

15. А. Міцкевіч: 

«На беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-

русінскай… размаўляе каля дзесяці мільѐнаў чалавек; гэта самая 

багатая і самая чыстая гаворка… У перыяд незалежнасці Літвы 

вялікія князі карысталіся ѐю для сваѐй дыпламатычнай перапіскі». 
16. Ян Чачот: 
«Нашым сялянам мы абавязаны тым, што яны захавалі 

старажытныя абрады і песні. Ім і за гэта мы павінны быць удзячныя. 
Паддаўшыся ўплыву суседскіх плямѐн і цывілізацый Еўропы, мы самі 
змяніліся хутчэй, чым яны; а таму і забылі мы тыя песні, якія далѐкая 
прапрабабка для не аднаго з нас, можа, нават у той жа самай вѐсцы 
спявала пры кудзелі разам са сваімі роднымі, нашчадкі якіх ад таго, 
што не мелі заслуг у краі, засталіся ў становішчы падданых». 

17. У. Сыракомля пра беларускую мову: 
«Пекная гэта галіна славянскай мовы – той крывіцкі дыялект – і 

старая! Бо гэта мова нашага Літоўскага статута і заканадаўства 
на працягу двух стагоддзяў – XVI і XVII – і пашыраная! Бо смела 
можна сказаць, што на ѐй размаўлялі тры чвэрці даўняй Літвы, 
народ, шляхта і паны». 

18. Павел Шпілеўскі (нарысы «Падарожжа па Палессі і 
Беларускім краі» – спроба стварэння слоўніка і граматыкі беларускай 
мовы): 

«Беларуская мова такая самастойная, паданні, паверіۥ і казкі яе 
такія арыгінальныя, што… робіцца неабходным даследаваць і 
адшукаць галоўны прыстанак старажытнай рускай славяншчыны і 
пазнаѐміцца выразна з першапачатковымі яе элементамі, што 
зберагліся ў Беларусі: вывучаючы беларускую мову, паданні, паверіۥ і 
казкі беларускага народа, мы вывучаем мову, паняцці і вераванні сваіх 
продкаў». 

19. Кастусь Каліноўскі («Мужыцкая праўда»): 
«О, загрыміць наша праўда і, як маланка, пераляціць па свете! 

Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, но 
яшчэ і ўчыць сваѐй мужыцкай праўдзе. 
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Вазьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржэмся разам! ..Мужык, пакуль 
здужае трымаці касу і сякеру, бараніць свайго патрапіць і ў нікога 
ласкі прасіць не будзе. 

Гэту Мужыцкую Праўду напісаў і зноў пісаці будзе 
Яська – гаспадар з-пад Вільні». 
20. Кастусь Каліноўскі («Пісьмы з-пад шыбеніцы»): 

Бывай здаровы, мыжыцкі народзе, 
Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе 
І часам спамяні пра Яську твайго, 
Што загінуў за праўду для дабра твайго. 

21. Кастусь Каліноўскі пры абвяшчэнні судовага прыгавору, у 
якім яго назвалі дваранінам: 

«У нас няма дваран – усе роўныя!». 

22. Часопіс «Гоман» (1884), у якім упершыню заяўлена пра 

існаванне беларускай нацыі і яе самастойнасць: 

«Усвядоміўшы свае сілы, беларускі народ адразу ж скажа сваім 

прыгнятальнікам: далоў эксплуатацыю, мы самі жадаем кіраваць 

сабою!.. Беларусь павінна быць для беларусаў. Мы самі павінны 

заваяваць сабе свабоду, не ўскладаючы надзеі на іншых». 

23. М. В. Доўнар-Запольскі, гісторык: 

«Народ, які пазбаўлены палітычнага жыцця… які часам на цэлыя 

стагоддзі сыходзіў з палітычнай арэны і як бы заміраў, такі народ, 

калі ѐн не страціў мовы сваѐй, этнаграфічных асаблівасцей і інш., зноў 

выходзіць на арэну, калі  не на палітычную, то, у крайнім выпадку, 

сацыяльнага і разумовага жыцця».  

