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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па грамадазнаўстве для 
9–11 класаў распрацавана ў адпаведнасці з праграмамі па вучэбным прадмеце 
«Грамадазнаўства» для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанымі 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

У дапаможніку пададзены тэмы ўрокаў і пытанні для вывучэння; пат-
рабаванні да падрыхтоўкі вучняў (сфармуляваны ў дзейнаснай форме як 
вынікі вывучэння вучэбнага матэрыялу на ўроку); рэкамендаваныя формы, 
прыёмы, сродкі навучання; матэрыял вучэбнага дапаможніка, які неабходна 
вывучыць, і дамашняе заданне.

У працэсе навучання рэкамендуецца выкарыстоўваць метады, якія да-
памагаюць раскрыць і канкрэтызаваць вывучаныя паняцці і тэарэтычныя 
палажэнні, звязаць вывучаны матэрыял з асабістым сацыяльным досведам, 
з уласнымі назіраннямі вучняў. Правядзенне дыскусій, семінараў, канферэн-
цый, ролевых і дзелавых гульняў, удзел у праектах будуць спрыяць актывізацыі 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.

Практыка-арыентаваны падыход да навучання рэкамендуецца ажыццяў-
ляць шляхам рашэння на ўроках вучэбна-пазнавальных і практычных задач  
з выкарыстаннем розных крыніц сацыяльна-гуманітарнай інфармацыі. Акра-
мя вучэбнага дапаможніка па грамадазнаўстве, можна выкарыстоўваць нар-
матыўныя прававыя акты беларускай дзяржавы, навукова-папулярную і пуб-
ліцыстычную літаратуру, матэрыялы электронных і друкаваных СМІ.

Звяртаем увагу на тое, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засво-
ены на ўроку. Аб’ём дамашняга задання настаўнік вызначае з улікам санітарна-
гігіенічных правілаў і нормаў арганізацыі адукацыйнага працэсу, пазнаваль-
ных магчымасцей вучняў, вынікаў вучэбнага занятку. Метадычна мэтазгодна 
тэмы творчых заданняў (эсэ, паведамленні, праекты і інш.) прапаноўваць вуч-
ням загадзя (за 3–4 тыдні) і знаёміць іх з патрабаваннямі да абранага віду твор-
чай работы.

Варта мець на ўвазе, што каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца 
нарматыўным дакументам, педагогі могуць уносіць у яго змены з улікам паз-
навальных здольнасцей вучняў таго ці іншага класа, уласнага вопыту выкла-
дання вучэбнага прадмета.

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



4

У адукацыйным працэсе неабходна выкарыстоўваць увесь пералік 
кампанентаў вучэбна-метадычнага комплексу па вучэбным прадмеце, рэка-
мендаваны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама створаныя 
ў Нацыянальным інстытуце адукацыі электронныя адукацыйныя рэсурсы па 
вучэбным прадмеце «Грамадазнаўства» (гл. adu.by/Электронное обучение).
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9 клас
(35 г на год, у тым ліку 2 г — рэзервовы час; 1 г на тыдзень)

1. Грамадазнаўства : вучэб. дапам. для 9 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / М. І. Вішнеўскі 
[і інш.] ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. Мінск, 2009.

2. Гирина, В. Н. Обществоведение в 9 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования 
с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. Минск, 2011.

3. Гирина, В. Н. Мир человека. 9 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. 
обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. Минск, 2011.

№
 

ур
ок

а

Дата Тэма ўрока
К

ол
ьк

ас
ц

ь 
га

дз
ін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6 7

1 Уводзіны.
1. Праблема 
чалавека – 
ключавая 
праблема 
сучаснасці. 
2. Навукі 
пра чалавека 
і навукі пра 
грамадства. 
3. Паняцце 
грамадства

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
ведаць мэты, задачы 
і асаблівасці вывучэння 
вучэбнага прадмета 
«Грамадазнаўства»;
разумець шматгран-
насць паняцця гра мад-
ства;
канкрэтызаваць прык-
ладамі найбольш акту-
альныя праблемы раз-
віцця сучаснага гра мад-
ства і чалавека

1. Міні-лекцыя настаўніка пра мэты, 
задачы і асаблівасці вывучэння вучэб-
нага прадмета «Грамадазнаўства».
2. Мазгавы штурм па пытанні «Што 
такое грамадства?».
3. Работа ў парах. Задача вучняў — 
канкрэтызаваць прыкладамі акту-
альныя праблемы развіцця сучаснага 
грамадства і чалавека, скласці пералік 
з пяці найбольш актуальных праблем 
развіцця сучаснага грамадства і чалаве-
ка; абгрунтаваць сваё меркаванне

Уводзіны, пы тан-
ні і заданні (с. 7); 
§ 5, пытанне 1 
(с. 42)

6

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Раздзел 1. Грамадская сутнасць чалавека (8 г)
2 Чалавек як 

асоба
1. Чала-
век — бія-
сацыяльная 
істота. 
2. Паняцце 
асобы.
3. Індывід,  
індыві ду-
альнасць, 
асоба

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прык меты, даваць аз на-
чэнне паняццю асоба;
канкрэтызаваць прык-
ладамі праяўленні бія-
ла гічнага і  сацыяльнага 
ў чалавеку;
характарызаваць ролю 
дзейнасці ў жыцці ча-
лавека

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра шмат-
мерную прыроду чалавека пытаннямі 
з сацыялагічнага даследавання «Якога 
погляду пра паходжанне чалавека вы 
прытрымліваецеся?». Пры падвядзенні 
вынікаў абмеркавання рэкамендуец-
ца параўнаць вынікі апытання ў кла-
се з дадзенымі сацыялагічнага дас-
ледавання.
2. Работа ў групах з вызначэннямі 
паняццяў: індывід, чалавек, асоба, 
індывідуальнасць. Задача вучняў – 
на плакаце паказаць суадносіны 
ў чалавеку біялагічнага і сацыяльнага 
пачаткаў праз прызму дадзеных па-
няццяў. Вынікі работы груп аб мер-
каваць.
Заўвага. Рэкамендуецца выка рыс-
тоўваць матэрыялы дапаможнікаў 
для настаўнікаў і для вучняў 
«Мир человека. 9 класс». Аўтары: 
В. М. Гірына, К. Ю. Смірнова

§ 1, пытанні і за-
данні 1–4 (с. 14)  

3 Самапазнан
не асобы.
1. Паняцце 
«Я-кан цэп-
цыі». 
2. «Я-вобра-
зы асобы.

1 Фарміраванне і ўдас
ка наленне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
пры кметы, даваць аз-
на чэнне паняццю сама
ацэнка;

1. Індывідуальная работа вучняў па 
актуалізацыі самапазнання. Выка-
нанне практыкавання, якое дазваляе 
лепш зразумець узаемасувязь паміж 
сваімі асабістымі якасцямі і тым, як 
іх успрымаюць іншыя.
2. Міні-лекцыя настаўніка па 

§ 1, пытанні і за-
данні 5, 6 (с. 15)
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

3. Самаацэн-
ка

характарызаваць улас-
ныя «Я-вобразы»;
вызначаць узровень 
улас най самаацэнкі 
і са ма ацэнкі іншых 
люд зей

«Я-канцэпцыі» К. Роджэрса. За-
дача вучняў – складанне схемы 
ха рак тарыстыкі асобы на аснове 
«Я-вобразаў».
3. Работа ў групах. Канкрэтызацыя 
прык ладамі спосабаў самаацэнкі 
(на прыклад, рэкамендуецца выка-
рыс тоўваць формулу самаацэнкі 
У. Джэймса).
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы дапаможнікаў для настаўнікаў 
і для вучняў «Мир человека. 9 класс». 
Аўтары: В. М. Гірына, К. Ю. Смірнова

4 Характар 
і тэмпера
мент чала
века.
1. Тэмпе-
рамент, яго 
роля
ў жыцці ча-
лавека. 
2. Тыпы 
і рысы ха-
рактару

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прык меты, даваць аз-
на чэнні паняццям ха
рактар, тэмперамент;
адрозніваць на аснове 
прыведзеных характа-
рыстык тыпы тэмпера-
менту і характару;
характарызаваць улас-
ны тып тэмпераменту 
і асноўныя рысы харак-
тару

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра тэм-
перамент. Вучні размяркоўваць пад 
адлюстраваннямі тыпаў тэмпераменту 
(«смайлікамі») карткі з імёнамі пра-
панаваных настаўнікам персаналій 
(вядомых сучаснікаў, гістарычных 
дзеячаў, літаратурных герояў). 
2. Работа ў групах. Абмеркаванне 
вынікаў па тэмпераментах. Задача – 
вучні вылучаць крытэрыі, якімі яны 
кіраваліся падчас працы, і суадня-
суць іх з агульнапрынятымі кла-
сіфікацыямі тэмпераменту (Гіпа крат-
Гален, І. П. Паўлаў, К. Г. Юнг). 
3. Індывідуальная работа. Самадыяг-
ностыка вучнямі ўласнага тэмпера-

§ 2, пытанні і за-
данні (с. 22).
Індывідуальныя 
за данні: пад рых-
таваць прэзента-
цыю піраміды 
п а т  р э б н а с ц е й 
А. Мас лоу, прыё-
мы самавыхаван-
ня асобы з жыцця 
вядомых людзей

8

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

менту і характару (напрык лад, рэка-
мендуецца выкарыстаць асо басны 
апытальнік Г. Айзенка)

5 Скіра ва
насць асо
бы.
1. Матывы. 
2. Інтарэсы 
і патрэб-
насці. 
3. Устаноўкі. 
4. Самавы-
хаванне

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
канкрэтызаваць прык-
ладамі шмат гран насць 
матываў і патрэбнасцей 
і іх узаемасувязь;
вызначаць прыёмы 
і маг чымыя спосабы 
самавыхавання асобы; 
тлумачыць неабход-
насць выхавання валя-
вых якасцяў асобы

