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Кафедрай гісторыі Расіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (пратакол 
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(пратакол № 9 ад 26 чэрвеня 2018 г.) 

 

 



 3 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Праграма ўступнага іспыту па спецыяльнасці 07.00.03 «Усеагульная 

гісторыя» складзена з улікам патрабаванняў да ўступных выпрабаванняў, якія 

вызначаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Змест праграмы носіць комплексны і міждысцыплінарны характар і 

арыентаваны на выяўленне ў паступаючых агульнапрафесійных і 

спецыяльных ведаў і ўменняў. Асоба, якая паступае ў аспірантуру па 

спецыяльнасці 07.00.03 «Усеагульная гісторыя»  павінна: 

ведаць: 

 асноўныя падыходы да вывучэння сусветнай гісторыі - цывілізацыйны і 

фармацыйны; 

 перыядызацыю ўсеагульнай гісторыі; 

 асноўныя крыніцы і напрамкі гістарыяграфіі па ўсеагульнай гісторыі; 

 спецыяльны паняційны апарат; 

 заканамернасці гістарычнага развіцця грамадства з самых старажытных 

часоў да нашых дзён; 

 асноўныя працэсы і з'явы ў развіцці грамадства са старажытных часоў 

да нашых дзён; 

умець: 

 аналізаваць крыніцы па ўсеагульнай гісторыі і рабіць самастойныя 

аргументаваныя высновы; 

 самастойна аналізаваць і ацэньваць навуковую і вучэбную літаратуру 

па праблемах ўсеагульнай гісторыі; 

 вызначаць заканамернасці і спецыфіку гістарычнага развіцця розных 

гісторыка-цывілізацыйных рэгіёнаў; 

 аналізаваць працэсы сацыяльна-эканамічнага, дзяржаўна-прававога, 

знешнепалітычнага і  духоўнага развіцця краін Захаду і Усходу; 

валодаць: 

 навуковай метадалогіяй, асноўнымі падыходамі і прынцыпамі ў 

вывучэнні гістарычнай літаратуры; 

 фармацыйным і цывілізацыйным падыходамі пры характарыстыцы 

заканамернасцей і асаблівасцей гістарычнага развіцця беларускага 

соцыума; 

 навыкамі і методыкай у вывучэнні і выкладанні гісторыі; 

 здольнасцямі самастойнага аналізу гістарычных падзей і іх 

выкарыстання ў працэсе выкладання. 

Апісанне формы і працэдуры ўступнага выпрабавання 

Уступнае выпрабаванне з’яўляецца працэдурай конкурснага адбору. 

Арганізацыя правядзення конкурсу і прыёму асоб для навучання ў 

аспірантуры здзяйсняе прыёмная камісія ў адпаведнасці з Палажэннем аб 

прыёмнай камісіі ўстановы вышэйшай адукацыі. Уступныя іспыты 
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праводзяцца згодна з раскладам, зацверджаным старшынёй прыёмнай камісіі 

БДУ. 

Правядзенне ўступнага іспыту здзяйсняецца ў форме вуснага адказу, на 

беларускай альбо рускай мове. 

Склад экзаменацыйнай камісіі зацвярджаецца загадам рэктара БДУ. 

Пры правядзенні ўступнага выпрабавання ў вуснай форме час 

падрыхтоўкі абітурыента да адказу складае не менш чым 30 хвілін і не 

павінен перавышаць 90 хвілін, а працягласць адказу не больш чым 15 хвілін. 

Для ўдакладнення экзаменацыйнай адзнакі абітурыенту могуць быць 

зададзены дадатковыя пытанні ў адпаведнасці з праграмай уступнага 

выпрабавання. 

Ацэнка ведаў асоб, якія паступаюць у аспірантуру, здзяйсняецца па 

дзесяцібальнай шкале, станоўчай з’яўляецца адзнака не ніжэй за «шэсць». 

Пры правядзенні ўступнага іспыту ў вуснай форме экзаменацыйная 

адзнака аб’яўляецца пасля завяршэння апытання ўсіх абітурыентаў, якія 

праходзяць выпрабаванне. 

Характарыстыка структуры экзаменацыйнага білета 

Экзаменацыйны білет складаецца з трох тэарэтычных пытанняў, якія 

дазваляюць ацаніць атрыманыя ў працэсе навучання на І і ІІ ступені 

вышэйшай адукацыі веды.  

Крытэрыі ацэньвання адказу на ўступным іспыце 

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале.  