24. В. Ластоўскі ў прадмове да «Кароткай гісторыі Беларусі»: 

«Працу гэтую ахвярую сынам маладой Беларусі, каб… маглі 

пазнаваць гісторыю Бацькаўшчыны ў сваѐй роднай мове». 

25. З прадмовы Ф. Багушэвіча да «Дудкі беларускай»: 

«Можа, хто спытае: дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна дзе 

наша мова жывець: 

Братцы мілыя… мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі-

нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, каторую «мужыцкай» 

завуць, а завецца яна «беларускай». Шмат было такіх народаў, што 

страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, 

катораму мову займе, а потым і зусім замѐрлі. Не пакідайце ж мовы 

нашай беларускай, каб не ўмѐрлі!..». 

26. Янка Купала пра Радзіму: 

Ад прадзедаў спакон вякоў 

Мне засталася спадчына; 
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Паміж сваіх і чужакоў 

Яна мне ласкай матчынай. 

27. З верша Янкі Купалы «А хто там ідзе?»: 

А хто там ідзе, а хто там ідзе 

У агромністай такой грамадзе? 

– Беларусы. 

А чаго ж, чаго захацелася ім, 

Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? 

– Людзьмі звацца. 

28. Вытрымка з артыкула Янкі Купалы «Незалежнаць»: 

«Беларускі народ самабытны – гэта прызнаюць ужо і нашы 

праціўнікі з польскага ці расійскага лагера. Беларуская дзяржаўнасць 

таксама мае сваю гісторыю». 
29. Янка Купала: 

Падымайся з нізін, сакаліна сям’я, 
Над крыжамі бацькоў, над нягодамі; 
Занімай, Беларусь маладая мая, 
Свой пачэсны пасад між народамі! 

30. З артыкула, які адкрываў першы нумар газеты «Наша ніва»: 
«Не думайце, што мы хочам служыць толькі ці панам, ці адным 

мужыкам. Не, ніколі не! Мы будзем служыць усяму беларускаму 
скрыўджанаму народу». 

Газета абвяшчала, што будзе «старацца, каб усе беларусы, што не 
ведаюць, хто яны ѐсць, – зразумелі, што яны беларусы і людзі, каб 
пазналі сваѐ права». 

31. Максім Багдановіч: 
Беларусь, твой народ дачакаецца 
Залацістага, яснага дня. 
Паглядзі, як усход разгараецца, 
Сколькі ў хмарках залѐтных агня. 

32. Якуб Колас пра Радзіму: 
О, край родны, край прыгожы, 
Мілы кут маіх дзядоў! 
Што мілей у свеце божым 
Гэтых светлых берагоў! 
Брацце мае, беларусы! 
У той кнізе людскіх спраў 
Сам лѐс, мусіць, для спакусы 
Гэты край нам адзначаў. 
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33. Вытрымкі з Другой Устаўнай граматы да народаў Беларусі, 
прынятай Выканаўчым камітэтам Рады Усебеларускага з’езда 
9 сакавіка 1918 г. (друкуецца ў арыгінале): 

«1. – Беларусь у рубяжох разсяленьня і лічбеннай перавагі бела-
рускага народу абвяшчаецца НАРОДНАЮ РЭСПУБЛІКАЙ. 

2. – Асноўные законы Беларускай Народнай Рэспублікі зацвердіць 
Устаноўчы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнаго, роўнаго, 
простаго, патаѐнаго і прапарцыянальнаго выбарчаго права, не 
зважаючы на пол, народнасьць і рэлігію. 

5. – …У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца 
вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, безумоўная вольнасць 
сумленьня, незачэпнасьць асобы і памяшканьня. 