1. Абмеркаванне прэзентацыі піра-
міды патрэбнасцей А. Маслоу. Задача 
вучняў – абгрунтаваць сваю згоду або 
нязгоду з тэорыяй матывацыі А. Мас-
лоу з дапамогай прыкладаў з гісторыі 
і сучаснага жыцця.
2. Работа ў групах. Складанне рэйтын-
гу прыёмаў самавыхавання асобы на 
аснове матэрыялаў індывідуальных 
заданняў вучняў

§ 3, пытанні і за-
данні (с. 29)

6 Духоўны 
свет чала
века.
1. Паняцце 
духоўнасці.
2. Света-
погляд, 
яго роля 
ў жыцці 
людзей

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз на-
чэнне паняццю света
погляд;
характарызаваць фор-
мы светапогляду;
прыводзіць прыклады 
ўвасаблення духоўнага 
свету асобы ў канкрэт-
ных учынках;

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што 
такое духоўнае багацце?». Планаваны 
вынік: вучні вылучаць асноўныя ас-
пекты духоўнасці (шматграннасць 
праяўленняў і ўсеабдымны харак-
тар духоўнасці, ідэальнасць і суб’ек-
тыўнасць). 
2. Работа ў парах. Абмеркаванне 
вучнямі адрозненняў паняццяў ду
хоўны і душэўны, канкрэтызацыя іх 
прыкладамі.
3. Работа з тэкстамі (фрагмент ар-
тыкула ў газеце, урывак мастацкага 

§ 4, пытанні і за-
данні (с. 36).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць прэ зен-
тацыі з пяці фота-
здымкаў на тэму 
«Хто і як робіць 
гісторыю?»
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

тлумачыць ролю света-
погляду ў жыцці чала-
века;
адрозніваць факты, ар-
гументы, ацэначныя 
мер каванні

твора, тэкст энцыклапедычнага давед-
ніка) з паняццем светапогляд (характа-
рыстыка розных форм светапогляду)

7 Узаема
сувязь ча
лавека і гра
мадства.
1. Формы 
ўза ема-
сувязі чала-
века і гра-
мад ства. 
2. Сацыялі-
зацыя асо-
бы. 
3. Гіста-
рычны пра-
цэс і яго 
ўдзельнікі. 
4. Роля 
асобы ў гіс-
торыі

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
на чэнне паняццю са
цыя лізацыя; 
характарызаваць фор-
мы ўзаемасувязі чала-
века і грамадства; шляхі 
сацыялізацыі асобы;
канкрэтызаваць прык-
ладамі характар гіс та-
рычнага працэсу і ролю 
асобы ў гісторыі

1. Актуалізацыя і сістэматызацыя 
ведаў вучняў па паняццю грамадства 
прыёмам прадоўжыце сказ «Чалавек 
не можа быць свабодным ад гра-
мадства, таму што…». Планаваны 
вынік: вучні вылучаць формы ўза ема-
сувязі чалавека і грамадства (дзей-
насць, далучанасць да адносінаў 
з ін шымі людзьмі, супольнасці) і са-
цыялізацыю як працэс засваення 
чалавекам норм і каштоўнасцей гра-
мадства.
2. Работа з фотаздымкамі з прэ-
зентацый вучняў «Хто і як робіць 
гісторыю?» па пытаннях:

• Чаму вы абралі менавіта гэты 
фота здымак? 

• Пры якіх абставінах ён быў 
зроблены? Хто яго аўтар?

• Дзе ён быў упершыню апуб-
лікаваны? Ці здзяйсняліся праўкі? 
Чаму?

§ 5, пытанні і за-
данні 3–5 (с. 43);
§ 6, пытанні і за-
данне 2 (с. 51).
Індывідуальныя 
з а д а н н і :  п а д -
рых таваць паве-
дамленні «Леп-
шыя прыклады 
гуманізму ў су-
час ным гра мад-
стве»

1
0

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

8 Рэальны гу
манізм.
1. Ідэя 
гуманізму. 
2. Гуманізм 
як жыц цё-
вая па зіцыя 
асобы. 
3. Гумані-
стычныя 
прынцы-
пы жыцця 
беларускага 
грамадства 
і дзяржавы

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
на чэнне паняццю гума
нізм;
распазнаваць асноўныя 
ідэі гуманізму;
характарызаваць гу ма-
нізм як жыццёвую па-
зіцыю асобы

1. Работа з паняццем гуманізм: па-
будова асацыятыўнага раду з нас-
тупным яго абмеркаваннем. Зада-
ча – вучні змогуць растлумачыць 
ад розненні гуманізму як сістэмы 
поглядаў эпохі Адраджэння ад гу-
манізму як паўсядзённай жыццёвай 
пазіцыі асобы. 
2. Абмеркаванне паведамленняў 
вучняў «Лепшыя прыклады гу-
манізму ў сучасным грамадстве»

§ 7, пытанні і за-
данні (с. 58); 
заданні для 
ўрока аба-
гульнення 
(с. 63–64); 
падрыхтоўка да 
пра веркі ве даў 
і ўменняў па раз-
дзеле «Гра мад-
ская сутнасць ча-
лавека» 

9 Абагуль нен
не па раз
дзеле 1.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў 
ву чэбнай 
дзей насці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
выяўляць і тлумачыць 
асноўныя прыкметы 
вывучаных з’яў і па-
няццяў;
абагульняць вы ву ча-
ны матэрыял, фар му-
ляваць і аргу мен та ваць 
вывады;
канкрэтызаваць вы-
ву чаныя паняцці і вы-
вады на прыкладах

1. Работа ў групах: актуалізацыя 
вы вучаных з’яў і працэсаў, фарму-
ля ванне вывадаў пра грамадскую 
сутнасць чалавека.
2. Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 1 (варыянт 1). 
Вусны кантроль па раздзеле 1 (ва-
рыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантролю 
павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму)

Заданні для 
ўрока аба гуль-
нення (с. 63–64); 
падрыхтоўка 
да праверкі 
ведаў і ўменняў 
па раздзеле 
«Грамадская сут-
насць чалавека»
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Раздзел 2. Культура чалавека і грамадства (8 г)

10 Роля 
культу ры 
ў жыц ці 
гра мадства.
1. Сутнасць 
культуры. 
2. Функцыі 
культуры. 
3. Матэры-
яльная і ду-
хоўная куль-
тура

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
на чэнне паняццю куль
тура;
канкрэтызаваць прык-
ладамі функцыі і ролю 
культуры ў жыцці асо-
бы і грамадства;
тлумачыць уза ема су-
вязь духоўнай і матэ-
рыяльнай культуры

1. Актуалізацыя ведаў вучняў па 
сутнасці культуры. Выкананне прак-
тыкавання па аднаўленні цэласнасці 
разрэзаных на некалькі частак сю-
жэтных або сімвалічных карцінак 
па тэме «Роля культуры ў жыцці 
гра мадства» з подпісамі (цытатай, 
выказваннем, дэвізам). 
2. Работа ў групах. Абмеркаванне 
вучнямі дасягненняў матэрыяльнай 
і духоўнай культуры ХХ ст. з акцэнтам 
на значнасць дасягнення (ад каз афор-
міць у выглядзе табліцы)

§ 8, пытанні і за-
данні (с. 71)

11 Элітарная, 
народная 
і ма савая 
куль тура.
1. Паняцце 
элітарнай 
куль туры. 
2. Характэр-
ныя рысы 
масавай 
культуры. 

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
начэнні паняццям: элі
тарная культура, ма
савая культура;
распазнаваць на аснове 
прыведзеных характа-
рыстык і параўноўваць

1. Актуалізацыя ведаў вучняў па відах 
культуры. Работа з выявамі, якія ілю-
струюць характар і асаблівасці элі-
тарнай і масавай культуры.
2. Работа ў групах. Запаўненне 
параўнальнай табліцы па элітарнай 
і масавай культуры (кім і для каго ства-
раецца, які носіць характар, ці патрабуе 
ўспрыманне культуры спецыяльнай 
падрыхтоўкі).
3. Абмеркаванне пытання «Як уза ема-

§ 9 (с. 72–74), 
пытанні і заданні 
1, 2, 3, 6 (с. 79).
Падрыхтаваць 
па ведамленні 
пра розныя мо-
лад зе выя суб-
культуры 

1
2

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

3. Адроз-
нен ні 
масавай, 
элі тарнай 
і на роднай 
куль туры

элітарную і масавую 
культуру паводле пра-
панаваных параметраў;
канкрэтызаваць прык-
ладамі ўзаемаўплыў 
і ўзаемасувязь народнай 
культуры з элітарнай 
і ма савай

звязаныя элітарная і масавая культу-
ра?».
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы дапаможніка для настаўнікаў 
і для вучняў «Мир человека. 9 класс». 
Аўтары: В. М. Гірына, К. Ю. Смірнова

12 Грані куль
туры.
1. Дамі ную-
чая культура. 
2. Субкуль-
тура і контр-
культура. 
3. Молад зе-
выя субкуль-
туры.
4. Культура  
ў паў сяд зён-
ным жыц ці

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнні паняццям: суб
культура, контркуль
тура;
характарызаваць фак-
тары, якія ўплываюць 
на фарміраванне суб-
культур

1. Работа вучняў з фрагментамі тэк-
стаў, што ілюструюць асаблівасці 
асоб ных субкультур, і палемічнымі 
артыкуламі, выступленнямі пра месца 
контркультуры ў сучаснай куль турнай 
прасторы. Задача вучняў – патлу-
мачыць культурную раз настайнасць 
грамадства з вылучэннем суб культур 
паводле ўзроставага, на цыя нальнага, 
прафесійнага, маё маснага, рэлігійнага 
і іншых кры тэрыяў.
2. Выступленні вучняў з паве дам-
леннямі пра моладзевыя субкультуры 
(прычыны ўзнікнення, супольнасці, 
імідж, узаемаадносіны з іншымі 
субкультурамі і інш.).
3. Індывідуальная работа па аналізе 
вучнямі культуры ўласнага вольнага 
часу. Выкананне задання 12 (с. 110 
вучэбнага дапаможніка)