10 (дзесяць) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту, а таксама па пытаннях, якія выходзяць за іх межы; 

дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, стылістычна граматнае, 

лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; бездакорнае 

валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго эфектыўна 

выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні прафесійных задач; выразная 

здольнасць самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў 

нестандартнай сітуацыі; поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры па дысцыпліне, па якой праводзіцца ўступны іспыт; уменне 

свабодна арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і кірунках, даваць ім 

крытычную ацэнку; выкарыстоўваць навуковыя дасягненні іншых навук. 

9 (дзевяць) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

стылістычна граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні 

білета; валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі ў 

межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 
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арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

8 (восем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, 

граматнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета; 

валоданне інструментарыем, уменне яго эфектыўна выкарыстоўваць у 

пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна і творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі 

ў межах праграмы ўступнага іспыту; поўнае засваенне асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай праграмай ўступнага іспыту; уменне 

арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных дысцыплінах 

і даваць ім аналітычную ацэнку. 

7 (сем) балаў:  

сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна 

правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць 

абгрунтаваныя высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем, уменне 

яго выкарыстоўваць у пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных 

задач; свабоднае валоданне тыпавымі рашэннямі ў рамках праграмы; 

засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім аналітычную ацэнку 

6 (шэсць) балаў:  

дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ёме праграмы 

ўступнага іспыту; выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі, 

пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне 

рабіць абагульненні і абгрунтаваныя высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 

ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках па вучэбных дысцыплінах і даваць ім параўнальную ацэнку. 

5 (пяць) балаў:  

дастатковыя веды ў аб'ёме праграмы ўступнага іспыту; выкарыстанне 

навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічна правільнае выкладанне адказаў 

на пытанні білета, уменне рабіць высновы; валоданне інструментарыем, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выкарыстоўваць тыповыя рашэнні ў рамках праграмы 

ўступнага іспыту; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; уменне арыентавацца ў базавых тэорыях, канцэпцыях і 

накірунках і даваць ім параўнальную ацэнку. 

4 (чатыры) балы:  

дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 
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адукацыі; засваенне асноўнай літаратуры, рэкамендаванай праграмай 

ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае 

выкладанне адказаў на пытанні білета, уменне рабіць высновы без істотных 

памылак; валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін, уменне яго 

выкарыстоўваць у вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; уменне 

арыентавацца ў асноўных тэорыях, канцэпцыях і накірунках па вучэбных 

дысцыплінах і даваць ім ацэнку. 

3 (тры) балы:  

недастаткова поўны аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; веданне часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай 

праграмай ўступнага іспыту; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выклад 

адказаў на пытанні білета з істотнымі лагічнымі памылкамі; слабое 

валоданне інструментарыем навучальных дысцыплін; некампетэнтнасць ў 

вырашэнні стандартных (тыпавых) задач; няўменне арыентавацца ў 

асноўных тэорыях, канцэпцыях і кірунках.  

2 (два) балы:  

фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту вышэйшай 

адукацыі; веданне асобных літаратурных крыніц, рэкамендаваных праграмай 

ўступнага іспыту; няўменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію, 

наяўнасць у адказе грубых лагічных памылак.  

1 (адзін) бал:  

адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту 

вышэйшай адукацыі; адмова ад адказу; няяўка на ўступны іспыт без 

паважнай прычыны. 
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Раздзел 1: «МЕТАДАЛОГІЯ І ТЭОРЫЯ ГІСТОРЫІ» 

 

АГУЛЬНАТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

Станаўленне метадалогіі гісторыі як спецыяльнай навуковай 

дысцыпліны. Распрацоўка праблем метадалогіі гісторыі ў расійскай 

гістарыяграфіі. Фармацыйны падыход да аналізу гістарычнага працэсу. 

Цывілізацыйны падыход. 

Зацвярджэнне міждысцыплінарнага падыходу. Квантитативная гісторыя. 

З'яўленне гістарычнай дэмаграфіі. Ўзнікненне новых напрамкаў гістарычнага 

даследавання. Інтэлектуальная гісторыя. Гісторыя ментальнасці. Гісторыя 

штодзённасці. Гісторыя прыватнага жыцця. Вусная гісторыя. Гістарычная 

антрапалогія. Психоистория. Постмадэрнізм і гістарычная навука. 

«Лінгвістычны» паварот у гісторыі. 

Мінулае як галоўная асаблівасць прадмета гістарычнага даследавання. 

Рэтраспектыўны характар гістарычнага пазнання. Суадносіны гісторыі як 

наратыву і як рэальнасці. Аб'ект і суб'ект пазнання. Прадмет гісторыі ў яго 

гістарычным развіцці. Значэнне законаў як інструментаў пазнання ў 

гістарычным даследаванні. Вычляненне ў гістарычным працэсе прычынна-

следчых шэрагаў, іх апісанне, параўнанне і тлумачэнне - найважнейшая 

задача гісторыка. 

