
Вопросы для подготовки к государственному экзамену по истории 
 
Вопросы по истории Беларуси 

1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.  
2. Полацкае і Тураўскае княствы ў Х – першай палове ХІІІ ст. 
3. Рэлігія і культура Беларусі ў VІ – першай палове ХІІІ ст. 
4. Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае ў ХІІІ–ХVІ ст. 
5. Этнічныя і культурныя працэсы ў Беларусі ў другой палове ХІІІ – ХVІ стст. 
6. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVІ – канец 

ХVІІІ). Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча. 
7. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст. 
8. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі. 
9. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 
10. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай палове ХІХ 

ст.  
11. Асвета і культура Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай палове ХІХ ст. 
12. Станаўленне буржуазнага грамадства ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 
13. Сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае развіццё Беларусі ў пачатку 

ХХ ст. 
14. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі. Усталяванне савецкай улады. 
15. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў гады НЭПа. 
16. Грамадска-палітычнае жыццё БССР ў 20 – 30-я гг. ХХст. 
17. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (1921–1939 гг.). 
18. Вялікая Айчынная вайна на тэрыторыі Беларусі. 
19. Беларусь ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст. 
20. Беларусь ў другой палове 80-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст. 

 
Вопросы по славянской истории 

1. Палітычная гісторыя Кіеўскай Русі (другая палова ІХ–ХІІ ст.). 
2. Барацьба рускага народа з мангола-татарскім нашэсцем і агрэсіяй крыжакоў у 

ХІІІ ст. 
3. Утварэнне Расійскай цэнтралізаванай дзяржавы (ХІV–ХV стст.). 
4. Руская культура ў ХІV – ХVІ стст. 
5. Расія ў перыяд рэформ Пятра Вялікага. 
6. Руская культура ў ХVІІІ ст. 
7. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі. 
8. Ваенная кампаія 1812 г. і рух дзекабрыстаў. 
9. Вызваленчы рух і грамадска-палітычная думка ў Расіі ў другой палове ХІХ ст.  
10. Адмена прыгоннага права ў Расіі. 
11. Першая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў Расіі. 
12. Культура Расіі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 
13. Грамадска-палітычнае і культурнае развіццё СССР (сярэдзіна 50-х – сярэдзіна 

80-х гадоў). 
14. Знешняя палітыка СССР у сярэдзіне 40-х – сярэдзіне 80-х гадоў. 



15. Савецкае грамадства ў сярэдзіне 80-х – пачатку 90-х гг. Распад СССР і 
ўтварэнне СНД. 

16. Грамадска-палітычнае развіццё Расійскай Федэрацыі (1991–2008 гг.). 
17. Балгарыя з 1945 г. да нашых дзён. 
18. Чэшскія і славацкія народы з 1945 г. да нашых дзён. 
19. Польшча пасля Другой сусветнай вайны. 
20. Югаславія (1945 г. – пачатак XXI ст). 

 
Вопросы по всемирной истории  

1. Прамысловы пераварот у Англіі і яго наступствы. 
2. Якабінская дыктатура ў Францыі і яе гістарычнае знчэнне. 
3. Утварэнне ЗША. Канстытуцыя ЗША. 
4. Франка-пруская вайна і Парыжская Камуна. 
5. Версальска-Вашынгтонская сістэма ўладкавання міру пасля Першай сусветнай 

вайны. 
6. Германскі фашызм (1919–1939 гг.). 
7. Сусветны эканамічны крызіс 1929–1933гг. Шляхі пераадолення яго 

наступстваў. “Новы курс” у ЗША. 
8. Нацыянальная рэвалюцыя ў Кітаі. Суньятсенізм. 
9. Нацыянальная рэвалюцыя ў Турцыі і рэформы Кемаля. 
10. Барацьба ІНК за незалежнасць Індыі. 
11. Прычыны і пачатак Другой сусветнай вайны. 
12. Разгром фашысцкай Германіі і яе саюзнікаў у Другой сусветнай вайне (1944–

1945 гг.). 
13. ЗША пасля Другой сусветнай вайны. 
14. Пятая Рэспубліка ў Францыі. 
15. ФРГ пасля Другой сусветнай вайны. 
16. Утварэнне КНР і палітыка КПК у перыяд праўлення Мао Цзэдуна. Рэформы ў 

Кітаі (80-я гады ХХ – пачатак ХХІ ст.). 
17. Японія пасля Другой сусветнай вайны. 
18. Індыя пасля Другой сусветнай вайны. 
19. Іранская рэвалюцыя 1978-1979 гг. Сучасны Іран. 
20.  Блізкаўсходняя праблема пасля Другой сусветнай вайны. 

 
Вопросы по методике преподавания истории 

1. Прадмет і задачы методыкі выкладання гісторыі. 
2. Развіццё школьнай гістарычнай адукацыі ў Беларусі і методыкі выкладання да 

1917 г. 
3. Развіццё школьнай гістарычнай адукацыі і методыкі выкладання гісторыі ў 

савецкі час. 
4. Станаўленне нацыянальнай сістэмы школьнай гістарычнай адукацыі ў 

Рэспубліцы Беларусь. 
5. Задачы навучання гісторыі ў школе. 
6. Прынцыпы пабудовы і характарыстыка дзеючых праграм па гісторыі. 
7. Падручнік гісторыі. Прыёмы работы з падручнікам у навучанні гісторыі. 



8. Урок гісторыі. Сучасныя патрабаванні да ўрока гісторыі. 
9. Структура гістарычных ведаў школьнікаў і характарыстыка іх асноўных 

кампанентаў. 
10. Класіфікацыя гістарычных паняццяў і асноўныя шляхі іх фарміравання. 
11. Міжпрадметныя і ўнутрыкурсавыя сувязі ў навучанні гісторыі. 
12. Агульная характарыстыка сродкаў навучання гісторыі. 
13. Фарміраванне спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці (уменняў і навыкаў) 

школьнікаў у працэсе навучання гісторыі. 
14. Метад нагляднага навучання гісторыі. 
15. Метад вуснага ізлажэння. Характарыстыка асноўных прыёмаў вуснага 

ізлажэння. 
16. Методыка работы з дакументамі ў навучанні гісторыі. 
17. Методыка работы з картай. 
18. Методыка работы з храналогіяй у навучанні гісторыі. 
19. Методыка фарміравання гістарычных уяўленняў. 
20. Методыка арганізацыі паўтарэння ў навучанні гісторыі. 
21. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій навучання гісторыі. 
22. Выкарыстанне інавацыйных тэхналогій ў навучанні гісторыі. 
23. Пабудова, задачы і асаблівасці методыкі навучання гісторыі старажытнага 

свету. 
24. Пабудова, задачы і асаблівасці методыкі навучання гісторыі сярэдніх вякоў. 
25. Пабудова, задачы і асаблівасці методыкі навучання новай гісторыі. 
26. Пабудова, задачы і асаблівасці методыкі навучання навейшай гісторыі. 
27. Пабудова, задачы і асаблівасці методыкі навучання айчыннай гісторыі. 
28. Сістэма праверкі і ацэнкі ведаў па гісторыі. 
29. Пазакласная работа па гісторыі. 
30. Выхаванне вучняў праз навучанне гісторыі. 

 


