
ЛЮБЫ Андрэй Уладзіміравіч, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 
ЗАДАННЕ 

Дысцыпліна “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі” 
Курс 4, завоч. / адз., спецыяльнасць – гісторыя 

 
Рэйтынг: 
самастойная праца падчас семестра (2/3) + праца падчас сесіі (1/3). 

Заданне 1 
Красавік (дзень завочніка) : рэцэнзія на 1 манаграфію па гісторыі 

Беларусі (выдадзеную, але не перавыдадзеную, пасля 2000 г.). 
  

Рэцэнзія  
на манаграфію 

 
1. Назва манаграфіі. 
2. Прозвішча Імя Імя па бацьку аўтара, -аў. 
3. Праблематыка (раскрыць праблему, якой прысвечана; вызначыць 
метадалогію, актуальнасць яе выкарыстання; на якім узоўні з’находзіцца ў 
параўнанні з адпаведнымі працамі: абагульненне, увядзенне новага 
факталагічнага матэрыяла, прапанова новай гіпотэзы).  
4. Структура (вылучыць састаўныя часткі працы і іх адпаведнасць 
заяўленым главам; даць ацэнку лагічнасці структуры манаграфіі; 
адпаведнасць мэтам і задачам, адпаведнасць пардмету даследвання, 
заяўленаму ў назве працы і яе частак). 
5. Дасягненні і недахопы (памылкі, факталагічныя і метадалагічныя 
недахопы). 
6. Высновы. 
 

студэнт гістарычнага факультэта БДУ 
курс ___, форма навуч. ___ 
група №____ 
Прозвішча Імя Імя па бацьку 
 

*    *    * 
 

Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, каб. № 3. 
для ЛЮБАГА Андрэя Уладзіміравіча 
Памер 2-4 старонкі 

 



Май (дзень завочніка): канспект-рэферат вылучаных пытанняў 
(!)Выкарыстоўвайце ўказаную літаратуру.  

Увага!!!  Ваша задача – адлюстраваць сутнасць праблемы пастаўленай 
у пытанні. 

Заданне 2 
Кожны адказ не болей 2 старонак. Сшытак будзе правераны і 

аддадзены для лекцыйнага канспектавання на першай лекцыі ў сесію. 

1. Станаўленне і развіццё гістарыяграфіі гісторыі Беларусі як навуковай 
дысцыпліны (ХХ ст.). 

2. Погляд лівонскіх і польскіх храністаў на гісторыю беларускіх зямель. 

3. Ідэйныя канцэпцыі беларуска-літоўскага летапісання. 

4. Адам Нарушэвіч і манархічная гістарыяграфія Рэчы Паспалітай. 

5. Віленскі універсітэт як цэнтр гістарычнай думкі беларускіх зямель у 
першай трэці ХІХ ст.  

6. Гісторыя беларускіх зямель у поглядах рускай гістарыяграфіі канца 
XVIII – пачатак ХХ ст. Ад акадэмізму да лібералізму. 

7. “Заходнерусізм” і яго прадстаўнікі ў гістарыяграфіі другой паловы ХІХ 
– пачатку ХХ ст. Ад ідэі да ўвасаблення. 

8. Ідэйныя асновы “Кароткай гісторыі Беларусі” Вацлава Ластоўскага. 

9. Інстытуцыяналізацыя гістарычнай навукі ў БССР у міжваенны перыяд. 
Інбелкульт. Універсітэцкая навука. Умовы развіцця ў 20–30-ыя гг. ХХ 
ст. 

10. Ідэйная барацьба ў беларускай гістарыяграфіі 20-30-х гг. ХХ ст. 

 

 
Вучэбныя дапаможнікі: 

- Белазаровіч В. А. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: вучэб. дапаможнік; 
Установа Адукацыі "Гродзенскі Дзярж. Ун-т імя Я.Купалы".  – Гродна : 
ГрДУ, 2006. – 345 с. 

- Гісторыя Беларусі: у 6 т. Мінск, 2000 etc. 
- Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада. Мінск, 2003. – 540 с. 
- Энцыклапедыя ВКЛ. – Мінск : БелЭн, 2007. Т.1. С. 167 etc. 

 

Увага на тэрміны! 



 

Поспехаў! 

 