Асаблівасці аб'екта гістарычнага вывучэння. Асаблівасці пазнавальнай 

дзейнасці ў гістарычнай навуцы. Рэканструктыўнай характар пазнання ў 

гісторыі. Рэтраспектыўны характар гістарычнага пазнання. Сучаснасць - 

сістэмаўтваральны элемент у развіцці гістарычнай навукі. Ролю светапогляду 

ў гістарычным творчасці. Значэнне гістарычнага вопыту для сучаснасці. 

Сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі. Функцыя сацыяльнай памяці. 

Навукова-пазнавальная або эўрыстычная функцыя гісторыі. Выхаваўчая 

функцыя. Палітыка-ідэалагічныя функцыі гісторыі. 

Структура гістарычнай навукі: крыніца, факт, тэорыя. Гістарычная 

крыніца. Віды і класіфікацыя крыніц. Розныя метады аналізу і крытыкі 

крыніц. Гістарычны факт як фундаментальная катэгорыя гістарычных ведаў. 

Пастаноўка праблемы навуковага факту ў гісторыі ў гістарыяграфіі. 

Асаблівасці фактаў гістарычнай рэчаіснасці. Асаблівасці фактаў гістарычнай 

крыніцы. Крыніца і факт. Дзейнасць гісторыка па рэканструкцыі факта. Факт 

і інтэрпрэтацыя. Праблема адбору гістарычных фактаў. Адносны характар 

пэўнасці інтэрпрэтацый фактаў мінулага. Праверка дакладнасці ў гісторыі. 

Аперацыі з фактамі на эмпірычным і тэарэтычным узроўнях. Задачы 

навуковага тлумачэння на эмпірычным і тэарэтычным узроўнях. 

Прынцып гістарызму. Прынцып аб'ектыўнасці. Сістэмны падыход. 

Каштоўнасны падыход у гісторыі. Агульнанавуковыя метады гістарычнага 

даследавання. Індуктыўна-аналітычны і інтэгральна-індуктыўны метады. 

Індукцыя і дэдукцыя. Аналіз і сінтэз. Апісанне і вымярэнне. Метад 

мадэлявання. Метад сістэмнага аналізу. Сінэргетычны метад. Метад 

дыялектычнага аналізу. Статыстычныя і дынамічныя метады даследавання. 
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Метад аналогіі. Спецыяльна-гістарычныя метады. Гісторыка-генетычны 

метад. Гісторыка-параўнальны метад. Гісторыка-сістэмны метад. Гісторыка-

тыпалагічны метад. Метад класавага аналізу. Метад диахронного аналізу 

гісторыі. Гістарычная рэтраспекцыя. Метады сацыяльных навук. Сацыяльна-

псіхалагічны падыход у гістарычнай навуцы. Квантитативные метады ў 

гістарычным даследаванні. Інфармацыйныя тэхналогіі ў гістарычных 

даследаваннях. Гістарычная інфарматыка. 

Фармацыйная канцэпцыя К. Маркса і Ф. Энгельса. Паняцце «фармацыя" 

ў марксісцкай філасофіі гісторыі. Матэрыялістычнае разуменне гісторыі. 

Вызначэння паняцця "цывілізацыя" у філасофска-гістарычнай думкі. 

Асноўныя тыпы цывілізацыйнага развіцця. Цывілізацыйныя канцэпцыі Н.Я. 

Данілеўскага, О. Шпенглера, А. Тойнбі. Дыскусія аб суадносінах 

«фармацыйнага» і «цывілізацыйнага» падыходаў у постсавецкай 

гістарыяграфіі. 

 

Прадмет гістарычнай навукі 

Асаблівасці аб'екта гістарычнага пазнання 

Пастаноўка праблемы навуковага факту ў гісторыі 

Станаўленне метадалогіі гісторыі як спецыяльнай навуковай 

дысцыпліны 

Спецыфіка гістарычнага пазнання 

Сацыяльныя функцыі гістарычнай навукі 

Асноўныя прынцыпы гістарычнага пазнання 

Асноўныя метады гістарычнага пазнання 

Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да гісторыі 

Асноўныя канцэпцыі сусветна-гістарычнага працэсу 

Гістарычны крыніца. Метады аналізу і крытыкі крыніц 

Эмпірычны і тэарэтычны ўзроўні ў гістарычным даследаванні 

Пазітывізм у гістарычнай навуцы 

Канцэпцыі гістарычнай навукі першай паловы ХХ ст. 

