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ÏÐÀÄÌÎÂÀ 
 

Прадстаўлены вучэбна-метадычны дапаможнік прызначаны для 
арганізацыі вучобы студэнтаў дзённай формы навучання хіміка-тэхна-
лагічных спецыяльнасцяў па гісторыі Беларусі. Гэта праца змяшчае  
ў сабе вучэбна-метадычны інструментарый, які дазваляе выкладчыкам 
універсітэтаў тэхнічага профілю эфектыўна ладзіць працэс засваення 
студэнтамі дысцыпліны «Гісторыя Беларусі» як на семінарскіх занят-
ках (30 гадзін), так і падчас ажыццяўлення імі самастойнай пад-
рыхтоўкі.  

Дапаможнік складаецца з наступных частак: раздзелы з асноў-
нымі паняццямі, структурна-лагічнымі схемамі і пытаннямі да іх; спіс 
літаратуры.  

Сфармуляваныя ў працы гістарычныя, палітычныя, эканамічныя тэр-
міны пашыраюць слоўнікавы апарат студэнтаў, дазваляюць зарыента-
ваць іх інтэлектуальнае развіццё на перспектыву. Структурна-лагіч-
ныя схемы спрыяюць развіццю ў студэнтаў логікі, умення аналізаваць 
і апрацоўваць гістарычную інфармацыю, самастойна рабіць высновы, 
прапаноўваць магчымыя варыянты шляхоў гістарычнага развіцця. 
Таксама яны дазваляюць праводзіць параўнальна-гістарычнае выву-
чэнне грамадскіх і гаспадарчых сістэм і выкрываць іх эфектыўнасць, 
высвятляць узаемасувязь і ўзаемазалежнасць эканамічнай, палітыч-
най, духоўнай і інтэлектуальнай сфер жыццядзейнасці грамадства. 
Акрэсленыя пытанні спрыяюць узважанай ацэнцы мінулага, асэнса-
ванню і прыняццю матэрыяльных і маральных нормаў нашага грамад-
ства. Акрамя таго, зварот да літаратуры надае працэсу навучання сту-
дэнтаў самастойны, пошукавы, пазнавальны характар. Як вынік, выра-
шаецца задача арганізацыі дыстанцыйнага навучання. Тэматычна і па 
змесце дадзены дапаможнік складзены ў поўнай адпаведнасці з новай 
тыпавой вучэбнай праграмай для вышэйшых навучальных устаноў па 
дысцыпліне «Гісторыя Беларусі». Раскрытыя тэмы ахопліваюць усе 
перыяды гісторыі Беларусі ад з’яўлення на яе тэрыторыі першых жы-
хароў і да сённяшняга часу. 

Вучэбна-метадычная структура дапаможніка забяспечвае паспя-
ховае фарміраванне ў студэнтаў сталай грамадзянскай пазіцыі, устой-
лівых патрыятычных перакананняў, выхавання асобы з каштоўнасны-
мі высокамаральнымі арыенцірамі і шырокім жыццёвым кругаглядам. 
Даюцца ўяўленні пра культурную, цывілізацыйную, гістарычную мі-
сію Рэспублікі Беларусь у свеце, яе дасягненні, праграму і перспекты-
вы развіцця. 
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1. ÓÂÎÄÇІÍÛ Ў ÄÛÑÖÛÏËІÍÓ 
«ÃІÑÒÎÐÛß ÁÅËÀÐÓÑІ» 

 
1.1. Гісторыя як навука. Месца гісторыі сярод грамадскіх навук. Мета-

ды і прынцыпы яе вывучэння. 
1.2. Гістарычная перыядызацыя.  
1.3. Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі, гістарыяграфія і крыніцы па 

вывучэнні гісторыі Беларусі. 
 

1.1. Ãіñòîðûÿ ÿê íàâóêà. 
Ìåñöà ãіñòîðûі ñÿðîä ãðàìàäñêіõ íàâóê. 

Ìåòàäû і ïðûíöûïû ÿå âûâó÷ýííÿ 
 
Асноўныя паняцці: 
Гісторыя  (з грэч. ἱστορία – даследаванне, апавяданне пра мінулыя 

падзеі) – гэта навука, якая даследуе заканамернасці развіцця грамад-
ства ў прасторы і часе сусветна-гістарычнага працэсу.  

 

 

Аб’ект вывучэння гісторыі 

Сукупнасць з’яў грамадскага жыцця 
на працягу ўсёй гісторыі грамадства 

Эканамічныя 

Сацыяльныя 

Культурныя 

Механізмы функцыянавання, 
узаемадзеяння гэтых сфер С

фе
ры

 
ж
ы
цц
яд
зе
йн
ас
ці

 

Міждысцыплінарная  

Гісторыя – 
навука 

Гуманітарная 

Комплексная 

Інтэгральная 
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Метад класавага падыходу Гістарызм – 
дазваляе выявіць факты ў дына-
міцы тагачасных рэалій і сувя-
зяў з суб’ектамі гісторыі 

Гісторыка-параўнальны 

Гісторыка-тыпалагічны 

Гісторыка-сістэмны 

Дыяхранічны 

Метады 

Прынцыпы і метады даследавання 

Прынцыпы  

Гісторыка-генетычны 

Аб’ектыўнасць – 
усебаковае і непрадузятае ас-
вятленне падзей з улікам іс-
нуючых пазіцый на праблему 
(у сукупнасці метадаў)  

Сацыяльны – 
ацэнка падзей з пазіцый розных 
сацыяльных сегментаў – канфе-
сіянальных, этнічных і інш. 

Аксіялагічны падыход – 
улічваюцца агульначалавечыя і 
нацыянальныя каштоўнасці 

Метады сумежных навук – 
матэматычнай статыстыкі, са-
цыяльных канкрэтных даследа-
ванняў, сацыяльнай псіхалогіі 

Сістэмны падыход – 
даследаванне падзеі ў сістэме ад-
носін і сувязяў 

Метады прыродазнаўчых навук – 
фізічных, хімічных, біялагічных, 
геалагічных, тэхнічных і інш. 

Прагматычная Каштоўнасная 

Культурная 

Фундаментальная 

Светапоглядная 

Функцыі гісторыі 

Выхаваўчая  
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1.2. Ãіñòàðû÷íàÿ ïåðûÿäûçàöûÿ 
 
Асноўныя паняцці: 
Гістарычная перыядызацыя – гэта форма колькаснага і якаснага 

абазначэння гістарычнага развіцця. 
 

 

Тыпы 
перыядызацый 

Фармацыйны падыход падзяляе гісторыю на 5 стадый 
(аўтар – К. Маркс): 

• Першабытнаабшчынная 
• Рабаўладальніцкая 
• Феадальная 
• Капіталістычная 
• Сацыялістычная 

Цывілізацыйная канцэпцыя прадугледжвае 3 стадыі 
(аўтар – А. Тойнбі): 

• Аграрна-традыцыйная (рабаўладальніцкае і феа-
дальнае грамадства) 
• Індустрыяльная (капіталізм) 
• Постіндустрыяльная 

Археалагічная перыядызацыя: 
• Каменны век: палеаліт, мезаліт, неаліт  
• Бронзавы век 
• Жалезны век 

Лінейная – 
падзел гісторыі на 
раўназначныя пас-
лядоўна наступаю-
чыя ступені 

Іерархічная – 
вялікія этапы гісторыі 
падзяляюцца на мен-
шыя: Ранняе і Позняе 
Сярэднявечча 

Спецыяльная –  
падзел гісторыі ў за-
лежнасці ад прадук-
таў матэрыяльнай і 
духоўнай культуры 
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1.3. Ïðàäìåò âûâó÷ýííÿ ãіñòîðûі Áåëàðóñі, 
ãіñòàðûÿãðàôіÿ і êðûíіöû ïà âûâó÷ýííі ãіñòîðûі Áåëàðóñі 

 
Асноўныя паняцці: 
Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі – працэс зараджэння, выс-

пявання і развіцця беларускага грамадства ў кантэксце еўрапейскай  
і сусветнай цывілізацый. 

Гістарыяграфія – дапаможная гістарычная дысцыпліна, якая да-
следуе асаблівасці развіцця гістарычнай навукі. 

 

 
 

 

Віды крыніц  

Археалагічныя:  
старажытныя паселішчы, прыла-
ды працы, прадметы культу і інш.

Тапанімічныя  

Помнікі пісьменнасці 

Летапісы Гаспадарчыя дакументы  

Апублікаваныя дакументы дзяр-
жаўнай улады 

Перыядычныя выданні – газеты, 
бюлетэні, часопісы 

Статыстычныя даведнікі 

Архіўныя матэрыялы 

Мемуарныя крыніцы 

Кіна-, фона-, фотадакументы  

Станаўленне гістарычнай навукі Беларусі 

• Беларусазнаўства і заходнерусізм (ХІХ – пачатак ХХ ст.) – пра-
цы М. Баброўскага, А. Кіркора, М. Доўнар-Запольскага, В. Ластоў-
скага і інш.  

• Беларусізацыя, творчая распрацоўка пытанняў і ўсталяванне 
марксіцкіх ацэнак (20-я гг. ХХ ст.) – працы У. Ігнатоўскага, У. Пічэ-
ты, А. Цвікевіча, А. Луцкевіча, Д. Дудкова і інш. 

• Панаванне марксісцка-ленінскай метадалогіі (пасляваенны пе-
рыяд) – працы Л. Абецэдарскага, Н. Каменскай і інш. 

• Сучасны перыяд – новая метадалогія даследаванняў, працы М. Ер-
маловіча, М. Касцюка, У. Міхнюка, Я. Трашчанка, Я. Юхо і інш. 
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Ïûòàííі 
1. Дайце азначэнні паняццяў «гісторыя» і «аб’ект даследавання 

гістарычнай навукі». 
2. Пералічыце функцыі гістарычнай навукі і патлумачце іх сут-

насць у кантэксце ролі гісторыі ў сучасным грамадстве. 
3. Раскрыйце змест прынцыпаў і метадаў гістарычнага даследа-

вання, звяртаючыся да гісторыі Беларусі. 
4. Выявіце прынцыповыя адрозненні ў канцэпцыях вызначэння 

перыядызацыі гісторыі.  
5. Патлумачце падыходы ў трактоўцы гісторыі Беларусі, якія па-

навалі на працягу станаўлення айчыннай гістарычнай навукі. 
6. Адкажыце, на падставе якіх сучасных прынцыпаў даследуецца 

гісторыя Беларусі, і патлумачце іх. 
 
 

2. ÏÅÐØÛß ÆÛÕÀÐÛ, ÝÒÍІ×ÍÛß 
ÑÓÏÎËÜÍÀÑÖІ І ÄÇßÐÆÀЎÍÛß ЎÒÂÀÐÝÍÍІ 

ÍÀ ÁÅËÀÐÓÑÊІÕ ÇÅÌËßÕ  
(100–40 òûñ. ãîä äà í. ý. – ïà÷àòàê 2-ãà òûñ. í. ý.) 

 
2.1. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.  
2.2. Пачатак рассялення славян на тэрыторыі Беларусі і славянізацыя 

балтаў.  
2.3. Усходнеславянская супольнасць. 
2.4. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх 

славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская Русь. 
2.5. Полацкае, Тураўскае княствы ў ІХ–ХІІІ стст. Іх узаемаадносіны  

з Кіевам. 
 

2.1. Íàéñòàðàæûòíåéøàå íàñåëüíіöòâà 
íà òýðûòîðûі Áåëàðóñі 

 
Асноўныя паняцці: 
Неандэрталец – падобны на сучаснага чалавека, але з ніжэйшым 

ростам (каля 160 см), шыракаплечай фігурай, нізкім ілбом, вялікімі 
надброўнымі валікамі. 

Краманьёнец (з лац. homo sapiens – «чалавек разумны») – прак-
тычна не адрозніваўся ад сучасных людзей, з ніжэйшым ростам. 

Племя – тып этнічнай і сацыяльнай арганізацыі людзей, уласцівы 
для першабытнага ладу і пераходнага перыяду да класавага грамадства.  
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Фетышызм (з франц. fetiche – амулет) – наданне рэчам звышнату-
ральнай сілы і пакланенне ім. 

Анімізм (з лац. anima – душа) – сістэма вераванняў аб духах і душы 
як вызначальных пачатках свету і чалавечага жыцця. 

Татэмізм – комплекс вераванняў, звязаных з атаясамліваннем род-
насці паміж групай людзей і татэмамі (жывёламі, раслінамі і г. д.). 

 

 

Каменны век 100–40 тыс. г. да н. э. – канец 3-га тыс. да н. э. 

Сацыяльная 
агранізацыя 

Першабытны ча-
лавечы статак. Па-
лігамія. Матрыяр-
хат. Стаянкі Юра-
вічы і Бердыж 
 

Палеаліт Мезаліт Неаліт 

Позняя родавая
абшчына. Стаян-
ка ля в. Ворнаўка
(Кармянскі раён),
Горкі (Чэрыкаў-
скі раён) 

Пераход да пат-
рыярхальнай ро-
давай абшчыны.
Пачынае распаў-
сюджвацца пат-
рыярхат 

Уменні  
чалавека 

і матэрыяльная 
культура 

Паляванне, рыба-
лоўства, збіраль-
ніцтва. Адзенне 
са скур. Крамянё-
выя скрабкі, нажы, 
разцы, праколкі 
і свердлы, сяке-
ры і цёслы. Жыт-
лы з касцей і скур
 
 

Паляванне, рыба-
лоўства, збіраль-
ніцтва. Крамянё-
выя адшчэпы, ра-
гавыя кінжалы,
гарпун з зубцамі 
па краях, сяке-
ры і скоблі.  Рас-
паўсюджваюцца 
кручкі, сець, лук 
і стрэлы 

Пераход ад спа-
жывецкай да вы-
творчай гаспа-
даркі. Паляванне. 
Ляпны посуд. Зда-
быча крэмню. Па-
ляпшаецца свід-
раванне, шліфа-
ванне, пілаванне 
каменю 
 

Духоўная 
культура 

Выявы  жывёл.
Палеалітычныя 
Венеры. Чурын-
гі – пласціны з 
біўняў маманта, 
аздобленыя геа-
метрычнымі ар-
наментамі. Татэ-
мы жывёл. Ма-
гічныя амулеты

Арнамент з на-
рэзкавым кроп-
кавым узорам на 
касцях мамантаў.
Татэмы жывёл, 
магія 
 
 
 
 

Амулеты з зубоў 
жывёл. Фігуркі
жывёл як апеку-
ны роду. Шана-
ванне лася, качкі, 
чаплі, змяі. Выя-
вы людзей на кас-
цяных пласцінах. 
Вера ў апекуна
грому 
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2.2. Ïà÷àòàê ðàññÿëåííÿ ñëàâÿí 
íà òýðûòîðûі Áåëàðóñі і ñëàâÿíіçàöûÿ áàëòàў 

 
Асноўныя паняцці: 
Індаеўрапейцы – плямёны жывёлаводаў-вандроўнікаў, размаўлялі 

на падобных мовах; рассяляліся ў IV–II тыс. да н. э. на Іранскім на-
гор’і, Індастане, Сярэдняй Азіі, Прычарнамор’і і Еўропе. У далейшым 
утварыліся групы плямён: балты, славяне, германцы, кельты і інш. 

Балты – група плямён і народаў індаеўрапейскага паходжання, 
якія размаўлялі на балтыйскіх мовах або дыялектах. Да прыходу сла-
вян засялялі Паўночную і Сярэднюю Беларусь. 

Славяне – плямёны індаеўрапейскага паходжання, продкі сучасных 
беларусаў, рускіх, украінцаў, палякаў, сербаў і інш. у VI–VII стст., 
засялялі тэрыторыю Заходняй, Паўднёвай, Усходняй Еўропы. 

Бронзавы (канец ІІІ тыс. – VIIІ ст. да н. э.) 
i жалезны (VIІ–VI ст. да н. э. – VIII ст. н. э.) вякі 

Сацыяльная 
арганізацыя 

Патрыярхат. Павышэнне 
ролі мужчын. Суседская 
абшчына. Манагамія. Пе-
раход да аседлага ладу 
жыцця. Маёмасная ня-
роўнасць 

Бронзавы век 

Лядна-агнявое земляро-
бства. Прылады працы з 
медзі і бронзы. Пласка-
донны посуд. Каменныя 
і рагавыя матыкі. Сякеры 
з бронзы 
 

Уменні  
чалавека 

і матэрыяльная 
культура 

Духоўная 
культура 

Абрад спальвання нябож-
божчыкаў. З’яўленне му-
зычных інструментаў. 
Арнамент. Культ жывёл і 
раслін. Вырабы з бронзы. 
Развіваюцца культы ма-
ланкі, сонца і агню 

Сфарміраваны пантэон 
язычніцкіх багоў – Пя-
рун, Сварог, Ярыла, Да-
жбог, Хорс. Пакланенне 
сілам прыроды, раслінам, 
жывёльнаму свету і ка-
мяням  

Выплаўка жалеза з балот-
най руды ў печах-домні-
цах. Новыя прылады пра-
цы – рала, сярпы, косы, 
зерняцёркі, жорны. Выт-
ворчая гаспадарка. Гара-
дзішчы 

Маёмасная няроўнасць.
Патрыярхальныя войны 
і рабы. Суседская абш-
чына. Пануе малая сям’я. 
Павелічэнне колькасці 
насельніцтва  

Жалезны век 
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Славянізацыя балтаў – павольны працэс збліжэння аўтахтоннага 
балцкага насельніцтва са славянскім, вынікам якога было канчатковае 
зліццё балтаў са славянамі. 

 
 

Адметнасці Крывічы Дрыгавічы Радзімічы 

Тэрыторыя пра-
жывання 

Вярхоў’і Дняпра,
Заходняй Дзвіны

Паміж рэкамі За-
ходняя Дзвіна і 
Прыпяць  

Пасожжа 

Крыніцы выву-
чэння 

Археалагічныя
знаходкі, летапіс
«Аповесць міну-
лых часоў» 

Археалагічныя 
знаходкі, летапіс 
«Аповесць міну-
лых часоў» 

Археалагічныя 
знаходкі, летапіс 
«Аповесць міну-
лых часоў» 

Паходжанне 
назвы 

1. Ад імя старэй-
шыны  рода –
Крыў (балц. па-
ходж.) + «ічы»
(слав. паходж.) 
2. «Кроўныя» –
блізкія па крыві 
3. Ад гарыстай
(крывой) мясцо-
васці 

1. Ад слова «дрыг-
ва» (балота) (балц. 
паходж.) + «ічы»
(слав. паходж.) 
2. Ад імя старэй-
шыны роду  –
Драг , Драгавіт

1. Ад імя Радзім
(балц. паходж.) +
+ «ічы» (слав. па-
ходж.) 
2. Ад слова «Ра-
дзіма» 
3. Ад слова «род-
ныя» 

Першы ўспамін 
у летапісе 

859 г. 1116 г. 885 г. 

Працэс фарміра-
вання 

Асіміляцыя сла-
вянамі мясцовых
балцкіх, заходне-
фінскіх плямён. 
Суіснанне балц-
кіх і славянскіх 
элементаў. Па-
дзел крывічоў на 
тры галіны: сма-
ленскіх, пскоў-
скіх і полацкіх 

Папярэднікі  –
славянскія плямё-
ны  пражскай ар-
хеалагічнай куль-
туры і балта-сла-
вянскія плямёны
банцэраўскай  
культуры. Суіс-
наванне балцкіх 
і славянскіх эле-
ментаў у матэры-
яльнай і духоўнай
культуры 

Папярэднікі  –
носьбіты кало-
чынскай археала-
гічнай культуры, 
пазней – зарубі-
нецкай культу-
ры. Суіснаванне 
балцкіх і славян-
скіх элементаў у 
матэрыяльнай і 
духоўнай куль-
туры 
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2.3. Óñõîäíåñëàâÿíñêàÿ ñóïîëüíàñöü 
 
Асноўныя паняцці: 
Племянное княжанне – славянскі саюз плямён, у якім існавала 

княжацкая ўлада. 
 

 
 

 
 

2.4. Ôåàäàëüíûÿ àäíîñіíû ў Çàõîäíÿé Åўðîïå 
і ñàöûÿëüíà-ýêàíàìі÷íàå ðàçâіööё áåëàðóñêіõ çÿìåëü 

ó ïåðûÿä Ðàííÿãà Ñÿðýäíÿâå÷÷à. 
Ôåàäàëüíûÿ çåìëåўëàäàííå і ãàñïàäàðêà 

 
Асноўныя паняцці: 
Феадалізм – грамадска-эканамічная фармацыя, якая прыходзіць 

на змену рабаўладальніцкаму або першабытнаабшчыннаму ладу і па-
пярэднічае капіталізму.  

Славяне

Усходнія Заходнія Паўднёвыя 

Палякі, чэхі, славакі, 
сербалужычане, кашубы 
 

Балгары, сербы, харва-
ты, славенцы, македон-
цы. Славяне-мусульмане

Беларусы, рускія, 
украінцы 
 

Цэнтры фарміравання ўсходнеславянскай супольнасці 

Сярэдняе Падняпроўе: ваенны, 
палітычны цэнтр – г. Кіеў. Арэ-
ал пражывання славян, радзімі-
чаў, валынян і іншых плямён, 
барацьба з хазарамі  
 

Ад вярхоўяў Дняпра, Заходняй 
Дзвіны, Волгі да Фінскага залі-
ва і Ладагі – тэрыторыя пражы-
вання плямён славенаў і крыві-
чоў. Цэнтр – Ноўгарад, Пскоў, 
Ізборск 

•  Прыход варажскага племені «Русь» на чале з Рурыкам спрыяў 
палітычнай і культурнай кансалідацыі ўсходніх славян у этнас 

•  У другой палове Х ст. гэтая тэрыторыя набыла агульную назву 
«Руская зямля», або «Русь», жыхары – русы, русічы 
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Феадальны лад – лад, заснаваны на прыватнай уласнасці на зям-
лю, якая перадавалася ў спадчыну, і выкарыстанні працы свабодных 
або залежных сялян. 

Даніна – натуральны падатак (футра, мёд і г. д.), які плацілі князю 
падуладныя яму людзі. 

Вотчынная форма землеўладання – давала права ўладальніку пра-
даваць, дзяліць, падараваць, перадаваць па спадчыне зямлю разам з 
сялянамі, якія пражывалі на ёй. 

Памесная форма землеўладання – прадугледжвала толькі права 
карыстання зямлёю за службу князю. 

 

 
 

 

Старажытныя беларускія гарады 

862 г. Полацк 

974 г. Віцебск 

980 г. Тураў 

1019 г. Бярэсце 

1065 г. Браслаў 

1067 г. Менск 

1078 г. Друцк 

1097 г. Пінск 

1116 г. Слуцк 

1127 г. Барысаў 

Некаторыя слаі раннефеадальнага грамадства 
ў IX – першай палове XIII ст. 

Кіруючыя вярхі (родаплемянная знаць): князь, баяры, святары 

Разам са свабоднымі сялянамі існавалі залежныя 

Радовічы – сяляне, якія сталі залежнымі 
ў выніку заключэння дамовы з феадаламі 

Закупы – сяляне, якія бралі пазыку (купу) 
у гаспадара ці заключалі з ім дагавор 

Смерды – залежныя, паўсвабодныя сяляне 

Халопы – людзі, пазбаўленыя асабістай свабоды 

Чэлядзь – знаходзіліся ў поўнай асабістай уласнасці феадалаў 
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2.5. Ñòàíàўëåííå ðàííåôåàäàëüíûõ 
äçÿðæàўíûõ óòâàðýííÿў óñõîäíіõ ñëàâÿí 

íà òýðûòîðûі Áåëàðóñі. Êіåўñêàÿ Ðóñü 
 
Асноўныя паняцці: 
Дзяржава – гэта арганізацыя публічнай улады, якая валодае суве-

рэнітэтам, дзейнічае на пэўнай тэрыторыі і падначальвае сабе ўсё на-
сельніцтва, якое пражывае на ёй. 

Унітарная дзяржава – дзяржава, якая складаецца з адміністрацый-
на-тэрытарыяльных адзінак, якія не валодаюць самастойнасцю. 

Фэдэратыўная дзяржава – гэта саюзная дзяржава, якая склада-
ецца з дзяржаўных утварэнняў, якія маюць пэўную палітычную са-
мастойнасць. 

Канфедэратыўная дзяржава – саюз юрыдычна і палітычна самас-
тойных дзяржаў, створаны для дасягненняў пэўных агульных мэт. 

 

 
 

 

862 г. – у Ноўгарад прыйшлі варагі – Рурык з братамі – 
па запрашэнні плямён крывічаў, славенаў, чудзі і весі на княжанне 

Аб’яднанне Падняпроўя і Паволхаўя 

У другой палове ІХ ст. узнікае Кіеўская Русь –  
дзяржава ўсходніх славян 

Варагі – сіла, якой падлягала 
праводзіць палітыку ў інтарэсах усіх плямён 

Асноўныя этапы складвання феадальных дзяржаў у Беларусі 

Ваенная дэмакратыя 

Назва этапа 

Аб’яднанні княжанняў 

Княжанні 

Раннефеадальная дзяржава 

Феадальная раздробленасць 

X–XI cтст. 

IX–X cтст. 

VIII–IX cтст. 

VII–VIII cтст. 

Храналагічныя рамкі 

XII–XIII cтст. 
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2.6. Ïîëàöêàå, Òóðàўñêàå êíÿñòâû ў ІÕ–ÕІІІ ñòñò. 
Іõ óçàåìààäíîñіíû ç Êіåâàì 

 
Асноўныя паняцці: 
Князь – галоўная асоба ў сістэме кіравання перыяду феадалізму, 

ажыццяўляў агульнае кіраванне, збіраў даніну, раздаваў воласці і інш.  
Баяры – нашчадкі родаплемянной знаці, старшыя дружыннікі і 

буйныя землеўласнікі. 
Веча – народны сход (мужчын), склікаўся для вырашэння пытан-

няў вайны і міру, запрашэння князя, судовых спраў і інш. 
Пасаднік, тысяцкі, падвойскі, ключнік, цівун – асобы, якія выкон-

валі кіравальныя функцыі. 
 

 
 
Ïûòàííі 

1. Раскрыйце сутнасць матрыярхату і сфармулюйце прычыны яго 
панавання ў перыяд палеаліту і мезаліту. 

2. Выявіце прычыны ўзнікнення ў жалезным веку гарадзішчаў. 
3. Сфармулюйце формы рэлігійных уяўленняў, якія панавалі ў 

першабытны час. 
4. Раскрыйце працэс выплаўкі жалеза на Беларусі ў сярэдзіне  

І ст. да н. э. 
5. Выявіце шляхі выспявання класа феадалаў. 
6. Прааналізуйце палітычны статус Полацкага княства ў складзе 

Кіеўскай Русі. 
7. Пералічыце фактары, якія спрыялі ўзвышэнню Полацкага кня-

ства ва ўсходнеславянскім свеце. 

Дата з’яўлення 

Тураўскае 

ІХ ст. 

Тэрыторыя 
 

Басейн Заходняй Дзві-
ны, Бярэзіны, Нёмана 

Першыя летапісныя 
князі 
 

Рагвалод, Ізяслаў, Бра-
чыслаў, Усяслаў Чара-
дзей 

Княства 

Сярэдзіна Х ст. 

Басейн Прыпяці 
  

Тур, Святаполк, Ізяслаў, 
Юрый Яраславіч 
 

Назва сталіцы Полацк Тураў 

Полацкае 
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3. ÁÅËÀÐÓÑÊІß ÇÅÌËІ 
Ў ÑÊËÀÄÇÅ ÂßËІÊÀÃÀ ÊÍßÑÒÂÀ ËІÒÎЎÑÊÀÃÀ 

 
3.1. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання 

Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. 
3.2. Роля ўсходнеславянскіх зямель у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ВКЛ. 
3.3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель. 
3.4. Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князёў. 

Крэўская унія. 
3.5. Эвалюцыя цэнтральнай улады ВКЛ: ад адзінаўладдзя да саслоўна-

прадстаўнічай манархіі. 
3.6. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй, набегамі ардынцаў і суперніцтва з 

Маскоўскай дзяржавай. 
 

