Кафедра гуманітарных дысцыплін
УВА «Мінскі інавацыйны ўніверсітэт»
Пытанні
для выніковага іспыту
па Спецкурсе “Вялікая Айчынная вайна савецкага народа
(у кантэксце Другой сусветнай вайны)”
1. Маштабы вайны. Яе перыядызацыя. Уплыў на гістарычны лёс беларускага
народа.
2. Адносіны да праблемы даследавання гісторыі Вялікай Айчыннай і Другой
сусветнай войнаў розных катэгорый гісторыкаў.
3. Міжнароднае становішча ў свеце ў 30-х гадах ХХ ст. Ачагі ваеннай
напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы.
4. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французскаанглійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г. Прычыны безвыніковасці.
5. Савецка-германскія адносіны ў канцы 30-х гадоў ХХ ст. Сакрэтны пратакол да
савецка-германскага дагавора аб ненападзенні ад 23 жніўня 1939 г.
6. Лінія Керзана ў гістарычным лёсе беларускага народа.
7. Пачатак Другой сусветнай вайны, яе прычыны і характар.
8. Уступленне войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны.
Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР. Пераўтварэнні на далучаных тэрыторыях.
9. СССР і краіны Балтыі ў 1939–1940 гг. Вырашэнне праблемы дзяржаўнай
прыналежнасці г.Вільня і віленскага краю. Утварэнне Малдаўскай ССР.
10. Савецка-фінляндская вайна.
11. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР.
Прыняцце плана «Барбароса».
12. Дзейнасць савецкага кіраўніцтва па падрыхтоўцы краіны да абароны:
дасягненні і пралікі. Заходняя асобая ваенная акруга.
13. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць
Савецкага Саюза.
14. Мабілізацыя сіл і сродкаў краіны для барацьбы з фашысцкай агрэсіяй.
15. Баявыя дзеянні на франтах. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.
16. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам – восенню 1941 г., і іх маштабы і
сродкі пераадолення.
17. Разгром нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой. Яго ваенна-палітычнае і
міжнароднае значэнне.
18. Ваенна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні фашыстаў на захопленых
тэрыторыях Беларусі.
19. Калабарацыянізм (беларускія арганізацыі і іх дзейнасць).
20. Рускія антысавецкія сілы падчас вайны (“Руская вызваленчая армія” А. Уласава
і інш).
21. Прыбалтыйскія і ўкраінскія калабаранты (аўнаўцы, бандэраўцы, бульбаўцы,
УПА).
22. Партызанская барацьба (яе арганізацыя, кіраўніцтва, формы, маштабы і
дасягненні).
23. Падпольны рух (яго арганізацыя, кіраўніцтва, формы, маштабы і дасягненні).
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24. Дзейнасць Арміі Краёвай ў перыяд з чэрвеня 1941 – да красавіка 1943 і ў іншыя
перыяды; Мэты, тэрытарыяльны прынцып, адносіны з савецкімі партызанамі і беларускім
насельніцтвам.
25. Пашырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі войскаў саюзнікаў па
антыгітлераўскай кааліцыі ў Афрыцы, Міжземнамор’і і на Ціхім акіяне.
26. Карэнны пералом у вайне. Сталінградская і Курская бітвы.
27. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны і яго роля ў дасягненні перамогі.
28. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 1944 г.
29. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (аперацыя “Баграціён”)
30. Адкрыццё другога фронта. Заключныя аперацыі Чырвонай Арміі ў Еўропе.
Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны.
31. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі.
32. Тэгеранская, Ялцінская і Патсдамская канферэнцыі дзяржаў антыгітлераўскай
кааліцыі.
33. Разгром Квантунскай арміі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай
вайны.
34. Крыніцы перамогі, вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.
Дэпартацыя народаў (якія, куды, прычыны дэпартацыі).
35. Героі падпольшчыкі, якія змагаліся на тэрыторыі Беларусі (імены, здзяйсненні,
форма ўвекавечвання подзьвіга).
36. Героі партызаны, кіраўнікі партызанскіх атрадаў якія змагаліся на тэрыторыі
Беларусі (імены, здзяйсненні, назвы атрадаў, брыгад, партызанскіх злучэнняў і зон, месцы
дыслакацыі).

Пытанні выніковага іспыту па Спецкурсе:
“Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)”
разгледжаны і зацверджаны
на паседжанні кафедры гуманітарных дысцыплін

Загадчык кафедры:
доктар гістарычных навук, дацэнт
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