 «Метадалагічная рэвалюцыя» ў гісторыі другой паловы ХХ ст. 

Постмадэрнізм і сучасная гістарычная навука 

Савецкая гістарычная навука 

Беларуская гістарычная навука 
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Раздзел 2: «АГУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУСВЕТНАЙ ГІСТОРЫІ». 

 

2.1. ГIСТОPЫЯ СТАPАЖЫТНАГА СВЕТУ І СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ 

 

АГУЛЬНАТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

      Pазвiццё iнтэлектуальных дасягненняў першабытнага чалавецтва 

цывiлiзацыямi Старажытнага ўсходу. Жыццяздольнасць культурных 

дасягненняў старажытнейшых цывiлiзацый, iх уплыў на антычнасць i 

культуры сярэднявечча. Iнтэлектуальныя дасягненнi старажытных усходнiх 

цывiлiзацый ў сучаснай культуры чалавецтва. Старажытнаўсходнiя вытокi 

хрысцiянства, будызму, канфуцыянства, iсламу.Месца паэзii i прозы 

Старажытнага ўсходу ў гiсторыi сусветнай лiтаратуры. 

      Сусветна-гiстарычнае значэнне старажытных усходнiх цывiлiзацый. 

 

      Паняцце "гiсторыя антычнасцi". Месца i роля антычнасцi  сусветнай 

гiсторыi. Агульнае i асаблiвае ў станаўленнi i развiццi старажытнагрэчаскай i 

старажытнарымскай цывiлiзацый. Дынамiка ўзаемаадносiн памiж зонай 

першабытных народаў i ачаговымi цывiлiзацыямi старажытнасцi. Спецыфiка 

развiцця гаспадарчай сiстэмы ў эпоху антычнасцi. Шляхi сацыяльнай 

стратыфiкацыi. Катэгорыi свабоднага i залежнага насельнiцтва. Праблема 

рабства i рабаўладальнiцкiх адносiн. Pоля  арыстакратычнай элiты ў 

стварэннi i арганiзацыi вытворчасцi, дзяржаўнасцi i культуры. Формы 

дзяржаўнай арганiзацыi ў антычнасцi. Характар летазлiчэння. 

      Суадносiны вуснай i пiсьмовай форм грамадскай камунiкацыi ў 

антычнасцi. 

 

Тэрмiн "сярэднiя вякi". Яго разуменне рознымi гiстарычнымi школамi 

сучаснасцi. "Кароткае" i "доўгае" сярэднявечча. Феадалiзм i яго разуменне ў 

сусветнай гiстарыяграфii. Фармацыйны i цывiлiзацыйны падыходы ў 

медыявiстыцы. Асноўныя напрамкі ў сучаснай медыявістыцы. Беларуская 

медыявістыка. 

 Генезiс феадалiзму. Тэорыя сiнтэзнага, слабасiнтэзнага i безсiнтэзнага 

зараджэння феадальных дачыненняў. Канцэпцыя кантынуiтэту. Канцэпцыя 

феадальнай рэвалюцыi XI ст. 

 Эканамiчная аснова феадальнага грамадства. Яго сацыяльная аснова i 

палiтычная арганiзацыя. Феод. Субiнфеадацыя. Дамен. Адносiны васалiтэту – 

сюзэранiтэту. Феадальная iерархiчная лесвiца. 

 Заходнееўрапейская ментальнасць у часы ранняга i высокага 

сярэднявечча. 

 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ  

СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ І СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ 
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Характэрныя рысы грамадскага і дзяржаўнага ладу старажытнаўсходніх 

цывілізацый. 

Асноўныя этапы развіцця старажытнаегіпецкай цывілізацыі. Характэрныя 

рысы і асаблівасці культуры Старажытнага Егіпта. 

Цывілізацыі Старажытнага Міжрэчча. Іх роля ў гісторыі сусветнай культуры. 

Асірыйская і Новававілонская супердзяржавы. 

Хецкая цывілізацыя, яе вывучэнне беларускімі гісторыкамі. 

Персідская дзяржава як “сусветная”, яе дзяржаўнае кіраванне, рэлігіі, 

культура. 

Індская цывілізацыя, асаблівасці яе развіцця. 

Станаўленне і развіццё ведыйскага грамадства. 

Вывучэнне гісторыі старажытнай Індыі беларускімі навукоўцамі. 

Агульныя рысы і адрозненні афінскай дэмакратыі і Рымскай рэспублікі 

Станаўленне  поліснай дэмакратыі  старажытнай Грэцыі 

Элінізм: сацыяльна-эканамічныя характарыстыкі і духоўна-інтэлектуальнае 

жыццё 

Язычніцтва і хрысціянства ў старажытным Рыме 

Сістэмы прынцыпату і дамінату ў старажытным Рыме 

«Залаты век» Рымскай імперыі, яго ацэнка ў гістарыяграфіі 

Асаблівасці эканамічнага развіцця сярэдневяковай Заходняй Еўропы. 