3.1. Ñàöûÿëüíà-ýêàíàìі÷íûÿ 
і ïàëіòû÷íûÿ ïåðàäóìîâû ôàðìіðàâàííÿ 

Âÿëіêàãà Êíÿñòâà Ëіòîўñêàãà, Ðóñêàãà і Æàìîéöêàãà 
 
Асноўныя паняцці: 
Феадальная раздробленасць – працэс падзелу дзяржавы на больш 

дробныя самастойныя часткі. 
 

 

Перадумовы фарміравання ВКЛ 

Унутрыпалітычныя Знешнепалітычныя 

• Узаемны палітычны інтарэс 
у неабходнасці цэнтралізацыі 
• Практыка міжэтнічных кан-
тактаў у верхнім Панямонні 
• Імкненне пераадолець феа-
дальную раздробленасць  

•  Пагроза з боку крыжакоў 
•  Агрэсія татара-манголаў 
•  Суперніцтва з Галіцка-Ва-
лынскім княствам 

Эканамічныя 

• Развітыя транспартныя, гандлёвыя сувязі 
• Гарантыя бяспекі ўласнасці феадалаў 
• Ускладненне сацыяльных сувязяў у грамадстве 
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3.2. Ðîëÿ ўñõîäíåñëàâÿíñêіõ çÿìåëü 
ó ïðàöýñå äçÿðæàўíàãà áóäàўíіöòâà ÂÊË 

 
Асноўныя паняцці: 
Дзяржаўнае будаўніцтва – сфера дзяржаўнай дзейнасці, да якой 

адносяцца пытанні арганізацыі сістэмы кіравання, наладжвання адно-
сін паміж цэнтральнымі і мясцовымі структурамі. 

Шляхі далучэння зямель – варыянты далучэння тэрыторый ваен-
ным, шлюбным шляхам або на дагаворнай аснове. 

Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае: «Літва», або 
«Літоўскае княства», знаходзілася на захадзе Беларусі ў Верхнім Па-
нямонні з сталіцай у Наваградку; «Рускае» – Полацкае і Віцебскае 
княствы (таксама некаторыя землі на ўсход да Мажайска мелі назву 
«рускія»); «Жамойцкае» – тэрыторыя Жамойціі (заходне-паўднёвая 
частка сучаснай Літвы) і Аўкштайціі (усходняя і заходняя Літва). 

 

 
 

3.3. Ñàöûÿëüíà-ýêàíàìі÷íàå ðàçâіööё áåëàðóñêіõ çÿìåëü 
 

Асноўныя паняцці: 
Магдэбурскае права – сістэма нямецкага гарадскога права, якая 

вызваляла гараджан ад выканання феадальных павіннасцяў. 
 

 

 
Спецыялізацыя  рамесніцкіх
цэхаў (больш за 100 прафесій)
 

Галіны: 
• Апрацоўка металаў, дрэва, скур 
• Ганчарства 
• Ткацтва  

Асноўныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ 

«Беларуска-
літоўская 
дзяржава» 

«Беларуская 
дзяржава» 

«Літоўска-
руская» 
дзяржава 

«Поліэтнічная дзяржава» «Усходнеславянская дзяржава» 

«Русь літоўская» 

«Літоўскае 
заваяванне» 
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Катэгорыі сялян (па ступені асабістай свабоды) 

Пахожыя – 
сяляне мелі права 
на пераход ад ад-
наго феадала да 
другога 

Непахожыя – 
сяляне не мелі пра-
ва пераходу ад ад-
наго феадала да дру-
гога 

Чэлядзь – 
хатнія працоўныя, 
якія не мелі зямель-
ных надзелаў 
 

Катэгорыі сялян (па прыналежнасці) 

Дзяржаўныя Памешчыцкія Царкоўныя 

Катэгорыі сялян у залежнасці ад павіннасцяў 

Цяглыя: 
баршчына, дзяк-
ло, талокі, гвал-
ты, шварваркі, 
фурманкавыя ,  
вартаўнічыя 

 

Асадныя: 
чынш (да 30 лі-
тоўскіх грошаў), 
талокі, гвалты, 
дзякло, швар-
варкі 
 

Агароднікі: 
збяднелыя сяля-
не выконвалі пан-
шчыну – адзін 
дзень у тыдзень, 
а іх жонкі – шэ-
сць дзён летам 

Кутнікі, халупнікі, каморнікі,
людзі лёзныя, гультаі 

Сяляне-слугі: 
конюхі, баброў-
нікі, бортнікі, ры-
баловы, страль-
цы, бондары, ган-
чары, цесляры,
кухары 

Магдэбурскае права  

1387 г. – Вільня 
1390 г. – Бярэсце 
1441 г. – Слуцк 
1496 г. – Гародня 
1498 г. – Полацк 
1499 г. – Менск 
1500 г. – Браслаў 
1503 г. – Ваўкавыск 

Магістрат (вышэйшы орган кіравання) 
на чале з бурмістрамі або войтам 

Рада – 
збор падаткаў, кантроль-
ныя функцыі, суд па гра-
мадзянскіх справах  

Лава – 
суд па крыміналь-
ных справах 
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3.4. Öýíòðàëіçàòàðñêàÿ ïàëіòûêà 
і ўìàöàâàííå ўëàäû âÿëіêіõ êíÿçёў. 

Êðýўñêàÿ óíіÿ 
 
Асноўныя паняцці: 
Унія (з лац. unia – «аб’яднанне», «адзінства») – саюз паміж дзяр-

жавамі або цэрквамі пры захаванні імі пэўнай самастойнасці. 
 

 

Гедымін 
(1316–1341 гг.)
 
 

У 1323 г. перанёс сталі-
цу ВКЛ ў Вільню. Уда-
лая барацьба з крыжа-
камі 

Тэрыторыя ВКЛ 
была пашырана 
да сучасных ме-
жаў Беларусі 

Шлюбны, 
дагаворны 
і ваенны 
 

Віцень 
(1293–1315 гг.)
 

Удалая барацьба з кры-
жакамі. Герб «Пагоня»
 

Полацкае, Мін-
скае  княствы ,  
Пінскія  землі  

Дагаворны 
і ваенны 
 

Войшалк 
(1264–1267 гг.)
 

Панаванне Наваград-
скага княства ў басей-
нах р. Віліі, Панямоння

Нальшаны, Дзя-
волтва 
  

Ваенны, 
дагаворны
 

Міндоўг 
(1248–1263 гг.)
 

Першы князь і кароль 
 
 

Частка зямель 
Верхняга Паня-
моння 

Дагаворны
 
 

Князь (гады 
праўлення) 

Значэнне 
дзейнасці 

Далучаныя 
тэрыторыі 

Шляхі 
далучэння

Ваенны і 
шлюбны  
 
 
 
 

Бранская , Ві-
цебская землі, 
частка Смален-
шчыны, Падол-
ле, Падляшша, 
Кіеўшчына і інш. 

Захаванне канфесіяналь-
нага міру. Абараніў кра-
іну ад татара-манголаў, 
крыжакоў, палякаў і 
Маскоўскага княства 
 

Альгерд 
(1345–1377 гг.)
 
 
 
 

Трайдзень 
(1270–1282 гг.)
 

Адбіў шэраг крыжацкіх 
і татара-мангольскіх на-
падаў 

Дынанбург, Да-
рачын-Надбуж-
скі 

Ваенны, 
дагаворны
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3.5. Ýâàëþöûÿ öýíòðàëüíàé óëàäû ÂÊË: 
àä àäçіíàўëàääçÿ äà ñàñëîўíà-ïðàäñòàўíі÷àé ìàíàðõіі 

 
Асноўныя паняцці: 
Манархія (з лац. monarchia – адзінаўладдзе) – форма дзяржаўнага 

праўлення, пры якой уся паўната дзяржаўнай улады належыць адной 
асобе (улада перадаецца па спадчыне або абіраецца). Вядомы два 
тыпы манархіі – абсалютная і канстытуцыйная. 

Рэспубліка (з лац. respublica – «справа грамадства») – форма дзяр-
жаўнага праўлення, пры якой дзяржаўныя органы кіравання абі-
раюцца насельніцтвам або прадстаўнічамі структурамі на выразна ак-
рэслены тэрмін.  

1. Ягайла атрымаў магчымасць стаць польскім каралём, ажаніўшыся 
з польскай каралевай Ядвігай 

2. Выплата кампенсацыі нямецкаму прынцу Вільгельму Габсбургу 
за сарваны шлюб з Ядвігай 

3. Князі ВКЛ далі абяцанне хрысціць язычніцкую Літву ў каталіцтва 
4. Дапамога Польшчы ў вяртанні страчаных зямель 
5. Вызваленне ўсіх польскіх палонных, захопленых у папярэдніх 
войнах 

Умовы 

ВКЛ: 
• Абараніць краіну ад крыжац-
кай агрэсіі 

• Ягайла імкнуўся ўмацаваць 
сваю ўладу ў супрацьстаянні 
з канкурэнтамі (сваякамі) 

• Пашыраць гандлёвыя, культур-
ныя стасункі з Захадам 

Польшча: 
• Спыніць анямечванне, калані-
зацыю дзяржавы 

• Насаджэнне каталіцызму на 
Усходзе 

• Пашырыць гандлёвыя, культур-
ныя стасункі з ВКЛ 

 

Прычыны 

Крэўская унія 1385 г. 
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Маршалак – старшыня на пасяджэннях Паны-рады, Вальнага сейма, 
абвяшчаў пастановы гаспадара і Паны-рады, кіраваў прыёмам паслоў, 
прасіцеляў са скаргамі. 

Канцлер – загадваў дзяржаўнай канцылярыяй, даглядаў за дак-
ладнасцю вядзення метрыкі (дзяржаўны архіў), захоўваў пячатку. 

Гетман найвышэйшы – кіраваў усімі ўзброенымі сіламі дзяржавы. 
Падскарбі земскі – загадваў дзяржаўным скарбам. 
 

 
 

 

1440 г. – шляхта ВКЛ абрала князем Казіміра – зменены парадак 
спадчыннага атрымання трону 

1492 г. – князь Аляксандр падпісаў прывілеі шляхце і магнатам, аб-
межаваўшы свае заканатворчыя правы 

У ХV–ХVІ ст. узвышаецца роля Паны-рады і Вальнага сейма 

1512 г. – уведзены абавязак для павятовай шляхты дасылаць на агуль-
ныя сеймы сваіх прадстаўнікоў 

Вялікі князь (гаспадар): 
• Абарона дзяржавы 
• Ажыццяўленне вышэйшага суда
• Кіраўніцтва адміністрацыйным 
апаратам дзяржавы 

• Ажыццяўленне міжнародных 
стасункаў 

• Заканатворчыя справы 
 
 

Паны-рада: 
• Выбары гаспадара ВКЛ і кан-
троль за яго дзейнасцю 

• Судовыя, заканатворчыя і між-
народныя справы 

• Кіраўніцтва вышэйшымі мяс-
цовымі і дзяржаўнымі органа-
мі кіравання 

• Прызначэнне на вышэйшыя 
дзяржаўныя пасады 

Вальны сейм: 
• Выбары князя; пытанні аб вайне або міры 
• Вызначэнне памераў падаткаў на ваенныя патрэбы 
• Заканатворчасць шляхецкіх дэпутатаў абмяжоўвалася ўхваленнем 
законаў, распрацаваных Паны-радай 

Вышэйшыя органы кіравання і сфера іх кампетэнцыі 
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3.6. Áàðàöüáà ç êðûæàöêàé àãðýñіÿé, íàáåãàìі àðäûíöàў 
і ñóïåðíіöòâà ç Ìàñêîўñêàé äçÿðæàâàé 

 
Асноўныя паняцці: 
Мангола-татары – ваяніўчыя качавыя плямёны, гістарычнай 

радзімай якіх былі стэпы сучаснай Манголіі. 
Крыжакі – нямецкія рыцары, якія ў мэтах распаўсюджвання Хры-

стовай веры ажыццяўлялі заваёўніцкія паходы. 
 

 
 
Ïûòàííі 
1. Выявіце вызначальныя прычыны ўтварэння ВКЛ. 
2. Патлумачце сутнасць вядомых канцэпцый утварэння ВКЛ. 
3. Высветліце прагрэсіўныя рысы магдэбургскага права ў гісторыі 

развіцця беларускага гарадскога права. 
4. Абазначце станоўчыя і адмоўныя вынікі Крэўскай уніі для раз-

віцця ВКЛ. 
5. Прасачыце этапы станаўлення саслоўна-прадстаўнічай парла-

менцкай манархіі ў ВКЛ. 
6. Сфармулюйце прычыны суперніцтва ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай. 

• 1279 г. – князь Трайдзень пера-
мог крыжакоў пад Ашэрадам
(Курляндыя) 

• 1315 г. – князь Віцень абараніў 
Наваградак 

• 1348 г. – бітва на р. Стрэве па-
між крыжакамі і войскамі ВКЛ

• 15 ліпеня 1410 г. – Грунвальд-
ская бітва 

 

• 1362 (1363?) г. – князь Альгерд 
перамог татарскія войскі ў бітве 
на р. Сінія Воды 

• 1399 г. – паражэнне князя Вітаў-
та на р. Ворксле 

• 1506 г. – на р. Лані пад Клецкам 
перамога апалчэння па старшын-
ствам М. Глінскага 

• Першая палова ХVІ ст. – 45 набе-
гаў крымскіх татар на землі ВКЛ

Крыжакі Мангола-татары 

• 1368, 1370, 1372 гг. – тры паходы князя Альгерда на Маскву 
• З 1480 г. Маскоўскае княства пазіцыяніруе сабе ва ўсходнеславян-
скім свеце як пераемніца праваслаўнай Візантыі і Кіеўскай Русі 

• У выніку войн з Маскоўскай дзяржавай у першай палове ХVІ ст. 
ВКЛ страціла чвэрць тэрыторыі 

Маскоўская дзяржава 
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4. ÔÀÐÌІÐÀÂÀÍÍÅ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÃÀ ÝÒÍÀÑÓ 
І ßÃÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ў ÏÅÐÛßÄ ÑßÐÝÄÍßÂÅ××À 

 
4.1. Усходнеславянскі этнічны падмурак ВКЛ.  
4.2. Эканамічныя і палітычныя фактары кансалідацыі беларускага эт-

насу (народнасці). 
4.3. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага народа, яго саманазвы. 
4.4. Духоўнае жыццё балтаў і ўсходніх славян у эпоху Ранняга Сярэдня-

вечча.  
4.5. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджванне пісьменнасці. 
4.6. Развіццё духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ і яго асаб-

лівасці. Ідэі еўрапейскага Рэнесансу і выбітныя дзеячы беларускага Ад-
раджэння. 
 

4.1. Óñõîäíåñëàâÿíñêі ýòíі÷íû ïàäìóðàê ÂÊË 
 
Асноўныя паняцці: 
Этнас (з грэч. ἔθνος – племя, народ) – этнічная супольнасць 

людзей, аб’яднаная пэўнай тэрыторыяй, агульнымі марфалагічнымі, 
культурнымі, псіхічнымі, грамадскімі рысамі. 

 

 
 

4.2. Ýêàíàìі÷íûÿ і ïàëіòû÷íûÿ ôàêòàðû êàíñàëіäàöûі 
áåëàðóñêàãà ýòíàñó (íàðîäíàñöі) 

 
Асноўныя паняцці: 
Народнасць – моўная, тэрытарыяльная, эканамічная і культурная 

супольнасць людзей рабаўладальніцкай і феадальнай эпох. 

Вялікае княства Літоўскае –  
поліэтнічная дзяржава 

беларусы літоўцы 

украінцы рускія 

татары яўрэі 

латышы палякі «дзеканне» 

«цеканне» «аканне» 

цвёрдае «р», «яканне» 

прыстаўныя гукі 

Асаблівасці  
старабеларускай мовы 
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4.3. Àñíîўíûÿ êàíöýïöûі ïàõîäæàííÿ 
áåëàðóñêàãà íàðîäà, ÿãî ñàìàíàçâû 

 
Асноўныя паняцці:  
Этнагенез – працэс фарміравання этнічнай супольнасці. 
 

 

«Фінская» – аўтар І. Ласкоў. Продкі беларусаў – славяне і фіны, 
пра што сведчаць гідронімы на Беларусі фінскага паходжання 

«Балцкая» – аўтар В. Сядоў. Беларусы – балты, як пацвярджэн-
не балцкія гідронімы і тапонімы 

«Крывіцка-дрыгавіцка-радзіміцкая» – аўтар У. Пічэта. Беларусы 
ў моўнай і матэрыяльнай культуры шмат запазычалі ад крывічоў, 
дрыгавічоў і радзімічаў 

«Старажытнаруская» – аўтар Я. Карнейчык. Беларусы – частка 
старажытнарускай народнасці. Кіеўская Русь – «маці» рускіх, 
украінцаў і беларусаў 

«Вялікаруская» і «польская» – аўтары А. Сабалеўскі і А. Рыпін-
скі. Беларусы – гэта рускі або польскі этнас адпаведна 

Аўтар М. Піліпенка. Этапы этнагенезу: 1. Асіміляцыя славяна-
мі балтаў – узнікаюць крывічы, дрыгавічы і радзімічы. 2. Кан-
салідацыя насельніцтва ў славянскую этнічную супольнасць. 
3. Да сярэдзіны XVI ст. узнікае беларускі этнас 

Канцэпцыі паходжання беларускага народа 

Фактары кансалідацыі беларускага этнасу 

Народнае адзенне Літаратурныя творы 

Абрады, песні, танцы Матэрыяльная культура 

Агульная мова Агульная гісторыя 
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4.4. Äóõîўíàå æûööё áàëòàў і ўñõîäíіõ ñëàâÿí 
ó ýïîõó Ðàííÿãà Ñÿðýäíÿâå÷÷à 

 
Асноўныя паняцці: 
Язычніцтва – тэрмін, які абазначае старажытныя вераванні і куль-

ты, заснаваныя на шматлікасці багоў, веры ў продкаў і інш. 
 

 

Пярун – узначальвае іерархію багоў, бог маланкі 

Дажбог – бог сонца, часу выспявання ўраджаю 

Сымаргл – бог насення, парасткаў і каранёў раслін 

Вялес – бог хатняй жывёлы, апякун статкаў, паляўнічых 

Сварог – уладар верхняга яруса неба 

Мокаш – старажытная багіня зямлі, маці ўраджаю  

Ярыла – бог веснавой урадлівасці і плоднасці жывёлы 

Язычніцкі пантэон насельніцтва беларускіх зямель 
Ранняга Сярэднявечча 

Насельніцтва Беларусі насіла белае адзенне 

Светлапігментаваны і светлавокавы антрапалагічны тып жыхароў 

Свабодная ад татара-мангольскага іга 

Праваслаўная – чыстая ад язычніцтва 

Распаўсюджванне ў тапаніміцы назваў «белае» 

Атаясамліваецца з прыгажосцю зямлі, мноствам снегу  

Асноўныя версіі паходжання саманазвы «беларусы» 
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4.5. Ïðûíÿööå õðûñöіÿíñòâà 
і ðàñïàўñþäæâàííå ïіñüìåííàñöі 

 
Асноўныя паняцці: 
Хрысціянства – сусветная рэлігія, у аснове якой вера ў Хрыста; 

мае тры адгалінаванні – праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства. 
 

 
 

 
 

 

Распаўсюджванне пісьменнасці і асветы 

Пашырэнне міжнародных сувязяў з заходнееўрапейскімі краінамі, 
Візантыяй 

Дзяржаўнаўтваральныя працэсы  

Прычыны прыняцця хрысціянства (988 г.) 

Асаблівасці прыняцця хрысціянства на Беларусі 

Распаўсюджавалася павольна, без насілля (акрамя г. Турава) 

Працяглы час мірна суіснавалі язычніцтва і хрысціянства 

Еўфрасіння Полацкая 
(каля 1110–1173 гг.) 

• Перапісвала і перакладала кнігі 
• Адкрывала школы для дзяцей 
• Заснавала Спаскую царкву 
• Ініцыятар стварэння святыні Беларусі –
шасціканцовага крыжа 

Кірыла Тураўскі 
(каля 1130–1182 гг.) 

Епіскап, пісьменнік, прапаведнік, май-
стра аратарскай прозы 

Кліменцій Смаляціч 
(?–1164 г.) 

Кніжнік, філосаф, абаронца маральнасці 
ў асобе 

Аўрамій Смаленскі 
(ХІІ ст.) 

Царкоўны прапаведнік, кніжнік, абарон-
ца асветы 

Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі Ранняга Сярэднявечча 
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4.6. Ðàçâіööё äóõîўíàé êóëüòóðû áåëàðóñêіõ çÿìåëü 
ó ÂÊË і ÿãî àñàáëіâàñöі. Іäýі åўðàïåéñêàãà Ðýíåñàíñó 

і âûáіòíûÿ äçåÿ÷û áåëàðóñêàãà Àäðàäæýííÿ 
 
Асноўныя паняцці: 
Адраджэнне (з франц. renaissance – аднаўленне) – эпоха ў развіц-

ці духоўнай культуры Еўропы, якая характарызуецца ўздымам свец-
кай навукі, мастацтва, станаўленнем нацыянальнай мовы, літаратуры і 
нацыянальнай самасвядомасці, гуманістычным светапоглядам. 
 

 
 

Ïûòàííі 
1. Пазначце вызначальныя фактары кансалідацыі беларускага эт-

насу і ролю ўсходнеславянскага элемента. 
2. Высветліце, якая з канцэпцый паходжання беларускага народа 

з’яўляецца найбольш пераканаўчай, і патлумачце свой выбар. 
3. Раскрыйце асноўныя рысы духоўнага жыцця балтаў і ўсходніх 

славян у эпоху Ранняга Сярэднявечча.  
4. Вызначце ролю хрысціянства ў распаўсюджванні пісьменнасці  

і асветы на Беларусі. 
5. Патлумачце, па якіх прычынах язычніцтва і хрысціянства пра-

цягвалі мірна суіснаваць на Беларусі да пачатку ХІІІ ст. 
6. Абазначце прычыны, па якіх ідэі еўрапейскага Адраджэння на 

Беларусі набылі шырокую папулярнасць. 

А
др
ад
ж
эн
не

 с
ад
зе
йн
іч
ал
а 

Стварэнню пратэстанцкіх абшчын, друкарняў, школ, 
шпіталяў  

Фарміраванню грамадзянскай самасвядомасці 

Пранікненню і распаўсюджванню гуманістычных, 
рэнесансных ідэй 

Духоўнаму жыццю ў ВКЛ, росквіту навукі, культу-
ры і асветы 

Шырокаму ўключэнню ВКЛ у еўрапейскі гістарыч-
ны працэс, пашырэнню міжнародных сувязяў 

Дзеячы Адраджэння на Беларусі: Ф. Скарына, С. Будны, В. Цяпінскі 

А
ра
дж

эн
не
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ды

гр
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а 
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ры
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К
Л
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5. ÏÀËІÒÛ×ÍÀÅ, ÑÀÖÛßËÜÍÀ-ÝÊÀÍÀÌІ×ÍÀÅ 
І ÄÓÕÎЎÍÀ-ÊÓËÜÒÓÐÍÀÅ ÑÒÀÍÎÂІØ×À 

ÁÅËÀÐÓÑÊІÕ ÇßÌÅËÜ Ó ÑÊËÀÄÇÅ ÐÝ×Û ÏÀÑÏÀËІÒÀÉ 
 

5.1. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай. Статут ВКЛ 1588 г.  
5.2. Працэс сацыяльнай і палітычнай кансалідацыі прывілеяваных 

саслоўяў. 
5.3. Вынікі аграрнай рэформы 1557 г. Эканамічнае і юрыдычнае стано-

вішча сялян.  
5.4. Развіццё гарадоў: рамяство, мануфактурная вытворчасць і гандаль. 

 
5.1. Ëþáëіíñêàÿ óíіÿ і ўòâàðýííå Ðý÷û Ïàñïàëіòàé. 

Ñòàòóò ÂÊË 1588 ã. 
 

Асноўныя паняцці: 
Інкарпарацыя (з лац. incorporatio – уключэнне) – працэс палітыч-

нага, эканамічнага паглынання адной дзяржавай другой. 
Рэч Паспалітая (з польск. rzecz pospolita – рэспубліка, агульная 

дзяржава, агульная справа) – федэратыўная дзяржава, заснаваная ў 1569 г. 
 

 

Прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай (РП) 

У
ну
тр
ан
ы
я 

Зн
еш

ні
я 

Аслабленне ВКЛ у выніку бесперапынных войнаў з Маскоў-
скай дзяржавай (Лівонская вайна) і набегаў крымскіх татар 

Імкненне шляхты ВКЛ праз саюз з Польшчай атрымаць «за-
латыя шляхецкія вольнасці», як і ў суседняй дзяржаве 

Польскіх паноў вабілі новыя землі, пасады на Усходзе 

Шляхта Каралеўства Польскага мусіла падначаліць ВКЛ 

Экспансія каталіцызму на Усход 

Супярэчнасці ў ВКЛ паміж магнатамі і шляхтай 

ВКЛ мела гісторыю саюзніцкіх адносін з Польшчай 
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5.2. Ïðàöýñ ñàöûÿëüíàé і ïàëіòû÷íàé êàíñàëіäàöûі 
ïðûâіëåÿâàíûõ ñàñëîўÿў 

 
Асноўныя паняцці: 
Шляхта (з ням. slachta – род, парода) – прывілеяванае саслоўе ў 

Беларусі, Літве, Польшчы, Украіне ў XIII – пачатку XX ст. 
Мяшчане (з польск. mieszczanin – гараджанін) – гарадское падат-

ковае саслоўе ў ВКЛ і Расіі. 

Рэч Паспалітая 

Кароль польскі і вялікі князь 
літоўскі адначасова 

Сенат, «Пасольская ізба» 

Знешняя палітыка, мяжа і інш.  

 

Адміністрацыйны апарат 
 

Заканадаўства, суд 

Мова, тытул і пячатка 

Польскія феадалы атрымалі права набываць маёнткі ў ВКЛ 

Агульнае Асобнае  
Ба
ра
ць
ба

 за
 н
ез
ал
еж

на
сц
ь 
В
К
Л

 

Да пачатку ХVІІ ст. у ВКЛ працягваў збірацца Вальны сейм 

1581 г. – заснаваны Галоўны Літоўскі Трыбунал  

 

15
88

 г
. 

ІІ
І С

та
ту
т 
В
К
Л

 
 

• Люблінская унія не згадваецца 
• Насуперак рашэнням 1569 г., у княстве заба-
ранялася прадаваць маёнткі іншаземцам (у тым 
ліку палякам) 
• Дзяржаўныя пасады мелі права займаць вы-
ключна ўраджэнцы ВКЛ 
• У Статуце замацавана норма, згодна з якой 
гаспадар нёс адказнасць за захаванне тэрыта-
рыяльнай адзінасці дзяржавы 

У 1673 г. сейм РП прыняў пастанову аб скліканні кожнага 
трэцяга агульнага заканадаўчага органа ў Гародні 
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5.3. Âûíіêі àãðàðíàé ðýôîðìû 1557 ã. 
Ýêàíàìі÷íàå і þðûäû÷íàå ñòàíîâіø÷à ñÿëÿí 

 
Асноўныя паняцці: 
Валока – адзінка абкладання сялян павіннасцямі, зямельная мера, 

роўная 21,36 га.  
 