§ 9 (с. 74–78), 
пытанні і заданні 
5, 6 (с. 79).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць прэзента-
цыю «Гісторыя 
фа мільнай рэ-
ліквіі маёй сям’і»; 
с к л а с ц і  к а р -
ту назваў вуліц 
свай го населена-
га пункта, раёна, 
горада ў гонар іх 
выхадцаў, зна ка-
мітых землякоў; 
пра весці дас ле да-
ванне пом нікаў 
у сваім населеным 
пункце

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



1
3

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

13 Пераем
насць у раз
віцці куль
туры.
1. Культура  
як механізм 
сацыяльнага 
наследаваня 
2. Культур-
ная тра-
дыцыя і яе 
роля

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
канкрэтызаваць прык ла-
дамі палажэнне «куль-
тура — механізм са цы-
яльнага нас ле да вання»; 
разумець важнасць ведаў 
культурных тра дыцый 
розных гра мадстваў, 
захавання гісторыка-
культурнай спадчыны;
ацэньваць культурныя 
традыцыі з пункту 
глед жання агульна ча-
лавечых каштоў насцей

1. Работа з паняццем традыцыя: 
пабудова асацыятыўнага раду з нас-
тупным абмеркаваннем пытання 
ацэнкі традыцыі як прагрэсіўнай ці 
рэакцыйнай. 
2. Прэзентацыі вучнямі даследаванняў 
сямейных рэліквій з абмеркаваннем 
пытанняў: чаму гэтая рэч захоўваецца 
і перадаецца з пакалення ў пакаленне 
ў сям’і, якая гісторыя з ёй звязана. 
3. Прэзентацыі вучнямі даследаванняў 
культуры памяці грамадства ў сваім 
населеным пункце (у гонар каго 
названыя вуліцы, каму стаяць помнікі, 
колькі сярод іх выхадцаў з гэтай мяс-
цовасці, чым яны вядомыя)

§ 10, пытанні і за-
данні (с. 85)

14 Творчы  
характар 
культуры.
1. Паняцце 
творчасці.
2. Асаб-
лівасці 
культура-
твор часці 
ў навуцы, 
мастацтве, 
тэхніцы. 
3. Твор-
часць і гені-
яль насць

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
прыводзіць прыклады 
творчых адкрыццяў 
і вы находніцтваў чала-
века з розных гіс та рыч-
ных эпох і куль тур; 
тлумачыць, з чым звя-
заны асаблівасці куль-
туратворчасці ў на вуцы, 
мастацтве, тэхніцы

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што 
такое творчасць?». Планаваны вы-
нік: вучні змогуць патлумачыць 
каштоўнасць творчасці як стварэнне 
прынцыпова новага, звязаць па-
няцці крэатыўнасці і творчасці, аха-
рактарызаваць мазгавы штурм як 
метад развіцця крэатыўнасці.
2. Работа ў групах. Вучні на прык-
ладах найважнейшых адкрыццяў 
і вы на ходніцтваў ХХ ст. тлумачаць 
асаб лівасці культуратворчасці ў на-
вуцы, мастацтве, тэхніцы. 
3. Міні-дыскусія па пытанні «Гені ямі не 
становяцца – геніямі нарад жаюцца?»

§ 11, пытанні і за-
данні (с. 93) 
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15 Дыялог 
культур.
1. Разнас-
тайнасць 
культур.
2. Нацыя-
нальнае 
і агульна-
чалавечае 
ў культуры. 
3. Узаема-
дзеянне 
культур

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
распазнаваць праяў-
ленні нацыя нальнага 
і агульначалавечага 
ў розных культурах 
(беларускай культуры, 
нямецкай, рускай, кі-
тайскай і г.д.); 
канкрэтызаваць пала-
жэнне пра ўзаемны 
ўплыў культур адна на 
адну; 
тлумачыць неаб ход-
насць паводзін, зас-
на ваных на ўзаемнай 
павазе прадстаўнікоў 
розных культур

1. Работа ў групах. Вывучэнне вучнямі 
культурнага асяроддзя групы, пошук 
праяўленняў культур іншых краін, 
народаў, традыцый. Задача вучняў 
– запоўніць прыкладамі наступныя 
сферы з жыцця удзельнікаў групы: 
гастраномія, музыка, мова зносін, 
адзенне і ўпрыгожванні, традыцыі, 
святы, выбар медыя і інш. 
2. Абмеркаванне вынікаў групавой 
работы па пытаннях: 

•  Ці былі нейкія нечаканасці ў тым, 
што прадаставілі групы?

•  Якім чынам розныя культуры 
праяўляюцца ў штодзённым жыцці 
часцей за ўсё? Чаму? 

•  Што новага вы даведаліся пра 
сваю культуру?

§ 12, пытанні і за-
данні 1, 2 (с. 101–
102).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць прэ зен-
тацыі ТОП-10 
«Унёсак бела ру-
саў у сус ветную 
культуру»

16 Беларусь 
на перакры
жаванні 
культур.
1. Каштоў-
насці 
і традыцыі 
беларускай 
культуры.

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
на чэнне паняццю мен
та літэт; характа ры-
заваць асноўныя ры сы 
менталітэту бе ла рускага 

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што 
такое менталітэт?». 
2. Работа вучняў у групах з фраг-
ментамі тэкстаў, што ілюс тру юць 
нацыянальны характар (бе ла русы, 
амерыканцы, кітайцы, рускія, палякі 
і інш.). Рэкамендуецца выка рыстаць 
нататкі падарожнікаў пра наведванне 
розных краін (публікацыі ў прэсе, ак-

§ 12, пытанні і за-
данні 3–6 (с. 101– 
102);
з а д а н н н і  д л я 
ўро ка абагуль-
нен ня (с. 114); 
падрыхтоўка да 
пра веркі ведаў 
і ўменняў па раз -
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2. Эмпа тыч-
ная скіра ва-
насць бела-
рускай куль-
туры. 
3. Рысы бе-
ла рускага 
мен та літэту

народа; каш тоў насці 
беларускай на цыя наль-
най куль туры; канкрэ-
тызаваць прыкладамі 
палажэнне пра ўплыў 
заходняй і ўсходняй 
культур на беларускую 
культуру;
тлумачыць значэнне 
беларускай мовы і гіс-
торыі, традыцый і куль-
турнай спад чыны як ас-
новы прыналежнасці да 
нацыі і культуры

туальныя пасты ў блогах, на форумах 
і інш.). 
3. Абмеркаванне каштоўнасцей і тра-
дыцый беларускай культуры на асно-
ве матэрыялаў прэзентацый вучняў 
«Унёсак беларусаў у сусветную куль-
туру»

дзеле«Культура 
чалавека і гра-
мадства»

17 Абагуль нен
не па разд
зеле 2.
Кантроль 
і ацэнка вы
нікаў вучэб
най дзей
насці вучняў 

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вылучаць і тлумачыць 
асноўныя прыкметы вы-
вучаных з’яў і паняццяў; 
абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуляваць 
і аргументаваць вывады;
канкрэтызаваць вывуча-
ныя паняцці і вывады на 
прыкладах

1. Работа ў групах: актуалізацыя 
вывучаных з’яў і працэсаў, іх сіс-
тэматызацыя і абагульненне, фар-
муляванне вывадаў пра развіццё 
культуры чалавека і грамадства. 
2. Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 1 (варыянт 1). 
Вусны кантроль па раздзеле 1 (вары-
янт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму)

Заданні для ўрока 
абагульнення
(с. 114); пад рых-
тоўка да пра веркі 
ведаў і ўменняў па 
раз дзеле «Куль-
тура чалавека 
і грамадства» 
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Раздзел 3. Міжасабовыя зносіны (8 г)

18 Роля зносін 
у жыцці 
людзей.
1. Зносіны 
і іх фун-
кцыі. 
2. Формы 
зносін. 
3. Сродкі 
зносін

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кам пе тэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз на-
чэнне паняццю зно сіны; 
характарызаваць ролю 
зносін у жыцці людзей;
распазнаваць на асно-
ве прыведзеных харак-
тарыстык формы зно-
сін (імператыўныя, 
ма ні пулятыўныя, дыя-
лагічныя);
канкрэтызаваць прык-
ладамі функцыі і формы 
зносін

1. Работа вучняў у парах: кан крэ-
тызацыя прыкладамі схемы «Віды 
зносін» (с. 116 вучэбнага дапаможніка) 
і тлумачэнне функцый зносін. 
2. Работа ў групах: распазнаванне 
розных форм і сродкаў зносін на 
пэўных прыкладах (мэтазгодна пра-
панаваць актуальныя матэрыялы — 
фрагменты відэа з сітуацыяй зносін, 
перапіскі ў сацыяльных сетках і інш.).
3. Работа ў групах: інсцэніраванне 
розных форм зносін з наступным 
абмеркаваннем выкарыстаных прыё-
маў для дасягнення мэты зносін

§ 14, пытанні і за-
данні (с. 121)

19 Узаема дзе
янне з на ва 
кольны мі 
людзьмі
1. Успры-
манне 
і разумен-
не людзьмі 
адзін аднаго.
2. Спосабы 
ўзаема дзе-
ян ня

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампе тэн
цый вучняў:
распазнаваць на ас нове 
прыведзеных харак та-
рыстык спосабы ўз дзе-
яння на іншых люд зей 
(заражэнне, перай ман-
не, унушэнне, пе ра ка-
нанне); 
распазнаваць стэ рэа ты-
пы ва ўспрыманні  ін-
шых людзей;