6. – … У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы 
маюць права на нацыянальна-пэрсональную аўтаномію: абвяшчаецца 
роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. 

7. – …У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права пры-

ватнае ўластнасьці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу 

тым, што самі на ей працуюць. Лясы, вазѐры і нутро зямлі 

абвяшчаюцца ўластнасьцю Беларускай Народнай Рэспублікі». 

34. Вытрымкі з Маніфеста Часовага рабоча-сялянскага 

савецкага ўрада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. (тэкст адаптаваны): 

«Таварышы і браты рабочыя, бедныя сяляне і чырвонаармейцы 

Беларусі! 

Гарацешная і пакутная Беларусь, Беларусь рабочых і бедных сялян, 

якая спярша доўгія вехі свайго  жыцця служыла сродкам для 

абагачэння польскага  вяльможнага панства памешчыкаў, зламысных 

грашаўнікоў-купцоў і ўсялякіх багацеяў-крывасмокаў, а потым 

захопленая пад уціск расійскага крывавага самадзяржаўя з яго 

генераламі і самаўладным чыноўніцтвам, якую   адурвалі ды абманвалі 

з касцѐльных амбонаў ксяндзы і з царкоўных алтароў пары, скутая з 

ног да галавы ланцугамі няволі, якая цярпела здзекі і глум і перажыла 

цяжкае ярмо нямецкага прыгону, цяпер вызваляецца ад доўгай векавой 

пакуты і далучаецца да новага вольнага жыцця, якое будуецца на 

падмурку камунізму, на фундаменце міжнароднай злучнаскі 

працоўнага люду». 

35. Вытрымкі з Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ 

ад 31 ліпеня 1920 г.: 

«Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусь, знаходзячыся ва 

ўзаемаадносінах з Савецкай Расіяй, як роўная з роўнай, перадае на 
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ўвесь час рэвалюцыйных войнаў усе свае ўзброеныя сілы ў 

распараджэнне адзінага камандавання ўзброеных сіл усіх савецкіх 

рэспублік; [рабоча-сялянскія] арганізацыі заклікаюць усіх свядомых і 

сумленных грамадзян Беларусі скіраваць усе свае намаганні на тое, 

каб пераможна скончыць вайну з вечнымі ворагамі працоўнай Бела-

русі – польскімі шляхцічамі. 

Няхай жыве сусветная рэвалюцыя!». 

36. Распараджэнне ўрада БССР 1921 г. наконт пытання аб 

мовах: 

«Наркамасветы [Народнаму камісарыяту асветы] зрабіць захады 

да ўзмацнення працы на мове пераважнай большасці працоўнага 

сялянства Беларусі – мове беларускай. Наркамасветы павінен у сваѐй 

працы зыходзіць з няўхільнай перспектывы планамернага і 

паступовага пераходу ўстаноў,  у якіх навучаюцца і выхоўваюцца 

дзеці-беларусы, на іх матчыну беларускую мову выкладання». 

37. З верша А. Куляшова «Бывай», які быў надрукаваны 14-га-

довым паэтам у часопісе «Полымя»: 

Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся. 

Бывай, смуглявая, каханая, бывай. 

Стаю на ростанях былых, 

А з паднябесся 

Самотным жаўранкам 

Звініць і плача май. 

38. З артыкула І. В. Сталіна «Год вялікага пералому» (1930): 

«Асноўнае звяно калгаснага руху, яго пераважную форму ў дадзены 

момант, за якую трэба цяпер ухапіцца, уяўляе сельскагаспадарчая 

арцель. 