 

Па ІІІ Статуце ВКЛ 1588 г. насельніцтва ВКЛ 

Шляхта Духавенства Мяшчане «Простыя людзі» 

Магнаты – Алелькавічы, Валовічы, Гальшанскія і інш., якім 
належалі латыфундыі (не менш за 1000 сялянскіх дымоў), 
займалі дзяржаўныя або прыдворныя пасады 

Шляхта – валодаючая «добрым іменем». У ХVІ ст. належа-
ла ад 21 да 500 дымоў (48,4% сялянскіх гаспадарак).  
Займалі другарадныя пасады ў дзяржаўным апараце, былі 
ў васальнай залежнасці ад князёў і паноў 

Служылая шляхта – панцырныя і путныя баяры, зямяне, 
васальна залежныя ад феадала, за службу вялікаму князю 
або магнату атрымоўвалі невялікі надзел зямлі і працавалі 
на ім, займалі ніжэйшыя пасады 

У
 за
ле
ж
на
сц
і а
д 
ра
да
ві
та
сц
і, 

зе
мл

еў
ла
да
нн
я,

 за
йм

ае
ма
й 
па
са
ды

  

Прычыны рэформы Задачы рэформы 

• Рост выдаткаў вялікакняжац-
кага двара 
• Урбанізацыя ў Еўропе і паве-
лічэнне попыту на сельскагас-
падарчую прадукцыю 

В
ы
ні
кі

 • Рост даходаў казны і дзяржавы 
• Развіццё гандлю, таварна-грашовых адносін 
• Разбурэнне сялянскай абшчыны 
• Запрыгоньванне дзяржаўных сялян 
• Усталяванне фальваркава-паншчыннай сістэмы 

• Стварэнне фальваркава-барш-
чыннай сістэмы 
• Упарадкаванне землеўладка-
вання і падаткаабкладання, па-
вышэнне прыбытковасці 
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5.4. Ðàçâіööё ãàðàäîў: 
ðàìÿñòâî, ìàíóôàêòóðíàÿ âûòâîð÷àñöü і ãàíäàëü 

 
Асноўныя паняцці: 
Мануфактура – прадпрыемствы перыяду позняга феадалізму і ка-

піталізму, на якіх працавалі наёмныя працоўныя і майстры, выкары-
стоўваліся механiчныя прылады працы і ўкараняўся падзел працы. 
 

 
  

Ïûòàííі 
1. Высветліце прыкметы самастойнасці ВКЛ у складзе РП.  
2. Раскрыйце ролю магнатаў у палітычным развіцці ВКЛ. 
3.  Абазначце прычыны і характар сялянскіх выступленняў XVIII ст. 
4.  Вызначце асаблівасці разгортвання мануфактурнай вытворчасці. 
5. Сфармулюйце прычыны росту рамесніцкай вытворчасці на Бе-

ларусі ў другой палове XVIII ст. 

Прычыны 
паўстанняў 

Сялянскія паўстанні 
ХVIII ст. 

Крычаўскае 1740–1744 гг. 
на чале з В. Вашчылай 

Прычыны 
паражэння 

 

Вынікі 
 

Цяжкія павін-
насці; гвалт 
арэндатараў 
 

Стыхійнасць, 
непаслядоў-
насць, дрэн-
нае ўзбраенне 
 

На некато-
ры час па-
лепшылася 
палажэнне 
сялян 

Паўстанне на Каменшчы-
не 1754–1756 гг. 

Першыя мануфактуры на Беларусі 

Мяст. Налібокі Стаўбцоўскага 
павета 

Урэцкi шкляны завод у Слуцкiм 
павеце 

Маёнтак Вiшнёва Ашмянскага 
павета 

 

Крышталёвы посуд i люстры 
 

 

Фаянсавы посуд 
 

 

Крышталёвы посуд i люстры 
 

 

Прамысловая апрацоўка жалеза
 

Мяст. Свержань Стаўбцоўскага 
павета 
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6. ÐÝËІÃІß І ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀ ÁÅËÀÐÓÑÊІÕ ÇÅÌËßÕ. 
ÁÅËÀÐÓÑÜ Ó ÂÎÉÍÀÕ ÕVІІ–ÕVІІІ ÑÒÑÒ. 

ÊÐÛÇІÑ ÐÝ×Û ÏÀÑÏÀËІÒÀÉ І ßÅ ÏÀÄÇÅËÛ 
 
6.1. Рэфармацыя і контррэфармацыя.  
6.2. Брэсцкая царкоўная унія 1596 г. 
6.3. Беларусь у войнах (ХVІІ–ХVІІІ стст.).  
6.4. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы. 
 

6.1. Ðýôàðìàöûÿ і êîíòððýôàðìàöûÿ 
 
Асноўныя паняцці: 
Рэфармацыя (з лац. reformation – пераўтварэнне) – шырокі гра-

мадска-палітычны і ідэалагічны рух, узнік у пачатку XVI ст. у Еўропе 
з мэтай паслабіць грамадска-палітычную, эканамічную ўладу каталіц-
кай царквы і асабіста Папы Рымскага. 

Контррэфармацыя – рэлігійны-палітычны рух у Еўропе ў дру-
гой палове ХVI–ХVII стст. на чале з папствам, накіраваны супраць 
Рэфармацыі. 

Кадыфікацыя (з лац. codificatio – збор законаў) – упарадкаванне 
нарматыўных актаў, сістэматызацыя прававых нормаў. 

 

 

П
ры

чы
ны

 Р
эф
ар
ма
цы

і 

1. Рост гарадоў і мястэчак, 
зараджэнне і развіццё бур-
жуазіі 
2. Павелічэнне грамадска-
палітычнай актыўнасці са-
цыяльных слаёў 
 
 

1. Абвастрэнне супярэч-
насцяў сярод пануючага 
класа 
2. Супрацьпастаўленне 
феадальнай рымска-ка-
таліцкай царкве больш 
дэмакратычнай і таннай 
царквы 

1. Значныя змены ў гра-
мадска-палітычным і ду-
хоўным жыцці 
2. Эвалюцыя манархіі ў 
саслоўна-прадстаўнічую 
парламенцкага тыпу 
3. Кадыфікацыя закана-
даўства ВКЛ 

1. Гаспадарчы ўздым 
2. Рост таварна-грашовых 
адносін 
3. Развіццё фальваркай 
эканомікі 
4. Умацаванне гарадскога 
самакіравання 
 С

пр
ы
ял
а 
ра
зг
ор
тв
ан
ню

 Р
эф
ар
ма
цы

і ў
 В
К
Л
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Кальвінізм Лютэранства Арыянства 

1. Святара абіраюць вер-
нікі паствы 
2. Набажэнства на род-
най мове 
3. Галоўнае ў набажэн-
стве – Біблія і споведзі 
4. Танная царква. Пры-
хільнік – М. Радзівіл 
Чорны 
 

1. Вернікі роўныя пе-
рад Богам 
2. Выратаванне асабі-
стай верай 
3. Адмаўленне манас-
тва і непрызнанне цэ-
лібата 
4. Скасаванне каталіц-
кай іерархіі 
 

Асноўныя плыні пратэстантызму, распаўсюджаныя на Беларусі 

1. Адмаўленне тры-
адзінства Бога 
2. Ісус – просты ча-
лавек 
Памяркоўная (рэ-
фармаванне грамад-
ства) – С. Будны 
Радыкальная (усе-
агульная роўнасць) –
П. Чаховец 

Палемічная літаратура, асветніцкая і дабрачын-
ная дзейнасць Сродкі 

барацьбы 

Асноўныя 
праваднікі Каталіцкія ўстановы – кляштары, іезуіцкія кале-

гіумы, шпіталі – 17 мужчынскіх каталіцкіх ма-
наскіх ордэноў і 7 жаночых 

А
са
бл
ів
ас
ці

 
ко
нт
рр
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цы

і  
ў 
В
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Актыўныя дзеячы – Пётр Скарга, Франц Сун’ер, 
Станіслаў Влошак 

 Не ліквідавалася шматканфесійнасць у ВКЛ 

Пераважалі мірныя сродкі барацьбы з рэфармацыяй 

Не заснавана нацыянальная пратэстанцкая царква 

Спаленне пратэстанцкай літаратуры, інквізіцыя 

 Асноўная частка феадалаў перайшла ў каталіцтва 

Контррэфармацыя на Беларусі 
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6.2. Áðýñöêàÿ öàðêîўíàÿ óíіÿ 1596 ã. 
 
Асноўныя паняцці: 
Уніяцтва – царкоўная плынь, заснаваная на аб’яднанні розных хры-

сціянскіх цэркваў з рымска-каталіцкай царквой на ўмовах прызнання 
вяршынства Папы Рымскага пры захаванні традыцыйнага культу. 

 

 

Спыніць падзел на праваслаўных і каталікоў 

Верхавенства Папы Рымскага 

У
мо

вы
 у
ні
і 

Вывесці вернікаў з апекі Маскоўскай праваслаўнай патрыярхіі 

Грамадская, рэлігійная кансалідацыя падданых РП 

Захаванне моўнай, культурнай ідэнтычнасці 

Задачы Брэсцкай царкоўнай уніі 

Захаванне абрадаў богаслужэння грэка-праваслаўнай царквы 

Роўнасць уніяцкіх і каталіцкіх святароў 

Уніяцкія святары маглі мець свае сем’і 

Да 1795 г. большасць насельніцтва Беларусі падзяляла ўніяцтва 

Цэнтр захавання культурных і моўных традыцый беларусаў (ас-
ветніцкая дзейнасць ордэна базыльянаў) 

Бар’ер каталіцызму і паланізацыі беларускага гораду і вёскі 

Напачатку грамадства ўспрымала ўніяцтва неадназначна, ад-
бываліся хваляванні праваслаўных вернікаў у шэрагу гарадоў –  
Віцебску, Магілёве і інш. 

Вынікі і значэнне Брэсцкай царкоўнай уніі 
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6.3. Áåëàðóñü ó âîéíàõ (ÕVІІ–ÕVІІІ ñòñò.) 
 

Асноўныя паняцці: 
«Прысяжная шляхта» – шляхта, якая прысягала рускаму цару 

Аляксею Міхайлавічу і ўступала ў асобныя атрады. 
 

 

Вайна Маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.) 

• Мсціслаўскі падкаморы Пётр Вяжэвіч у звароце да 
Маскоўскага цара Аляксея Міхайлавіча не ўзгадаў 
тытул «повелителя всея России» 
• Абарона праваслаўных вернікаў 
• Беларускія землі – спадчына Маскоўскага царства П

ад
ст
ав
ы

 

• Далучэнне беларускіх і ўкраінскіх зямель да Расіі 
• Атрыманне выхаду да Балтыйскага мора Прычыны 

• Напачатку лета 1654 г. тры рускія арміі агульнай 
колькасцю каля 80 тыс. чалавек рушылі на РП 
• За 1654–1655 гг. заняты Мсціслаў, Магілёў, Віцебск 
і Вільня 
• 1657–1660 гг. – рост партызанскіх атрадаў «шышы» 
супраць маскоўскіх войскаў 
• У 1660–1661 гг. – перамогі войскаў ВКЛ і Польшчы 
пад кіраўніцтвам П. Сапегі і С. Чарнецкага: вызвале-
ны Мінск, Вільня 
• З лютага 1661 г. супраць рускіх гарнізонаў паўсталі 
жыхары Магілёва, Себежа, Гомеля і інш. 

Насельніцтва скарацілася ў 2 разы 

Х
од

 в
ай
ны

 

Умовы Андрусаўскага 
перамір’я 

30 студзеня 1667 г. 

Перамір’е на 13,5 гадоў 
Да Расіі адышлі:  
• Смаленск і Северская зямля з Чарнігавам 
і Старадубам  
• Левабярэжная Украіна, а Кіеў на 2 гады 

 
Вынікі для Беларусі 

 Спусташэнне краю 
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6.4. Ïàëіòû÷íû êðûçіñ Ðý÷û Ïàñïàëіòàé 
і ÿå ïàäçåëû 

 
Асноўныя паняцці: 
Дысідэнты – асобы, погляды якіх істотным чынам разыходзяцца з 

парадкамі, усталяванымі ў краіне, і таму падвяргаюцца праследаванню. 
Канстытуцыя – асноўны закон краіны, нарматыўна-прававы акт.  
Канфедэрацыя (з лац. confederatio – аб’яднанне) – часовы палітыч-

ны саслоўны саюз для дасягнення пэўнай мэты. 
 

 

Паўночная вайна на Беларусі 

Барацьба за Балтыйскае ўзбярэжжа 

Данія, Расія, Рэч Паспалітая, Саксонія, Швецыя 

• Галоўная арэна баявых дзеянняў – Беларусь 
(бітва пад в. Лясная) 
• Сапегі падтрымалі Карла ХІІ і ў 1704 г. абралі 
каралём Станіслава Ляшчынскага 
• Фрыдрых Аўгуст ІІ Моцны, кароль Рэчы Пас-
палітай, падтрымаў Пятра І 

Загінуў кожны трэці жыхар, спусташэнне краю 

Прычыны 

Удзельнікі 

РП ў вайне 

На Беларусі 

Фактары паглыблення 
крызісу ў РП 

• Выбары караля і абме-
жаванне яго ўлады 

• Права на канфедэрацыі  
• «Ліберум вета» 
• Свавольства магнатаў 
• Існаванне «дысідэнц-
кага пытання» 

• Умяшальніцтва сусед-
ніх дзяржаў 

Безуладдзе, умя-
шальніцтва су-
седзяў: Аўстрыі, 
Прусіі і Расіі.
Першыя падзе-
лы РП 

Мерапрыемствы 
для захавання РП 

• У 1773 г. створана 
Адукацыйная камісія 

• Дзейнасць Чатырох-
гадовага сейма 

• Прыняцце Кансты-
туцыі 3 мая 1791 г. і 
правядзенне рэфор-
маў у дзяржаве 
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Дзяржавы-удзельнікі трох падзелаў Рэчы Паспалітай 

 

Дзяржавы 1772 г. 1793 г. 1795 г. 

Аўстрыя Поўдзень Польшчы,
Галіцыя 

Не прымала ўдзел Паўднёвая і цэн-
тральная Польшча

Прусія Паўночна-заходняя 
частка Польшчы 

Вялікапольшча, 
Мазовія, Гданьск 
і Торунь 

Мазовія, Літва да 
р. Нёмана 

Расія Інфлянцкае ваявод-
ства, вялікая частка 
Полацкага і Віцеб-
скага ваяводстваў, 
Мсціслаўскае вая-
водства і Рагачоўскі
павет 

Цэнтральная част-
ка Беларусі па лі-
ніі Друя – Пінск, 
Заходняя частка 
Украіны і Падоліі

Заходняя частка 
Беларусі, Літва,
Курляндыя, част-
ка Валыні 

 
Ïûòàííі 

1. Пазначце асаблівасці ажыццяўлення Рэфармацыі на Беларусі. 
2. Выявіце прычыны падтрымкі правячымі коламі грамадства ВКЛ 

рэфармацыйнага руху. 
3. Высветліце прычыны згортвання Рэфармацыі і актывізацыі ка-

таліцкай царквы. 
4. Раскрыйце ролю іезутаў у развіцці сістэмы асветы на Беларусі. 
5. Сфармулюйце прычыны, па якіх насельніцтва Беларусі на па-

чатковым этапе адмоўна аднеслася да ўніяцтва. 
6. Патлумачце кола пытанняў, якія выклікалі напружаныя адносі-

ны паміж Расіяй і РП у ХVII ст. 
7. Вызначце прычыны, кола ўдзельнікаў Паўночнай вайны і яе 

вынікі для Беларусі. 
8. Раскрыйце фактары, якія спрыялі паглыбленню крызісу РП. 
9. Сфармулюйце задачы Канстытуцыі 3 мая 1791 г. у працэсе 

рэфармавання дзяржаўнага ладу РП. 
10. Пакажыце асаблівасці развіцця паўстання 1795 г. на чале з 

Т. Касцюшкай і Я. Ясінскім. 
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7. ÏÀËІÒÛ×ÍÀÅ  І ÑÀÖÛßËÜÍÀ-ÝÊÀÍÀÌІ×ÍÀÅ 
ÐÀÇÂІÖÖЁ ÁÅËÀÐÓÑІ Ў ÑÊËÀÄÇÅ ÐÀÑІÉÑÊÀÉ ІÌÏÅÐÛІ 

Ў ÊÀÍÖÛ ÕVІІІ – ÏÅÐØÀÉ ÏÀËÎÂÅ ÕІÕ ÑÒ. 
 

7.1. Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя на Беларусі пасля яе да-
лучэння да Расійскай імперыі.  

7.2. Грамадска-палітычнае жыццё ў першай палове ХІХ ст. 
7.3. Развіццё сельскай гаспадаркі, прамысловасці і гандлю. Рэформа 

П. Кісялёва.  
 

7.1. Àñíîўíûÿ íàïðàìêі ïàëіòûêі ñàìàäçÿðæàўÿ íà Áåëàðóñі 
ïàñëÿ ÿå äàëó÷ýííÿ äà Ðàñіéñêàé іìïåðûі 

 
Асноўныя паняцці: 
Самаўладдзе – форма праўлення ў Расіі з абсалютнай уладай ма-

нарха і пануючым становішчам арыстакратыі. 
 

 

Насельніцтва 

Магнаты Пазбаўлены права ўтрымліваць свае войскі 

Шляхта Атрымала правы расійскага дваранства 

Гараджане У гарадах скасоўвалася магдэбурскае права, ства-
раліся гарадскія думы пад старшынствам галавы 

Прыгонныя 
сяляне 

На вёсцы ўведзена рэкрутчына; часова паніжаны 
дзяржаўныя падаткі; раздача зямель з прыгонны-
мі сялянамі рускім памешчыкам 

Яўрэі 
З 1794 г. уведзена «мяжа яўрэйскай аселасці» – 
яўрэям Расіі дазвалялася пражываць выключна ў 
гарадах беларускіх і ўкраінскіх губерняў 

Ужыванне ў афіцыйным справаводстве тэр-
мінаў «Літва» і «Беларусь» 
Замест ваяводстваў і паветаў уведзены расій-
скі падзел на губерні, паветы і воласці 

Прыведзена да прысягі 

 
 
 

Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны 
падзел 
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7.2. Ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàå æûööё 
ў ïåðøàé ïàëîâå ÕІÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
Нацыянальна-культурная аўтаномія – форма нацыянальна-куль-

турнага самавызначэння нацыі з арганізацыяй грамадскіх структур, 
асветніцкіх і адукацыйных устаноў.  

 

 
 
Дата Назва таварыства Удзельнікі Накірункі дзейнасці 

1817 г. «Філаматы» (аматары 
навук) 

А. Міцкевіч,
Т. Зан, 
Ю. Яжоўскі 

1. Культурна-асветніцкія
2. Барацьба за аднаўлен-
не Рэчы Паспалітай 

1820–
1823 гг. 

«Філарэты» (аматары 
дабрадзейнасці) 

Т. Зан, 
М. Рукевіч 

1. Абарона ідэй духоў-
нага выхавання моладзі  
2. Папулярызацыя ідэй 
свабоды і роўнасці 

20-я гг. 
ХІХ ст. 

Паўночнае і Паўднё-
вае таварыствы (дзе-
кабрысты) 

М. Мураўёў,
П. Пестэль 

1. Знішчэнне самаўлад-
дзя і феадалізму 
2. Федэратыўны лад без 
нацыянальна-культурнай 
аўтаноміі беларусаў 

1825 г. «Ваенныя сябры» М. Рукевіч, 
А. Велегін 

Знішчэнне самаўладдзя і 
феадальных перажыткаў

1836–
1839 гг. 

«Дэмакратычнае тава-
рыства» 

Ф. Савіч 1. Нацыянальнае, рэлігій-
нае равенства народаў 
2. Вызваленне сялян ад 
прыгону і надзяленне іх 
зямлёй 

Падзелы Рэчы Паспалітай 

Французская рэвалюцыя, руская кампанія ў Францыі 1814 г. 

Разлажэнне феадалізму, капіталістычныя элементы 

Прычыны актывізацыі грамадска-палітычнага жыцця 
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7.3. Ðàçâіööё ñåëüñêàé ãàñïàäàðêі, ïðàìûñëîâàñöі і ãàíäëþ. 
Ðýôîðìà Ï. Êіñÿëёâà 

 
Асноўныя паняцці: 
Капіталізм – грамадскі, эканамічны лад, для якога характэрны 

прыватная ўласнасць на сродкі вытворчасці, выкарастанне вольнана-
ёмнай рабочай сілы, таварна-грашовыя адносіны. 

Люстрацыя – апісанне дзяржаўных уладанняў з мэтай сялянскага 
земле- і падаткаўпарадкавання. 
 

 
 

 

Рэформа кіравання 
дзяржаўнымі сяля-
намі 1839 г. 

Рэформы ў сельскай гаспадарцы першай паловы ХІХ ст. 

Інвентарная рэформа 
1844 г. 

• Рэформа кіравання дзяржаўнай вёскай 
• «Папячыцельская» палітыка (медыцына, 
асвета, адукацыя) 
• «Люстрацыі дзяржаўных маёмасцяў» 

• Складанне абавязковых інвентароў па-
мешчыцкіх маёнткаў  
• Удакладненне інвентароў зменшыла па-
віннасці сялян 

Указ  аб  «вольных 
хлебапашцах» 1803 г. 

Памешчыкі маглі адпускаць прыгонных з 
зямлёй за вялізны выкуп з абавязкам ад-
бываць ранейшыя павіннасці  

Павелічэнне канфліктаў паміж сялянамі і памешчыкамі 
(патравы, захопы, спальванне маёнткаў і інш.) 

Значна ўзрасла колькасць сялян, якія засталіся без зямлі 
і разарыліся  

• Непадначальванне органам улады 
• Адмова ад выканання павіннасцяў 
• Уцёкі ад памешчыкаў і падача скаргаў 

Формы 
сялянскага 

руху 

П
ры

км
ет
ы

 к
ры

зі
су

 
фе
ад
ал
із
му

 

Значнае паніжэнне даходнасці памешчыцкіх і сялянскіх 
гаспадарак 
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Ïûòàííі 
1. Пазначце прынцыпы, на якіх будавалася палітыка царскага ўрада 

на далучаных беларускіх тэрыторыях. 
2. Абазначце новыя адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, ство-

раныя на Беларусі. 
3. Патлумачце прычыны, па якіх руская кампанія ў Францыі 1814 г. 

паўплывала на актывізацыю грамадскага руху ў Расіі. 
4. Раскрыйце мэты і задачы, кола супярэчных пытанняў тайных 

таварыстваў, якія дзейнічалі ў Расіі ў першай палове XIX ст. 
5. Высветліце ролю капіталізму ў актывізацыі сялянскага руху. 
6. Выявіце вынікі рэформаў у сельскай гаспадарцы Беларусі пер-

шай паловы ХІХ ст. 
 
 

8. ÑÀÖÛßËÜÍÀ-ÝÊÀÍÀÌІ×ÍÀÅ ÐÀÇÂІÖÖЁ 
ÁÅËÀÐÓÑІ Ў ÑÊËÀÄÇÅ ÐÀÑІÉÑÊÀÉ ІÌÏÅÐÛІ 

Ў ÄÐÓÃÎÉ ÏÀËÎÂÅ ÕІÕ ÑÒ. 
 

8.1. Скасаванне прыгоннага права. Шляхі развіцця капіталістычных адносін. 
8.2. Прамысловы пераварот на Беларусі і яго асаблівасці. Месца экано-

мікі Беларусі ў агульнарасійскім рынку. 
8.3. Саслоўная структура насельніцтва. 
8.4. Фарміраванне пралетарыяту і буржуазіі. Узнікненне індустрыяль-

нага грамадства. 
 

8.1. Ñêàñàâàííå ïðûãîííàãà ïðàâà. 
Øëÿõі ðàçâіööÿ êàïіòàëіñòû÷íûõ àäíîñіí 

 
Асноўныя паняцці: 
Устаўныя граматы – акты, дзе вызначалі пазямельнае ўпарадка-

ванне і павіннасці сялян на карысць памешчыка, вылічваўся выкуп. 
Часоваабавязаныя – катэгорыя сялян, якія павінны да складання 

ўстаўных грамат выконваць павіннасці на карысць памешчыкаў. 
 

 

Паражэнне ў Крымскай вайне, ваенна-тэхнічная адсталасць 

Антыфеадальны сялянскі рух, крызіс феадалізму, запавольванне 
развіцця капіталізму 

Прычыны скасавання прыгоннага права 
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Памешчыкі прапанавалі вызваліць сялян без зямлі 

Манiфест ад 19 лютага 1861 г.  

Сяляне атрымалі асабістую свабоду з правам выкупу зямлі 

20% сяляне выплочвалі памешчыку, астатнія 80% ім пазычала 
дзяржава на 49 гадоў 

Вынікі аграрнай рэформы 1861 г. 

Пашырэнне выкарыстання воль-
нанаёмнай працы 

Захавалася буйное памешчыцкае 
землеўладанне 

Капіталістычныя адносіны 

Зямля прызнавалася ўласнасцю памешчыкаў  

Урад разумеў небяспечнасць беззямельнага вызвалення сялян 

Памешчык, паклаўшы выкупную суму ў банк – пад 6% га-
давых, мог атрымліваць прыбытак, роўны штогадоваму аб-
року з зямлі, якая перайшла ва ўласнасць селяніна 

Вялікія выкупныя плацяжы 

Цераспалосіца 

«Часоваабавязаны» статус 

Сервітутныя землі 

Адсутнічала сучасная тэхналогія 
апрацоўкі зямлі 

Пераход да таварнай сельскай 
гаспадаркі 

Паскоранае маёмаснае расслаен-
не сялянства 

Спецыялізацыя гаспадаркі 

Інтэграцыя беларускай эканомі-
кі ва ўсерасійскі рынак 

Феадальныя адносіны 

Падрыхтоўчы перыяд 

Сутнасць выкупной аперацыі 
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8.2. Ïðàìûñëîâû ïåðàâàðîò íà Áåëàðóñі і ÿãî àñàáëіâàñöі. 
Ìåñöà ýêàíîìіêі Áåëàðóñі ў àãóëüíàðàñіéñêіì ðûíêó 

 
Асноўныя паняцці: 
Прамысловы пераварот – гэта пераход ад заснаванай на ручной 

працы мануфактуры да машыннай індустрыі. 
Экспарт – вываз тавараў за мяжу. 
Імпарт – увоз тавараў з-за мяжы. 
 

 

Ш
аш

эй
ны

 
Ра
чн
ы

 
Чы

гу
на
чн
ы

 

1862 г. – Пецярбургска-Варшаўская чыгунка 
(праз Гродна) 

1866 г. – Рыжска-Арлоўская (Дзвінск – По-
лацк – Віцебск) 

1871 г. – Маскоўска-Брэсцкая (Смаленск – 
Орша – Баранавічы – Брэст) 

1871–1874 гг. – Любава-Роменская (Вільня – 
Маладзечана – Мінск – Асіповічы – Бабруйск – 
Жлобін) 

1882–1886 гг. – Палескія чыгуначныя дарогі: 
Пінск – Жабінка і Лунінец – Гомель 

• Конка – гарадская чыгуначная дарога з кон-
най цягай, з 10 мая 1892 г. у Мінску 
• Першы трамвай – у Віцебску ў 1898 г. 

Беларусь – ваенны фарпост імперыі, стратэгічны плацдарм прасоў-
вання эканамічных інтарэсаў на заходнееўрапейскі рынак 

• У 1823 г. Брэст – Варшава 
• У 1849 г. Масква – Брэст 
• У 1855 г. Віцебск – Смаленск, Пецярбург – 
Кіеў, Масква – Рыга 

Удасканаленне і будаўніцтва Агінскага, Аўгус-
тоўскага і Днепра-Бугскага каналаў 

Тр
ан
сп
ар
т 
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Першыя капіталі-
стычныя фабрыкі 

1889 г. – першы ток дала электрастанцыя 
ў Добрушы 

1845 г. – Магілёў (мукамольна-крупяная), 
Беліца Гомельскага павета (цукровая)  

Першая электра-
станцыя 

Пінск, Гомель Чыгуначныя майстэрні 

Віцебск Ільнопрадзільная фабрыка «Дзвіна» 

Гродна Тытунёвая фабрыка Шарашэўскага 

Пінск, Мазыр, Баб-
Бабруйск, Барысаў 

Актыўна развівалася дрэваапрацоўчая 
галіна прамысловасці 

Буйнешыя прамысловыя прадпрыемствы другой паловы ХІХ ст. 

У другой палове ХІХ ст. 
у 37 разоў павялічаўся аб’ём фабрычнай прадукцыі 

Гарады і мястэчкі Беларусі 

Развіццё прамысловасці 

Развіццё чыгункі Фактары, якія ўплыва-
лі на хуткі рост бела-
рускіх гарадоў 

Аснова 
беларускіх
гарадоў 

Беларусь – частка ўсерасійскага рынку 

Лён, каноплі, смалу, па-
латно, сукно, гарэлку, 
драўніну і іншыя матэ-
рыялы 

Прамысловыя тавары 
(машыны), збожжа, пша-
ніцу, цукар, каву і інш. 