1. Работа ў групах: распазнаванне 
прыёмаў унушэння, каб пазбегнуць 
негатыўнага ўплыву пры зносінах 
(мэтазгодна прапанаваць актуальныя 
матэрыялы – фрагменты відэа з сітуа-
цыяй зносін, перапіскі ў са цыяльных 
сетках і інш.). 
2. Работа з фота: вучні па фота здымку 
спрабуюць вызначыць род дзейнасці 
чалавека, яго характар, учынкі. 
Рэкамендуецца падабраць «фота 
з гіс торыяй», адлюстраванне людзей 
рознай знешнасці, нацыя нальнасці,

§ 15, пытанні і за-
данні (с. 127)
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характарызаваць спо-
сабы ўплыву людзей 
адзін на аднаго; 
ра зу мець важнасць су-
пе ражывання і спа гады 
іншым лю дзям

веравызнання. За да ча прак тыка-
вання – вучні змо гуць патлумачыць, 
што трэба ацэнь ваць чалавека як 
асобу, а не абмяжоўвацца яго стэ-
рэа тыпным успрыманнем, бу дуць 
зважаць на дэталі на фота, неаб-
ход насць даведацца дадатковую 
інфармацыю пра чалавека 

20 Зносіны  
ў малых 
групах.
1. Віды 
зносін 
у групах. 
2. Узроўні 
развіцця 
груп. 
3. Лідарства

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
канкрэтызаваць прык-
ладамі малыя гру пы 
(фармальныя і не фар-
мальныя); 
ха рак та рызаваць уз-
роўні развіцця групы;
тлумачыць ролю лідара 
ў калектыве

1. Работа з паняццем малая група: 
вучні прыводзяць прыклады ма лых 
груп, удзельнікамі якіх яны з’яў-
ляюцца, на аснове абагульнення 
вылучаных прыкмет фармулююць 
азначэнне паняцця малой групы.
2. Індывідуальная работа: вучні ха-
рак тарызуюць сваю асобу з дапа мо-
гай малюнка зоркі, праменямі якой 
з’яўляюцца аспекты асобы (пол, 
нацыянальнасць, веравызнанне, хобі 
і інш.). 
3. Абмеркаванне малюнкаў зорак 
у агульнай групе. Пытанні для аб-
меркавання:

•  Наколькі падобныя і наколькі 
розныя ўдзельнікі групы? Чаго 
больш: падабенстваў ці адрозненняў?

•  Якія індывідуальныя асаблівасці 
з’яўляюцца агульнымі, а якія ака-
заліся непаўторнымі?

§ 16, пытанні і за-
данні (с. 133).
Рэкамендуецца 
пра гляд дома вуч-
нямі фільма «Пу-
дзіла» (1983 г., 
рэж. Р. Быкаў)
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•  Разнастайнасць робіць групу 
больш цікавай ці абцяжарвае сумес-
ную работу?
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы дапаможнікаў для настаўнікаў 
і для вучняў «Мир человека. 9 класс». 
Аўтары: В. М. Гірына, К. Ю. Смірнова

21 Сацыяльная 
арыентацыя 
асобы.
1. Эгаізм 
і альтруізм.
2. Індыві-
дуа лізм 
і калекты-
візм.
3. Канфар-
мізм і нон-
канфармізм

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы,  даваць 
азначэнні паняццям 
эгаізм, альтруізм, кан
фар мізм, індывідуалізм, 
калектывізм;
характарызаваць сацы-
яльную арыентацыю 
асобы; 
выбіраць і абгрун тоў-
ваць уласную лінію 
паводзін у прапанава-
ных практычных сітуа-
цыях

1. Работа са слоўнікам паняццяў: 
вызначэнне сутнасных прыкмет 
паняццяў эгаізм, альтруізм, інды
відуалізм, калектывізм, канфармізм, 
нонканфармізм. 
2. Работа ў парах: вучні па чарзе 
ўяўляюць рэакцыю на прапанаваную 
настаўнікам сітуацыю, сыходзячы 
з зададзенай характарыстыкі (эгаіст-
альтруіст, індывідуаліст-калектывіст, 
канфарміст-нонканфарміст). 
3. Абмеркаванне фільма «Пудзіла» па 
наступных пытаннях: ці актуальны 
гэты фільм у наш час, хто з’яўляецца 
героямі і антыгероямі карціны, якія 
эмоцыі і пачуцці выклікаў прагляд 
фільма, якое пасланне перадаюць гле-
дачам аўтары фільма, як не дапусціць 
падобных дзеянняў у адносінах да 
сябе і іншых людзей і інш. 

§ 17, пытанні і за-
данні (с. 138)
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22 Канфлікт
ныя і бес
кан флікт
ныя па во
дзіны.
1. Тыпы 
канфліктаў. 
2. Лініі 
паводзін 
у канфлікт-
ных сітуа-
цыях. 
3. Шляхі 
вырашэння 
канфліктаў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз на-
чэнне паняццю канф
лікт;
вызначаць лініі паво-
д зін чалавека ў кан-
фліктных сітуа цыях;
характарызаваць тыпы 
канфліктаў;
праектаваць шляхі кан-
структыўнага выра шэн-
ня міжасабовых кан-
фліктаў

1. Работа з паняццем канфлікт: 
вучні прыводзяць прыклады роз-
ных канфліктаў. Задача – вучні змо-
гуць патлумачыць, што канфлікты не 
заўсёды прыводзяць да гвалту, магчы-
мае іх канструктыўнае вырашэнне. 
2. Работа ў групах па паэтапным урэ-
гуляванні рэальнага канфлікту (апі-
санне канфлікту ў сям’і, гру пе) з нас-
тупным агульным аб мер каваннем. 
3. Работа ў групах. Задача — вучні 
змогуць сфармуляваць правілы 
бесканфліктных зносін; скласці пера-
лік выразаў, якіх варта пазбягаць 
падчас развіцця канфлікту; пералік 
выразаў, прыдатных для ліквідацыі 
канфлікту 

§ 18, пытанні і за-
данні (с. 144). 
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць паве дам-
ленне на тэму 
«Традыцыі ві тан-
ня ў розных куль-
турах»

23 Культура 
зносін.
1. Бела рус-
кія нацыя-
наль ныя 
тра ды цыі 
зно сін. 
2. Правілы 
зносін. 
3. Этыкет

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю этыкет; 
характарызаваць бела-
рускія нацыянальныя 
традыцыі зносін і між-
народныя правілы вет-
лівасці;

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
правілы і традыцыі зносін. Выкананне 
практыкавання: прадэманстраваць вя-
домыя вучням вітанні людзей у розных 
культурах і краінах (як вітаюць адзін 
аднаго незнаёмыя людзі, як прынята 
звяртацца да мужчыны і жанчыны, ці 
ёсць адрозненні ў звароце да замужняй 
і незамужняй жанчыны і г.д.).
2. Работа ў групах: вучні размяр коў-
ваюць па ступені значнасці правілы 

§ 19, пытанні і за-
данні (с. 150).
Індывідуальныя 
заданні: падрых-
таваць плакат 
з адлюстраваннем 
профілю персоны 
ў сацыяльнай 
сетцы (на вы бар 
вучняў — гіс та-
рычная асоба, вя- 
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прымяняць веды пра ві-
лаў этыкету пры ра шэн-
ні практычных задач

міжнароднай ветлівасці (на картках) — 
самыя важныя, важныя, другасныя. 
Мэтазгодна правесці параў нанне 
групавых рэйтынгаў між народных 
правілаў зносін і іх абмеркаванне.
3. Работа ў парах: рашэнне практыч-
ных задач па веданні правілаў эты-
кету

домы сучаснік 
і інш.)

24 Асаблівасці 
зносін 
у інтэрнэце.
1. Правілы 
зносін у са-
цыяльных 
сетках. 
2. Інтэрнэт-
этыкет і бя-
спека

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
характарызаваць ад-
розненні этыкету дзе-
лавых і недзелавых 
зносін; 
канкрэтызаваць прык-
ладамі правілы і асаб-
лівасці бяспечных і кан-
структыўных інтэрнэт-
зносін

1. Работа ў групах: выкананне прак-
тыкавання «Лагін (або нікнэйм) 
для сябра». Вучні прыдумваюць 
імёны адзін для аднаго для элек-
троннага ліставання, якія павінны 
адлюстроўваць толькі пазітыўныя 
бакі асобы, знешнасці, здольнасцей, 
і запісваюць іх на картках. Пасля 
абмену карткамі ў кожнага ўдзельніка 
групы з’яўляецца выбар з некалькіх 
імёнаў для зносін ў інтэрнэце (вучні 
абгрунтоўваюць магчымасці іх 
выкарыстання для нефармальных 
і дзелавых зносін). 
2. Работа з табліцай: вучні па чар-
зе адзначаюць маркерам у агульнай 
табліцы сваю наяўнасць у сацыяль-
ных сетках. 