Вызначыць змены па перыядам: V–VIII стст., IX ст., X–XIII стст., XIV–XV 

стст. 

Асаблівасці сацыяльнага развіцця сярэдневяковай Заходняй Еўропы. 

Вызначыць змены па перыядам:  V–VIII стст., IX в., X–XIII стст., XIV–XV 

стст. 

Асаблівасці развіцця сістэмы кіравання ў краінах сярэдневяковай Заходняй 

Еўропы. Вызначыць змены па перыядам: V–VIII стст., IX ст., X–XIII стст., 

XIV–XV стст. 

Асаблівасці развіцця сярэдневяковай каталіцкай царквы. Вызначыць змены 

па перыядам: V–VIII стст., IX ст., X–XIII стст., XIV–XV стст. 

Формаўтвараючыя прыкметы феадальнай мадэлі заходнееўрапейскага 

сярэдневяковага грамадства. Вызначыць рэгіянальныя асаблівасці (Заходняя, 

Паўднёвая, Паўночная Европа). 

Пытанні заходнееўрапейскага феадалізму ў навуковай творчасці беларускіх 

гісторыкаў (У.М. Перцаў, В.І. Гарэмыкіна). 
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2.2. ГІСТОРЫЯ НОВАГА І НАВЕЙШАГА ЧАСУ 

 

АГУЛЬНАТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Праблема  перыядызацыі і метадалагічныя падыходы да вывучэння 

Новай і Навейшай гісторыі. Асноўны змест гісторыі Новага часу. Сусветна-

гістарычнае значэнне  Вялікіх геаграфічных адкрыццяў. Паскоранае развіццё  

краін Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Навуковая рэвалюцыя. 

Адраджэнне і гуманізм. Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Формы 

дзяржаўнага ладу і іх эвалюцыя. Ідэйныя  і палітычныя  плыні. Развіццё 

капіталізма і буржуазныя рэвалюцыі.Фарміраванне індустрыяльнай 

цывілізацыі. Імперыялізм як феномен сусветнай гісторыі. Асаблівасці  

гістарычнага развіцця краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі.  

Каланіяльныя і паўкаланіяльныя  тыпы мадэрнізацыі. Нацыянальна-

вызваленчыя рухі. Міжнародныя адносіны. Гісторыка-культурная  спадчына 

Новага часу. Першая сусветная вайна  як праява крызісу  заходнеўрапейскай 

цывілізацыі.  

Характарыстыка  асноўных этапаў  сусветна-гістарычнага працэсу ў 

ХХ – пачатку ХХI ст. Пошук новых мадэляў грамадскага развіцця ў ХХ ст. 

Сусветныя войны і рэвалюцыі. Масавыя сацыяльныя і палтычныя рухі. 

Эканамічная і палітычная эвалюцыя краін Захаду. Гістарычныя прычыны 

таталітарзму і аўтарытарызму. Навукова-тэхнічны  прагрэс і праблема  

перыядызацыі НТР. Пераход ад індустрыяльнага грамадства да 

постіндустрыяльнай цывілізацыі. Нацыянальна-вызаваленчыя рухі ў ХХ ст. і 

крушэнне каланіяльнай сістэмы. Дэкаланізацыя і праблема выбрау шляхоў 

развіцця. Рэгіянальныя  асаблівасці  працэса мадэрнізацыі  ў краінах Азіі і 

Афрыкі. “Новыя індустрыяльныя краіны” Лацінскай Амерыкі і Паўднёва-

Усходняй Азіі. Этапы развіцця сістэмы міжнародных адносін. Рэгіянальныя 

канфлікты і праблема міжнароднага тэрарызму.  Грамадская думка і 

духоўная культура ў перыяд Навейшага часу. Тэхнакратызм і іррацыяналізм  

у грамадскай думцы ХХ ст.  

Асаблівасці  сучасных сацыяльна-эканамічных  працэсаў у краінах 

Захаду  і Усходу. Глабалізацыя  грамадскага развіцця на рубяжы  ХХ – ХХІ 

стст. Інтэграцыйныя  і дэзінтэграцыйныя працэсы ў сучасным свеце. Крызіс 

палітычнай ідэалогіі на рубяжы ХХ – ХХІ стст. “Неакансерватыўная 

рэвалюцыя”. Сучасная  ідэалогія “трэцяга шляху”. Антыглабалізм. Рэлігія і 

царква ў сучасным грамадскім жыцці Прычыны адраджэння  рэлігійнага 

фундаменталізму і нацыяналістычнага экстрэмізму ў пачатку ХХІ ст. 