Беларусь – аграрны рэгіён імперыі і яе рынак збыту тавараў 

У
во
зі
лі

 

В
ы
во
зі
лі
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8.3. Ñàñëîўíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëüíіöòâà 
 
Асноўныя паняцці: 
Саслоўе – грамадская група людзей, прыналежнасць да якой пра-

дугледжвае атрыманне пэўных правоў і абавязкаў. 
Дваранства – вышэйшае прывілеяванае саслоўе ў Расійскай дзяр-

жаве да 1917 г.  
Уніфікацыя саслоўяў – працэс стандартызацыі, прывядзення да 

адзінства ў правах і абавязках. 
 

 

 

Дваранства 
 

 

Духавенства 
 

Саслоўны пачатак пакладзены царызмам 
у аснову мясцовага кіравання і судовай справы 

Прывілеяваныя саслоўі 

Палітыка «разбору 
шляхты» паменшы-
ла колькасць з 5,1 
да 2,4% 
 

Неаднароднае. Функ-
цыі:  рэлігійныя, ідэа-
лагічныя. Іх дзеці ат-
рымоўвалі грамадзян-
скія правы 

Уніфікацыя саслоўяў 

Сяляне 

Гарадскія абывацелі 
і разначынцы 

Ганаровыя грамадзяне. 
Купцы: у 1897 г. 84,5% – 
яўрэі, 10,7% – рускія, 
1,7% – беларусы 
 

Мяшчане Рамеснікі 

Непрывілеяваныя саслоўі 

Казакі Іншародцы 

Вызваленыя ад асабістых падаткаў, рэкруцкай павіннасці, 
цялесных пакаранняў 

Тэндэнцыі 
Працэс разлажэння саслоўяў 
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8.4. Ôàðìіðàâàííå ïðàëåòàðûÿòó і áóðæóàçіі. 
Óçíіêíåííå іíäóñòðûÿëüíàãà ãðàìàäñòâà 

 
Асноўныя паняцці: 
Буржуазія – клас капіталістычнага грамадства, які валодае ўлас-

насцю на сродкі вытворчасці. 
Пралетарыят – новы грамадскі клас, які ўзнікае ў перыяд выс-

пявання капіталізму, асабіста свабодныя людзі, існуючыя за кошт 
продажу сваёй рабочай сілы. 

Наёмная праца – праца па дамоўленасці з працадаўцам, за вы-
кананне якой на працягу вызначанага рабочага часу прадугледжваец-
ца пэўная аплата.  
 

 
 

Ïûòàííі 
1. Патлумачце прычыны ажыццяўлення рэформы 1861 г. на Бела-

русі па асобных правілах. 
2. Вызначце прыкметы прамысловага перавароту на Беларусі і 

галіны першых капіталістычных  прадпрыемстваў. 
3. Высветліце, якія фактары спрыялі развіццю прамысловасці. 
4. Выявіце прычыны ўніфікацыі саслояў у Расіі ў другой палове 

ХІХ ст. і страты дваранствам пануючага становішча. 

К
ры

ні
цы

 
бу
рж

уа
зі
і 

Купецтва і разбагацелыя рамеснікі. 51% фаб-
рык і заводаў належалі яўрэям (а таксама боль-
шасць прыватных газет і крэдытна-фінансавых 
устаноў) 

Сельская буржуазія (перапіс 1897 г.) – 9% усяго 
сялянскага саслоўя У

ся
го

 8
00

 т
ы
с.

 

К
ры

ні
цы

 
пр
ал
ет
ар
ы
ят
у 

• Мяшчане 
• Канец ХІХ – пачатак ХХ ст. – 
у прамысловасці, на чыгунач-
ным транспарце і ў дэпо (пера-
важна беларусы) занята каля 
289,7 тыс. пралетарыяў  

Збяднелыя вяскоўцы і парабкі 

59,9% – яўрэi 
17,1% – беларусы 
10,2% – палякi 
10,1% – рускiя 
2,7% – інш. 
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9. ÐÀÑІÉÑÊІ ØËßÕ 
ÌÀÄÝÐÍІÇÀÖÛІ ÃÐÀÌÀÄÑÒÂÀ 
Ў ÏÐÀÖÝÑÅ ÑÒÀÍÀЎËÅÍÍß 

ІÍÄÓÑÒÐÛßËÜÍÀÉ ÖÛÂІËІÇÀÖÛІ 
(1861 – ëþòû 1917 ã.) 

 
9.1. Буржуазныя рэформы 60–70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення 

на Беларусі. 
9.2. Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самаўладдзя ў беларус-

кіх губернях. 
9.3. Ідэалогія лібералізму, народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух на Бе-

ларусі. Выспяванне нацыянальнай ідэі ў светапоглядзе беларускіх народнікаў. 
9.4. Афармленне агульнарасійскіх і нацыянальных партый.  
9.5. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. Пачатак парламентарызму.  
9.6. Беларускі нацыянальны рух і «Наша Ніва». 
9.7. Аграрная рэформа Сталыпіна i яе ўплыў на гаспадарку Беларусi. 

 
9.1. Áóðæóàçíûÿ ðýôîðìû 60–70-õ ãã. ÕІÕ ñò.: 

àñàáëіâàñöі іõ ïðàâÿäçåííÿ íà Áåëàðóñі 
 
Асноўныя паняцці: 
Рэвалюцыя – карэнны пераварот у сацыяльна-палітычным жыцці, 

пры якім адбываецца звяржэнне старога і ўсталяванне новага дзяржаў-
нага ладу. 

Рэформа – пераўтварэнне, змяненне, перабудова арганізацыі гра-
мадскага-палітычнай, сацыяльна-эканамічнай сферы жыцця пры заха-
ванні асноў існуючага ладу. 

 
Назва 

рэформы 
Прагрэсіўныя 

рысы 
Феадальныя 
перажыткі 

Асаблівасці  
на Беларусі 

Школьная Прынцып усесаслоў-
насці ў адукацыі 

Высокая плата за 
навучанне 

1. Русіфікацыя 
2. Прызначэнне 
настаўнікаў з 
Расіі 

Цэнзурная Свабодная публікацыя 
выданняў без цэнзуры
 

Захавалася цэнзу-
ра для газет і ча-
сопісаў 

На беларускай 
мове забараня-
лася выдаваць 
кнігі 
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Назва 
рэформы 

Прагрэсіўныя 
рысы 

Феадальныя 
перажыткі 

Асаблівасці  
на Беларусі 

Судовая Суд – публічны, не-
залежны ад урада.
Інстытут прысяжных
засядацеляў і пры-
сяжных павераных 
(адвакатаў) 

Частка грамадства
была не падрыхта-
вана да падобных 
прававых навацый

1. Міравыя суддзі
не выбіраліся, а 
прызначаліся 
2. Спіс прысяж-
ных вызначаўся 
ўрадам 

Гарадская 
 

Прынцып абрання
органаў самакірава-
ння – гарадской ду-
мы (гарадскі галава, 
гарадская ўправа) 

Існаванне маёмас-
нага цэнзу 
 

1. Гарадскі гала-
ва прызначаўся 
ўрадам 
2. Абмяжоўваліся 
ў правах яўрэі 

 
9.2. Øëÿõåöêіÿ ïàўñòàííі і іõ óïëûў 

íà ïàëіòûêó ñàìàўëàääçÿ ў áåëàðóñêіõ ãóáåðíÿõ 
 

Асноўныя паняцці: 
Русіфікацыя – комплекс мерапрыемстваў царызму, накіраваных 

на распаўсюджванне рускай нацыянальнай, палітычнай, культурнай 
традыцый. 

 

 

Характар 
паўстанняў 

1830 і 1863 гг. 

Дэмакратычны, супраць тыраніі самаўладдзя 

В
ы
ні
кі

  

Казні, высылка на катаргу, на пасяленне; русіфікацыя 

Зніжэнне выкупных плацяжоў 

Актывізацыя нацыянальна-вызваленчай барацьбы, нацыя-
нальнай самасвядомасці беларусаў 

Вызваленне ад саслоўнага, палітычнага, нацыя-
нальнага прыгнёту народаў Расіі 

Шляхецкі: большасць удзельнікаў – шляхта 
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9.3. Іäýàëîãіÿ ëіáåðàëіçìó, íàðîäíіöêі 
і ñàöûÿë-äýìàêðàòû÷íû ðóõ íà Áåëàðóñі. 

Âûñïÿâàííå íàöûÿíàëüíàé іäýі 
ў ñâåòàïîãëÿäçå áåëàðóñêіõ íàðîäíіêàў 

 
Асноўныя паняцці: 
Ідэалогія – сістэма прававых, палітычных, маральных, філасофскіх, 

рэлігійных, мастацкіх поглядаў і ідэй, якія належаць асобе ці групе 
людзей, палітычным партыям.  

Сацыялізм – ідэйна-палітычнае вучэнне, якое абараняе канцэп-
цыю будаўніцтва новага ладу, заснаванага на прыярытэце грамадскай 
уласнасці, адсутнасці эксплуатацыі, справядлівым размеркаванні ма-
тэрыяльных і духоўных каштоўнасцяў. 

Сацыял-дэмакратычны рух – гэта радыкальная палітычная плынь, 
якая ў якасці тэарэтычнай асновы звяртаецца да марксізму. 
 

 

Л
іб
ер
ал
із
м 

Абмежаванні правоў манарха парламентам 

Усталяванне канстытуцыйнага ладу  

Абарона дэмакратыі – прынцыпаў наро-
даўладдзя, свабоды асобы і раўнапраўя 
грамадзян 

Н
ар
од
ні
кі

 

«Зямля і Воля» 
( с т вор ан а  ў  
1861 г.) падзя-
лілася 

Ліберальная 
плынь 

• «Хаджэнне ў народ» – узнімалі палі-
тычную асвету сялян  
• Мірная змена самаўладдзя дэмакратыч-
ным ладам на аснове ўсеагульных выба-
раў, свабоды слова, сходаў 

Рэвалюцыйная 
плынь 

• Сялянская абшчына – ячэйка сацыяліс-
тычнага грамадства 
• Сялянскае паўстанне і звяржэнне сама-
ўладдзя 

Выяўляў інта-
рэсы прамысло-
вай буржуазіі 

«Народная воля» – тэрор як сродак ба-
рацьбы за ўсталяванне дэмакратыі 

А
рг
ан
іза
цы

і 

«Чорны перадзел» – рэфармацыйная плынь
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У ХІХ ст. капіталісты свету не жадалі палепшыць цяжкае сацы-
яльна-эканамічнае становішча рабочых 

Звяржэнне буржуазнага ладу і ўсталяванне дыктатуры прале-
тарыяту 

Ажыццяўленне сусветнай рэвалюцыі 

Скасаванне прыватнай уласнасці 

Будаўніцтва бязкласавага сацыялістычнага грамадства 

Навукова-абгрунтаваная праграма карэннага пераўтварэння са-
цыяльна-эканамічнага і палітычнага ладу ў свеце 

Прадугледжвала ліквідацыю эксплуатацыі, палітычнае вызва-
ленне рабочых, хуткаснае паляпшэнне іх становішча 

1–3 сакавiка 1898 г.: у Мiнску I з’езд сацыял-дэмакратаў буй-
нейшых арганізацый Расіі. Утворана Расійская сацыял-дэмакра-
тычная рабочая партыя (РСДРП) – У. Ленін, Ю. Мартаў і інш. 

1897 г.: у Вільні створаны Бунд – Усеагульны яўрэйскі рабочы 
саюз у Лiтве, Польшчы i Расii (на чале з А. Крэмерам, у 1893 г. 
выдаў брашуру «Аб агітацыі») 

1884 г.: першы марксісцкі гурток Абрамовiча ў г. Мiнску 

1882 і 1892 гг.: у Польшчы ўзніклі сацыял-дэмакратычныя ар-
ганізацыі «Пралетарыят» і «Польская партыя сацыялістычная» 

Сацыял-дэмакратычныя арганізацыі ў еўрапейскай Расіі 

Сутнасць марксізму 

Прычыны папулярнасці марксізму ў свеце 
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9.4. Àôàðìëåííå àãóëüíàðàñіéñêіõ 
і íàöûÿíàëüíûõ ïàðòûé 

 
Асноўныя паняцці: 
Палітычная партыя – гэта арганізаваная актыўная група адзіна-

думцаў, якая мае агульную ідэалогію, прадстаўляе інтарэсы часткі 
грамадства і мае на мэце прыход да ўлады для рэалізацыі ўласнай 
праграмы. 

Рэакцыйныя сілы – частка грамадства, якая выступае за захаванне 
існуючага ладу або вяртанне звергнутага старога. 

Шавінізм – праява палітыкі, якая выступае за распаўсюджанне ня-
навісці і агрэсіі да іншых нацый і народнасцяў. 

 
Назва 
лагера 

Кансерватыўна-
манархічны Ліберальны Дэмакратычна-

рэвалюцыйны 

Састаў Вышэйшая знаць, 
чыноўнікі і ваен-
ныя, дваранства, 
рэакцыйныя паме-
шчыкі і буржуазія, 
заможныя 

Асноўная частка
буржуазіі, вярхі ін-
тэлігенцыі, буржу-
азныя памешчыкі 

Інтэлігенцыя, служ-
бовыя асобы, рабо-
чыя, сяляне і інш. 

 

Народнікі на Беларусі і выспяваннне нацыянальнай ідэі 

80-я гг. ХІХ ст. – «Бела-
руская мясцовая фрак-
цыя», «Народная воля» – 
І. Грынявіцкі, А. Мар-
чанка, Х. Ратнер і інш. 

80-я гг. ХІХ ст. – Бела-
руская сацыял-рэвалю-
цыйная група «Гоман» – 
А. Марчанка, М. Стац-
кевіч С

ту
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Адозва «Да беларускай мо-
ладзі» аб барацьбе на ка-
рысць Беларусі 

Два нумары часопіса «Го-
ман» – беларуская нацыя 
мае права на культурна-ду-
хоўнае адраджэнне, нацыя-
нальнае, культурнае  сама-
вызначэнне  
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Назва 
лагера 

Кансерватыўна-
манархічны Ліберальны Дэмакратычна-

рэвалюцыйны 

Партыі «Саюз 17 кастрыч-
ніка» (акцябрысты).
«Партыя рускага 
сходу». 
«Партыя народна-
га цэнтру». 
«Саюз рускага на-
рода» 

«Канстытуцыйна-
дэмакратычная пар-
тыя» (кадэты) на ча-
ле з П. Мілюковым

Расійская сацыял-
дэмакратычная пар-
тыя (РСДРП – мен-
шавікі і бальшаві-
кі). Усеагульны яў-
рэйскі рабочы саюз 
Расіі і Польшчы 
(БУНД). 
Сацыял-дэмакратыя 
Каралеўства Польс-
кага і Літвы. 
Беларуская сацыя-
лістычная грамада 
(БСГ). 
Партыя сацыяліс-
таў-рэвалюцыяне-
раў (ПС-Р) 

Праграма Непарушнасць са-
мадзяржаўя, правоў
дваран, панавання 
праваслаўнай царк-
вы, памешчыцкага 
землеўладання, вя-
лікадзяржаўны ша-
вінізм. Адмаўлялі 
існаванне беларус-
кай нацыі і вялі ба-
рацьбу з беларус-
кім рухам. Акцяб-
рысты выступалі 
супраць яўрэйскіх 
пагромаў 

Стварэнне прававой
дзяржавы з кансты-
туцыйнай манархі-
яй; скасаванне сас-
лоўных прывілеяў, 
свабода веравыз-
нання, палітычныя 
свабоды, права на-
цый на самавызна-
чэнне ў культурна-
адукацыйных сфе-
рах; продаж сяля-
нам зямлі па «спра-
вядлівай» цане 

Звяржэнне сама-
дзяржаўя, знішчэн-
не капіталізму; ус-
таляванне дэмак-
ратычнага, федэра-
тыўнага ладу; ска-
саванне прыватнай 
уласнасці на сродкі
вытворчасці (фаб-
рыкі і заводы), зям-
лю і дармовая пера-
дача яе ў карыстан-
не сялянам. Бальша-
вікі за рэвалюцый-
ныя сродкі, менша-
вікі дапускалі рэ-
формы 
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9.5. Ðýâàëþöûÿ 1905–1907 ãã. 
Ïà÷àòàê ïàðëàìåíòàðûçìó 

 
Асноўныя паняцці: 
Маёмасны цэнз – устаноўленыя законам памеры і формы ўласнас-

ці, валоданне якой з’яўляецца абавязковай умовай рэалізацыі чалаве-
кам грамадзянскіх правоў, у прыватнасці права выбіраць і быць выб-
раным у органы ўлады і кіравання. 

Стачка – калектыўнае спыненне працы рабочымі з мэтай задаваль-
нення сваіх эканамічных ці палітычных патрабаванняў. 

Самадзяржаўе – манархічная форма праўлення, дзе носьбітам 
вярхоўнай улады з’яўляецца цар або манарх, з дапушчэннем прадстаў-
нічых устаноў з абмежаваннымі заканадаўчымі паўнамоцтвамі. 

 

 

Падставы рэвалюцыі 
1905–1907 гг. 

• Паражэнне ў руска-японскай вайне 
• Расстрэл дэманстрацыі ў Пецярбургу 
9 студзеня 1905 г. – «Крывавая нядзеля» 

Прычыны рэвалюцыі 
1905–1907 гг. 

• Нявырашанасць аграрнага, рабочага, 
нацыянальнага, палітычнага пытання 
• Падзенне аўтарытэту царскага ўрада 

Ход рэвалюцыі 1905–1907 гг. 

• Акцыі салідарнасці рабочых у 30 гара-
дах Беларусі 
• Узмацненне сялянскага руху 

Май – жнівень 1905 г. • Святкаванне 1 мая – вулічныя маніфі-
стацыі, шэсці і перастрэлкі з паліцыяй і 
вайсковымі часцямі 
• Выступленні сялянства і батракоў 

Кастрычнік 1905 г. • Усерасійская стачка Саюза чыгуначнiкаў 
• Арганізатары – партыйна-прафесійныя 
камітэты  

Люты – сакавік 1905 г. 
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17 кастрычніка 1905 г.  Маніфест Мікалая ІІ аб «дараванні» 
народу дэмакратычных свабод і за-
канадаўчай Думы 

Расстрэл маніфістацыі на Прывак-
зальнай плошчы Мінска 
Раскол у рэвалюцыйных сілах па так-
тыцы далейшай барацьбы і спад рэ-
валюцыі 

Красавік – ліпень 1906 г.  
і люты – чэрвень 1907 г. 

Праца І і ІІ Дзяржаўнай думы і рос-
пуск іх Мікалаем ІІ з прычыны апа-
зіцыі і непрацаздольнасці 
Ад Беларусі ў дэпутаты трапілі прад-
стаўнікі кадэтаў і правых партый 

3 чэрвеня 1907 г. 

Ход рэвалюцыі 1905–1907 гг. 

Кастрычнік – снежань 1905 г. 

Выбары ў ІІІ думу па новым «Пала-
жэнні» 
Ад беларускіх губерняў большасць 
складалі памешчыкі і праваслаўнае 
духавенства 

Армія, паліцыя падтрымалі самадзяржаўе 

Самадзяржаўе выявіла гнуткасць і мабільнасць:
• Манарх «дараваў» грамадству значныя грама-
дзянскія і палітычныя правы 
• Вызвалены арыштаваныя ўдзельнікі эканаміч-
ных стачак 
• Арыштаваны кіруючыя сілы рэвалюцыі 

Палепшана становішча сялян: 
• Скасаваны выкупныя плацяжы 
• Праведзена хутарская рэформа 

Прычыны спаду 
рэвалюцыі 

1905–1907 гг. 
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9.6. Áåëàðóñêі íàöûÿíàëüíû ðóõ і «Íàøà Íіâà» 
 
Асноўныя паняцці: 
Аўтаномія (з грэч. αυτονομια – самакіраванне, незалежнасць) – 

права самастойнага, адносна незалежнага функцыянавання палітыч-
ных суб’ектаў у складзе дзяржаўнага ўтварэння, замацаванае канс-
тытуцыяй. 

Заходнерусізм – канцэпцыя, якая адмаўляла паходжаннне бела-
русаў як самастойнай і самабытнай этнічнай адзінкі і атаясамлівала 
іх з велікарускім этнасам. 

 

 

Беларуская рэвалюцыйная (з 1904 г. сацыялістычная) грамада 

 
Заснавальнікі –  
В .  І ваноўск і ,  
браты Антон і 
Іван Луцкевічы, 
А .  Пашкев і ч  
(Цётка), К. Кас-
травіцкі  
 

Змена капіталізма сацыялістычным ладам 

Усталяванне ў Расіі федэратыўнай дэмакратыч-
най рэспублікі 

Дзяржаўная аўтаномія Беларусі з мясцовым 
сеймам у Вільні 

Газета «Наша ніва» (10 лістапада 1906 г. – 7 жніўня 1915 гг.) 

• Тэарэтычныя доказы беларускай самабытнасці 
• Прапаганда гістарычных звестак і дасягненняў 
беларусазнаўства 
• Абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларус-
кага народа 
• Павышэнне культуры сельскай гаспадарцы 
• Адкрыццё беларускамоўных школ, універсітэта, 
друкарняў 
•  Увядзенне органаў самакіравання 

Праціўнікі газеты «Наша ніва»: 
царызм, польскія, рускія шавіністычныя колы (заходнерусізм) 

М
эт
ы

 і 
за
да
чы

 

Справядлівае вырашэнне зямельнага пытання 
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9.7. Àãðàðíàÿ ðýôîðìà Ñòàëûïіíà 
i ÿå ўïëûў íà ãàñïàäàðêó Áåëàðóñi 

 
Асноўныя паняцці: 
Аграрнае пытанне – пытанне пра ўласнасць на зямлю і яе размер-

каванне, пра забеспячэнне ўмоў для паспяховага развіцця сельскай 
гаспадаркі і задавальнення патрабаванняў сялянства. 

 

 

П
ры

чы
ны

 

Палітычныя: 
• Сялянская абшчына ў рэвалюцыі 1905–1907 гг. з’яўлялася 
арганізатарам выступленняў 
• Стварыць моцны сялянскі клас землеўласнікаў на вёсцы 
як апору ўлады 
• Паніжэнне сацыяльнай напружанасці 

Н
ак
ір
ун
кі

 

Стварэнне Сялянскага пазямельнага банка 

Разбурэнне сельскай абшчыны 

Насаджэнне хутарскіх ці адрубных сялянскіх гаспадарак 

Стварэнне паказальных хутароў, выданне сельскагаспадар-
чых асветніцкіх, прапагандысцкіх друкаваных органаў 

Добраахвотнае перасяленне малазямельных і беззямельных 
сялян у Сібір, на Паўночны Каўказ 

• Распад абшчыны на вёсцы, пашырэнне сялянскага земле-
ўладання, маёмаснае расслаенне 
• Павышэнне сельскагаспадарчай культуры сялян 
• У Магілёўскай губерні з абшчын выйшла больш за палову 
абшчыннікаў, у Віцебскай – трэць 
• Першая сусветная вайна прыпыніла рэформу 

В
ы
ні
кі

 

Эканамічныя: 
• Вырашыць праблемы малазямелля і разарэння вёскі 
• Скасаваць феадальныя перажыткі, паскорыць развіццё ка-
піталістычных адносін і пераадолець адставанне вёскі 
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Ïûòàííі 
1. Высветліце, па якіх прычынах на Беларусі буржуазныя рэформы 

60–70 гг. ХІХ ст. ажыццяўляліся па асобнай праграме. 
2. Пазначце прычыны паражэння паўстанняў 1830 і 1863 гг. 
3. Вызначце прычыны расколу ў народніцтве. 
4. Патлумачце адрозненні паняццяў «самаўладдзе» і «самадзяржаўе» 

ў кантэксце выспявання ў Расіі канстытуцыйнай манархіі ў пачатку ХХ ст. 
5. Абазначце пытанні, якія аб’ядноўвалі і размяжоўвалі агульна-

расійскія і нацыянальныя партыі.  
6. Выявіце задачы і вынікі працы актывістаў беларускага нацыя-

нальнага руху. 
7. Патлумачце прычыны паспяховага ажыццяўлення Сталыпінскай 

аграрнай рэформы на Беларусі ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі. 
 
 

10. ÏÀËІÒÛ×ÍÀß ÌÀÄÝÐÍІÇÀÖÛß ÐÀÑІÉÑÊÀÃÀ 
ÃÐÀÌÀÄÑÒÂÀ ÂÀ ЎÌÎÂÀÕ І ÑÓÑÂÅÒÍÀÉ ÂÀÉÍÛ 

І ÏÀÑËß ÇÂßÐÆÝÍÍß ÑÀÌÀЎËÀÄÄÇß 
 

10.1. Беларусь ва ўмовах І сусветнай вайны.  
10.2. Лютаўская рэвалюцыя і ўсталяванне новага ладу на тэрыторыі Беларусі.  
10.3. Дзейнасць палітычных сіл вясной – летам 1917 г.  
10.4. Беларускі рух вясной – летам 1917 г. 

 
10.1. Áåëàðóñü âà ўìîâàõ І ñóñâåòíàé âàéíû 

 
Асноўныя паняцці: 
Кааліцыя – аб’яднанне, саюз, пагадненне дзяржаў, палітычных пар-

тый, грамадскіх арганізацый для дасягнення агульных палітычных, ва-
енных, эканамічных мэт. 

 

 

Ваенна-палітычныя саюзы пачатку ХХ ст. у Еўропе 

Усталяванне ўлады ў свеце, над калоніямі, новыя рынкі збыту 

Траісты саюз 
(Германія, Аўстра-
Венгрыя, Італія) 

Антанта 
(Англія, Францыя, 

Расія) 
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5 жніўня 1914 г. у беларускіх губернях уведзена ваеннае становішча

Забойства 15 чэрвеня 1914 г. у Сараева (Бос-
нiя) аўстра-венгерскага нашчадка эрцгерцага 
Франца-Фердынанда 

Удзельнікі 33 краiны – 75% насельнiцтва Зямлі 

Пад акупацыяй чацвёртая частка 
Беларусі – Обер-Ост. Эканаміч-
ная эксплуатацыя рэгіёна з нас-
тупнай яго каланізацыяй 

Ва ўсходняй Беларусі – ваенна-
адміністрацыйны рэжым кiра-
вання i забеспячэння парадку 
жыццядзейнасцi 

• Сістэма падаткаў – уключала 
бавоўну, авёс, скуры, масла, ме-
тал, паперу і інш. 
• Сістэма штрафаў – абкладаліся 
бойні, рынкі, відовішчныя ўста-
новы, бальніцы 

• У грамадстве панавалі патрыя-
тычныя настроі 
• Абавязковае прыцягненне ся-
лян да працы на патрэбы арміі 
• Колькасць бежанцаў дасягнула 
500 тыс. чалавек 
• У армію была мабілізавана па-
лова мужчын 
• Значнае скарачэнне пасяўных 
плошчаў 
• Дарагоўля, увядзенне «сухога» 
закону 

У жніўні 1915 г. немцы захапілі Гродна і Вільню; Стаўка Вярхоў-
нага галоўнакамандуючага эвакуіравана ў Магілёў 

Нарачанская наступальная аперацыя – страты 90 тыс. расійскіх салдат

Усталявалася лінія фронту Дзвінск – Паставы – Баранавічы – Пінск 

Падстава 
Першай сусветнай 

вайны 

Баявыя дзеянні 
на Беларусі 
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10.2. Ëþòàўñêàÿ ðýâàëþöûÿ 
і ўñòàëÿâàííå íîâàãà ëàäó íà Áåëàðóñі 

 
Асноўныя паняцці: 
Дэкларацыя – афіцыйная заява, дакумент, які акрэслівае асноўныя 

прынцыпы, стратэгію развіцця. 
 