Назва 
сацыяль- 
най сеткі

Ёсць акаўнт, 
карыстаюся

Ёсць 
акаўнт, не 

карыстаюся
Няма 

акаўнта

Заданні для 
ўрока аба-
гульнення 
(с. 155);
падрыхтоўка 
да праверкі ве-
даў і ўменняў 
па раз дзеле 
«Між асабовыя 
зносіны»
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3. Абмеркаванне табліцы па пытан-
нях: для чаго вучні зарэгістраваліся 
ў сацсетках, як яны выкарыстоўваюць 
свае акаўнты, якія ёсць адрозненні 
ў выкарыстанні розных сацыяльных 
сетак, ці ёсць у класе вучні, якія не 
карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі. 
4. Работа ў парах: рашэнне практыч-
ных задач па веданню правілаў бя-
спечных інтэрнэт-зносін

25 Абагуль
ненне па 
раздзеле 3.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў
вучэбнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
ка наленне кампетэн
цый  вучняў:
выяў ляць і тлумачыць 
асноўныя прыкметы вы-
ву чаных з’яў і паняц цяў; 
абагульняць вывуча-
ны матэрыял, фарму-
ляваць і аргументаваць 
вывады;
канкрэтызаваць выву-
ча ныя паняцці і выва-
ды на прыкладах

1. Работа ў групах: актуалізацыя 
вы вучаных з’яў і працэсаў, іх сістэ-
матызацыя і абагульненне, фар муля-
ванне вывадаў пра ролю міжасабовых 
зносін.
2. Выкананне вучнямі праверачнай ра-
боты па раздзеле 1 (варыянт 1). Вусны 
кантроль па раздзеле 1 (варыянт 2).
Заўвагі. Заданні для арганізацыі кантролю 
павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму)

Заданні для ўрока 
а б а г у л ь н е н н я 
(с. 155–156); 
пад рыхтоўка да 
пра веркі ведаў 
і ўменняў па раз-
дзеле «Між аса-
бовыя зносіны» 

Раздзел 4. Чалавек і маральнасць (6 г)

26 Асноўныя 
паняцці 
маралі.
1. Сутнасць 
маралі.

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна- 

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
сутнасць маралі. Настаўнік на дошцы 
або экране запісвае некалькі спрэч-
ных выказванняў і просіць вучняў 
вызначыць сваю пазіцыю: «згодзен» 

§ 20, пытанні і за-
данні (с. 163–164)
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2. Дабро 
і зло.
3. Доўг.
4. Сумленне 
як рэгуля-
тар паводзін 
асобы

чэнні паняццям: мараль, 
абавязак, сумленне;
распазнаваць на аснове 
прыведзеных харак та-
рыс тык асноўныя катэ-
горыі маралі;
ужываць катэгорыі ма-
ралі для ацэнкі ўлас-
ных паводзін і ўчын каў 
іншых людзей

ці «не згодзен». Падчас абмеркаван-
ня вучні змогуць патлумачыць, што 
ў аснове іх ацэнкі знаходзіцца раз-
межаванне маральнага і амаральнага, 
дабра і зла. 
2. Работа ў групах: рашэнне мараль-
най дылемы і абмеркаванне прабле-
мы маральнага абавязку і выбару 
асобы. (Напрыклад, дылема «Выбар 
Сафі» па навэле У. Стайрана)

27 Маральныя 
каштоў
насці.
1. Віды ма-
ральных 
каштоў-
насцей.
2. Сэнс 
жыцця.
3. Свабода.
4. Шчасце

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю каш
тоўнасць;
канкрэтызаваць прык-
ладамі маральныя каш-
тоўнасці чалавека;
тлумачыць ролю ма-
раль ных каш тоў насцей 
у жыцці грамадства

1. Індывідуальная работа: вызначэнне 
найбольш значных каштоўнасцей для 
кожнага вучня (напрыклад, выбар 
са спіса 60 каштоўнасцей 10 важных 
каштоўнасцей, з іх 5 найбольш важ-
ных і вызначэнне ступені іх знач насці).
2. Работа вучняў у групах: аб мер-
каванне спіса індывідуальных каш-
тоўнасцей і складанне агульнага спіса 
каштоўнасцей групы (параўнанне 
вынікаў з дадзенымі сацыялагічных 
апытанняў каштоўнасных пераваг 
у грамадстве).
3. Франтальная работа: параўнанне 
спіса асабістых каштоўнасцей і каш-
тоўнасцей грамадства, абмеркаванне 
магчымых прычын падабенства 
і адрозненняў дадзеных спісаў 

§ 21, пытанні і за-
данні (с. 171). 
Індывідуальныя 
заданні: стварыць 
постары з цы та-
тамі вы каз ванняў 
пра сэнс жыцця, 
сва боду, шчасце 
любімых аўтараў 
л і т а р а т у р н ы х 
і музычных тво-
раў
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28 Маральныя 
нормы.
1. Значэнне 
маральных 
нормаў для 
грамадства 
і чалавека.  
2. Узаема -
сувязь ма-
ральных 
нормаў, 
якасцей, 
прынцыпаў, 
ідэалаў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю ма раль
ная норма; 
канкрэтызаваць прык-
ладамі маральныя нор-
мы;
тлумачыць значэнне 
маральных нормаў для 
грамадства і чалавека

1. Прэзентацыя вучнямі постараў 
з цытатамі пра сэнс жыцця, шчасце, 
свабоду з тлумачэннямі, чаму была 
абрана менавіта гэтая цытата. 
2. Запаўненне на аснове цытат таб-
ліцы «Маральныя нормы, ідэалы 
і прынцыпы» 

§ 22, пытанні і за-
данні (с. 176). 
Індывідуальныя 
заданні: на ас но-
ве міні-апы тан-
ня «Каго можна 
назваць патрыё-
там?» скласці 
спіс пяці га лоў-
ных ма раль ных 
якасцей (умова – 
удзел у апытанні 
прадстаўнікоў 
роз ных пака лен-
няў)

29 Маральныя 
адносіны.
1.Стаўленне 
да іншых 
людзей і са-
мога сябе.
2.Стаўленне 
да Радзімы.
3. Гумані-
за цыя гра-
мадскіх ад-
но сін

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць аз-
начэнне паняццю па
трыятызм;
характарызаваць па-
трыятызм як маральны 
прынцып

1. Індывідуальная работа: вучні пра-
цуюць з тэстам па вызначэнні тыпу 
асобы па маральнай арыентацыі. 
2. Работа з тэкстамі: параўнанне тэкстаў 
па вызначэнні паняцця патрыятызм 
з навучальнага дапаможніка і Ві-
кіпедыі (на беларускай, рускай, 
англійскай і іншых мовах). Знайсці 
падобныя рысы і адрозненні ў апісанні 
патрыятызму. 
3. Прэзентацыя вучнямі вынікаў 
міні-апытання «Каго можна назваць 
патрыётам?». Абмеркаванне пяці га-
лоўных маральных якасцей патрыёта.

§ 23, пытанні і за-
данні (с. 182–183)

2
4

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы дапаможнікаў для настаўнікаў 
і для вучняў «Мир человека. 9 класс». 
Аўтары: В. М. Гірына, К. Ю. Смірнова

30 Маральныя 
паводзіны.
1. Маральны 
ўчынак і яго 
матывы.
2. Мараль-
ная ацэнка.
3. «Залатое 
правіла» ма-
ральнасці

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
канкрэтызаваць пры-
кладамі маральныя 
ўчын кі; 
тлумачыць сутнасць 
«за латога правіла» ма-
ральнасці;
даваць маральную 
ацэнку паводзінам ча-
лавека

1. Работа ў групах: вучні раз мяр-
коўваюць маральныя якасці па сту-
пені значнасці для адносін паміж 
людзьмі (міласэрнасць, дабрыня, 
гонар, сціпласць, велікадушнасць, 
годнасць і інш.). 
2. Агульнае абмеркаванне вынікаў 
работы груп па вылучэнні найбольш 
значных маральных якасцей для 
адносін паміж людзьмі. 
3. Падвядзенне вынікаў прыёмам 
прадоўжыце сказ: «Калі мы хочам, каб 
нас любілі і былі да нас міласэрнымі, 
мы самі павінны быць…» 

§ 24, пытанні і за-
данні (с. 188); 
заданні для ўрока 
а б а г у л ь н е н н я 
(с. 195);
падрыхтоўка 
да к антролю па 
р аз дзеле «Ча-
лавек і ма раль-
насць»

31 Абагуль
ненне па 
раздзеле 4.
Кантроль 
і ацэнка 
вы нікаў 
ву чэбнай 
дзей  насці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэнцый 
вучняў:
выяўляць і тлумачыць 
асноўныя прыкметы 
вывучаных з’яў і  па няц-
цяў; 
абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуляваць 
і аргументаваць вывады;
канкрэтызаваць вы ву -

1. Работа ў групах: актуалізацыя 
вы вучаных з’яў і працэсаў, іх сіс-
тэ матызацыя і абагульненне, фар-
муляванне вывадаў пра развіццё 
маральнасці чалавека і грамадства.
2. Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 4 (варыянт 1). 
Вусны кантроль па раздзеле 4 (ва-
рыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантролю 
павінны быць складзены ў адпаведнасці 

Індывідуальнае 
за данне: на пі-
саць эсэ на тэму 
«У чым зак-
лю чаецца маё 
прызванне?»
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чаныя паняцці і вывады 
на прыкладах

з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму) 

32 Выніковае 
абагуль
ненне

1 Удасканаленне кам пе
тэнцый вучняў:
правільна прымяняць 
вывучаныя паняцці 
пры рашэнні вучэбна-
пазнавальных і прак-
тычных задач; 
даваць абагульненую 
характарыстыку выву-
чаных з’яў, працэсаў;
абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуляваць 
і аргументаваць вывады;
канкрэтызаваць выву-
чаныя паняцці і выва-
ды прыкладамі

1. Работа са слоўнікам паняццяў 
(с. 198– 203).
2. Абмеркаванне эсэ вучняў на тэму 
«У чым заключаецца маё пры званне?».
3. Рашэнне вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач

Падрыхтавацца 
да дыскусіі
«У чым зак лю-
чаецца сутнасць 
і пры званне ча-
ла века?»

33 Заключэнне 1 Удасканаленне кампе
тэнцый вучняў: 
валоданне рознымі ві-
дамі публічных выс-
туп ленняў і этычнымі 
нормамі і правіламі вя-
дзення дыялогу ў працэ-
се дыскусіі

Дыскусія «У чым заключаецца сут-
насць і прызванне чалавека?»

34
35

Рэзервовы 
час

2

Заканчэнне

2
6

10 клас  
(базавы ўзровень)

(35 г на год; 1 г на тыдзень)

1. Грамадазнаўства : вучэб. дапам. для 10 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / М. І. Вішнеўскі 
[і інш.] ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. Мінск, 2009.

2. Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образо- 
вания с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. Минск, 2012.

3. Смирнова, Е. Ю. Обществоведение: тестовые и разноуровневые задания. 10 класс : пособие для учителей учреж- 
дений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е. Ю. Смирнова, В. Н. Гирина. Минск, 2012.

№
 

ур
ок

а

Дата Тэма ўрока

К
ол

ьк
ас

ц
ь  

га
дз

ін

Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных  
відаў і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6 7

1 Уводзіны.
1. Асаб лі вас-
ці пазнання 
гра мадскага 
жыц ця. 
2. Сферы 
грамадскага 
жыцця

1 Фарміраванне і ўдас ка
наленне кампетэнцый 
вучняў:
разумець і правільна 
выкарыстоўваць паняц-
це сфера грамадскага 
жыцця;
распазнаваць з’явы 
і пра цэсы, якія адно сяц-
ца да розных сфер гра-
мадскага жыцця

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра гра-
мадства.
2. Работа вучняў у парах з тэкстамі 
(можна прапанаваць тэксты з вучэбных 
дапаможнікаў па гісторыі, фрагменты 
артыкулаў і інш.). Задача вучняў — 
канкрэтызаваць прыкладамі вывад пра 
ўзаемасувязь сфер грамадскага жыцця.
3. Выкананне практыкаванняў на 
суаднясенне сацыяльных з’яў і працэсаў 
са сферамі грамадскага жыця 

Уводзіны, пы тан-
ні і заданні (с. 8)

Раздзел 1. Сацыяльная сфера грамадства (8 г)
2 Сацыяльная 

структура 
грамадства. 
1. Паняцце 
сацыяльнай

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна -

1. Работа з паняццем сацыяльная група: 
вылучэнне сутнасных прыкмет дадзена-
га паняцця, дэманстрацыя прыкмет па-
няцця на прыкладзе розных сацыяльных 
груп (вялікіх, сярэдніх, малых).

§ 1 (с. 9–12, 14), 
пы танні і за данні 
1–3, 8, 9 (с. 16–17). 
Індывідуальныя 
заданні: падрых- 
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структуры. 
2. Асноўныя 
сацыяльныя 
супольнасці 
і групы. 
3. Класы 
і страты

чэнне паняццю сацы
яльная група;
прыводзіць прыклады 
малых, сярэдніх і вя-
лікіх сацыяльных груп, 
удзельнікамі якіх яны 
з’яўляюцца;
выкарыстоўваць па-
няц ці страта ,  клас 
для характарыстыкі 
сацы яльнай структуры 
сучаснага грамадства

2. Работа вучняў у групах: падбор 
прыкладаў малых, сярэдніх і вялікіх са-
цыяльных груп, удзельнікамі якіх яны 
з’яўляюцца.
3. Работа вучняў з тэкстамі, у якіх 
згадваюцца розныя сацыяльныя 
супольнасці і групы (можна прапанаваць 
тэксты з вучэбных дапаможнікаў па 
гісторыі, фрагменты артыкулаў і інш.). 
Задача вучняў – знайсці ў тэксце назвы 
сацыяльных супольнасцей і груп, 
вызначыць, паводле якой прыкметы 
яны вылучаны (прафесійнай, палавой, 
узроставай і г.д.).
4. Работа ў парах над заданнем 9 (с. 17) 
з вучэбнага дапаможніка

таваць па ве дам-
ленне на тэму 
«Ро ля сярэд няга 
класа ў сучасным 
грамадстве» 

3 Асноўныя 
сацыяльныя 
інстытуты.
1. Паняцце 
сацыяльнага 
інстытута.
2. Функцыі 
і роля сацы-
яльных 
інстытутаў 
у грамадстве

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю сацыяль-
ны інстытут;
прыводзіць прыклады 
сацыяльных інстытутаў 
і тлумачыць іх ролю 
ў жыцці грамадства;
здабываць з розных кры-
ніц неабходную сацы яль-

1. Запаўненне вучнямі табліцы па пы-
таннях:

Сфера Інстытуты Функцыі Значэнне

2. Работа вучняў у групах (паводле сфер 
грамадскага жыцця): характарыстыка 
дзейнасці сацыяльных інстытутаў у роз-
ных сферах грамадскага жыцця з вы-
карыстаннем матэрыялаў электронных 
і друкаваных СМІ (пытанні і заданні 
4–6 (с. 23 вучэбнага дапаможніка))

§ 2 (с. 18–23).
Падрыхтавацца 
да дыс кусіі па 
пытаннях адно-
сін моладзі да 
шлюбу, раз мер-
кавання аба-
вяз каў і роляў 
у сям’і

2
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ную інфар мацыю, пера-
ўт ва раць яе і выка рыс-
тоўваць для рашэння 
ву чэбна-пазнавальных 
і прак тыч ных задач

4 Сям’я як 
сацыяльны 
інстытут.
1. Сям’я 
і шлюб. 
2. Функцыі 
сям’і. 
3. Тэндэнцыі 
развіцця  
сям’і

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю сям’я;
характарызаваць су-
часныя тэндэнцыі раз-
віцця сям’і і тлумачыць 
на прык ладзе сваёй 
сям’і асноўныя функцыі 
гэтага сацыяльнага ін-
стытута ў грамадстве;
авалодваць рознымі ві-
дамі публічных выс-
туп ленняў і этычнымі 
нормамі і правіламі вя-
дзення дыялогу пад час 
дыскусіі

1. Індывідуальная работа: харак та-
рыстыка функцый, асноўных роляў 
членаў сям’і на прыкладзе сваёй сям’і. 
2. Дыскусія на тэму «Сучасная сям’я — 
якая яна?». Рэкамендуецца прапанаваць 
тэзісы для абмеркавання вучнямі нас-
тупнага праблемнага поля: ці можна 
лічыць шлюб спосабам рашэння аса-
бістых праблем маладых людзей, чаму 
трэба рэгістраваць шлюб, якім чынам 
павінны быць размеркаваны ролі і аба-
вязкі ў сям’і, ці з’яўляецца няпоўная 
сям’я непаўнавартаснай і інш.

§ 4, пытанні і за-
данні (с. 38)

5 Месца ча
лавека ў гра
мадстве.
1. Сацыяль-
ныя статусы

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна -

1. Работа з паняццямі сацыяльная ма
більнасць, сацыяльны статус, са цы
яльная роля: вызначэнне сутнасных 
прыкмет паняццяў, фармуляванне 
азначэнняў паняццяў.

Індывідуальныя 
заданні: 
напісаць эсэ на 
тэму «Шляхі 
пад вышэння аса - 
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і сацыяль-
ныя ролі. 
2. Сацыяль-
ная мабіль-
насць

чэнне паняццю сацыяль
ная мабільнасць;
характарызаваць сваё 
месца ў сацыяльнай 
струк туры грамадства, 
выкарыстоўваючы па-
няцці: сацыяльны ста
тус, сацыяльная роля

2. Работа ў групах: выкананне заданняў 
на вызначэнне віду сацыяльнай ма-
більнасці, характарыстыка каналаў 
сацы яльнай мабільнасці ў сучасным 
грамадстве. 
3. Індывідуальная практычная ра бота: 
складанне характарыстыкі «Я ў са цы-
яльнай структуры гра мадства».
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць ма-
тэрыялы па правядзенню ўрока «Практикум. 
Человек в социальной структуре общества» 
на партале adu.by

бістага і сацы-
яльнага ста тусу, 
якія я абіраю 
для сябе»; напі-
саць тэкст для 
выпус ку навін 
пра якую-не-
будзь падзею 
для розных ме-
дыя (школь-
ная газета, сайт, 
пост у сацыяль-
ных сетках)

6 Сацыяль 
ная камуні
кацыя. 
1. Паняцце 
сацыяльнай 
камунікацыі. 
2. Струк-
тура і роля 
ма савай ка-
мунікацыі 
ў грамадстве

1 Фарміраванне і ўдаска
наленне кампетэнцый 
вучняў:
разумець і правільна 
выкарыстоўваць па няц-
ці: сацыяльная каму
нікацыя, масавая каму
нікацыя;
распазнаваць у паведам-
леннях маніпуляцыі, 
стэрэатыпы, ілжывую 
інфармацыю; характа-
рызаваць асаблівасці 
масавай камунікацыі 
ў сучасным грамадстве;
выкарыстоўваць сродкі

1. Работа ў парах: пошук значэння 
паняццяў сацыяльная камунікацыя, 
масавая камунікацыя ў слоўніках, 
складанне схемы масавай камунікацыі.
2. Практычная работа па аналізе медыя-
паведамленняў: 
а) аналіз навіны пра адну падзею ў срод-
ках масавай камунікацыі (прэса, радыё, 
тэлебачанне, сацыяльныя сеткі);
б) вывучэнне спіса самых папуляр-
ных фільмаў / тэлеперадач за некалькі 
апошніх гадоў. Абгрунтаванне вучнямі 
сваіх версій: чаму менавіта гэтыя меды-
ятэксты мелі поспех у аўдыторыі ў той 
ці іншы час, у той ці іншай сацыякуль-
турнай сітуацыі

Падрыхтаваць 
паведамленні 
на тэму «Між-
нацыя нальныя 
к а н ф л і к т ы 
XXI ст., прычыны 
і шля хі пера адо-
лен ня»

3
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масавай камунікацыі 
ў якасці крыніцы інфар-
мацыі

Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць ма-
тэрыялы па правядзенні ўрока «Сацыяльная 
камунікацыя» на партале adu.by.