Асаблівасці духоўнага жыцця сучаснага грамадства. Роля элітрнай і масавай 

культуры ў інфармацыйным грамадстве.  
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АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ  

НОВАГА І НАВЕЙШАГА ЧАСУ 

 

Прадмет курса і асноўны змест. Перыядызацыя і гістарыяграфічныя 

праблемы  гісторыі Новага і Навейшага часу.  

Вялікія геаграфічныя адкрыцці  і іх гістарычнае значэнне. Сацыяльна-

эканамічныя асаблівасці  развіцця еўрапейскіх краін і фарміравання  

капіталіма. Еўрапейская рэвалюцыі XVI–XVIII стст.  

Ідэйныя вытокі індустрыяльнай цывілізацыі (Рэфармацыя, Адраджэнне  

і эпоха Асветніцтва). Соццыяльныя наступствы прамысловай рэвалюцыі. 

Фарміраванне індустрыяльнай цывілізацыі (XIX – пач. ХХ ст.).  

Традыцыйнае грамадства ў краінах Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі 

новага часу. Антыкаланіяльныя паўстанні ў ХІХ ст. “Абуджэнне” Азіі ў 

пачатку ХХ ст.  

Сусветныя войны ХХ стагоддзя і іх наступствы. Рэвалюцыі і 

нацыянальна-вызваленчыя рухі ХХ стагоддзя. Мадэрнізацыйныя працэсы  ў 

крінах Азіі і Афрыкі. Распад каланіяльнай сістэмы імперыялізма. Прблема 

выбару шляхоў развіцця краінамі, якія дасягнулі незалежнасці.  

Краіны Захаду ў 1918–1939 гг. Міжнародныя адносіны ў 1918–1939 гг. 

Міжнародны рабочы рух у навейшы час.  

Краіны Захаду ў другой палове  ХХ – пачатку  XXI стагоддзя. 

“Халодная вайна”. Вопыт гістарычнага развіцця ЗША і іншых краін Захаду. 

Фарміраванне  новай геапалітчнай  сітуацыі ў свеце на рубяжы ХХ – 

XXI стст. Вопыт гістарычнага развіцця Кятая, Японіі,  Індыі. 

Негатыўныя тэндэнцыі  сучаснага свету: эклагічны крызіс, 

дэмаграфічны стан, адставанне Поўдня  ад Поўначы, небяспека міжнароднага 

тэрарызму і неафашызму.  

Культура сучаснага Захаду. Спецыфіка рэлігіі і культуры сучаснага 

Усходу.  
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2.3. ГІСТОРЫЯ РАСІІ І УКРАІНЫ 

 

АГУЛЬНАТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Метады і крыніцы вывучэння ўсходнеславянскай гісторыі. Праблемы 

перыядызацыі. Русістыка, украіністыка, славістыка, саветалогія – навуковыя 

плыні замежнай гістарыяграфіі. Накірункі і характар сучасных навуковых 

дыскусій. Стан гістарыяграфіі па вузлавых праблемах. Асноўныя 

гістарычныя школы (у мінулым і сучасныя). 

Русь – Расія – Украіна – адзінства і асаблівасці гістарычнага шляху. 

Усходнія славяне ў сусветным супольніцтве цывілізацый. Этнагенез, 

прарадзіма, нацыянальная самаідэнтыфікацыя ўсходніх славян – паміж 

міфамі і гістарычнымі дадзенымі. Важнейшыя рысы і этапы гістарычнага 

шляху расійскай і украінскай дзяржаўнасцей.  

Расія як дзяржаўна-палітычны феномен: характар вярхоўнай улады, 

нацыянальны і канфесіянальны фактары, знешнепалітычныя арыентыры, 

духоўныя каштоўнасці і асаблівасці менталітэта грамадства, палітыка-

ідэялагічныя плыні і партыі, мадэрнізацыйныя мадэлі і спробы іх рэалізацыі. 

“Украінскае пытанне” у рэчышчы грамадска-палітычнай гісторыі імпера-

тарскай Расіі – магчымыя накірункі вырашэння і вынікі. 

Ад імперыі да савецкай улады: аб’ектыўныя і суб’ектыўныя ўмовы 

разгортвання грамадска-палітычнага крызісу. Агульнацывілізацыйны крызіс 

пачатку XX ст. Феномен бальшавізму і савецкай палітычнай сістэмы. 