 

Стомленасць ад вайны, велiзарныя страты ў вайне, 
пагаршэнне становішча народа 

Падзенне даверу да царскай улады 

Нявырашанасць наспелых пытанняў 

Новыя 
органы 
ўлады 

27 лютага 1917 г. з дэпутатаў Дзяржаўнай думы i 
кiраўнiкоў Петраградскага Савета дэпутатаў створа-
ны Часовы камiтэт (старшыня М. Радзянка) 

Дасягненні 
Лютаўскай 
рэвалюцыі 

Мірным шляхам скасавана самадзяржаўе 

Падстава Выступленнi рабочых г. Петраграда за паляпшэнне 
свайго становiшча 

2 сакавiка з адрачэннем Мікалая ІІ ад трона створа-
ны Часовы ўрад на чале з Г. Я. Львовым (у складзе 
кадэтаў, акцябрыстаў і сацыяліста) 

Першае 
рашэнне 
Часовага 
ўрада 

3 сакавiка Дэкларацыя Часовага ўрада – амнiстыя 
палiтычным зняволеным, скасаванне палiцыi i жан-
дармерыi, наданне ўсiм грамадзянам дэмакратыч-
ных правоў і свабод 

Прычыны 

Вырашэнне праблем шляхам рэформаў 

Скасаваны рэлігійныя і нацыянальныя абмежаванні, 
пакаранне смерцю, цэнзура і інш. 

Перспектыва склікання Устаноўчага схода для вы-
рашэння набалелых пытанняў 
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10.3. Äçåéíàñöü ïàëіòû÷íûõ ñіë âÿñíîé – ëåòàì 1917 ã. 
 

Асноўныя паняцці: 
Саветы рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў – грамадска-

палітычныя арганізацыі, класавыя прадстаўнічыя структуры. 
 

 

Камісары  

Часовыя грамадскія камітэты 
парадку (камісарыяты) на чале з 
камісарамі абіраліся ад шыро-
кага кола арганізацый 

Губернскія  

Павятовыя  

Валасныя  

Новыя  
органы 
кіравання 

Прадстаўнікі Часовага ўрада, выконвалі яго паста-
новы, сачылі за парадкам 

Ахова правапарадку і забеспячэнне жыццядзейнасці – 
на змену паліцыі 

Сродкі азнаямлення насель-
ніцтва з перамогай Лютаў-
скай рэвалюцыі 

Святочныя маніфістацыі, мітынгі, 
малебны, набажэнствы, выбары 
органаў кіравання, друк 

Арганізацыя новых органаў улады на Беларусі вясной 1917 г. 

У Мінску з прадстаўнікоў Гарадской думы, Саюза 
гарадоў, Земскага саюза, мясцовых Ваенна-прамыс-
ловых комплексаў, духавенства, палітычных пар-
тый створаны Часовы грамадскі камітэт парадку 

4 сакавіка 

Народная 
міліцыя 

Харчовыя 
камітэты  

Фарміраваліся на выбарнай аснове, адказвалі за ажыц-
цяўленне хлебнай манаполіі 

Задачы 
Саветаў 
дэпутатаў 

Падтрыманне парадку, барацьба з контррэвалюцыяй 

Праграмнае афармленне карпаратыўных патрэб рабо-
чых, салдат і сялян 

Прадстаўленне і абарона інтарэсаў у органах улады, 
на Устаноўчым сходзе 
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• Дэкларацыя Часовага ўрада 
аб палітычных свабодах 
• Перспектыва склікання ўсе-
расійскага Устаноўчага схода аб

ум
ов
іл
і • Палітычную актыўнасць 

грамадства 
• Аднаўленне ранейшых і 
стварэнне новых партый-
ных арганізацый  

Левыя  Анархісты і бальшавікі (РСДРП (б))

Цэнтрысцкія 

Правыя  Партыя народнай свабоды (ПНС), 
або кадэты, і «Саюз 17 кастрычніка»

Партыі 
ўсерасійскія 

Меншавікі (РСДРП) з Бундам, 
эсэры (ПС-Р), трудавікі і народ-
ныя сацыялісты 

Да канца вясны на Беларусі дзейнічала звыш 40 губерн-
скіх, павятовых, гарадскіх і валасных Саветаў 

У
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Рашэнні з’ездаў Саветаў 
вясной – летам 1917 г. 

«Вайна да пераможнага канца» 

Стрыманы сялянскі рух прысваення чужой маёмасці, 
што пагражала хваляваннямі на фронце 

На буйных прадпрыемствах 8-гадзінны працоўны дзень 

Дэмакратызацыя армейскага жыцця і ўраўнанне салдат у 
правах з астатнімі грамадзянамі 

«Усеабдымная дапамога фронту» 

Падтрымка «хлебнай манаполіі» 

«Справядлівае вырашэнне» аграрнага пы-
тання дэпутатамі Устаноўчага схода і інш.
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Крызісы Часовага ўрада (вясна – лета 1917 г.) 

• Зварот да саюзнікаў міністра замежных спраў 
П. Мілюкова – гарантыя вядзення вайны да пера-
можнага канца 
• Праігнаравана імкненне «рэвалюцыйнай дэмак-
ратыі» на дасягненне міру шляхам перагавораў  
• Адстаўка Часовага ўрада і стварэнне кааліцый-
нага ўрада 

Красавіцкі 

Ліпеньскі 

• Няўдалая спроба звяржэння Часовага ўрада Пе-
траградскім гарнізонам з лозунгам «Уся ўлада 
Саветам» пры падтрымцы бальшавікоў 
• Паўстанне падаўлена, узрасла палітычная на-
пружанасць 

Жнівеньскі 

• Вярхоўны галоўнакамандуючы Л. Карнілаў вы-
рашае ўзмацніць дысцыпліну на фронце 
• Часовы ўрад адмежаваўся ад Л. Карнілава, «мя-
цеж» скончыўся без кравапраліцця 
• Павышэнне папулярнасці бальшавікоў у расій-
скай арміі 

Польскія 

Партыі 
нацыянальныя Яўрэйскія Сацыялісты-сіяністы, сацыялісты-тэ-

рытарыялісты, Паалей Цыён 

Беларускія

Беларуская сацыялістычная грамада 
(БСГ), Беларуская народная партыя 
сацыялістаў (БНПС), Беларуская 
хрысціянская дэмакратыя 

Польская партыя сацыялістычная 
(ППС), Сацыял-дэмакратыя Кара-
леўства Польскага і Літвы (СДКПіЛ), 
народныя дэмакраты (эндэкі) 
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10.4. Áåëàðóñêі íàöûÿíàëüíû ðóõ âÿñíîé – ëåòàì 1917 ã. 
 
Асноўныя паняцці: 
Нацыянальнае пытанне – пытанне аб рэалізацыі права народа на 

свабоднае, этнічнае, дзяржаўнае, культурнае самавызначэнне. 
 

 

25 сакавіка 1917 г. арганізацыя Беларускага 
нацыянальнага камітэта (БНК – старшыня  
Р. Скірмунт) на з’ездзе беларускіх нацыяналь-
ных арганізацый 

Распрацоўка праекта мясцовай канстытуцыі 

Выканкам Савета сялянскіх дэпутатаў Мін-
скай і Віленскай губерняў 

Ліпень 1917 г.: рэарганізацыя ў Цэнтральную 
раду беларускіх арганізацый (ЦРБА на чале 
з Я. Лёсікам) 

Рэарганізацыя ЦРБА 
і рух да заснавання 

беларускай 
дзяржаўнасці 

Цэнтр беларускіх 
нацыянальных сіл 

Задачы БНК 

Праціўнікі 
беларускага руху 

Рэарганізацыя БНК 

Кастрычнік 1917 г.: рэарганізацыя ў Вялікую 
беларускую раду (ВБР) (на чале з В. Адамо-
вічам) 

Арганізацыя выбараў у Беларускую краёвую 
раду з захаваннем у складзе Расіі 

Абарона інтарэсаў Беларусі ў Часовым урадзе 

Садзейнічанне развіццю беларускай культуры

Настаўніцкі саюз 

Беларускі народны саюз (прыхільнікі «заходне-
русізму») 

Стваранне Цэнтральнай Вайсковай Беларускай 
Рады (ЦВБР) 
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Ïûòàííі 
1. Назавіце падставу і прычыны І сусветнай вайны. 
2. Вызначце стаўленне расійскага насельніцтва, у тым ліку бела-

рускага, да рашэння Расійскай імперыі аб’явіць вайну Германіі. 
3. Патлумачце значэнне Лютаўскай рэвалюцыі ў гісторыі Беларусі.  
4. Выявіце палітычныя сілы, якія прэтэндавалі на ўладу на Бела-

русі пасля Лютаўскай рэвалюцыі. 
5. Сфармулюйце прычыны, па якіх адбываліся палітычныя крызі-

сы ў Расійскай дзяржаве вясной – летам 1917 г. 
6. Пазначце задачы беларускага нацыянальнага руху ў 1917 г. 
 
 

11. ÔÀÐÌІÐÀÂÀÍÍÅ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÍÀÖÛІ. 
ÊÓËÜÒÓÐÍÀÅ І ÄÓÕÎЎÍÀÅ ÆÛÖÖЁ ÍÀ ÝÒÀÏÅ 
ÌÀÄÝÐÍІÇÀÖÛІ ÐÀÑІÉÑÊÀÃÀ ÃÐÀÌÀÄÑÒÂÀ 

 
11.1. Этнічная і канфесійная структура насельніцтва Беларусі ў складзе 

Расійскай імперыі 
11.2. Фарміраванне нацыянальнай свядомасці беларускага народа. 

Утварэнне беларускай нацыі. 
11.3. Станаўленне беларусазнаўства.  
11.4. Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы і нацыянальнай 

літаратуры. 
11.5. Выяўленчае мастацтва і архітэктура. 
11.6. Беларускае нацыянальна-культурнае адраджэнне пачатку ХХ ст. 

 
11.1. Ýòíі÷íàÿ і êàíôåñіéíàÿ 

ñòðóêòóðà íàñåëüíіöòâà Áåëàðóñі 
ў ñêëàäçå Ðàñіéñêàé іìïåðûі 

 
Асноўныя паняцці: 
Канфесія – веравызнанне, аб’яднанне вернікаў, якія прытрымліва-

юцца дагматычных устанаўленняў, канонаў і сімвалаў веры. 
 

 

1897 г. – першы ўсеагульны перапіс насельніцтва Расійскай імперыі 

Абсалютная большасць пра-
жывала на вёсцы і ў мястэчках

Агульная колькасць насельніцтва 
Беларусі – каля 8500 тыс. чал. 
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11.2. Ôàðìіðàâàííå íàöûÿíàëüíàé ñâÿäîìàñöі 
áåëàðóñêàãà íàðîäà. Óòâàðýííå áåëàðóñêàé íàöûі 

 
Асноўныя паняцці: 
Нацыя (з лац. natio – племя, народ) – устойлівая этнасацыяльная 

супольнасць, якая прыходзіць на змену народнасці, узнікае на аснове 
развіцця капіталістычных адносін, характарызуецца агульнасцю тэры-
торыі, гістарычнага лёсу і гістарычнай памяці, эканамічным жыццём, 
культурай, мовай, узроўнем этнічнай самасвядомасці. 

1897 г. – першы ўсеагульны 
перапіс насельніцтва Расійскай імперыі 

Ро
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Беларусы – 73% 
На вёсцы – каля 80% 

У гарадах – 14,5% 

Яўрэі – 14,1% 
У гарадах – 53,5%  

У мястэчках і вёсках – 8,7% 

Рускія – 5,8% 
У гарадах – 17,7%  

У мястэчках і вёсках – 4,4% 

Палякі – 5,0% 11,8% у гарадах і 4,0% у мястэчках 
і вёсках 

Татары 13 570 мусульман, з іх 9200 роднай 
мовай назвалі татарскую 

беларусы на вёсцы 

у мястэчках і гарадах 

Такім чынам, 
пераважалі 

яўрэі 



 66

Менталітэт (з лац. mentalis – разумовы) – спосаб мыслення, све-
табачання чалавека або супольнасці людзей, які адлюстроўваецца  
пераважна ў спецыфічных уяўленнях людзей пра прастору і час, сваё 
прыроднае і сацыяльнае асяроддзе, місію ў свеце і г. д. 

Нацыянальная самасвядомасць – сукупнасць ідэй, уяўленняў, пе-
ракананняў, вераванняў, у якіх народ асэнсоўвае сябе як супольнасць. 
 

 

Асаблівасці станаўлення беларускай нацыі 

Нізкая нацыянальная самаідэнтыфікацыя сялянства як «тытуль-
най нацыі» 

Непрызнанне польскімі і рускімі сіламі самастойнасці бела-
рускай нацыі, палітыка паланізацыі і русіфікацыі 

Нешматлікасць нацыянальнай буржуазіі 

Прагрэсіўная 
шляхта і інтэ-
лігенцыя 

Суіснаванне на Беларусі этноніма «беларусы», рэгіянальнай 
саманазвы «палешукі», канфесіянімаў «рускія» і «палякі», са-
маназвы «тутэйшыя» За

па
во
лі
ла

 к
ан
са
лі
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цы

ю
 

Менталітэт беларускай нацыі аформіўся пад уздзеяннем усходніх 
і заходніх палітычных, культурных і рэлігійных традыцый 

С
пр
ав
ай

 а
др
ад
ж
эн
ня

 
бе
ла
ру
ск
ай

 н
ац
ы
і  

за
йм

ал
іс
я Вывучэнне гіс-

торыі, фалькло-
ру спрыяла кан-
салідацыі бела-
рускай нацыі 

В. Дунін-
Марцінкевіч 

Ф. Багушэвіч 

Гурток «Гоман»

Я. Купала 

• Адважнасць 
• Гасціннасць 
• Непрыняцце гвалту 
• Працавітасць 
• Талерантнасць 
• Шчырасць 

• Праваслаўны калектывізм 
• Уніяцкая схільнасць да кам-
прамісаў 
• Героіка каталіцызму 
• Строгая стрыманасць пра-
тэстанцтва 



 67

11.3. Ñòàíàўëåííå áåëàðóñàçíàўñòâà 
 
Асноўныя паняцці: 
Беларусазнаўства – сукупнасць ведаў пра гісторыю, матэрыяль-

ную і духоўную культуру беларускага народа. 
 

Прадстаўнікі Асноўныя падзеі і творы 

К. Калайдовіч «Кароткі слоўнік беларускай гаворкі» 

П. Шпілеўскі «Падарожжа на Палессі і беларускім краі» 

Я. Чачот «Сялянскія песні з-пад Нёмана і Дзвіны» 

Л. Паўлоўскі «Беларускія прыказкі і прымаўкі» 

Канстацін і Яўстафій 
Тышкевічы 

Стварэнне ў Лагойску першага ў Беларусі гіста-
рычнага музея. Яўстафій Тышкевіч заснаваў Ві-
ленскі музей старажытнасцяў, пры якім дзейні-
чала археалагічная камісія 

Паўночна-Заходняе 
аддзяленне Рускага 
геаграфічнага тава-
рыства А. Семянтоў-
скага, П. Шэйна 

Этнаграфічныя даследаванні матэрыяльнай і ду-
хоўнай культуры, асаблівасцяў і ўмоў пражыван-
ня беларускага народа 

М. Нікіфароўскі «Нарысы простанароднага жыцця-быцця ў Віцеб-
скай Беларусі і апісанне прадметаў ужытку» 

У. Сыракомля «Вандроўкі па маіх былых ваколіцах», «Мінск» 

 
11.4. Ôàðìіðàâàííå áåëàðóñêàé ëіòàðàòóðíàé ìîâû 

і íàöûÿíàëüíàé ëіòàðàòóðû 
 
Асноўныя паняцці: 
Літаратурная мова – форма агульнаэтнічнай мовы, якая мае адносна 

замацаваныя нормы, адлюстраваныя ў літаратурных творах, фальклоры. 
Кансалідацыя этнасу – згуртаванне, зліццё ў адзінае цэлае падобных 

па паходжанні і культуры этнасаў. 
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Літаратура другой паловы ХІХ ст. 

Фантастычныя
апавяданні 

Я. Баршчэўскі «Шляхціч Завальня, альбо Беларусь у 
фантастычных апавяданнях» 

Драматургія В. Дунін-
Марцінкевіч 

«Сялянка» («Ідылія»), «Гапон» (бела-
рускамоўны твор), «Пінская шляхта» 

Паэзія, 
фальклор 

У. Сыракомля «Добрыя весці», «Ужо птушкі пяюць 
усюды» 

Ф. Багушэвіч «Смык беларускі», «Дудка беларуская»

П. Багрым «Зайграй, зайграй, хлопча малы…» 

Я. Лучына «Вязанка» 

 

 
 

11.5. Âûÿўëåí÷àå ìàñòàöòâà і àðõіòýêòóðà 
 
Асноўныя паняцці: 
Выяўленчае мастацтва Беларусі другой паловы ХІХ ст. характы-

рызуецца панаваннем накірункаў класіцызму і рэалізму. 

Тэмы літаратурных твораў 

Асаблівасці фарміравання  
літаратурнай беларускай мовы, 

нацыянальнай літаратуры 

Творы выконваліся 
на польскай, 

беларускай мовах 

Творы кансалідавалі 
беларускі народ 

у нацыю 

• Гісторыя, традыцыі, фальклор, прырода, сацыяльныя праблемы 
• Адраджэнне беларускай мовы 
• Шанаванне айчыннай культуры 
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Я. Дамель «Смерць князя Панятоўскага», «Кас-
цюшка ў няволі» 

П
ар
тр
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ж
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р 

I. Аляшкевіч Партрэты А. Чартарыйскага, Л. Сапе-
гі, М. Радзівіла, А. Міцкевіча  

Ю. Пешка Партрэты віленскага саветніка Вейса, 
С. Солтана і мецэнаткі Т. Радзівіл 

В. Ваньковіч 

Партрэты А. Міцкевіча і піяністкі 
М. Шыманоўскай; «Напалеон каля 
вогнішча», «Дзева Марыя Вастра-
брамская» 

П
ей
за
ж
ны

 
ж
ан
р 

Н. Орда «Разваліны замка ў Лідзе», «Крэва», 
«Мір», «Нясвіж», «Белая вежа» 

Ж
ан
р 

на
цю

рм
ор
та

 

І. Хруцкі «Кветкі і плады», «Кветкі і садавіна», 
«Бітая дзічына, гародніна і грыбы» 

В. Дмахоўскі «Радзіма», «Возера Свіцязь», «Заход 
сонца», «Начлег» 

К. Альхімовіч «Пахаванне на Урале», «Пахаванне 
Гедыміна», «Смерць Глінскага ў турме»

Архітэктурныя стылі ХІХ ст. 

Рамантызм, эк-
лектыка – спа-
лучэнне стыляў

Мадэрн – перапля-
ценне ліній, асімет-
рыя, багаты дэкор 

Псеўдаготыка – уз-
нёсласць ліній, стро-
гасць элементаў 

Класіцызм – 
строгія эле-
менты 



 70

11.6. Áåëàðóñêàå íàöûÿíàëüíà-êóëüòóðíàå àäðàäæýííå 
ïà÷àòêó ÕÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
Нацыянальна-культурнае адраджэнне – сістэма мерапрыемстваў, 

накіраваная на абуджэнне гістарычнай памяці, традыцыйных духоўна-
культурных арыенціраў народа, умацаванне яго нацыянальнай сама-
свядомасці. 

 

 
 
Ïûòàííі 
1. Выявіце асаблівасці этнічнай і канфесійнай структуры насель-

ніцтва Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 
2. Высветліце адметныя рысы менталітэту беларускай нацыі. 
3. Вызначце заснавальнікаў беларусазнаўства і прыярытэтныя тэ-

мы, якія ўзнімаліся імі. 
4. Назавіце першыя музеі на тэрыторыі Беларусі і прозвішчы зас-

навальнікаў. 
5. Прывядзіце прозвішча мастака, які вядомы як выдатны еўра-

пейскі майстра жанру нацюрморта ХІХ ст. 
6. Абазначце прозвішча аўтара і назву яго п’есы, у якой упершы-

ню загучала беларуская мова. 

Дзейнасць архіўных камісій, таварыства аматараў прыродазнаў-
ства, этнаграфіі і археалогіі 

Выдавецкая, навуковая дзейнасць – Я. Карскі «Беларусы», В. Лас-
тоўскі «Кароткая гісторыя Беларусі» 

Дэмакратычныя заваёвы рэвалюцыі 1905–1907 гг. 

Культурна-асветніцкая дзейнасць газеты «Наша Ніва» 

Выдавецка-асветніцкая дзейнасць Я. Купалы, Я. Коласа і прад-
стаўнікоў рамантычнай плыні – М. Багдановіча, А. Пашкевіч 
(«Цётка»), М. Гарэцкага, А. Гаруна 

Беларускаму нацыянальна-культурнаму адраджэнню 
пачатку ХХ ст. спрыялі 
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12. ÊÀÑÒÐÛ×ÍІÖÊÀß ÐÝÂÀËÞÖÛß 
ÍÀ ÁÅËÀÐÓÑІ І ØËßÕІ ÔÀÐÌІÐÀÂÀÍÍß 

ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÄÇßÐÆÀЎÍÀÑÖІ 
 

12.1. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі 
і расстаноўка палітычных сіл на Заходнім фронце і на Беларусі восенню 1917 г.  

12.2. Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе.  
12.3. Устанаўленне Савецкай улады на Беларусі. 
12.4. Скліканне і вынікі працы Усебеларускага з’езда.  
12.5. Спроба фарміравання беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-

дэмакратычнай аснове. Абвяшчэнне БНР. 
12.6. Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці на рэвалюцыйна-класавай 

аснове. Утварэнне БССР. 
12.7. Утварэнне СССР. Месца БССР у складзе СССР. 
 

12.1. Àáâàñòðýííå ñàöûÿëüíà-ýêàíàìі÷íàãà, 
ïàëіòû÷íàãà êðûçіñó ў Ðàñіі і ðàññòàíîўêà ïàëіòû÷íûõ ñіë 

íà Çàõîäíіì ôðîíöå і íà Áåëàðóñі âîñåííþ 1917 ã. 
 
Асноўныя паняцці: 
Інфляцыя – абясцэньванне грошай у выніку выпуску іх у зварот 

без забеспячэння неабходнай колькасцю тавараў; падзенне пакупной 
здольнасці грошай. 

 

 

Прыкметы крызісу восенню 1917 г. 

Сацыяльна-эканамічныя Палітычныя 

Зацягванне са скліканнем Уста-
ноўчага схода 

Пагаршэнне эканамічнага стано-
вішча ў краіне 

Падзенне ў грамадстве аўтары-
тэту Часовага ўрада, яго неадна-
разовая рэарганізацыя 

Не вырашана пытанне аб перс-
пектывах вядзення вайны з Гер-
маніяй 

Нарастанне інфляцыі, дарагоўлі 

Нарастанне дэфіцыту тавараў 

Актывізацыя захопнага руху на 
вёсцы і зацягванне з вырашэн-
нем аграрнага пытання 
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12.2. Ïåðàìîãà Êàñòðû÷íіöêàé ðýâàëþöûі ў Ïåòðàãðàäçå 
 
Асноўныя паняцці: 
Дэкрэт (з лац. decretum – пастанова) – прававы акт, выданы ор-

ганамі ўлады. 
Ваенна-рэвалюцыйны камітэт – часовы надзвычайны рэвалю-

цыйны орган, які садзейнічаў усталяванню савецкай улады, правя-
дзенню яе палітыкі ў жыццё.  

 

 

Прыняты Дэкрэт аб 
зямлі – паводле эсэ-
раўскай праграмы 

Выканаўчы орган – Савет 
Народных Камісараў (СНК) 
на чале з У. Ленінам 

Заканадаўчы орган – Усера-
сійскі Цэнтральны Выканаў-
чы Камітэт (УЦВК) на чале з 
Я. Свярдловым (заканадаўчая 
галіна ўлады) 

• Радыкальныя перамены ў гісторыі развіцця расійскай дзяржавы 
• Першая сацыялістычная, пралетарская краіна ў свеце 

Рашэнні ІІ Усерасійскага з’езда 
Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў 26–27 кастрычніка 1917 г. 

Абвешчаны пераход 
улады ў рукі Саветаў 
  

Прыняты Дэкрэт 
аб міры 
 

Абраны 

25 кастрычніка 
1917 г. 

Пад кіраўніцтвам 
Ваенна-рэвалю-
цыйнага камітэта 
Петраградскага 
Савета дэпутатаў 
матросы і салдаты

Захоплены камунікацыі, 
арыштаваны Часовы ўрад, 
распачаў працу ІІ Усера-
сійскі з’езд Саветаў рабо-
чых і салдацкіх дэпутатаў

Значэнне рэвалюцыі 
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12.3. Óñòàëÿâàííå Ñàâåöêàé óëàäû íà Áåëàðóñі 
 
Асноўныя паняцці: 
Дыктатура – не абмежаваная ніякімі законамі ўлада адной асобы, 

групы людзей або партыі з апорай на насілле. 
 

 
 

 

26 кастрычніка
1917 г. 

Пры Мінскім Савеце створаны ВРК Паўночна-
Заходняга фронту (на чале з А. Мяснiковым), 
загад № 1 аб пераходзе ўлады ў Мінску да 
Саветаў 

27 кастрычніка
1917 г. 

У Мінску і іншых гарадах улада пераходзіць 
да Камітэтаў ратавання рэвалюцыі (КВР) з 
шырокім партыйным прадстаўніцвам 

1 лістапада 
1917 г. 

Прыбыццё ў Мінск браніраванага цягніка і 
бальшавізаваных армейскіх часткаў прымусіла 
КВР перадаць уладу ВРК 

18–26 лістапада 1917 г. ствараюцца рэвалюцыйныя органы ўлады 

ІІІ сялянскі з’езд Мін-
скай і Віленскай гу-
берняў прызнаў савец-
кую ўладу 

II з’езд Саветаў Паў-
ночна-Заходняй воб-
ласцi прызнаў савец-
кую ўладу 

II Франтавы з’езд – 
дэлегаты прызналі 
савецкую ўладу 
 

Савет Народных Камiсараў Заходняй 
вобласцi i фронту (старш. – К. Ландэр) 

• Ваенна-грамадзянскае дзяржаўнае ўтварэнне для забеспячэння 
Заходняга фронту 
• Віцебскі і Магілёўскі губернскія Саветы дзейнічалі асобна ад 
Аблвыкамзаха і падпарадкоўваліся ўраду УЦВК і СНК РСФСР 

Абласны выканаўчы камiтэт Саветаў рабочых, 
салдацкiх i сялянскiх дэпутатаў Заходняй вобласцi 
i фронту (Аблвыкамзах) (старш. – М. Рагазінскі) 
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12.4. Ñêëіêàííå і âûíіêі ïðàöû Óñåáåëàðóñêàãà ç’åçäà 
 
Асноўныя паняцці: 
Дзяржаўнае самавызначэнне – права пэўнай этнічнай суполь-

насці, нацыі на арганізацыю дзяржавы.  
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г. Петраград – Бела-
рускі абласны камітэт 

г. Мінск – Вялікая Бе-
ларуская Рада (ВБР), 
БСГ, ПС-Р 

Выступалі за нацыянальна-
дзяржаўнае самавызначэнне 
беларусаў у складзе Расіі 

Аб’ядналіся ў імкненні склі-
каць у Мінску Усебеларускі 
з’езд 

Усебеларускі з’езд (14–18 снежня 1917 г.), г. Мінск 

1872 удзельнікі 
(прэзiдыум узначаліў I. Серада) 

Па партыйным скла-
дзе – эсэры i БСГ 
 

Па сацыяльным скла-
дзе большасць – сяля-
не, рабочыя 

Па арганізацыях – зем-
ствы, зямельныя камі-
тэты і інш. 

Не лічылі Аблвыкамзах усе-
беларускім прадстаўнічым 
органам улады 

• У прынятых дакументах не згадвалася пра Са-
вецкую Расію і яе рашэнні 
• Дэлегаты імкнуліся стварыць альтэрнатыўныя 
Аблвыкамзаху органы ўлады 

Прычыны раз-
гону з’езда СНК 
Аблвыкамзахам 

В
ы
ні
кі

 Беларускія сілы ў Маскве і Петраградзе актыўней выяўлялі 
занепакоенасць лёсам сваёй Радзімы 

Беларускія актывісты ў Мінску былі вымушаны арганізоў-
ваць дзяржаўнасць на нацыянальна-дэмакратычнай аснове 
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12.5. Ñïðîáà ôàðìіðàâàííÿ áåëàðóñêàé äçÿðæàўíàñöі 
íà íàöûÿíàëüíà-äýìàêðàòû÷íàé àñíîâå. 

Àáâÿø÷ýííå ÁÍÐ. 
 
Асноўныя паняцці: 
Міжнароднае прызнанне дзяржавы – сукупнасць прававых актаў, 

якія забяспечваюць прызнанне дзяржавы светам і ўсталяванне між-
дзяржаўных адносін. 

