
Пытанні да экзамена па курсе “Гісторыя Беларусі 1795-2014 гг.” 
 
1. Асноўныя крыніцы па курсе “Гісторыя Беларусі 1795-2014 гг.” 
2. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі XIX – пачатку XXI ст.  
3. Палітыка расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII і да паўстання 1830-

1831 гг. 
4. Палітыка расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі пасля паўстання 1830-1831 гг. і да 

канца 1840-х гг. 
5. Вайна 1812 года і Беларусь. 
6. Сельская гаспадарка ў Беларусі ў першай палове XIX ст. Рэформы П.Дз. Кісялёва ў 

дзяржаўнай і памешчыцкай вёсцы і іх вынікі. 
7. Развіццё прамысловасці і гарадоў Беларусі ў першай палове XIX ст. 
8. Грамадска-палітычны рух на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст. Паўстанне 

1830-1831 гг. і яго вынікі. 
9. Адукацыя, навука і літаратура на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст. 
10. Архітэктура,  выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка на тэрыторыі Беларусі ў першай 

палове XIX ст. 
11. Адмена прыгоннага права на тэрыторыі Беларусі. Спецыфіка і вынікі. 
12. Паўстанне 1863-1864 гг. на тэрыторыі Беларусі. 
13. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.  
14. Развіццё сельскай гаспадаркі Беларусі ў 60-90-х гг. XIX ст. 
15. Развіццё прамысловасці і гарадоў Беларусі ў 60-90-х гг. XIX ст. 
16. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX − 

пачатку XX стст.  
17. Зараджэнне беларускага нацыянальнага руху ў XIX ст. Узнікненне і дзейнасць 

Беларускай сацыялістычнай грамады. 
18. Фарміраванне беларускай нацыі. 
19. Змены ў сістэме адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў 60-90-х гг. XIX ст. Навука і 

літаратура Беларусі другой паловы XIX ст. – пачатку XX ст. 
20. Архітэктура,  выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка на тэрыторыі Беларусі ў другой 

палове XIX ст. – пачатку XX ст. 
21. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900-1914 гг. Сталыпінскія 

рэформы і іх вынікі. 
22. Рэвалюцыйныя падзеі 1905—1907 гг. на тэрыторыі Беларусі.  
23. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўская рэвалюцыі 1917г. 
24. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі. 
25. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) і яго рашэнні. Брэсцкі мірны дагавор. 
26. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ва ўмовах нямецкай 

акупацыі (сакавік-снежань 1918 г.). 
27. Утварэнне ССРБ і Літоўска-Беларускай ССР.  
28. Падзеі польска-савецкай вайны на тэрыторыі Беларусі. Другое абвяшчэнне БССР. 
29.  “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі. 
30. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай 

ССР у 20-х гг. XX ст.  
31. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі, ход і вынікі. Культурнае жыццё ў 

БССР у 1920-30-я гг.  
32. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР. 
33. Фарміраванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР у канцы 20-х – 30-я гг. 

XX ст. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР. 
34. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.). 
35. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае становішча Заходняй Беларусі ў 

складзе Польскай дзяржавы (1921-1939 гг.).  



36. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку Другой сусветнай вайны. Пачатак 
Другой сусветнай вайны і тэрытарыяльныя змяненні БССР. 

37. Нападзенне нацыстскай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
38. Акупацыйны рэжым нацыстаў на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
39. Развіццё партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
40. Падпольная барацьба на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 
41. Дзейнасць ваенных фарміраванняў Арміі Краёвай і Арганізацыі ўкраінскіх 

нацыяналістаў на тэрыторыі Беларусі падчас Вялікай Айчыннай выйны. 
42. Калабарацыя на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
43. Пачатак вызвалення тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў восенню 

1943 – зімой 1944 гг. 
44. Аперацыя “Баграціён” і канчатковае вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай вайны. 
45. Міжнародныя адносіны пасля Другой сусветнай вайны. Удзел БССР у стварэнні ААН. 
46. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1944-1954 гг. Грамадска-

палітычнае жыццё ў БССР у першыя пасляваенныя гады (1945-1952 гг.).  
47. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у другой палове 1950-х – першай палове 1960-х 

гг. 
48. Палітычная сітуацыя ў БССР у другой палове 1960-х – першай палове  1980-х гг.  
49. Прамысловасць БССР у другой палове 1950-х– сярэдзіне 1980-х гг.  
50. Развіццё сельскай гаспадаркі ў БССР у другой палове 1950-х– сярэдзіне 1980-х гг.  
51. Адукацыя, навука і літаратура ў БССР у пасляваенны час і да канца    1980-х гг.  
52. Мастацтва ў БССР у пасляваенны час і да канца 1980-х гг.  
53. Палітыка перабудовы і спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай і 

эканамічнай сістэмы ў другой палове 1980-х гг. – першай палове 1990-х гг. 
54. Чарнобыльская катастрофа і яе вынікі для Беларусі. 
55. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў. 
56. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверынітэту Рэспублікі Беларусь у 

першай палове 90-х гг. XX ст. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Першыя 
прэзідэнцкія выбары. 

57. Грамадска-палітычныя змены ў Рэспубліцы Беларусь у другой палове 1990-ых – 
пачатку XXI ст. 

58. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе. 
59. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь. Інтэграцыйныя працэсы.  
60. Культура Беларусі на сучасным этапе. 
 
 