Сацыялістычная ідэя: тэорыя і практыка яе рэалізацыі. Другая сусветная і 

Вялікая Айчынная войны – агульнае і адметнае, уплыў на наступнае развіццё 

чалавечай цывілізацыі ўвогуле і СССР, у праватнасці. Спробы асэнсавання 

“сацыялістычнага будаўніцтва” і пошук шляхоў дэмакратызацыі СССР. 

Распад Савецкага Саюза: гістарычная дадзенасць і спробы навуковага 

абгрунтавання прычын. Расія і Украіна на шляху суверэннага развіцця. 

Праяўленне рэцэдываў імперскага і вузканацыянальнага мыслення на 

дзяржаўна-палітычным, грамадскім і навуковым узроўнях. Стан сучаснай 

расійскай і украінскай гістарыяграфіі: у пошуках новых метадалагічных 

падыходаў і асэнсаванне “лавіны” новых гістарычных крыніц. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ РАСІІ І УКРАІНЫ 

 

Киевская Русь: история и особенности развития (в том числе с учетом 

следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, степень 

историографической разработки). 

Объединительный процесс на территории Восточной Европы в XIV–  

XV вв.: закономерности, тенденции, события (в том числе с учетом 
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следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, степень 

историографической разработки). 

Российское государство в конце XV – XVIII в.: формирование и реализация 

самодержавной власти (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная 

проблема, характер источников, степень историографической разработки). 

Внешнеполитическая доктрина России конца XV – XVIII в. и ее 

реализация (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная 

проблема, характер источников, степень историографической разработки). 

Россия в период петровских преобразований. Преумножение и 

девальвация наследия Петра І (в том числе с учетом следующих аспектов: 

как научная проблема, характер источников, степень историографической 

разработки). 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XIX – начала 

ХХ в. (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная проблема, 

характер источников, степень историографической разработки). 

Внутриполитическая ситуация России в марте-октябре 1917 г. 

Установление власти большевиков. Социально-экономические 

преобразования в Советской России /1917 – весна 1918 г./(в том числе с 

учетом следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, 

степень историографической разработки).  

Советские республики в годы гражданской войны. Эволюция 

экономической  политики советской власти в 1917–1930-е гг. (в том числе с 

учетом следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, 

степень историографической разработки). 

Образование СССР. Национально-государственное строительство в 

СССР (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная проблема, 

характер источников, степень историографической разработки). 

Становление украинской государственности в политических и 

социально-экономических условиях XVII–XX вв. (в том числе с учетом 

следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, степень 

историографической разработки). 

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн (1939 –     

1945 гг.) (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная проблема, 

характер источников, степень историографической разработки). 

Изменения в международной обстановке после окончания Второй 

мировой войны и внешняя политика СССР в середине 40-х – нач. 90-х гг. (в 

том числе с учетом следующих аспектов: как научная проблема, характер 

источников, степень историографической разработки). 
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Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945 – 

начале 90-х гг. (в том числе с учетом следующих аспектов: как научная 

проблема, характер источников, степень историографической разработки). 

Становление, развитие, отличительные черты российской, украинской и 

советской культуры (IX в.– 2007 гг.) (в том числе с учетом следующих 

аспектов: как научная проблема, характер источников, степень 

историографической разработки). 

Российская Федерация и Украина на современном этапе (в том числе с 

учетом следующих аспектов: как научная проблема, характер источников, 

степень историографической разработки). 
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2.4. ГІСТОРЫЯ ПАЎДНЁВЫХ І ЗАХОДНІХ СЛАВЯН 

 

АГУЛЬНАТЭАРЭТЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Метады і крыніцы вывучэння паўднёваславянскай і заходнеславянскай 

гісторыі. Праблема перыядызацыі гісторыі замежных славян. Паланістыка, 

багемістыка, балканістыка як навуковыя накірункі ў замежнай і айчыннай 

гістарыяграфіі, яе стан і асноўныя гістарычныя школы.  

Славяне і славянства. Агульнае і асаблівасці гістарычнага шляху 

паўднёваславянскіх і заходнеславянскіх народаў. Ідэя і практыка славянскай 

узаемнасці. Славянскі свет у планетарнай сукупнасці цывілізацый. Этнагенэз, 

прарадзіма і нацыянальная самаідэнтыфікацыя балгар, сербаў, харватаў, 

славенцаў, македонцаў, чарнагорцаў, баснійцаў, палякаў, чэхаў, славакаў. 

Важнейшыя рысы і этапы гістарычнага генэзіса іх дзяржаўнасці. Этна-

нацыянальны, рэлігійна-канфесійны і соцыя-класавы фактары ў гісторыі 

паўднёвых і заходніх славян, іх узаемаадносіны з суседнімі неславянскімі 

народамі. Замежныя славяне і Расія. 