 

 

Наступленне германскіх войск і пераход улады 
да Рады Усебеларускага з’езда і ЦВБР 

І Устаўная 
грамата 

21 лютага 
1918 г. 

• Створаны Народны сакратарыят (старш. Я. Ва-
ронка) – Часовы выканаўча-распарадчы орган 
• Абвешчана права беларускага народа на сама-
вызначэнне, скліканне Устаноўчага схода 

• Адразу адмоўна аднесліся да новай улады – раз-
рабавалі будынак сакратарыята 
• Нямецкія ўлады не прызнавалі, але і не пера-
шкаджалі новай уладзе  

ІІ Устаўная 
грамата 

9 сакавіка 
1918 г. 

• Абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка (БНР)
• Аб’яўлены дэмакратычныя свабоды 
• Зямля перадавалася тым, хто яе апрацоўвае 
• Лясы, воды абвяшчаліся ўласнасцю БНР 

• Абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай 
Рэспублікі (БНР) 
• Заклік да перагляду ўмоў Брэсцкага міру 
• Спадзяванне на міжнароднае прызнанне 

Дзейнасць БНР 
абмяжоўвалася 

Стаўленне 
немцаў 

да Народнага 
Сакратарыята 

ІІІ Устаўная 
грамата 

25 сакавіка 
1918 г. 

Культурна-асветніцкі накірунак 

Эканамічны накірунак 

Барацьба за міжнароднае прызнанне 

Эвакуацыя 
Аблвыкамзаха
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12.6. Ôàðìіðàâàííå áåëàðóñêàé äçÿðæàўíàñöі 
íà ðýâàëþöûéíà-êëàñàâàé àñíîâå. 

Óòâàðýííå ÁÑÑÐ 
 
Асноўныя паняцці: 
Сусветная сацыялістычная рэвалюцыя – карэнныя перамены ў гіс-

торыі чалавецтва, звязаныя з рэвалюцыяй, усталяваннем дыктатуры пра-
летарыяту і будаўніцтвам сацыялізму. 
 

 
 

 

Ідэйныя плыні па праблеме рэалізацыі беларускай дзяржаўнасці 
на рэвалюцыйна-класавай аснове 

Беларускі на-
цыянальны ка-
місарыят (Бел-
нацкам – старш. 
А. Чарвякоў) 

Беларускія секцыі Ра-
сійскай Камуністыч-
най Партыі (бальшаві-
коў) (РКП (б) – старш. 
З. Жылуновіч) 

Аблвыкамзах (старшыні 
ЦВК і СНК Аблвыкамза-
ха – А. Мяснікоў і К. Лан-
дар адпаведна)  
 

Нацыянальна-дзяржаўнае самавызна-
чэнне беларусаў у складзе Расійскай 
Савецкай Федэратыўнай Сацыялістыч-
най Рэспублікі (РСФСР) на савецкай 
аснове 

Немэтазгодна ствараць на-
цыянальныя рэспублікі.
Прапаноўваўся праект 
аб’яднання беларускіх зя-
мель у Заходнюю Камуну

Э
та
пы

 с
тв
ар
эн
ня

 Б
С
С
Р 

30–31 снежня 
1918 г. 

На I з’ездзе Камуністычнай партыі бальша-
вікоў Беларусі ў Смаленску ўзнімаліся пы-
танні аб рэалізацыі беларускай дзяржаўнасці 
на савецкай аснове 

Апублікаванне Маніфеста аб утварэнні Часо-
вага работніцка-сялянскага ўрада Беларусі 
(старш. – З. Жылуновіч) 

1 студзеня 
1919 г. 

На I Усебеларускім з’ездзе Саветаў дэпута-
таў Беларусі ў Мінску прынята першая Кан-
стытуцыя Савецкай Сацыялістычнай Рэспуб-
лікі Беларусія і аб’яднанне Лiтвы i Беларусi 
ў ЛітБелССР  

2–3 лютага 
1919 г. 
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12.7. Óòâàðýííå ÑÑÑÐ. 
Ìåñöà ÁÑÑÐ ó ñêëàäçå ÑÑÑÐ 

 
Асноўныя паняцці: 
Суверэнітэт (з фр. souverainete – носьбіт вярхоўнай улады) – 

права інстытутаў улады на ажыццяўленне самастойнай палітыкі. 
 

 
 

Праекты аб’яднання савецкіх рэспублік 

Праграма «аўтана-
мізацыі» 

І. Сталін Савецкія рэспублікі ўступаюць у склад 
РСФСР на правах аўтаномій 

Праграма «сацыя-
лістычнага федэра-
лізму» 

У. Ленін Дабрахвотнае аб’яднанне савецкіх рэс-
публік у СССР з захаваннем суверэнітэ-
ту, тэрытарыяльнай цэласнасці, раўна-
праўя, права выхаду 

 

 

Заснаванне Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік (СССР) 

Фактары Прычыны 

• Федэратыўныя адносіны 
• Адзіны палітычны, эканамічны 
лад у савецкіх рэспубліках 
• Ваенна-гаспадарчы саюз 
• Аднаўленне БССР  

• Умацаванне абароназдольнасці 
савецкіх рэспублік 
• Стварэнне магчымасцяў для 
паскоранага адукацыйнага, эка-
намічнага развіцця 

Стварэнне СССР – 30 снежня 1922 г. на І з’ездзе Саветаў Саюза ССР.
У склад увайшлі – БССР, ЗСФСР, РСФСР і УССР  

У паўнамоцтвы саюзных рэс-
публік не ўваходзілі пытанні 

СССР пабудавана на прын-
цыпах 

• Знешняя палітыка 
• Гандаль і фінансы 
• Узброеныя сілы 
• Камунікацыі 
• Сувязь 

• Сацыялізм 
• Пралетарскі інтэрнацыя-
налізм 
• Народаўладдзе і сацыяль-
ная справядлівасць 
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Ïûòàííі 
1. Пазначце прычыны, па якіх адбылося паніжэнне даверу расій-

скага грамадства да Часовага ўрада. 
2. Адкажыце, чым былі абумоўлены першыя рашэнні ІІ Усерасій-

скага з’езда Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
3. Сфармулюйце пазіцыі наваствораных камітэтаў ратавання рэ-

валюцыі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
4. Выявіце кола пытанняў, якія аб’ядноўвалі і размяжоўвалі ініцы-

ятараў склікання Усебеларускага з’езда ў снежні 1917 г. 
5. Раскрыйце асноўныя накірункі дзейнасці Беларускай Народнай 

Рэспублікі. 
6. Патлумачце прынцыповыя размежаванні паміж Аблвыкамазахам 

і Белнацкамам, беларускімі секцыямі РКП (б) у нацыянальна-дзяржаў-
ных перспектывах Беларусі. 

7. Адкажыце, якія пагрозы ствараў праект «аўтанамізацыі» І. Ста-
ліна для рэалізацыі беларускай дзяржаўнасці. 

8. Абазначце прычыны ўтварэння ЛітБелССР. 
9. Вызначыце сферу паўнамоцтваў, якія падлягалі загадванню са-

юзных рэспублік. 
 
 

13. ÓÑÒÀÍÀ¡ËÅÍÍÅ ÑÀÂÅÖÊÀÉ 
ÃÐÀÌÀÄÑÊÀ-ÏÀË²ÒÛ×ÍÀÉ Ñ²ÑÒÝÌÛ ¡ ÁÑÑÐ 

² ßÅ ÀÑÍÎ¡ÍÛß ÕÀÐÀÊÒÀÐÛÑÒÛÊ² 
 

13.1. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы і кірую-
чай ролі камуністычнай партыі. Сканцэнтраванне функцый заканадаўчай, 
выканаўчай і судовай улады ў дзяржаўна-партыйным апараце. 

13.2. Палітычныя рэпрэсіі 1930-х гг. 
13.3. Грамадска-палітычная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае 

дзесяцігоддзе ХХ ст. 
13.4. Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця 

ў БССР у другой палове 50-х – 60-я гг. ХХ ст.  
13.5. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 70-я – першай палове 80-х гг. 

ХХ ст. 
13.6. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў 

перыяд палітыкі перабудовы. 
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13.1. Êàíñòûòóöûéíàå àôàðìëåííå ñàâåöêàé 
ïàëіòû÷íàé ñіñòýìû і êіðóþ÷àé ðîëі êàìóíіñòû÷íàé ïàðòûі. 

Ñêàíöýíòðàâàííå ôóíêöûé çàêàíàäàў÷àé, âûêàíàў÷àé 
і ñóäîâàé óëàäû ў äçÿðæàўíà-ïàðòûéíûì àïàðàöå 

 
Асноўныя паняцці: 
Аднапартыйная сістэма – усталяванне манаполіі адной партыі на 

палітычную ўладу. 
 

 
 

 
 

 

Характэрныя рысы савецкай палітычнай сістэмы пачатку 20-х гг. ХХ ст.

С
уі
сн
ав
ал
і э
ле
ме
нт
ы

 

Дэмакратычныя 

Таталітарныя 

Існавалі некаторыя дэмакратычныя правы,
свабоды 

Дыктатура пралетарыята 

Дзейнічалі левыя партыі, роля бальшаві-
коў не падкрэслівалася 

Насілле да апазіцыі 

Карэнныя змены ў палітычнай сістэме ў другой палове 20-х гг. ХХ ст.

Бальшавізацыя Саветаў, грамадска-палітычных арганізацый  

На Усерасійскай канферэнцыі РКП(б) (1922 г.) прынята рэза-
люцыя, дапускаючая праследванні небальшавіцкіх партый 

У Канстытуцыі СССР 1936 г. адзначана перамога сацыяліс-
тычнага ладу, зацверджана кіруючая роля Усесаюзнай Каму-
ністычнай партыі (бальшавікоў) (УКП (б)) 

Тэ
нд
эн
цы

і 

Дэклараваныя свабоды на справе не выконваліся 

В
ы
ні
кі

 Прынцып падзелу ўлады нерэалізаваны 

Партыі меншавікоў, яўрэйскіх рабочых, беларускіх нацыяналь-
ных арганізацый і іншыя прыпынілі існаванне 

Улада належала Палітбюро ЦК УКП(б) 
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13.2. Ïàëіòû÷íûÿ ðýïðýñіі 1930-õ ãã. 
 
Асноўныя паняцці: 
Рэпрэсіі (з лац. repressio – прыгнятанне) – меры прымусу карніц-

кага характару, якія арганізоўваюцца дзяржаўнымі структурамі супраць 
апазіцыі, іншадумства. 

 

 
 

 

Змены ў вышэйшым заканадаўчым органе кіравання БССР 
у адпаведнасці з ІІІ Канстытуцыяй 1937 г. 

Замест Усебеларускага Савета 
дэпутатаў і Усебеларускага Цэн-
тральнага выканаўчага камітэта

Вярхоўны Савет і Прэзідыум Вяр-
хоўнага Савета – орган, які засядаў 
паміж сесіямі Вярхоўнага Савета 

Усталяванне камандных метадаў кіравання ва ўсіх сферах 
грамадскага жыцця 

Пашырэнне ролі выканаўчай і сілавых структур 

Фактары 

Зніжэнне ролі выбарных Саветаў 

Ідэалагізацыя грамадскіх структур, ліквідацыя рэспублі-
канскіх прафсаюзаў і замена іх упаўнаважанымі ВЦСПС 

Усталяванне культу І. Сталіна 

Ліквідацыя палітычнай апазіцыі 

На «ворагаў народа» спісваліся пралікі ў эканоміцы 

Стваралася шматмільённая працоўная армія 

Прызначэнне рэпрэсій 
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13.3. Ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàÿ ñіòóàöûÿ ў ÁÑÑÐ 
ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿöіãîääçå ÕÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
Генералісімус (з лац. generalissimus – самы галоўны) – вышэйшае 

воінскае званне, якое прысвойвалася палкаводцам, зрэдку дзяржаў-
ным дзеячам як ганаровае званне.  

Касмапалітызм – ідэйная плынь, якая выступае ў абарону агуль-
началавечых каштоўнасцяў і ўзнімае іх вышэй за дзяржаўныя або на-
цыянальныя. 

Камунізм – палітычная тэорыя, у аснову якой закладаецца ідэя 
грамадскай арганізацыі, якая дазваляе ўсім людзям усебакова разві-
ваць свае здольнасці ва ўмовах свабоды, а таксама палітычная практы-
ка стварэння падобных адносін у форме сацыялізму як пераходнай 
стадыі паміж імперыялістычным капіталізмам і камунізмам. 

 

В
ы
ка
на
ўц
ы

 
рэ
пр
эс
ій

 
 

 

В
яд
ом

ы
я 
сп
ра
вы

  
ў 
БС

С
Р 

 

Справа «Саюза вызвалення Беларусі» – рэпрэсіравана 
108 чалавек (акадэмік В. Ластоўскі, нарком земляроб-
ства Дз. Прышчэпаў і інш.) 

• Да Вялікай Айчыннай вайны рэпрэсіравана каля 
385 тыс. чалавек, з iх 50 тыс. расстраляна 
• Велізарныя страты для нацыянальнай культуры, 
навукі, народнай гаспадаркі 

Вынікі 
для 

Беларусі 

Справа аб’яднанага антысавецкага падполля: рэпрэсі-
равана 2570 чалавек 

Саюз пісьменнікаў: рэпрэсіравана 90 чалавек 

У сістэме Наркамзема і Белатрактарацэнтры рэпрэсі-
равана 546 чалавек 

Аб’яднанае дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне, з 1934 г. 
Народны камісарыят унутраных спраў (НКУС) 

Следствы ажыццяўляліся «нарадамі» НКУС без адва-
катаў, прымянялася фізічнае ўздзеянне 

Партыйныя арганізацыі, пракуратура 
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13.4. Àñàáëіâàñöі ïðàöýñó äýìàêðàòûçàöûі 
ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàãà æûööÿ ў ÁÑÑÐ 
ó äðóãîé ïàëîâå 50-õ – 60-ÿ ãã. ÕÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
«Адліга» – неафіцыйнае вызначэнне перыяду дэмакратызацыі гра-

мадска-палітычнага і эканамічнага жыцця СССР. 
 

 

Х
ар
ак
тэ
рн
ы
я 

ры
сы

 г
ра
ма
дс
ка
й 

св
яд
ом

ас
ці

  
ў 
па
сл
яв
ае
нн
ае

  
дз
ес
яц
іг
од
дз
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Маральны ўздым 

Перакананне ў перамозе камунізму 

Вера ў дружную саюзную сям’ю, гонар за да-
сягненні навукі, тэхнікі, культуры СССР 

Працоўны энтузіязм 

Барацьба за перамогу камунізму ў свеце 

Барацьба з «касмапалітызмам», «нізкапаклонніцтвам перад 
Захадам» 

Папулярызацыя ў грамадстве культу асобы – генералісімуса 
І. Сталіна 

Прычыны ўзмацнення ідэйна-палітычнага выхавання насельніцтва 
і новай хвалі рэпрэсій у пасляваенныя гады ХХ ст. 

Барацьба за геапалітычнае першынство ў свеце і спаборніцт-
ва ў «халоднай вайне» 

 

«А
дл
іг
а»

 
 

Пачынаецца пасля смерці І. Сталіна 5 сакавіка 1953 г. 
Л. Берыя (міністр унутраных спраў СССР) распачаў 
мерапрыемствы па дэмакратызацыі партыйнага жыцця 
і рэабілітацыі рэпрэсіраваных 

Разгортваецца з прыходам 13 верасня 1953 г. М. Хру-
шчова на пасаду І сакратара ЦК КПСС 
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13.5. Ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàå æûööё ÁÑÑÐ 
ó 70-ÿ – ïåðøàé ïàëîâå 80-õ ãã. ÕÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
«Развіты сацыялізм» – этап на шляху будаўніцтва камунізму ў 

СССР, разглядаўся Камуністычнай Партыяй Савецкага Саюза (КПСС) 
як найвышэйшае дасягненне сацыяльнага прагрэсу ў пачатку 1970-х гг. 

 

 

• Дэмакратызацыя мела абме-
жаваны характар 
• Камуністычная ідэалогія зас-
талася непахіснай і вызначала 
ўсе сферы жыцця грамадства 
• Партыйнае кіраўніцтва захава-
ла права адміністрацыйнага кан-
тролю над усімі сферамі жыцця 
краіны і грамадзяніна 

Станоўчае  

• На ХХ з’ездзе КПСС асуджа-
ны культ асобы І. Сталіна 
• Пачалася рэабілітацыя ахвяр 
рэпрэсій 
• Пашыраны правы Саветаў і 
прафсаюзаў, а таксама рэспублік
• КПБ узначаліў ураджэнец Бе-
ларусі К. Мазураў  

Пралікі 

«Адліга» 

Л. Брэжнеў, Ю. Андропаў, К. Чарненка 

Калгаснікі атрымалі пашпарты, права на пенсію, на гарантава-
ную аплату працы 

П. Машэраў, К. Кісялёў, М. Слюнькоў 

Жыццёвы аптымізм і ўпэўненасць у заўтрашнім дні 

Рэалізаваны сацыялістычны прынцып сацыяльнай справядлі-
васці, працоўны энтузіязм, сацыялістычнае спаборніцтва 

ЦК КПСС 
узначальвалі 

ЦК КПБ  
узначальвалі 

Станоўчыя праявы грамадска-палітычнага жыцця ў 70-я – першай 
палове 80-х гг. ХХ ст. 
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13.6. Ñïðîáû ìàäýðíіçàöûі ñàâåöêàé 
ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàé ñіñòýìû 
ў ïåðûÿä ïàëіòûêі ïåðàáóäîâû 

 
Асноўныя паняцці: 
«Перабудова» – назва палітыкі, распачатай у сярэдзіне 1980-х гг. 

часткай кіраўніцтва СССР на чале з М. С. Гарбачовым, якая прывяла 
да значных змен ва ўнутрыпалітычным і міжнародным жыцці, звяза-
ных з галоснасцю, дэмакратызацыяй, спробамі паскарэння тэмпаў раз-
віцця эканомікі. 

Узмацнілася праследванне дысідэнтаў 

Кіруючая роля КПСС была замацавана ў 6-м артыкуле Кансты-
туцыі СССР 1977 г. 

У сістэме ўпраўлення захаваліся элементы камандна-адміністра-
цыйных метадаў кіравання 

Заняпад беларускай мовы, ігнараванне яе ў афіцыйным ужытку, 
скарачэнне колькасці беларускамоўных школ 

Перыяд «застою» – выспяванне крызісу камуністычнай ідэалогіі, 
сацыялістычнай мадэлі гаспадарання 

Адмоўныя праявы грамадска-палітычнага жыцця  
ў 70-х – пачатку 80-х гг. ХХ ст. 

Замацавана права грамадзян на жыллё, ахову здароўя, карыстан-
не дасягненнямі культуры, кіраўніцтва дзяржавы 

Грамадскія арганізацыі атрымалі права ўдзелу ў вырашэнні палі-
тычных і сацыяльна-эканамічных пытанняў 

Пацверджана кіруючая роля КПБ 

Дэкларатыўны характар палітычных і грамадзянскіх правоў  

Заяўлена пра будаўніцтва ў краіне «развітога сацыялізму» 

Канстытуцыя БССР 1978 г. 
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Выспяванне крызісных з’яў у сацыяльна-эканамічным і палітыч-
ным жыцці 

Імкненне партыйнага кіраўніцтва КПСС захаваць сваю кіруючую 
ролю і прывілеяванае становішча 

Навуковай, культурнай грамадскасцю ствараліся камісіі па вы-
вучэнні рэпрэсій і рэабілітацыі 

У маі 1989 г. І з’езд народных дэпутатаў СССР скасаваў 6-ты ар-
тыкул Канстытуцыі аб кіруючай ролі КПСС 

Узнікненне парламенцкай апазіцыі сярод дэпутатаў Вярхоўнага 
Савета БССР 

Непадрыхтаванасць грамадскай свядомасці да ўвядзення шмат-
партыйнасці 

Камандна-адміністрацыйная сістэма кіравання запавольвала да-
лейшае развіццё грамадства 

Неабходнасць абнаўлення сацыялістычнага ладу 

Зніжэнне аўтарытэту КПСС і маральнай падтрымкі ў савецкім  
грамадстве 

Палітыка галоснасці 

Зменшана цэнзура над публікацыямі 

Дазволены сходы для абмеркавання палітычных працэсаў 

Накірункі «перабудовы» 

Прычыны «перабудовы» 

Умовы фарміравання шматпартыйнасці 
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Ïûòàííі 
1. Сфармулюйце прычыны, па якіх з замацаваннем бальшавіцкай 

улады ўзмацнялася жорсткасць палітычнага рэжыму. 
2. Пазначце этапы канцэнтрацыі заканадаўчай, выканаўчай і судо-

вай галін улады ў дзяржаўна-партыйным апараце. 
3. Вызначце катэгорыі насельніцтва Беларусі, якія трапілі ў кола 

рэпрэсіраваных у 1930-я гг. 
4. Дайце ацэнку грамадска-палітычнай сітуацыі ў БССР у першае 

пасляваеннае дзесяцігоддзе ХХ ст. 
5. Выявіце станоўчыя і негатыўныя аспекты працэсу дэмакратызацыі 

грамадска-палітычнага жыцця ў БССР у другой палове 50-х – 60-я гг. ХХ ст.  
6. Абазначце дату прыняцця IV Канстытуцыі БССР і зрабіце параў-

наўчы аналіз з папярэднімі. 
7. Патлумачце прычыны правядзення палітыкі «перабудовы» і 

сфармулюйце магчымыя альтэрнатыўныя варыянты развіцця. 
8. Акрэсліце фактары, якія запавольвалі працэс афармлення шмат-

партыйнай сістэмы ў БССР. 
 
 
14. ØËßÕІ І ÌÅÒÀÄÛ ÏÀÁÓÄÎÂÛ ІÍÄÓÑÒÐÛßËÜÍÀÃÀ 

ÃÐÀÌÀÄÑÒÂÀ Ў ÑÀÂÅÖÊÀÉ ÁÅËÀÐÓÑІ 
 

14.1. Асаблівасці ажыццяўлення новай эканамічнай палітыкі ў БССР. 
14.2. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага 

грамадства. Індустрыялізацыя. Калектывізацыя сялянскіх гаспадарак. 
14.3. Аднаўленне народнай гаспадаркі і пераўтварэнне БССР у індустры-

яльную рэспубліку.  
14.4. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах 

разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі.  
14.5. Прычыны паступовага запаволення тэмпаў эканамічнага росту і 

ўзнікнення цяжкасцяў у сацыяльнай сферы. 
14.6. Нарастанне экалагічных праблем, у тым ліку звязаных з Чарнобыль-

скай катастрофай. 
 

14.1. Àñàáëіâàñöі àæûööÿўëåííÿ 
íîâàé ýêàíàìі÷íàé ïàëіòûêі ў ÁÑÑÐ 

 
Асноўныя паняцці: 
Грамадзянская вайна – вайна за ўладу ўнутры адной краіны паміж 

дзвюма палітычнымі групоўкамі. Часта набывае характар братазабой-
чай, бо ў ёй удзельнічаюць грамадзяне адной дзяржавы. 
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Кааперацыя – форма арганізацыі, пры якой адбываецца добраах-
вотнае аб’яднанне людзей для сумеснай працы. 

 

 

Палітыка «Ваеннага 
камунізму» 1918–1921 гг. 

«Новая эканамічная 
палітыка» 1921–1929 гг. 

Прычыны 1. Рэалізацыя праграмы  бу-
даўніцтва камуністычнага 
ладу ў краіне  
2. Цэнтралізацыя ўлады даз-
валяла савецкай краіне пе-
раможна выступіць у ба-
рацьбе з замежнай інтэр-
венцыяй і ў Грамадзянскай 
вайне 

1. Заканчэнне Грамадзянскай 
вайны 
2. Узрастанне па краіне анты-
бальшавіцкіх выступленняў 
3. Цяжкі эканамічны крызіс 
у краіне 
4. Неабходнасць адраджэння 
эканомікі 
 

1. Ураўнілаўка ў аплаце пра-
цы (натуральны падатак) 
2. Дзяржаўнае забеспячэн-
не прадпрыемстваў 
3. Усеагульная працоўная 
павіннасць 
4. Цэнтралізацыя кіравання 
эканомікай 
5. Усеагульная нацыяналі-
зацыя прадпрыемстваў 
 

1. Заробак у адпаведнасці з 
кваліфікацыяй і аб’ёмам вы-
кананай працы 
2. Перавод прадпрыемстваў 
на гаспадарчы разлік 
3. Дапушчэнне ў краіне бес-
працоўя 
4. Дапушчэнне арэнды, пры-
ватных прадпрыемстваў і 
гандлю 
5. Грашовая рэформа 

У горадзе 

1. Харчразвёрстка, нату-
ральны падатак 
2. Імкненне распаўсюдзіць 
на вёсцы калектыўныя гас-
падаркі – камуны, калгасы 
3. Расстрэлы мяшочнікаў 
4. Забарона эксплуатацыі 
 

1. Харчовы падатак 
2. Свабодны выбар формы 
землекарыстання і свабода 
гандлю 
3. Падтрымка хутароў 
4. Дазвол на найм рабочых, 
арэнду зямлі і інвентару, ка-
аперацыю 

На вёсцы 
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14.2. Ñòâàðýííå ìàòýðûÿëüíà-òýõíі÷íàé áàçû 
іíäóñòðûÿëüíà-àãðàðíàãà ãðàìàäñòâà. Іíäóñòðûÿëіçàöûÿ. 

Êàëåêòûâіçàöûÿ ñÿëÿíñêіõ ãàñïàäàðàê 
 
Асноўныя паняцці: 
Праграма «вялікага скачка» – палітыка паскоранай індустрыяліза-

цыі, кааперавання сялянства і рабочых, пад’ём дабрабыту і культуры 
мас, будаўніцтва сацыялізму. 

Калектыўная гаспадарка (калгас) – кааператыўная форма арганіза-
цыі добраахвотна аб’яднаных сялян, дзе абагульнены асноўныя сродкі 
вытворчасці, кіраўніцтва ажыццяўлялася ўдзельнікамі гаспадаркі праз 
абранае праўленне. 

Савецкая гаспадарка (саўгас) – дзяржаўнае сельскагаспадарчае 
прадпрыемства. 

 

 

«Новая эканамічная палітыка» 

Станоўчае Адмоўнае 

Развіваліся галіны прамысло-
васці, арыентаваныя на пера-
працоўку мясцовай сыравіны 

Аднаўленне народнай гаспадар-
кі да паказчыкаў вытворчасці да-
ваеннага ўзроўню 

Стабілізацыя фінансаў 

Дэмакратызацыя грамадска-па-
літычнага жыцця 

Высокае беспрацоўе 

«Крызіс збыту» прамысловых 
тавараў 

Капіталістычныя элементы НЭП супярэчылі камуністычнай 
ідэалогіі 

Абараняецца ідэя аб магчымасці пабудовы сацыялізму ў адной 
асобна ўзятай краіне 

 Імкненне рэалізаваць праграму «вялікага скачка»  

Прычыны індустрыялізацыі 
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2-
я 
пя
ці
го
дк
а 

19
33

–1
93

7 
гг

. • Цяжкая прамысловасць 
• Энергетыка 

• Гомельскі шклозавод 
• Крычаўскі цэментны завод 
• Аршанскі льнокамбінат  

3-
я 
пя
ці
го
дк
а 

19
38

–1
94

2 
гг

. 

• Дняпроўска-Дзвінскае рачное параходства 
• Гомельскі рачны порт 

• Цяжкая прамысловасць 
• Энергетыка 
• Транспарт 

• Сельскагаспадарчае машынабудаванне 
• Станкабудаванне, хімічная прамысловасць 

Продаж за мяжу каштоўнасцяў, збожжа 

Сродкі ад калектывізацыі, продаж аблігацый 

Сацыялістычнае спаборніцтва 

Выкарыстанне рэпрэсіўнага апарату  

• Швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі», г. Віцебск 
• Фабрыка штучнага валакна і трубаліцейны завод 
у Магілёве 1-

я 
пя
ці
го
дк
а 

19
28

–1
93

2 
гг

. 

