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Тэмы семінарскіх заняткаў 

па курсу “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі” 
 

1 тэма “Станаўленне і развіццё гістарычных поглядаў на гісторыю 
дзяржавы і насельніцтва Беларусі ў XIV – першай трэці XIX ст.” 

 
1. Погляд лівонскіх і польскіх храністаў на гісторыю беларускіх зямель. 
2. Ідэйныя канцэпцыі беларуска-літоўскага летапісання. Гарадскія хронікі 

і іх бачанне гістарычных працэсаў на Беларусі. 
3. Мацей Стрыйкоўскі і пачаткі гістарыяграфіі Вялікага Княства 

Літоўскага. 
4. Адам Нарушэвіч і манархічная гістарыяграфія Рэчы Паспалітай. 
5. Віленскі універсітэт як цэнтр гістарычнай думкі беларускіх зямель у 

першай трэці ХІХ ст. 
 

2 тэма “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў ХІХ ст.” 

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

2. Стварэнне і дзейнасць Віленскай археалагічнай камісіі.  
3. Віленская археаграфічная камісія і яе дзейнасць. 
4. Творчасць Аляксея Парфёнавіча Сапунова і яго “Вицебская старина”. 
5. “Заходнерусізм” і яго прадстаўнікі ў гістарыяграфіі другой паловы ХІХ 

– пачатку ХХ ст. Ад ідэі да ўвасаблення. 
 

3 тэма “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча і 
ранняга новага часу” 

1. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча і ранняга новага 
часу ў даваенны перыяд. 

2. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча і ранняга новага 
часу ў другой палове ХХ ст. 

3. Даследванне сярэднявечнай гісторыі Беларусі ў 90-ыя гг. ХХ – пачатку 
ХХІ ст. 

4. Віленскі універсітэт імя Стэфана Баторага і вывучэнне мінулага 
Беларусі ў 30-ыя гг. ХХ ст. у Польшчы. 



 
 
 

4 тэма “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі новага і навейшага часу” 

1. Гісторыя Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. у беларускай гістарыяграфіі 
ХХ ст. 

2. Гістарыяграфія гісторыі беларускай дзяржаўнасці ў ХХ ст. 
3. Гісторыя рэвалюцый і войнаў першай трэці ХХ ст. у беларускай 

гістарыяграфіі ХХ ст. Эвалюцыя праблемы, метадалогіі і месца ў 
беларускай гісторыі. 

4. Гістарыяграфія гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў айчыннай 
гістарычнай навуцы. 

 
5 тэма “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай і сусветнай гісторыі” 

1. Абагульняючыя працы па гісторыі Беларусі: падручнікі, дапаможнікі, 
аўтарскія абагульняючыя працы. 

2. Даследаванне гісторыі Беларусі ў замежнай гістарыяграфіі канца ХХ – 
пачатку ХХІ ст. 

3. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў беларускім замежжы ў другой 
палове ХХ ст.  

4. Гістарычная навука Беларусі ў 90-ыя гг. ХХ – пачатку ХХІ ст. 
Асноўныя этапы і накірунак зменаў. 