Асаблівасці і вынікі нацыянальна-вызваленчай барацьбы паўднёвых і 

заходніх славян супраць іншаземных захопнікаў. Гістарычнае развіццё ў 

складзе шматнацыянальных імперый, фарміраванне ўласнай дзяржаўнасці. 

Агульнацывілізацыйны крызіс першай паловы ХХ стагоддзя. Замежныя 

славяне ў міравых войнах. Феномен народнай дэмакратыі: міф ці 

рэчаіснасць. Асэнсаванне “сацыялістычнага будаўніцтва” падчас 

правядзення, крызіса і крушэння сацыяльнага эксперымента сярэдзіны 40-х 

— канца 80-х гадоў ХХ ст. Распад федэратыўных дзяржаў (СФРЮ, ЧССР). 

Дэмакратычная і рынкавая трансфармацыя ў славянскіх краінах Цэнтральнай 

і Паўдёва-Усходняй Еўропы. Міжнацыянальныя канфлікты і 

этнаграмадзянскія войны на Балканах. 

Новыя метадалагічныя падыходы ў развіцці нацыянальных 

гістарыяграфічных школ славянскіх краін. “Архіўная рэвалюцыя” канца ХХ 

стагоддзя і пераасэнсаванне ключавых момантаў навейшай гісторыі 

паўднёвых і заходніх славян. 

 

 

 АКТУЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ГІСТОРЫІ  

ПАЎДНЁВЫХ І ЗАХОДНІХ СЛАВЯН 

 

Славяне ў старажытнасці. Заходнія і паўднёвыя славяне ў славянскім 

этнагенэзе: навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная 

распрацоўка. 

Палаба-паморскія славяне ў раннім сярэднявеччы. Першыя славянскія 

дзяржавы (Дзяржава Само, Вялікая Маравія): навуковая праблема, агляд 

крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 
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Балгарыя ў сярэднія вякі і ранні новы час (VI —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Сербія ў сярэднія вякі і ранні новы час (VII —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Чарнагорыя ў сярэднія вякі і ранні новы час (XIV —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Харватыя ў сярэднія вякі і ранні новы час (VII —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Боснія ў сярэднія вякі і ранні новы час (XII —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Славенія ў сярэднія вякі і ранні новы час (XIV —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Чэхія ў сярэнія вякі і ранні новы час (VI— канец XVIII ст.): навуковая 

праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Славацкія землі ў сярэднія вякі і ранні новы час (X —канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Польшча ў сярэднія вякі і ранні новы час (VI—канец XVIII ст.): 

навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Балгарыя ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд 

крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Сербія ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд 

крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Чарнагорыя ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, 

агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Боснія і Герцагавіна ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая 

праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Харватыя і Ваяводзіна ў складзе манархіі Габсбургаў ў Новы час (канец 

XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная 

распрацоўка. 

Славенскія землі ў складзе манархіі Габсбургаў ў Новы час (канец 

XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная 

распрацоўка. 

Чэхія ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд 

крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Славацкія землі ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, 

агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Польшча ў Новы час (канец XVIII—1914 г.): навуковая праблема, агляд 

крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Балгарыя ў 1914—1945 гг.: навуковая праблема, агляд крыніц, 

гістарыяграфічная распрацоўка. 

Народы Югаславіі ў 1914—1945 гг.: навуковая праблема, агляд крыніц, 

гістарыяграфічная распрацоўка. 

Польшча ў 1914—1945 гг.: навуковая праблема, агляд крыніц, 

гістарыяграфічная распрацоўка. 
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Чэхаславакія ў 1914—1945 гг.: навуковая праблема, агляд крыніц, 

гістарыяграфічная распрацоўка. 

Балгарыя (сярэдзіна 40-х — 80-я гады ХХ ст.): навуковая праблема, 

агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Югаслаўская Федэрацыя ў сярэдзіне 40-х — 80-я гады ХХ ст.: навуковая 

праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Польшча (сярэдзіна 40-х — 80-я гады ХХ ст.): навуковая праблема, 

агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Чэхаславакія (сярэдзіна 40-х — 80-я гады ХХ ст.): навуковая праблема, 

агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Паўднёваславянскія незалежныя дзяржавы ў 90-я гады ХХ — пачатку 

XXI ст.: навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 

Заходнеславянскія незалежныя дзяржавы ў 90-я гады ХХ — пачатку XXI 

ст.: навуковая праблема, агляд крыніц, гістарыяграфічная распрацоўка. 
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