7 Нацыі 
і нацыя
наль ныя ад
носіны.
1. Прыкме-
ты нацыі. 
2. Нацыя-
нальная 
самасвядо-
масць.
3. Міжна-
цыяналь-
ныя адно-
сіны. 
4. Шляхі 
пераадолен-
ня міжна-
цыянальных 
канфліктаў

1 Фарміраванне і ўдас
ка наленне кампе тэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю нацыя;
тлумачыць прычыны 
міжнацыянальных кан-
фліктаў і шляхі іх пера-
адолення

1. Работа з паняццямі нацыя, нацыя 
нальная самасвядомасць: вызначэнне 
сутнасных прыкмет, канкрэтызацыя 
прыкладамі.
2. Абмеркаванне ў групах пытання 3 
(с. 31 вучэбнага дапаможніка).
3. Прэзентацыя вучнямі пад рых-
таванай інфармацыі па пытанні 
«Міжнацыянальныя канфлікты XXI ст., 
прычыны і шляхі пераадолення». 
Абмеркаванне пададзенай інфармацыі 
і запаўненне табліцы «Спосабы праду-
хілення міжнацыянальных канфліктаў»

§ 3 (с. 25–31), 
пытанні і за-
данні (с. 31)

8 Моладзь 
у сучасным 
грамадстве.
1. Сацыяль-
ныя харак-
тарыстыкі

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
даваць сацыяльную ха-
рактарыстыку моладзі;
характарызаваць фак-

1. Работа вучняў у групах з матэрыяламі 
электронных і друкаваных СМІ. Задача 
вучняў – вызначыць фактары паспяхо-
вай сацыялізацыі моладзі і ахарактары-
заваць яе ролю ў сучасным грамадстве. 
2. Работа вучняў у групах: аналіз вучэб-

§ 6, пытанні 
і за данні (с. 53);
падрыхтоўка
да праверкі ве-
даў і ўменняў 
па раздзеле
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моладзі.
2. Роля 
моладзі ў 
грамадстве

тары паспяховай сацы-
я лізацыі моладзі;
выдзяляць у мадэль-
ных і рэальных сіту-
ацыях сутнасныя ха-
рак тарыстыкі моладзі

нага дапаможніка па раздзеле «Са-
цыяльная сфера грамадства» па 
адлюстраванні моладзевай тэматыкі 
ў ілюстрацыйным матэрыяле (на 
карцінах, фота, партрэтах):

•  колькасныя суадносіны прад-
стаў леных на ілюстрацыях юнакоў 
і дзяўчат; 

•  перавага актуальных ці гіста-
рычных ілюстрацый маладых людзей;

• моладзевы фокус тэмы (адлю-
страванне заняткаў і зацікаўленасцей 
моладзі) 

«Са цы яльная 
сфера грамад-
ства»

9 Абагуль
ненне па 
раздзеле 1. 
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў 
вучэбнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
ка наленне кампетэн
цый вучняў:
правільна ўжываць вы-
вучаныя паняцці, зас-
военыя веды пра сацы-
яльную сферу жыц ця 
грамадства пры рашэнні 
вучэбна-паз навальных 
і практычных задач;
даваць абагульненую 
характарыстыку выву-
чаных з’яў, працэсаў;
абагульняць вы ву чаны 
матэрыял, фар му ля-
ваць і аргу мен таваць 
вывады;

1. Работа ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных сацыяльных з’яў і працэсаў, 
фармуляванне вывадаў пра тэндэнцыі 
развіцця сацыяльнай сферы сучаснага 
грамадства.
2. Выкананне вучнямі праверачнай ра-
боты па раздзеле 1 (варыянт 1). Вусны 
кантроль па раздзеле 1 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантролю 
павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму)

Індывідуальнае 
заданне: пад рых-
таваць паве дам-
ленне на тэму 
«Экано мі ка на-
шага горада (ра-
ёна)»
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канкрэтызаваць выву-
чаныя паняцці і вывады 
прыкладамі

Раздзел 2. Эканамічнае жыццё грамадства (8 г)
10 Роля эка но

мікі ў жыцці 
грамадства.
1. Паняцце 
эканомікі. 
2. Экана-
мічныя 
патрэб насці, 
даброты, рэ-
сурсы.
3. Паняцце 
эканамічнай 
сістэмы 
4. Месца 
чалавека 
ў сістэме 
эканамічных 
адносін

1 Фарміраванне і ўдас
ка наленне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю эка но
міка;
характарызаваць ролю 
эканомікі ў жыцці 
грамадства;
тлумачыць узаема-
су вязь паміж патрэб-
нас цямі,  рэсурсамі 
і эка намічным выба-
рам, абапіраючыся на 
ўласны вопыт

1. Работа вучняў з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка «Паняцце эканомікі»
(с. 68–69) і тэкстам Вікіпедыі «Эка-
но міка» (знайсці агульныя рысы і ад-
роз ненні ў характарыстыцы эка номікі, 
выпісаць эканамічныя паняцці і тэрміны, 
параўнаць праў дзівасць і актуальнасць 
эканамічнай інфармацыі).
2. Работа вучняў у парах: кан крэ-
тызацыя прыкладамі вывадаў пра 
ўзаемасувязь паміж патрэбнасцямі, 
рэсурсамі і эканамічным выбарам 
(выкананне задання 12 (с. 112) з ву-
чэбнага дапаможніка), рашэнне ву-
чэбна-пазнавальных і практычных 
задач.
3. Міні-дыскусія на тэму «Вытвор-
часць тавараў важней, чым аказанне 
паслуг?» 

§ 7, пытанні і за-
данні (с. 75)

11 Грошы.
1. Сут-
насць і віды 
грошай. 
2. Функцыі 
грошай.
3. Інфляцыя

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнні паняццям: грошы, 
інфляцыя;

1. Работа ў групах з паняццем грошы: 
аналіз цэн пакупак аднаго набору ад-
нолькавых тавараў у розных краінах 
для разумення відаў і функцый грошай;
параўнанне цэн на адзін і той жа тавар 
на працягу вызначанага перыяду для 
разумення змены пакупніцкай здоль-

§ 8, пытанні і за-
данні 1–4 (с. 83)
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і яе сацы-
яльна-эка-
на мічныя 
наступствы

распазнаваць на ас-
но ве прыведзеных ха-
рак тарыстык віды 
грошай і інфляцыю; 
канкрэтызаваць прык-
ладамі функцыі гро-
шай; сродкі абароны 
грашовых купюр, прык-
меты махлярскіх дзе-
янняў з банкаўскімі 
картамі;
тлумачыць сацыяльныя 
і эканамічныя нас туп-
ствы інфляцыі для роз-
ных сацыяльных груп

насці грошай (вызначэнне ўзроўню 
інфляцыі, уплыў інфляцыі на спа-
жыўцоў і вытворцаў). 
2. Міні-дыскусія на тэму «Безнаяўная 
форма захоўвання грошай больш 
эфектыўная, чым наяўная?». 
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы рубрык «Грошы» і «Безнаяўны 
разлік» на партале fingramota.by

12 Уласнасць 
і даходы.
1. Уласнасць 
і яе формы. 
2. Адносіны 
ўласнасці.
3. Крыніцы 
і віды да хо-
даў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы,  даваць 
азна чэнні паняццям: 
уласнасць, даход; 
характарызаваць ад но-
сіны ўласнасці і формы 
заработнай платы;
канкрэтызаваць прык-
ладамі формы ўлас-
насці і віды даходаў;

1. Работа з паняццем уласнасць: вучні 
працуюць з тэкстамі, у якіх згадваюц-
ца розныя адносіны ўласнасці (мож-
на прапанаваць фрагменты артыкулаў, 
эканамічныя навіны і інш.). Зада-
ча вучняў – распазнаць адносіны 
ўласнасці (валоданне, распараджэнне, 
карыстанне, адказнасць).
2. Работа ў парах (з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка (с. 87), з дадзенымі 
зборніка «Вывучаем Беларусь: ста-
тыстыка для школьнікаў, 2016»), ана ліз 
структуры даходаў насельніцтва краіны. 

§ 9, пытанні і за-
данні (с. 89).
Індывідуальныя 
заданні: падрых-
таваць паве-
дам ленні пра 
стан рэгія наль-
н а г а  р ы н к у 
рабочай сілы 
(запатрабава-
ныя прафесіі, 
заработная пла-
та, бес пра цоўе)
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выкарыстоўваць ста-
тыстычныя дадзеныя, 
якія адлюстроўваюць 
эка намічныя з’явы 
і працэсы, для рашэння 
вучэбна-пазнавальных 
і прак тычных задач

3. Індывідуальная работа вучняў па 
складанні структуры даходаў і выдаткаў 
сваёй сям’і ў выглядзе дыяграмы (віды 
даходаў, унёсак членаў сям’і, віды 
выдаткаў).
Заўвага. Рэкамендуецца выка рыс тоўваць 
матэ рыялы рубрыкі «Планаванне аса-
бістага бюджэту» на партале fingramota.by; 
матэрыялы партала mojazarplata.by (каль-
кулятар заробку)

13 Рынак і яго 
законы.
1. Паняцце 
і фун кцыі 
рынку. 
2. Попыт, 
прапанова, 
ры начная 
цана. 
3. Канку-
рэнцыя 
і яе роля 
ў развіцці 
эканомікі. 
4. Рынак 
працы

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнні паняццям: рынак, 
канкурэнцыя;
характарызаваць фун-
кцыі рынку і канкрэты-
заваць прыкладамі віды 
рынкаў;
характарызаваць ролю 
канкурэнцыі ў эка но-
міцы;
тлумачыць механізм 
рыначнага рэгулявання 
эканомікі;
выкарыстоўваць ста-
тыс тычныя да дзеныя, 