Сродкі індустрыялізацыі 
 

В
ы
ні
кі

 
 

Рэалізавана сталінская мадэль дзяржаўнага сацыялізму 

БССР з аграрнай ператварылася ў аграрна-індустры-
яльную краіну 

Павялічылася бюракратыя, усталяваўся адміністра-
цыйна-камандны стыль кіраўніцтва эканомікай 
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Калектывізацыя сялянскіх гаспадарак 

Прычыны 

Хлебанарыхтоўчы крызіс зімой 1927–1928 гг. 

Распаўсюджванне хутароў, дазвол на арэнду зямлі 
ў перыяд НЭП супярэчыла камуністычнай ідэалогіі 

Імкненне партыі ўсталяваць ідэалагічны кантроль 
над вясковым грамадствам 

Мэта за кошт арганізацыі калгасаў і саўгасаў ажыц-
цявіць індустрыялізацыю 

Выканаўцы 
Камітэты беднаты, упаўнаважаныя, «брыгады да-
памогі калектывізацыі», «дваццаціпяцітысячнікі» 
з ліку прамысловых рабочых 

Заснаванне машына-трактарных станцый (МТС) 

Н
ак
ір
ун
кі

 к
ал
ек
ты
ві
за
цы

і  
і р
эа
кц
ы
я 
ся
ля
н 

Палітыка «раскулачвання» (15 тыс. гаспадарак) 

Масавая калектывізацыя сялянскіх гаспадарак з 
выкарыстаннем адміністрацыйнага прымусу 

Супраціўленне сялян – масавы забой жывёлы 

Узброеныя сялянскія выступленні 

Збяднелыя вяскоўцы свядома ўступалі ў калгасы 

Палепшылася сельскагаспадарчая культура на вёсцы

Усталяваны ідэалагічны, палітычны, эканамічны 
кантроль дзяржавы над вёскай 

Створаны новы сегмент соцыуму – калгаснае ся-
лянства 

 

В
ы
ні
кі
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14.3. Àäíàўëåííå íàðîäíàé ãàñïàäàðêі 
і ïåðàўòâàðýííå ÁÑÑÐ ó іíäóñòðûÿëüíóþ ðýñïóáëіêó 

 
Асноўныя паняцці: 
Урбанізацыя – колькасны рост гарадоў і павелічэнне гарадскога 

насельніцтва. 
 

 
 

14.4. Àñíîўíûÿ òýíäýíöûі іíäóñòðûÿëüíàãà ðàçâіööÿ ÁÑÑÐ 
âà ўìîâàõ ðàçãîðòâàííÿ íàâóêîâà-òýõíі÷íàé ðýâàëþöûі 

 
Асноўныя паняцці: 
Навукова-тэхнічная рэвалюцыя – пераварот вытворчых сіл чала-

вецтва, звязаны з ператварэннем навукі ў галоўны фактар развіцця 
гаспадаркі.  

Атрыманне дапамо-
гі ад астатніх рэс-
публік СССР 

Атрыманне часткі 
германскіх рэпара-
цый 

Развіццё пераважна 
пераважна цяжкай 
прамысло-васці 

Асаблівасці аднаўлення сельскай гаспадаркі БССР 1945–1953 гг. 

Ліквідацыя страт, панесеных падчас вайны 

Камандна-адміністрацыйныя метады кіраўніцтва 

Развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы  

Захаванне калгаснай формы сельскагаспадарчай 
вытворчасці 

Правядзенне калектывізацыі ў заходніх абла-
сцях БССР 

Пашырэнне пасяўных плошчаў 

Асаблівасці аднаўлення прамысловасці БССР 1945–1953 гг. 
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Завод аўтаматычных ліній і электронных вылічальных машын, 
г. Мінск 

Суперфасфатны завод, г. Гомель 

Завод «Азот», г. Гродна 

Беларускі аўтазавод, г. Жодзіна 

Камбінат дываноў, г. Брэст 

Пабудаваны ў БССР 
у другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. ХХ ст. 

Павелічэнне закупачных цэн на сельгаспрадукцыю 

Спісанне нядоімкаў з калгаснікаў па сельгаспадатку 

Ліквідацыя МТС і продаж сельскагаспадарчай тэхнікі калгасу 

Хімізацыя, меліярацыя 

Насаджэнне вытворчасці кукурузы 

Асаблівасці развіцця сельскай гаспадаркі БССР 
у другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. ХХ ст. 

Асаблівасці развіцця народнай гаспадаркі 
ў другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. ХХ ст. 

Развіццё галін:  
• Машынабудаванне 
• Металаапрацоўка 
• Нафтавытворчасць 
• Энергетыка 
• Хімічная вытворчасць 

Тэхнічны прагрэс народнай 
гаспадаркі: 
• Механізацыя 
• Аўтаматызацыя 
• Выкарыстанне дасягненняў 
навукова-тэхнічнай рэвалюцыі
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14.5. Ïðû÷ûíû ïàñòóïîâàãà çàïàâîëåííÿ 
òýìïàў ýêàíàìі÷íàãà ðîñòó і ўçíіêíåííÿ öÿæêàñöÿў 

ó ñàöûÿëüíàé ñôåðû 
 
Асноўныя паняцці: 
Інтэнсіўны шлях – шлях развіцця, звязаны з ростам вытворчасці 

на аснове паляпшэння якасных паказчыкаў, найперш за кошт укара-
нення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі і павелічэння пра-
дукцыйнасці працы. 

Экстэнсіўны шлях – шлях развіцця, звязаны найперш з павелічэн-
нем колькасных, а не якасных паказчыкаў. 

 

 

Павышэнне заробку на 20% 

Увядзенне гарантаванай платы калгаснікам 

Увядзенне пенсій калгаснікам 

Паляпшэнне жыллёвых умоў насельніцтва дзякуючы 
будаўніцтву ў гарадах блочных дамоў 

Развіццё бытавога абслугоўвання насельніцтва 

Паказчыкі паляпшэння матэрыяльнага становішча працоўных БССР
у другой палове 50-х – першай палове 60-х гг. ХХ ст. 

Нізкі тэхнічны ўзровень развіцця прамысловасці 

Адставанне якасці выпускаемай прадукцыі ад сусветных 
стандартаў 

Вялікія затраты на адзінку выпускаемай прадукцыі 

Высокі сабекошт выпускаемай прадукцыі 

Нізкія тэмпы росту вытворчасці працы і тавараў масавага 
спажывання 

Прычыны запавольвання эканамічнага развіцця ў 70-я гг. ХХ ст. 
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Узнікненне новых індустрыяльных цэнтраў – Навапо-
лацк, Светлагорск, Салігорск, Белаазёрск, Новалукомль 

Шынны камбінат, г. Бабруйск 

Нафтаперапрацоўчы завод, г. Мазыр 

Віцебскі тэлевізійны завод 

Беларускі металургічны завод, г. Жлобін 

Новабудоўлі БССР ў 70-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст. 

Умацаванне эканамічных метадаў кіравання 

Пераход да інтэнсіўнага шляху развіцця вытворчасці 

Стварэнне сістэмы кіравання якасцю прадукцыі (увя-
дзенне знака якасці) 

Дэцэнтралізацыя кіравання эканомікай  

Рашэнні з’ездаў КПСС у 70-х гг. ХХ ст. 
па выпраўленні наспелых эканамічных праблем 

Сельская гаспадарка ў 70-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст. 

Рост дзяржаўных выдаткаў на 
развіццё сельскай гаспадаркі 

Механізацыя працы, спецыя-
лізацыя сельскай гаспадаркі 

Стварэнне аграпрамысловага комплексу (АПК) 

Прыняцце Харчовай праграмы СССР (1982 г.) 

Паглыбленне крызісных з’яў у эканоміцы 
ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. 

Разбалансаванасць эканомікі 

Нарастанне дэфіцыту тавараў 

Экстэнсіўны шлях развіцця 

Падзенне вытворчасці 
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14.6. Íàðàñòàííå ýêàëàãі÷íûõ ïðàáëåì, 
ó òûì ëіêó çâÿçàíûõ ç ×àðíîáûëüñêàé êàòàñòðîôàé 

 
Асноўныя паняцці: 
Экалогія – навука аб узаемаадносінах раслінных і жывёльных ар-

ганізмаў з навакольным асяроддзем, у тым ліку аб узаемаадносінах ча-
лавека і прыроды. 

 

 
 

Ïûòàííі 
1. Вызначыце капіталістычныя элементы ў НЭП. 
2. Выявіце галіны прамысловасці на Беларусі, якія атрымалі най-

большае развіццё ў перыяд індустрыялізацыі. 
3. Патлумачце прычыны, па якіх дзяржаўныя і партыйныя струк-

туры ў ажыццяўленні калектывізацыі схіляліся да выкарыстання пры-
мусовых мер уздзеяння. 

4. Пазначце напрамкі аднаўлення народнай гаспадаркі і этапы пе-
ратварэння БССР у індустрыяльную рэспубліку.  

5. Абазначце рашэнні з’ездаў КПСС у 70-х гг. ХХ ст., якія паўплы-
валі на выпраўленне наспелых эканамічных праблем і цяжкасцяў у са-
цыяльнай сферы. 

6. Выявіце негатыўныя тэндэнцыі, якія адбіліся на народнай гас-
падарцы ў 80-я гг. ХХ ст. 

7. Вызначце месца Чарнобыльскай катастрофы ў гісторыі Беларусі. 

Эканамічныя страты, нанесеныя Беларусі, склалі 32 гадавыя 
рэспубліканскія бюджэты 

Вынікі аварыі адбіліся на здароўі насельніцтва заражаных 
тэрыторый 

Пятая частка тэрыторыі БССР заражана, 130 тыс. жыхароў 
пераселена на новыя месцы жыхарства  

З гаспадарчага карыстання выведзена 20% зямель 

Вынікі аварыі Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка 1986 г. 
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15. ÊÓËÜÒÓÐÍÀÅ 
І ÄÓÕÎЎÍÀÅ ÆÛÖÖЁ ÁÑÑÐ 

 
15.1. Станаўленне сістэмы адукацыі ў 1920-х гг.  
15.2. Палітыка беларусізацыі. 
15.3. Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы 

культуры. 
15.4. Вынікі «культурнай рэвалюцыі» ў БССР у 30-гг. ХХ ст.  
15.5. Асноўныя дасягненні адукацыі, навукі, мастацкай культуры  

ў 50–80-я гг. ХХ ст.  
15.6. Змены ў духоўным жыцці народа ў канцы 1980-х гг. 
 

15.1. Ñòàíàўëåííå 
ñіñòýìû àäóêàöûі ў 1920-õ ãã. 

 
Асноўныя паняцці: 
Універсітэт – вышэйшая навучальная ўстанова, дзе адбываецца 

падрыхтоўка спецыялістаў шырокага профілю, а таксама перападрых-
тоўка, ладзяцца навуковыя даследаванні. 
 

 

1922 г. – створаны чатырохгадовыя пачатковыя і сямі-
гадовыя школы 

1926 г. – увядзенне ў рэспубліцы ўсеагульнай адукацыі 
дзяцей ва ўзросце ад 8 да 11 гадоў 

1932 г. – увядзенне ў рэспубліцы ўсеагульнай абавяз-
ковай адукацыі для непісьменных 

1921 г. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  

1920 г. – Беларускі політэхнічны інстытут 

Сярэдняя і вышэйшая адукацыя ў 1920-х гг. 
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15.2. Ïàëіòûêà áåëàðóñіçàöûі 
 

Асноўныя паняцці: 
Беларусізацыя – палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыяналь-

на-культурнага будаўніцтва ў БССР у 20-я гг. XX ст. 
«Карэнізацыя» – палітыка вылучэння на кіруючыя пасады ў дзяр-

жаўных і мясцовых органах улады ўраджэнцаў Беларусі. 
Палітыка «саветызацыі» – комплекс мерапрыемстваў савецкага 

ўрада, накіраваны на скарачэнне адрозненняў у культурнай, ментальнай 
сферах народаў Савецкага Саюза і на зліццё іх у адзіную сям’ю. 

Развіццё навукі БССР у 1920-я гг. 

Навукова-тэрміналагічная камісія пры наркаме асветы 
БССР у 1921 г. 

Даследаванне беларускай гісторыі, культуры, мовы 

Абследаванне расліннага, жывёльнага свету, глебы 

Правядзенне медыцынскага абследавання 

Інстытут Беларускай культуры (Інбелкульт, 1922) з пры-
родазнаўчымі, геалагічнымі, краязнаўчымі, медыцынскімі 
і іншымі секцыямі 

Навуковая дапамога народнай гаспадарцы 

Беларускі навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной 
гаспадаркі (1927 г.) 

Інстытут прамысловасці (1929 г.) 

У 1929 г. на базе Інбелкульта створана Беларуская акадэ-
мія навук у складзе 11 навукова-даследчых інстытутаў 

Вядучыя навуковыя цэнтры БССР у 1920-я гг. 

Задачы навуковых устаноў БССР у 1920-я гг. 



 98

 
 

 
 

 

Рэпрэсіі супраць беларускай інтэлігенцыі 

Палітыка «саветызацыі» – пастанова СНК БССР «Аб зменах 
і спрашчэнні беларускага правапісу» 1933 г. 

Праследаванне так званых «нацыянал-дэмакратаў» 

Згортванне (з 1929 г.) 

Разгортванне дзейнасці Інбелкульта і ВНУ БССР 

Дэмакратызацыя эканамічнага жыцця падчас НЭП 

Палітычная амністыя для палітычных, асветніцкіх дзеячаў 

Узбуйненне тэрыторыі Беларусі  

Стварэнне сістэмы адукацыі, навукі, развіццё культуры 

Перавод дзяржсправаводства, адукацыйных устаноў, ваен-
нага статута на беларускую мову 

Палітыка «карэнізацыі» 

Дзяржаўнымі аб’яўлены 4 мовы 

Перадумовы (1921–1923 гг.) 

Накірункі (1924–1928 гг.)  

В
ы
ні
кі

 

Большасць сярэдніх школ і ВНУ, дзяржустаноў пераведзены 
на беларускую мову 

Пашырэнне асветы, адраджэнне беларускай культуры, гіста-
рычнай спадчыны  

Павелічэнне прадстаўніцтва ўраджэнцаў Беларусі ў дзяржаў-
ных органах улады  
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15.3. Óçìàöíåííå àäìіíіñòðàöûéíà-ïàðòûéíàãà êàíòðîëþ 
ў ñôåðû êóëüòóðû 

 
Асноўныя паняцці: 
Сацыялістычны рэалізм – мастацкі метад, які патрабаваў адлю-

стравання ў літаратуры і мастацтве рэалій жыцця, звязаных з бу-
даўніцтвам савецкага сацыялістычнага ладу.  

 

 
 

15.4. Âûíіêі «êóëüòóðíàé ðýâàëþöûі» ў ÁÑÑÐ ó 30-ãã. ÕÕ ñò. 
 
Асноўныя паняцці: 
Культурная рэвалюцыя – напрамак дзяржаўнай палітыкі ў 1920–

30-я гг. у СССР, накіраваны на ліквідацыю масавай непісьменнасці, 
падрыхтоўку кадраў новай савецкай рабоча-сялянскай інтэлігенцыі, 
прапаганду марксісцка-ленінскай ідэалогіі, развіццё навукі, адукацыі, 
культуры. 

Грамадскія арганізацыі пісьменнікаў, мастакоў, кампазіта-
раў губляюць самастойнасць 

А
са
бл
ів
ас
ці

 

Прапаганда сацыялістычнага рэалізму 

Ф
ак
та
ры

 

Створана сістэма дзяржаўнага заказу 

Грамадскія арганізацыі ператвараюцца ў частку ідэалагіч-
нага апарату 

Адміністрацыйна-камандны стыль арганізацыі грамадска-
палітычнага і эканамічнага жыцця 

Барацьба з іншадумцамі, дзейнасць партыі па ўкараненні 
марксісцка-ленінскай ідэалогіі 

Умацаванне культу І. Сталіна 

Дакладна вызначалася сфера праблематык 

Абмежаванне свабоды творчасці 
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Літаратура ў 20–30-я гг. ХХ ст. 

Літаратурныя 
гурткі 

«Маладняк» (М. Лынькоў, М. Чарот, П. Трус) 

«Узвышша» (А. Бабарэка, П. Глебка) 

«Полымя» (Я. Колас, Я. Купала, Ц. Гартны) 

Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў

У 1930-я гг. пануе тэматыка: 
• інтэрнацыяналізм  
• перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі і ў Грамадзянскай 
вайне, будаўніцтва камунізму 
• шанаванне беларускай прыроды 

У 1920-я гг. абараняюцца ідэалы: 
• хараство роднай прыроды  
• нацыянальна-культурнае, асветніцкае і сацыяльнае адра-
джэнне беларускага народа, будаўніцтва камунізму 

Ц
эн
тр
ал
ьн
ы
я 
тэ
мы

 
19

20
–3

0-
х 
гг

. 

Ліквідацыя масавай непісьменнасці 

Павышэнне адукацыйнага і культурнага ўзроўню беларус-
кага народа 

Ідэалагізацыя асветы, культурнага жыцця, абарона атэізму 

Абмежаванні ў развіцці нацыянальнай культуры  

Праследаванне іншадумцаў  

Вынікі культурнай рэвалюцыі 
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15.5. Àñíîўíûÿ äàñÿãíåííі àäóêàöûі, 
íàâóêі, ìàñòàöêàé êóëüòóðû ў 50–80-ÿ ãã. ÕÕ ñò. 

 
Асноўныя паняцці: 
Валюнтарызм – палітычны кірунак, пры якім воля кіруючай асобы 

ці выканаўчых улад лічыцца вызначальнай асновай грамадскага развіцця. 
 

 
 

 
 

 

Фундаментальныя даследаванні ў галіне фізікі, матэматыкі і 
біялогіі 

Увядзенне абавязковай 8-гадовай адукацыі 

Арганізацыя груп падоўжанага дня ў школах 

Стварэнне прафесійна-тэхнічных вучылішчаў 

Правядзенне ядзерных даследаванняў у БССР 

Тэндэнцыі ў навуцы ў 50–60-я гг. ХХ ст. 

Тэндэнцыі ў народнай адукацыі ў 50–60-я гг. ХХ ст. 

Паказ псіхалогіі чалавека ва ўмовах вайны 

Вядомыя аўтары 
і творы 

В. Быкаў «Сотнікаў», А. Адамовіч «Вайна пад 
стрэхамі», І. Мележ «Людзі на балоце» 

Імкненне да асвятлення рэальнай праўды жыцця і гісторыі 

Тэндэнцыі ў літаратуры ў 50–60-я гг. ХХ ст. 

Асаблівасці развіцця народнай адукацыі ў 60–80-я гг. ХХ ст. 

Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі 

Кабінетная сістэма навучання 

Выкарыстанне тэхнічных сродкаў навучання 
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Фундаментальныя даследаванні ў галіне фізікі, матэматыкі, 
радыётэхнікі, вылічальнай тэхнікі  

Навука становіцца непасрэднай вытворчай сілай дзякуючы 
ўкараненню дасягненняў НТР у вытворчасць 

Удзел беларусаў – П. Клімука і В. Кавалёнка – у праграмах 
па асваенні космаса 

Асаблівасці развіцця навукі ў 60–80-я гг. ХХ ст. 

Цэнтральныя тэмы літаратуры і мастацтва ў 60–80-я гг. ХХ ст. 

• Аповесць С. Грахоўскага «Зона маўчання» 
• Карціна Л. Шчамялёва «За вольную Беларусь» 
• Манумент у г. Жодзіна маці-патрыётцы А. Куп-
рыянавай, мемарыяльны комплекс «Хатынь» 
• Тэлевізійны фільм «Руины стреляют» 

Чарнобыльская катастрофа 

• Раман У. Караткевіча «Чорны замак Альшанскі», 
«Каласы пад сярпом тваім» 
• Опера А. Семенякі «Зорка Венера» 

Камуністычная ідэалогія 

Працы І. Шамякіна «Бронепоезд», П. Броўкі «Заў-
сёды з Ленінам» 

Тэма Вялікай Айчыннай вайны

Гістарычная тэматыка 

Аповесці А. Адамовіча «Апакаліпсіс па графіку», 
В. Карамазава «Краем Белага шляху», В. Казько 
«Выратуй i памілуй нас, чорны бусел» 
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15.6. Çìåíû ў äóõîўíûì æûööі íàðîäà ў êàíöû 1980-õ ãã. 
 
Асноўныя паняцці: 
Альтэрнатыва – здольнасць выбару паміж некалькімі супраць-

леглымі магчымасцямі. 
 

 
 
Ïûòàííі 
1. Выявіце адрозненні эканамічных і палітычных метадаў кіравання 

дзяржавай, параўноўваючы палітыку «ваеннага камунізму» і НЭП. 
2. Пазначце ўмовы і асаблівасці станаўлення сістэмы адукацыі 

БССР ў 1920-х гг.  
3. Дайце ацэнку мэтазгоднасці ажыццяўлення ў БССР палітыкі 

«карэнізацыі». 
4. Вызначце прычыны ўзмацнення адміністрацыйна-партыйнага 

кантролю ў сферы культуры ў 30-х гг. ХХ ст. 
5. Высветліце ролю атэістычнага выхавання ў фарміраванні нова-

га савецкага грамадства. 
6. Акрэсліце задачы, якія вырашаліся ў адукацыі, навуцы, мастац-

кай культуры ў 50–80-я гг. ХХ ст.  
7. Раскрыйце характэрныя рысы грамадскіх настрояў, якія панавалі 

ў канцы 1980-х гг. 

Аслабленне ідэалагічнага кантролю над грамадствам і дэ-
макратызацыя жыцця 

Адсутнасць маральнай падтрымкі камуністычнай ідэалогіі 
ў грамадстве 

Легалізацыя дзейнасці царквы і пераадоленне атэізму 

Зварот да нацыянальнай культуры, гістарычнай спадчыны 

Ф
ак
та
ры

 

Пагаршэнне жыццёвага ўзроўню насельніцтва 

Нарастанне сацыяльнай напружанасці 

Н
ап
ра
мк
і 

Выспяванне грамадства на прынцыпах гуманізму, агуль-
началавечых і нацыянальных каштоўнасцях 

Пагаршэнне экалагічнай сітуацыі (Чарнобыльская аварыя) 
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16. ÁÅËÀÐÓÑÜ ÏÀÌІÆ ÂÎÉÍÀÌІ  
(1918–1941 ãã.) 

 
16.1. Брэсцкі мір 3 сакавіка 1918 г. у лёсе беларускага народа. 
16.2. Рыжская мірная дамова 1921 г. Беларуская эміграцыя. 
16.3. Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае ста-

новішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы. 
16.4. Савецка-германская дамова аб ненападзе 23 жніўня 1939 г. Пачатак 

ІІ сусветнай вайны. Вызваленне Чырвонай Арміяй Заходняй Беларусі. Уз’яд-
нанне беларускага народа ў складзе БССР.  

 
16.1. Áðýñöêі ìіð 3 ñàêàâіêà 1918 ã. 

ó ëёñå áåëàðóñêàãà íàðîäà 
 
Асноўныя паняцці: 
Кантрыбуцыя – грошы або матэрыяльныя каштоўнасці, якія дзяр-

жава-пераможца збірае з дзяржавы, якая панесла паражэнне ў вайне. 
 

 

• Страціла тэрыторыю каля 1 млн. км² 
• Выплачвала Германіі 6-мільярдную кантры-
буцыю і 500-мільённую кампенсацыю 

Умовы 
для Беларусі 

Мір 
падпісалі 

РСФСР, Германія, Аўстра-Венгрыя, Балгарыя, 
Турцыя 

Умовы 
для РСФСР 

• Заходняя частка Беларусі адышла да Германіі 
• Цэнтральная частка Беларусі абвяшчалася аку-
піраванай тэрыторыяй 
• Усход Беларусі заставаўся ў складзе Расіі 

Рэакцыя 
беларускіх 
дзеячаў 

Вынікі 
для Савецкай

Расіі 

• Дазволіла ўмацаваць савецкую ўладу ў Расіі 
• Перамагчы ў Грамадзянскай вайне 

• Мір падпісаны без удзелу прадстаўнікоў ад 
Беларусі 
• Несправядлівы, мае драпежніцкі характар 
• Нямецкая акупацыя, рабаванне Беларусі 
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16.2. Ðûæñêàÿ ìіðíàÿ äàìîâà 1921 ã. 
Áåëàðóñêàÿ ýìіãðàöûÿ 

 
Асноўныя паняцці: 
Эміграцыя – выезд за межы краіны, выкліканы эканамічнымі, па-

літычнымі або асабістымі прычынамі з мэтай часовага ці пастаяннага 
пасялення ў замежнай дзяржаве. 

 

 
 

 

Падпісалі 
мір 

• Да Польшчы адыходзіла Заходняя частка 
Беларусі 
• Расія выплочвала кантрыбуцыю Польшчы 
30 млн. руб. золатам 
• Вяртанне Польшчы каштоўнасцяў, вывезеных 
з ІІ Рэчы Паспалітай 

Умовы 
для Беларусі 

• БССР скарацілася да 6 паветаў Мінскай губерні
• Віцебская і Гомельская губерні заставаліся 
ў складзе РСФСР 

РСФСР, Польшча, УССР 

Абавязкі 
для РСФСР 
і УССР 

Рэакцыя 
беларускіх 
дзеячаў 

• Несправядлівы, драпежніцкі характар 
• Прыгнёт беларусаў у Заходняй Беларусі 

У Вільні – Беларускі Нацыянальны камітэт, Беларускі культурна-
асветніцкі цэнтр 

У Рызе – Вайскова-дыпламатычная місія БНР, «Рунь» і «Бела-
руская хата» 

У Парыжы – «Хаўрус»: культурна-асветніцкая арганізацыя бела-
рускіх працоўных 

У ЗША – камітэты дапамогі беларусаў, Беларуска-амерыканскі 
нацыянальны Саюз 

Цэнтры беларускай эміграцыі ў 20–30-х гг. ХХ ст. 
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16.3. Ãðàìàäñêà-ïàëіòû÷íàå, ýêàíàìі÷íàå, 
íàöûÿíàëüíà-êóëüòóðíàå ñòàíîâіø÷à Çàõîäíÿé Áåëàðóñі 

ў ñêëàäçå Ïîëüñêàé äçÿðæàâû 
 
Асноўныя паняцці: 
Асадніцтва – засяленне былымі польскімі вайскоўцамі заходне-

беларускіх зямель падчас іх знаходжання ў складзе ІІ Рэчы Паспалітай 
(Польшчы). 

«Санацыя» – назва палітычнага і эканамічнага рэжыму, які быў 
устаноўлены ў Заходняй Беларусі ў 30-я гг. XX ст. кіраўніком Поль-
скай дзяржавы Ю. Пілсудскім. 
 

Плыні ў нацыянальна-вызваленчым руху 
ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) 

Накірункі, 
удзельнікі 

Арганізацыі
і палітычныя партыі 

Мэты, задачы 
і формы барацьбы 

Рэвалюцыйна-
вызваленчы: 
І. Лагіновіч, 
В. Харужая, 
С. Прытыцкі 

Камуністычная партыя 
Заходняй Беларусі (КПЗБ), 
Камуністычны саюз мо-
ладзі Заходняй Беларусі 
(КСМЗБ), Беларуская рэ-
валюцыйная арганізацыя 
(БРА), Беларуская сялянс-
ка-рабочая грамада (БКРГ)

• Самавызначэнне Заходняй 
Беларусі, заснаванне рабоча-
сялянскага ўрада 
• Перадача зямлі сялянам без 
выкупу, ліквідацыя асадніцтва
• Навучанне на роднай мове
• Партызанскія формы ба-
рацьбы 

Нацыянальна-
дэмакратычны:
А. Цвікевіч, 
В. Ластоўскі, 
С. Рак-Міхай-
лоўскі, 
Б. Тарашкевіч, 
І. Дварчанін 

Партыя беларускіх са-
цыялістаў-рэвалюцыяне-
раў (ПБС-Р), Беларускі 
пасольскі клуб «Змаган-
не» – дэпутаты-беларусы
Польскага сейма, Тава-
рыства Беларускай шко-
лы (ТБШ), Беларуская 
хрысціянская дэмакратыя

• Абарона інтарэсаў бела-
рускага народа 
• Дэмакратызацыя народнай 
адукацыі 
• Распаўсюджванне асветы 
сярод беларусаў 
• Дэмакратычныя свабоды і 
правы 
• Барацьба з палітыкай па-
ланізацыі 
• Парламенцкія формы ба-
рацьбы 

Навукова-асвет-
ніцкія суполкі: 
І. Луцкевіч, 
В. Ластоўскі 

Беларускі інстытут гаспа-
даркі і культуры, Беларус-
кае навуковае таварыства, 
Віленскі беларускі гісто-
рыка-этнаграфічны музей

• Барацьба з паланізацыяй
• Адраджэнне беларускай 
нацыянальнай памяці 
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Існаванне дзясяткаў розных падаткаў і збораў  

Недаступнасць адукацыі, медыцынскага абслугоўвання  

Прымусовая паланізацыя і асіміляцыя мясцовага насельніцтва

Прыкметы сацыяльных бедстваў 
і нацыяльнага прыгнёту беларусаў у складзе Польшчы 

Прамысловасць Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. 

