
ПЫТАННІ 
да курса “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі” 

 
1. Прадмет і задачы курса “Гістарыяграфія гісторыі Беларусі”. 

Перыядызацыя гісторыі Беларусі: праблемы і інтэрпрэтацыі. 
2. Прынцыпы і метады гістарыяграфіі. Метадалогія і яе ўплыў на 

гістарычнае мысленне. Навуковыя школы і іх значэнне на традыцыю 
ўспрымання даследчыка. 

3. Станаўленне і развіццё гістарыяграфіі гісторыі Беларусі як навуковай 
дысцыпліны. 

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

і іх бачанне гістарычных працэсаў на Беларусі. 
6. Мацей Стрыйкоўскі і пачаткі гістарыяграфіі Вялікага княства 

Літоўскага. 
7. Гістарычная думка Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у 

другой палове XVI – пачатку XVIII ст. 
8. Гістарычная думка беларускіх зямель Рэчы Паспалітай у другой палове 

XVIІІ ст. 
9. Адам Нарушэвіч і манархічная гістарыяграфія Рэчы Паспалітай. 
10. Іахім Лелявель і рамантычная гітарыяграфія Вялікага княства 

Літоўскага. 
11. Ідэйныя асновы гістарыяграфіі на Беларусі ў эпоху Асветніцтва. 
12. Дваранская гістарыяграфія гісторыі беларускіх зямель першай паловы 

ХІХ ст. 
13. Гісторыя беларускіх зямель у поглядах рускай гістарыяграфіі канца 

XVIII – пачатак ХХ ст. Ад акадэмізму да лібералізму. 
14. Віленскі універсітэт як цэнтр гістарычнай думкі беларускіх зямель у 

першай трэці ХІХ ст. 
15. Стварэнне і дзейнасць Віленскай археалагічнай і археаграфічнай 

камісій. 
16. Дзейнасць віцебскага асяродку аматараў гісторыі. А. Сапуноў і 

“Вицебская старина”. 
17. “Заходнерусізм” і яго прадстаўнікі ў гістарыяграфіі другой паловы 

ХІХ – пачатку ХХ ст. Ад ідэі да ўвасаблення. 
18. Мітрафан Доўнар-Запольскі як пачынальнік дэмакратычнай 

гістарыяграфіі Беларусі. 
19. Гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага. Ідэйныя асновы ў “Кароткай 

гісторыі Беларусі”. 



20. Гісторыя Беларусі ў заходнееўрапейскай гістарыяграфіі эпохі 
сусветных войнаў. 

21. Гісторыя Беларусі ў працах польскіх гісторыкаў другой паловы ХІХ – 
30-х гг. ХХ ст.  

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

23. Інсцітуцыяналізацыя гістарычнай навукі ў БССР у міжваенны перыяд. 
Інбелкульт.  

24. Падрыхтоўка гістарычных кадраў у БССР у 20-30-ыя гг. ХХ ст. 
Універсітэцкая навука – умовы развіцця. 

25. Ідэйная барацьба ў беларускай гістарыяграфіі 20-30-х гг. ХХ ст. 
26. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча і ранняга новага 

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

часу ў другой палове ХХ ст. 
28. Даследванне сярэднявечнай гісторыі Беларусі ў 90-ыя гг. ХХ – пачатку 

ХХІ ст. 
29. Гісторыя Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. у беларускай гістарыяграфіі 

ХХ ст. 
30. Гістарыяграфія гісторыі беларускай дзяржаўнасці ў ХХ ст. 
31. Гісторыя рэвалюцый і войнаў першай трэці ХХ ст. у беларускай 

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

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

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

34. Гістарычная навука Беларусі ў другой палове ХХ ст.  
35. Гістарычная навука Беларусі ў 90-ыя гг. ХХ – пачатак ХХІ ст. 

Асноўныя этапы і накірунак зменаў. 
36. Даследванне гісторыі Беларусі ў замежнай гістарыяграфіі канца ХХ – 

пачатку ХХІ ст. 
37. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў беларускім замежжы ў другой 

палове ХХ ст. 
38. Актуальныя накірункі даследванняў гісторыі Беларусі ў сучаснай 

гістарычнай навуцы. 