У сельскагаспадарчай арцелі абагулены асноўныя сродкі 

вытворчасці, галоўным чынам па зернявой гаспадарцы: праца, 

землекарыстанне, машыны і іншы інвентар, рабочая жывѐла, 

гаспадарчыя пабудовы». 
39. Кантата для хору, салістаў і аркестра «Беларускім 

партызанам», створаная ў 1942 г. беларускім кампазітарам 
А. Багатыровым. У аснову твора быў пакладзены аднайменны верш 
Я. Купалы, напісаны ў 1941 г.: 

Партызаны, партызаны, 
Беларускія сыны! 
За няволю, за кайданы 
Рэжце гітлерцаў паганых, 
Каб не ўскрэслі век яны. 
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40. Вытрымкі з Дэкларацыі Вярхоўнага Савета БССР аб 

дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі ад 27 ліпеня 1990 г.: 

«Вярхоўны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі, выказваючы волю народа Беларускай ССР, урачыста 

абвяшчае поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР як 

вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў 

межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць 

рэспублікі ў знешніх зносінах і заяўляе аб рашучасці стварыць 

прававую дзяржаву». 

41. Вытрымкі з Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са 

змяненнямі і дапаўненнямі (новая рэдакцыя): 

«Артыкул 1. Рэспубліка Беларусь – унітарная дэмакратычная 

сацыяльная прававая дзяржава… 

Артыкул 2. Чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі, іх рэалізацыі 

з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і 

дзяржавы… 

Артыкул 6. Дзяржаўная ўлада ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяў-

ляецца на аснове падзелу яе на заканадаўчую, выканаўчую і судовую… 

Артыкул 79. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь з’яўляецца Кіраўніком 

дзяржавы, гарантам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, правоў і 

свабод чалавека і грамадзяніна… 

Артыкул 90. Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь 

з’ўляецца прадстаўнічым і заканадаўчым органам Рэспублікі Беларусь. 

Парламент складаецца з дзвюх палат – Палаты прадстаўнікоў і 

Савета Рэспублікі. 

Артыкул 91. Склад Палаты прадстаўнікоў – 110 дэпутатаў. 

Выбранне… ажыццяўляецца… на аснове ўсеагульнага, свабоднага, 

роўнага, прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. 

Савет Рэспублікі з’яўляецца палатай тэрытарыяльнага 

прадстаўніцтва… 

Артыкул 106. Выканаўчую ўладу ў Рэспубліцы Беларусь 

ажыццяўляе Урад – Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь – 

цэнтральны орган дзяржаўнага кіравання… 

Артыкул 109. Судовая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь належыць 

судам».  

42. Гімн Рэспублікі Беларусь (словы Міхася Клімковіча і 

Уладзіміра Карызны, музыка Нестара Сакалоўскага) : 
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Мы, беларусы – мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем… 

Мы ў працавітай, вольнай сяміۥ. 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

43. З прамовы А. Р. Лукашэнкі на цырымоніі ўступлення на пасаду 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (верасень 2001 г.): 

«Нас усіх павінна абяۥдноўваць любоў да Радзімы… У нас ѐсць 

кансалідуючая грамадзянства адзіная ідэя – пабудаваць моцную і 

квітнеючую Беларусь, жыць у міры і згодзе, супрацоўнічаць з усімі 

краінамі і народамі. 

Беларусь – адкрытая, дэмакратычная, еўрапейская дзяржава са 

сваѐй гісторыяй, багатай культурай, працавітым і дружалюбным 

народам. Нам не трэба чужога. Свой дастатак мы ствараем самі, 

сваѐй працай, энергіяй, інтэлектуальным сіламі. 

… Час прыйшоў не раскідваць, а збіраць каменне, каб будаваць 

храм – нашу адзіную Айчыну, нашу Беларусь».  

44. Из Послания Президента А. Г. Лукашенко белорусскому народу 

и Национальному собранию «Обновление страны – путь к успеху и 

процветанию» (19 апреля 2013 г.): 

«…Мы при этом должны опереться на три мощных национальных 

проекта, которые позволят обновить государство. 

Первый проект – это модернизация нашей экономики. 

Второй – информатизация общества. 

Третий – поддержка молодежи и ее масштабное привлечение в 

широком смысле к государственному строительству». 
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