Мэты 
польскіх улад 

Галіны 
і асаблівасці 
развіцця 

Шклозавод «Нёман», Навагрудскі павет 

Дрэваапрацоўчая, харчовая, лёгкая 

Назвы 
прадпрыемстваў Тытунёвая фабрыка, г. Гродна 

Цыклічнасць развіцця, беспрацоўе 

Інфляцыя, нізкія заробкі 

Фабрыка гумавых вырабаў «Ардаль», г. Ліда 

Ператварыць Заходнюю Беларусь у аграрна-
сыравінны прыдатак прамысловых раёнаў 
этнічнай Польшчы 

Становішча землеўласнасці ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) 

55,2% зямлі  Належала памешчыкам 

12,5% Серадняцкім сялянскім гаспадаркам 

24,15% Бядняцкім сялянскім гаспадаркам 

8,14% Заможным сялянскім гаспадаркам 
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16.5. Ñàâåöêà-ãåðìàíñêàÿ äàìîâà àá íåíàïàäçå 
23 æíіўíÿ 1939 ã. Ïà÷àòàê ІІ ñóñâåòíàé âàéíû. 

Âûçâàëåííå ×ûðâîíàé Àðìіÿé Çàõîäíÿé Áåëàðóñі. 
Óç’ÿäíàííå áåëàðóñêàãà íàðîäà ў ñêëàäçå ÁÑÑÐ 

 
Асноўныя паняцці: 
Геапалітыка – паняцце, якое характэрызуе тэорыю міжнародных 

адносін, заснаваных на ўзаемасувязі геаграфічных, геастратэгічных, 
палітычных, ваенных, дэмаграфічных, сацыяльна-эканамічных і ін-
шых фактараў. 

 

 
 
Ïûòàííі 
1. Раскрыйце вынікі Брэсцкай мірнай дамовы для беларускага 

народа. 
2. Патлумачце вынікі Рыжскай мірнай дамовы ў гісторыі беларус-

кай дзяржавы. 
3. Вызначце пытанні, якія аб’ядноўвалі або размяжоўвалі партыі, 

грамадскія аб’яднанні на тэрыторыі Заходняй Беларусі. 
4. Сфармулюйце, якім чынам прамысловы крызіс 1924–1927 гг. 

адбіўся на становішчы працоўных Заходняй Беларусі. 
5. Пазначце тэндэнцыі зямельнай палітыкі ўрадавых колаў  

Польшчы ў Заходняй Беларусі. 
6. Дайце ацэнку савецка-германскай дамовы аб ненападзе 23 жні-

ўня 1939 г. у кантэксце абвастрэння міжнароднай сітуацыі ў свеце. 
7. Высветліце значэнне вызвалення Чырвонай Арміяй Заходняй 

Беларусі і ўз’яднання ў складзе БССР. 

Вынікі геапалітыч-
ных падзей у жніў-
ні – верасні 1939 г. 
для развіцця БССР 

Уз’яднанне беларускага народа, рэалізавана 
гістарычная справядлівасць 

Ліквідаваны нацыянальны, эканамічны пры-
гнёт беларусаў 

Далейшае сацыяльна-эканамічнае і культур-
нае развіццё заходніх абласцей БССР 

Забеспячэнне тэрытарыяльнай цэласнасці  

Разгортванне рэпрэсій у Заходняй Беларусі 
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17. ÓÒÂÀÐÝÍÍÅ 
І ÏÀËІÒÛ×ÍÀÅ ÐÀÇÂІÖÖЁ 

ÑÓÂÅÐÝÍÍÀÉ ÐÝÑÏÓÁËІÊІ ÁÅËÀÐÓÑÜ 
 

17.1. Распад СССР. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага 
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 

17.2. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і ўвядзенне прэзі-
дэнцкай формы кіравання.  

17.3. Вынікі рэспубліканскіх Рэферэндумаў (1995, 1996, 2004). Змянен-
ні і дапаўненні, унесеныя ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. 

17.4. Складванне шматпартыйнасці. 
17.5. Усебеларускія народныя сходы ў гісторыі Беларусі. 
 

17.1. Ðàñïàä ÑÑÑÐ. 
Çàêàíàäàў÷à-ïðàâàâîå àôàðìëåííå 

äçÿðæàўíàãà ñóâåðýíіòýòó Ðýñïóáëіêі Áåëàðóñü. 
 
Асноўныя паняцці: 
Плюралізм – прызнанне розных поглядаў, думак, меркаванняў па 

пытаннях аб шляхах развіцця дзяржавы і грамадства. 
 

 

Прычыны 
распаду  

Крызіс сацыялістычнай грамадскай мадэлі 

Крызіс эканомікі (падзенне вытворчасці, дэфіцыт 
тавараў) 

Сацыяльная, палітычная міжнацыянальная напру-
жанасць у СССР 

Дзейнасць капіталістычных краін па дыскрэдыта-
цыі сацыялістычнай мадэлі СССР 
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17.2. Ïðûíÿööå Êàíñòûòóöûі Ðýñïóáëіêі Áåëàðóñü 
і ўâÿäçåííå ïðýçіäýíöêàé ôîðìû êіðàâàííÿ 

 
Асноўныя паняцці: 
Парламенцкая рэспубліка – форма кіравання, пры якой уся паў-

ната ўлады належыць парламенту, апошні прызначае прэм’ер-міністра 
і фарміруе ўрад.  

Прэзідэнцкая рэспубліка – форма кіравання, пры якой прэзідэнт 
выконвае ролю кіраўніка дзяржавы і выканаўчай улады, узгадняе з 
парламентам прызначэнне прэм’ер-міністра, а таксама ключавыя мі-
ністэрскія пасады, валодае заканатворчай ініцыятывай. 

Савет міністраў з Прэм’ер-
міністрам – выканаўчая ўлада 

Вярхоўны Савет дэпутатаў –
заканадаўчая ўлада 

1991–1994 гг. Рэспубліка Беларусь –  
суверэнная, незалежная, дэмакратычная, парламенцкая рэспубліка 

27 ліпеня  
1990 г. 

Прыняцце Вярхоўным Саветам (ВС) Дэкларацыі 
аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 

25 жніўня  
1991 г. 

Наданне ВС статусу канстытуцыйнага закона 
Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 

19 верасня 
1991 г. 

Зацвярджэнне ВС новай назвы дзяржавы – Рэс-
публіка Беларусь – і яе дзяржаўных сімвалаў – 
бела-чырвона-белы сцяг і герб «Пагоня» 

8 снежня  
1991 г. 

Кіраўнікі краін заснавальніц СССР – Б. Ельцын 
(Расія), Л. Краўчук (Украіна) і С. Шушкевіч (Бе-
ларусь) падпісалі пагадненне аб спыненні існа-
вання СССР. Стварэнне Садружнасці Незалеж-
ных Дзяржаў (СНД) 

18 кастрычніка 
1991 г. 

Прыняцце ВС Закона «Аб грамадзянстве Рэспуб-
лікі Беларусь» 
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Правы – сукупнасць агульнаабавязковых правіл паводзін, узако-
неных магчымасцяў чалавека, якія ўстаноўлены, рэгулююцца і ахоўва-
юцца дзяржавай. 

Дзяржаўны бюджэт – расклад грашовых даходаў і расходаў 
дзяржавы. 

 

 
 

 

Канстытуцыя БССР 1978 г. не адпавядала новай палітыч-
най і эканамічнай арганізацыі  

Парламенцкая рэспубліка не здолела аператыўна і паспяхо-
ва вырашыць набалелыя праблемы ў эканоміцы 

Парламенцкая рэспубліка не здолела кансалідаваць грамад-
ства ў пытанні стратэгіі развіцця краіны 

Беларускі народ адчуваў неабходнасць арганізаваць дзяр-
жаўны цэнтр адказнасці за сітуацыю ў краіне  

Прычыны прыняцця ВС Канстытуцыі 15 сакавіка 1994 г. 
і ўвядзення прэзідэнцкай формы кіравання 

Дэмакратычнай: крыніца ўлады – народ, выбарнасць орга-
наў улады, плюралізм думак 

Унітарнай: адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Белару-
сі на вобласці, кожная вобласць не мае статусу самастойнага 
дзяржаўнага ўтварэння 

Прававой: права як прынцып для заканатворчасці і дзейнас-
ці выканаўчых структур 

Суверэннай: права вярхоўнай улады самастойна вызначаць 
напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі 

Сацыяльнай: умовы для дастойнага развіцця асобы, рэалі-
зацыя права на працу, атрыманне адукацыі, медыцынскага 
абслугоўвання  

Канстытуцыя абвяшчала Рэспубліку Беларусь дзяржавай 
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17.3. Âûíіêі ðýñïóáëіêàíñêіõ ðýôåðýíäóìàў 
(1995, 1996, 2004). Çìÿíåííі і äàïàўíåííі, 

óíåñåíûÿ ў Êàíñòûòóöûþ Ðýñïóáëіêі Áåëàðóñü 
 
Асноўныя паняцці: 
Рэферэндум – усенароднае галасаванне па найважнейшых пытан-

нях развіцця краіны. 
Палітычная сістэма грамадства – гэта сістэма інстытутаў, якая 

ўключае дзяржаву (органы дзяржаўнай улады і кіравання), палітыч-
ныя партыі, прафесійныя саюзы, рэлігійныя арганізацыі, творчыя 
саюзы і іншыя арганізацыі і рухі, а таксама канстытуцыю і выбарчае 
заканадаўства. 

В. Кебiч, прэм’ер-міністр  

С. Шушкевiч, былы спікер Вярхоўнага Савета 

А. Дубко, старшыня Гродзенскага аблвыканкама  

А. Лукашэнка, старшыня дэпутатцкай камісіі Вярхоўнага Савета 

В. Нoвiкаў, лідэр Камуністычнай партыі Беларусі  

З. Пазняк, лідэр партыі Беларускі Народны Фронт 

Кандыдаты на выбарах першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

Праграма выхаду з крызісу: аднаўленне эканомікі; інтэграцыя з 
Расіяй; будаўніцтва справядлівага грамадства 

Не звязаны з Камуністычнай партыяй, пануючай бюракратыяй 

Вядомы актыўнасцю ў камісіі ВС па барацьбе з карупцыяй 

Праграма выхаду з сацыяльна-эканамічнага і палітычнага кры-
зісу дзяржавы сустрэта выбаршчыкамі са шчырай падтрымкай 

Прычыны перамогі А. Лукашэнкі 
на выбарах першага Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
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Рашэнні трох Рэспубліканскіх рэферэндумаў 
11

 м
ая

 1
99

5 
г.

 
17

 л
іс
та
па
да

 1
99

6 
г.

 

Грамадзяне выказаліся супраць свабоднай куплі-продажу зям-
лі і скасавання смяротнага пакарання 

Змена сімволікі дзяржавы 

Наданне рускай мове роўных правоў з беларускай 

Паскарэнне інтэграцыі з Расіяй 

Наданне Прэзідэнту права прызначаць кіраўнікоў абласцей, 
раёнаў, гарадоў, распускаць парламент 

Унесены змены і дапаўненні ў Канстытуцыю 

Паўнамоцтвы Прэзідэнта як кіраўніка дзяржавы значным чы-
нам пашыраны 

Замест Вярхоўнага Савета Нацыянальны сход з Саветам Рэс-
публікі і Палатай прадстаўнікоў 

Свята Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дня Рэспуб-
лікі) пераносілася з 27 ліпеня на 3 ліпеня 

17 кастрычніка 2004 г. 

Скасавана абмежаванне на пераабранне на пасаду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі  

Значэнне рэферэндумаў 

Дазволіла пераадолець палітычны крызіс 

Садзейнічала паскоранаму развіццю Беларусі і ро-
сквіту айчыннай эканомікі  

Умацавала палітычную сістэму 
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17.4. Ñêëàäâàííå øìàòïàðòûéíàñöі 
 
Асноўныя паняцці:  
Шкала палітычнага спектра – паняцце, якое дазваляе даць вы-

значэнне партыі ў залежнасці ад варыянтаў вырашэння сацыяльна-
эканамічных, палітычных, дзяржаўных пытанняў. 

 

 

Палітычная сістэма Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе 

Гарант правоў і свабод грамадзяніна і чалавека 

Заканадаўчая 
галіна ўлады 

Нацыянальны сход – Савет Рэспублікі (64 дэпу-
таты) і Палата прадстаўнікоў (110) 

Выканаўчая Савет Міністраў на чале з Прэм’ер-міністрам 

Судовая Канстытуцыйны і Вярхоўны суды 

Прэзідэнт – кіраўнік дзяржавы 

Вызначае стратэгію развіцця дзяржавы 

Фарміруе Савет міністраў 

Органы 
самакіравання Саветы дэпутатаў  

Эканамічны і палітычны крызіс  

Сацыяльная апатыя ў грамадстве 

Падзенне даверу грамадства да партый 

Не развітая грамадзянская супольнасць 

Умовы фарміравання шматпартыйнасці пачатку 90-х гг. ХХ ст. 
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17.5. Óñåáåëàðóñêіÿ íàðîäíûÿ ñõîäû ў ãіñòîðûі Áåëàðóñі 
 

Асноўныя паняцці: 
Інавацыі – комплес новаўвядзенняў, якія забяспечваюць рост вы-

творчасці, якасці прадукцыі. 
 
Дата Падзея Лозунгі Рашэнні 
1996 І Усебеларускі 

народны сход 
«Народ сам мае 
права вырашаць
свой лёс» 

Адобрана ўнутраная і знешняя 
палітыка А. Лукашэнкі 

2001 ІІ Усебеларускі 
народны сход 

«За моцную, 
квітнеючую Бе-
ларусь» 

Абмеркавана і адобрана Пра-
грама сацыяльна-эканамічнага 
развіцця Рэспублікі Беларусь 
на 2001–2005 гг. 

2006 ІІІ Усебеларускі 
народны сход 

«Дзяржава для 
народа» 

Прынята Праграма сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспуб-
лікі Беларусь на 2006–2010 гг. 

Правыя партыі, якія абараняюць дэмакратыю, свабоду рынку, 
прыватную ўласнасць 

Левы цэнтр, партыі абараняюць ідэі сацыяльна-адказнага ка-
піталізму, адраджэння беларускай нацыі  

Левыя партыі выступаюць за будаўніцтва камуністычнага, 
бяскласавага грамадства 

Па шкале палітычнага спектра 
партыі Беларусі пачатку ХХІ ст. падзяляюцца 

Адсутнасць у грамадстве партыйных традыцый 

Партыі маюць статус закрытых палітычных клубаў 

Няздольнасць партый прагназаваць патрэбы народа 

Партыі непераканаўча прадстаўляюць свае праграмы 

Прычыны нізкай папулярнасці партый у беларускім грамадстве 
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Дата Падзея Лозунгі Рашэнні 
2010 ІV Усебеларускі 

народны сход 
«Інавацыі, экс-
парт, рост яка-
сці жыцця» 

Прынята Праграма сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспуб-
лікі Беларусь на 2011–2015 гг. 

 
Ïûòàííі 
1. Пазначце, у чым заключаецца гістарычнае значэнне абвяшчэння 

Рэспублікі Беларусь – незалежнай і суверэннай дзяржавы. 
2. Патлумачце прычыны прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Бела-

русь і ўвядзення прэзідэнцкай формы кіравання.  
3. Адзначце вынікі ўвядзення прэзідэнцкай формы кіравання для 

сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі нашай краіны. 
4. Вызначце прычыны і значэнне рэспубліканскіх рэферэндумаў 

(1995, 1996, 2004) для палітычнага і эканамічнага развіцця краіны.  
5. Акрэсліце ролю і месца Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыя-

нальнага схода, Савета Міністраў, Канстытуцыйнага і Вярхоўнага су-
доў у палітычнай сістэме Рэспублікі Беларусь.  

6. Выявіце фактары, якія адмоўным чынам адбіліся на складванні 
шматпартыйнасці на Беларусі. 

7. Назавіце і патлумачце праграмы сучасных беларускіх партый 
па шкале палітычнага спектра.  

8. Раскрыйце значэнне Усебеларускіх народных сходаў у гісторыі 
незалежнай і суверэннай Рэспублікі Беларусь. 

 
 

18. ÌІÆÍÀÐÎÄÍÀÅ, ÃÅÀÏÀËІÒÛ×ÍÀÅ 
ÑÒÀÍÎÂІØ×À ÐÝÑÏÓÁËІÊІ ÁÅËÀÐÓÑÜ, 

ßÅ ÑÀÖÛßËÜÍÀ-ÝÊÀÍÀÌІ×ÍÀÅ 
І ÄÓÕÎЎÍÀ-ÊÓËÜÒÓÐÍÀÅ ÐÀÇÂІÖÖЁ 

ÍÀ ÌßÆÛ ÕÕ і ÕÕІ ÑÒÑÒ. 
 

18.1. Міжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублікі Беларусь. 
18.2. Рэспубліка Беларусь – раўнапраўны член сусветнай супольнасці. 
18.3. Працэс стварэння Саюза Беларусі і Расіі. 
18.4. Тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 

(1990–2000 гг.). 
18.5. Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця і беларуская мадэль 

сацыяльна-арыентаванай эканомікі.  
18.6. Духоўна-культурнае развіццё беларускага народа. 



 117

18.1. Ìіæíàðîäíàå ïðûçíàííå 
ñóâåðýííàé Ðýñïóáëіêі Áåëàðóñü 

 
Асноўныя паняцці: 
Нейтральная дзяржава – дзяржава, знешняя палітыка якой харак-

тарызуецца няўдзелам ва ўзброеных канфліктах і ваенных саюзах. 
 

 
 

18.2. Ðýñïóáëіêà Áåëàðóñü – 
ðàўíàïðàўíû ÷ëåí ñóñâåòíàé ñóïîëüíàñöі 

 
Асноўныя паняцці: 
Міжнародная супольнасць – сукупнасць дзяржаў, міждзяржаўных 

аб’яднанняў, міжнародных арганізацый, суб’ектаў міжнароднага права. 
 

 

Член Міжнароднага валютнага фонду (МВФ) 

Член Сусветнага банка рэканструкцыі і развіцця 

Кантактуе з Еўрапейскім эканамічным саюзам (ЕЭС) 

Удзельнік Мытнага саюза з Казахстанам і Расіяй  

Член Еўразійскага эканамічнага супольніцтва  

Пашырае эканамічныя адносіны з постсавецкімі краінамі, а так-
сама з краінамі Лацінскай Амерыкі, Афрыкі і інш.  

Накірункі міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь

Рэспубліка Беларусь – нейтральная, бяз’ядзерная дзяржава 

Прымае ўдзел у міжнародным Руху недалучэння 

Прынцыпы знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь –  
шматвектарнасць, паслядоўнасць, прагматызм, разумныя кампрамісы

Рэспубліка Беларусь прызнана 159 краінамі свету, 
усталяваны дыпламатычныя адносіны са 157 
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18.3. Ïðàöýñ ñòâàðýííÿ Ñàþçà Áåëàðóñі і Ðàñіі 
 
Асноўныя паняцці: 
Інтэграцыя – працэс і вынік узаемасувязі, узаемадзеяння, зблі-

жэння і аб’яднання ў адзінае цэлае якіх-небудзь частак, элементаў, у 
прыватнасці краін і іх эканомік, грамадскіх і палітычных структур, 
партый, арганізацый і г. д. 

 

 

Удзельнічае ў Дамове аб калектыўнай бяспецы паміж краінамі 
СНД з 1995 г. 

Член Арганізацыі дагавора калектыўнай бяспекі (АДКБ) 

Далучэнне з 1995 г. да праграмы Паўночна-Антлантычнага 
блока (НАТА) «Партнёрства для міру» 

Удзельнічае ў Савеце па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе 

Накірункі міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь 
у сферы бяспекі 

Фактары 

Традыцыі гістарычных, эканамічных, культурных адносін 
Беларусі і Расіі 

Беларусь разлічвала на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію 

Імкненне палітычнай эліты, а таксама народаў дзвюх краін 
да інтэграцыі 

Мае статус суверэннай дзяржавы з уласнымі нацыянальнымі 
інтарэсамі і знешнепалітычнымі прыярытэтамі 

Усталявала ўзаемавыгадныя сувязі з большасцю дзяржаў свету 
ў мэтах паляпшэння дабрабыту свайго народа 

Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе – 
раўнапраўны член сусветнай супольнасці 
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18.4. Òýíäýíöûі ñàöûÿëüíà-ýêàíàìі÷íàãà ðàçâіööÿ 
Ðýñïóáëіêі Áåëàðóñü (1990–2000 ãã.) 

 
Асноўныя паняцці: 
«Шокавая тэрапія» – комплекс рэформ, якія маюць радыкальны 

характар і звязаны з пераходам да рынкавай эканомікі. 
 

 

Вынікі саюзнага 
будаўніцтва 

Росквіт беларускай эканомікі, рост якасці жыцця 

Актывізацыя міжкультурных сувязяў  

З 2000 г. афіцыйная назва – Саюзная Дзяржава Беларусі і Расіі 

Саюзная дзяржава – 8 снежня 1999 г. 

П
ер
ад
ум

ов
ы

 
Забяспечыў грамадзянам краін роўныя 
правы ў атрыманні адукацыі, ахове зда-
роўя, працаўладкаванні 

Органы Садружнасці: Вышэйшы Савет, 
Выканаўчы Камітэт, Парламенцкі Сход 

2 красавіка 1996 г. 
Дагавор 

аб садружнасці 
Беларусі і Расіі 

2 красавіка 1997 г. 
Дагавор 
аб Саюзе 

Беларусі і Расіі 

2 красавіка – Дзень яднання народаў Бе-
ларусі і Расіі 

Дэклараваў забеспячэнне ўстойлівага 
сацыяльна-эканамічнага развіцця дзвюх 
краін, іх бяспекі, узаемаадносін з Еўро-
пай і светам 

Рэзкае падзенне вытворчасці і ўзроўню жыцця, беспрацоўе 

Інфляцыя, дэфіцыт прадуктаў, талонная сістэма 

Складванне рынкавай эканомікі, з’яўленне прыватнай улас-
насці, прыватызацыя, новыя гаспадарчыя адносіны 

Характэрныя рысы эканомікі Беларусі ў першай палове 90-х гг. ХХ ст.
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18.5. Íàöûÿíàëüíàÿ ñòðàòýãіÿ ўñòîéëіâàãà ðàçâіööÿ 
і áåëàðóñêàÿ ìàäýëü ñàöûÿëüíà-àðûåíòàâàíàé ýêàíîìіêі 

 
Асноўныя паняцці: 
Канцэпцыя ўстойлівага развіцця – сістэма мерапрыемстваў з іна-

вацыйнымі тэхналогіямі, магчымасцю ўзнаўлення прыродных рэсур-
саў і стварэннем умоў для ўсебаковага развіцця асобы. 
 

 
 

 

Стратэгія ўстойлівага развіцця – ідэалагічная аснова 
сацыяльна-эканамічнай мадэлі Рэспублікі Беларусь 

Раўнапраўнае суісна-
ванне розных формаў 
уласнасці  

Захаванне дзяржаў-
нага рэгулявання 

Стварэнне ўмоў для 
дабрабыту ўсяго на-
сельніцтва 

Беларуская 
мадэль 
эканомікі 

Моцная і эфектыўная дзяржаўная ўлада як гарант 
бяспекі, сацыяльнай справядлівасці 

Прыватны і дзяржаўны сектар эканомікі 

Прыватызацыя як сродак пошуку інвестара 

Інтэграцыя з Расіяй і іншымі краінамі СНД  

Моцная сацыяльная палітыка на падтрымку якасці 
жыцця, мацярынства, аховы здароўя і інш. 

Першыя мерапрыемствы Прэзідэнта А. Р. Лукашэнкі 
па выхадзе з эканамічнага крызісу 

Скасаванне гвалтоўнай прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці

Барацьба з карупцыяй і заснаванне нацыянальнай крэдыт-
на-грашовай і банкаўскай сістэмы 

Заснаванне сацыяльна-арыентаванай мадэлі эканомікі  

Актывізацыя эканамічных стасункаў з Расіяй 
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18.5. Äóõîўíà-êóëüòóðíàå ðàçâіööё áåëàðóñêàãà íàðîäà 
 
Асноўныя паняцці: 
Талерантнасць – цярпімасць, паважлівыя адносіны да прадстаўні-

коў іншых рэлігій, чужых поглядаў, паводзін. 
 

 

Вынікі 
рэалізацыі 
беларускай 
эканамічнай 

мадэлі 

Беларусь аднавіла і нарасціла свой прамысловы па-
тэнцыял, засталася буйным экспарцёрам (аўтамабі-
ляў, трактараў, халадзільнікаў і інш.) 

Паспяхова вырашана праблема з беспрацоўем 

Гарантавана харчовая бяспека краіны – ажыццяў-
ленне праграмы па адраджэнні сяла  

Распрацоўка інавацый інстытутамі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі 

За 2001 г. рэальныя грашовыя даходы павялічыліся 
на 25% , а рэальная заработная плата – больш чым 
на 30% 

З 2005 па 2010 гг. паводле рэйтынгу Сусветнага 
банка па зручнасці ўмоў для вядзення бізнесу Бела-
русь паднялася з 129-га месца на 58-е і апярэдзіла 
Польшчу (72-е), Расію (120-е) 

Беларусь гандлюе са 174 краінамі свету 

Асаблівасці духоўнага жыцця Беларусі на сучасным этапе 

Талерантнасць, павага  да патрэб чалавека 

Міжканфесіянальны мір 

Партнёрства цэркваў з дзяржавай 

Грамадзянскі мір, стабільнасць і спакой 
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Ïûòàííі 
1. Патлумачце прычыны ўдзелу Беларусі ў міжнародным Руху не-

далучэння. 
2. Раскрыйце актуальныя накірункі знешняй палітыкі Рэспублікі 

Беларусь на сучасным этапе. 
3. Дайце характарыстыку этапам стварэння Саюза Беларусі і Расіі 

і значэнню ў гісторыі дзвюх дзяржаў. 
4. Выявіце прычыны паспяховага сацыяльна-эканамічнага развіц-

ця Рэспублікі Беларусь у апошнія дзесяцігоддзі.  
5. Пакажыце месца і ролю сацыяльнай палітыкі ў эканамічнай ма-

дэлі Беларусі. 
6. Пазначце сферу дзяржаўных, грамадскіх праблем, да вырашэн-

ня якіх прыцягваюцца буйныя канфесіі Беларусі – праваслаўная і ка-
таліцкая. 

7. Вызначце месца і ролю дзяржаўных праграм у павышэнні інтэ-
лектуальнага ўзроўню, захаванні нацыянальнай спадчыны і культур-
най самабытнасці беларускага народа.  

8. Сфармулюйце напрамкі і вынікі ажыццяўлення дзяржаўнай ма-
ладзёжнай палітыкі. 

 
 
 
 

Асаблівасці культурнага жыцця Беларусі на сучасным этапе 

Стварэнне нацыянальнай сістэмы адукацыі 

Рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі па падтрымцы таленавітай 
моладзі (прэзідэнцкія стыпендыі і інш.) 

Рэпертуар тэатральных калектываў папаўняецца творамі 
нацыянальнай тэматыкі 

Падтрымка дзяржавай сеткі культурных устаноў: бібліятэк, 
тэатраў, дамоў культуры і інш. 

Рэалізацыя дзяржавай праграм па рэканструкцыі помнікаў 
мінулага (замкаў, палацаў і інш.) 
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