
Каталог учебной дисциплины (модуля) 

Название учебной дисциплины 
(модуля) 

История восточных славян (Россия и 
Украина)» 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 4 
Семестр обучения 7 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

60 

лекционные 34 
семинарские 26 
практические  
лабораторные  
Форма отчетности Экзамен   
Количество кредитов 4 

УМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/265 
Содержание дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины дается характеристика истории 
СССР с 1945 по 1991 г. по следующим периодам: 1945–1953 гг. -  
послевоенный восстановительный период; холодная война и конфронтация с 
западными странами;1953–1964 гг., середина 1960-х – середина 1980-х гг. – 
общественно-политическое и социально-экономическое развитие; 1985–1991 
гг – политика перестройки, распад Советского Союза и провозглашение 
суверенитета Российской Федерации; роль Российской Федерации в 
Содружестве Независимых Государств (СНГ); эволюция российской 
государственности на современном этапе; развитие Украины с 1991 г. по 
настоящее время; провозглашение независимости Украины; общественно-
политическое, социально-экономическое, этнокультурное развитие Украины; 
Украина на международной арене. 

 

Заведующий кафедрой истории Беларуси 
и славянских народов        А.Ф.Великий 



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 

Назва вучэбнай дысцыпліны (модуля) Гісторыя ўсходніх славян (Расія і 
Ўкраіна) 

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 4 
Семестр навучання 7 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

60 

лекцыйныя 34 
семінарскія 26 
практычныя  
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Экзамен   
Колькасць крэдзітаў 4 

ВМК - http://elib.bspu.by/handle/doc/265 
Змест дысцыпліны 

У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны характарызуецца гісторыя 
СССР у 1945 па 1991 г. па наступных перыядах: 1945-1953 гг.- пасляваенны 
аднаўленчы перыяд;  халодная вайна и канфрантацыя з заходнімі краінамі; 
1953-1964 – грамадска-палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і этнакультурнае 
развіцце СССР; сярэдзіна 1960-х – 1980-х гг. - нарастанне крызісных з’яў у 
Савецкім Саюзе; 1985-1991 гг. – палітыка перабудовы, распад Савецкага 
Саюза і абвешчанне незалежнасці і суверэнітэту Расійскай Федэрацыі; роля і 
месца Расійскай Федэрацыі ў Садружнасці Незалежных Дзяржаў; эвалюцыя  
расійскай дзяржаўнасці на сучасным этапе; развіццё Украіны з 1991 г. па 
сучаснасць; абвяшчэнне незалежнасці і суверэнітэту Украіны; грамадска-
палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Украіны на сучасным этапе;  
Украіна на міжнароднай арэне. 

 

Загадчык кафедры гісторыі Беларусі   
і славянскіх народаў         А.Ф.Вялікі 


