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Тэма 1. Старажытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі 
1.Тэрыторыя Беларусі ў каменным. 
2.Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. 
3.Тэрыторыя Беларусі ў жалезным веку. 
 
Тэма 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX–XIII ст. 
1.Фарміраванне феадальных адносін на беларускіх землях у IX – XIII ст. 
2.Сацыяльныя катэгорыі насельніцтва на прыкладзе Полацкай і Тураўскай земляў. 
Феадалы. 
3.Трансфармацыя эканамічна-прававога становішча сельскага насельніцтва беларускіх 
зямель у IX – XIII ст. 
4.Развіццё гарадоў і гандлю на Беларусі ў Высокім Сярэднявеччы. 
 
Тэма 3. Прычыны і працэс ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага: другая палова 
XIII – XV ст. 
1.Асноўныя канцэпцыі ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага ў гістарыяграфіі другой 
паловы ХХ ст. 
2.Наваградская зямля і княствы Верхняга Панямоння ў першай палове XIII ст. 
3.Прычыны ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага. 
4.Барацьба са знешняй небяспекай у ХІІІ ст. : татара-манголы і крыжакі. 
5.Працэс уваходжання асобных зямель-княстваў Усходняй Еўропы ў склад Вялікага 
Княства Літоўскага ў другой палове XIII – пачатку XV ст. 
 
Тэма 4. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага Княства Літоўскага ў ХІV – першай 
палове XVІ ст. 
1.Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцяў на Беларусі ў 70–90-ыя XIV ст. і шляхі выйсця з 
палітычнага крызісу. 
2.Княжанне вялікага князя Вітаўта: ад цэнтралізацыі да вестэрнізацыі 
3.Дзяржаўны лад і сістэма кіравання Вялікага Княства Літоўскага. 
4.Сацыяльны склад насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага: фарміраванне шляхецкага 
саслоўя. 
 
Тэма 5. Развіццё гаспадаркі і феадальных адносін на Беларусі ў ХІV – першай палове 
XVІ cт. 
1.Развіццё сельскай гаспадаркі на Беларусі ў ХІV – XV cт. 
2.Феадальных адносіны на вёске ў першай палове XVІ cт.  
3.Асноўныя этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права на Беларусі. 
4.Развіццё гарадоў і мястэчак на Беларусі ў XIV – першай палове XVI ст.  
5.Магдэбургскае права гарадоў Вялікага Княства Літоўскага: прычыны і працэс увядзення.  
6.Рамесленныя карпарацыі беларускіх гарадоў у ранні Новы час. Цэхавая сістэма і 
феадальныя юрыдыкі. 
 
Тэма 6. Уніі Вялікага Княства Літоўскага з Польскім каралеўствам у канцы ХІV – 
XVІ ст. 
1.Крэўская ўнія 1385 г. : умовы, рэалізацыя і наступствы. 
2.Віленска-Радамская ўнія 1401 г. і яе ўплыў на фарміраванне польска-літвінскіх адносін у 
першай палове XV ст. 
3.Гарадзельская ўнія 1413 г. яе наступствы для Вялікага Княства Літоўскага ў XV ст. 
4.Люблінская ўнія 1569 г.: перадумовы і вынікі. 