1. Міні-лекцыя настаўніка і скла дан не 
вучнямі логіка-сэнсавай ма дэлі «Віды, 
функцыі і законы рынку».
2. Работа ў групах па рашэнні экана-
мічных задач (па графіках попыту і пра-
пановы). Задача вучняў – на прыкла-
дзе дзеяння законаў попыту, прапано-
вы і рыначнай раўнавагі патлумачыць 
узаемасувязь паняццяў: рынак, канку
рэнцыя, цана.
3. Аналіз інфармацыі з паведамленняў 
вучняў па стане рынку рабочай сілы 
ў рэгіёне, краіне

§ 11, пытанні 
і за данні 1–4 
(с. 103)
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якія адлюс троўваюць 
эка намічныя з’явы 
і пра цэсы, для рашэння 
вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач

14 Дзяржаўнае 
рэгуляванне 
эканомікі.
1. Экана-
міч  ныя 
функцыі 
дзяржавы. 
2. Падат-
ковая сіс-
тэма. 
3. Дзяр-
жаўны бюд-
жэт.
4. Метады 
рэгулявання 
дзяржавай 
эканомікі

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выкарыс-
тоў ваць паняцці: дзяр
жаўны бюджэт, па
даткі;
распазнаваць метады 
дзяржаўнага рэгуля-
вання эканомікі, віды 
падаткаў;  
характарызаваць экана-
мічныя функцыі дзяр-
жавы;
характарызаваць віды 
падаткаў, іх функцыі

1. Работа з паказчыкамі эфектыўнасці 
функцыянавання нацыянальнай эка-
номікі. Аналіз статыстычных дадзеных 
па валавым нацыянальным прадукце, 
валавым унутраным прадукце і інш.
2. «Мазгавы штурм»: работа з паняццем 
эканамічныя функцыі дзяржавы.
3. Работа вучняў ў групах з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 106–107): 
складанне схемы крыніц паступлення 
сродкаў у дзяржаўны бюджэт.
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы статыстычных зборнікаў па 
структуры бюджэту і яго выкананню на 
партале Белстата belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications

§ 12, пытанні і за-
данні (с. 109)

15 Фінан сава 
крэдыт ная 
сістэма.
1. Банк як 
фінан савая 
ўстанова.
2. Функцыі

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнні паняццям: 
банк, крэдыт; 

1. Міні-лекцыя настаўніка і работа 
вучняў з паняццем фінансавакрэ
дытная сістэма: складанне логіка-
сэнсавай мадэлі.
2. Работа з крыніцамі інфармацыі, па да-
дзенымі ў розных знакавых сістэмах: 
пошук і здабыванне інфармацыі, якая

§ 12,  пытанні 
і за данні 
(с. 107–109)
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банкаў. 
3. Віды 
ўкладаў.
4. Віды 
і ўмовы 
крэды-
тавання

характарызаваць розныя 
віды ўкладаў і прынцы-
пы крэдытавання;
аналізаваць несклада-
ныя статыстычныя да-
дзеныя, якія адлюс троў-
ваюць асноўныя з’явы 
і працэсы ў крэ дытна-
фінансавай сіс тэме

характарызуе віды і функцыі банкаў, 
прынцыпы і формы крэдыту. 
3. Работа ў групах па рашэнні практыч-
ных задач: аналіз рэкламных праспектаў 
банкаў па прапанове ўкладаў і крэдытаў 
(ацэньванне з пункту гледжання вы-
гады і рызык прапановы па ўкладах 
і крэдытаванні). 
Асноўныя задачы вучняў – параў-
ноў ваць розныя формы крэдыту 
і тлумачыць узаемасувязь прынцыпаў 
крэдытавання (зваротнасць, платнасць, 
тэрміновасць, гарантаванасць); вы-
значаць лепшыя для спажыўца ўмовы 
набыцця тавару або паслугі. 
Заўвага. Рэкамендуецца выкарыстоўваць 
матэрыялы па  правядзенні  ўрока 
«Фінансава-крэдытная сістэма» на партале 
adu.by, матэрыялы рубрык «Уклады» 
і «Крэдыты» на партале fingramota.by

16 Якасць 
і ўзровень 
жыцця. 
1. Пражы-
тачны 
мінімум. 
2. Спажы-
вецкая
карзіна. 

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
характарызаваць узро-
вень і якасць жыцця, 
пражытачны мінімум, 
спажывецкую карзіну;
здабываць з крыніц, 
створаных у розных зна-

1. Работа з матэрыяламі СМІ: аналіз 
артыкулаў пра прыбыткі, пражытачны 
мінімум і спажывецкую карзіну. 
2. Работа з крыніцамі сацыяльна-
гуманітарнай інфармацыі па пытанні 
«Мы заказваем рэкламу ці рэклама 
“заказвае” нас?»: аналіз рэкламных 
паведамленняў (падбор актуальных 
матэрыялаў са СМІ). Задача вучняў —

Заданні  для 
ўрока аба гуль-
нення (с. 119); 
падрыхтоўка да 
праверкі ведаў 
і ўменняў па 
раздзеле «Эка-
намічнае жыццё 
гра мад ства»  

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



3
7

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

3. Узровень 
жыцця. 
4. Правы 
спажыўца 
і іх абарона

кавых сістэмах (тэкст, 
табліца, графік, дыя-
грама і інш.), патрэб-
ную інфармацыю пра 
эканамічнае жыццё гра-
мадства, ператвараць 
яе і выка рыстоўваць 
для ра шэн ня вучэбна-
пазна вальных і прак-
тычных задач

навучыцца распазнаваць спосабы 
ўплыву рэкламы на паводзіны экана-
мічных суб’ектаў 

17 Абагуль
ненне па 
раздзеле 2.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў 
вучэб най 
дзей насці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна прымяняць 
вывучаныя паняцці, 
засвоеныя веды пра 
э к а  н а м і ч н у ю  с ф е -
ру жыцця грамадства 
пры рашэнні вучэбна-
пазнавальных і прак-
тычных задач;
даваць абагульненую 
характарыстыку вы-
вучаных з’яў, пра цэсаў;
абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуля-
ваць і аргументаваць 
вывады;
канкрэтызаваць вы-
вучаныя паняцці і вы-
вады прыкладамі

1. Работа ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных эканамічных з’яў і працэсаў, 
фармуляванне вывадаў пра тэндэнцыі 
развіцця эканамічнай сферы сучаснага 
грамадства.
2. Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 2 (варыянт 1). Вус-
ны кантроль па раздзеле 2 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантролю 
павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную 
праграму)
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Раздзел 3. Палітыкаправавая сфера жыцця грамадства (8 г)
18 Палітычная 

сістэма 
грамадства.
1. Паняцце 
палітыкі. 
2. Функцыі 
палітычнай 
сістэмы 
грамадства. 
3. Чалавек 
у сістэме 
палітычных 
адносін

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнне паняццю палі
тыка;
правільна характары-
заваць функцыі палі-
тычнай сістэмы; 
канкрэтызавать прык-
ладамі тыповыя сацы-
яльныя ролі ў сістэме 
палітычных адносін

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што 
такое палітыка?». Вынік: вылучэнне 
вучнямі сутнасных прыкмет паняцця 
палітыка. 
2. Работа вучняў у групах: складан-
не логіка-сэнсавай схемы «Структура 
палітычнай сістэмы». 
3. Запаўненне табліцы «Функцыі 
палітычнай сістэмы» з прыкладамі.
4. Аналіз карціны І. Казлова «Рэфар-
матары і дыктатары» (с. 123 вучэбнага 
дапаможніка) па наступных пытаннях: 
Каго з адлюстраваных палітыкаў вы 
пазналі? Каго з іх можна аднесці да 
дыктатараў, а каго – да рэфарматараў? 
Ці можна аднесці адну і тую ж персо-
ну і да дыктатараў, і да рэфарматараў? 
Чым можна растлумачыць перавагу 
мужчын у палітыцы?

§ 13 (с. 120–124),  
пытанні і заданні 
(с. 127).
Індывідуальнае 
заданне: падрых-
таваць прэзента-
цыю па пытанні 
«Ці можна на-
зы ваць Бела-
русь малень-
кай краінай?» 
(тэры торыя, на-
сельніцтва, пра-
цягласць межаў, 
месца сярод ін-
шых краін)

19 Дзяржава 
і права.
1. Прыкме-
ты і фун к-
цыі дзяр-
жавы. 
2. Форма 
дзяржавы. 
3. Права, яго 
прыкметы

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
вызначаць сутнасныя 
прыкметы, даваць азна-
чэнні паняццям: дзяр
жава, права;
распазнаваць форму 
дзяр жавы;
адрозніваць прававую

1. Работа ў групах з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка (с. 127): складанне схемы 
«Прыкметы і функцыі дзяржавы».
2. Мазгавы штурм па пытанні «Чаму 
дзяржава не можа існаваць без 
законаў?». Вынік: разуменне вучнямі 
неабходнасці вывучэння палітыка-
прававой сферы грамадства.
3. Складанне схемы «Права, яго прык-
меты і асноўныя функцыі».

§ 14 (с. 120–
124), пытанні 
і за данні (с. 134);
§ 17 (с. 149–152) 

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



3
9

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

і асноўныя 
функцыі

і маральную рэгуля-
цыю паводзін чалавека 
ў грамадстве;
характарызаваць дзяр-
жаву і права як ас ноў-
ныя інстытуты

4. Работа з паняццем форма дзяржа
вы: выкананне заданняў 7, 8 (с. 160) 
з вучэбнага дапаможніка.
5. Абмеркаванне прэзентацый вучняў 
па тэме «Ці можна называць Беларусь 
маленькай краінай?»

20 Правы ча
лавека як 
каш тоў
насць і мэта 
грамадства 
і дзяржавы. 
1. Паняцце 
і катэгорыі 
правоў ча-
лавека.
2. 
Палітычны 
і прававы 
статусы 
асобы. 
3. Баланс 
правоў 
і абавязкаў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
адрозніваць асабістыя, 
грамадзянскія і палі-
тычныя, сацыяльна-
эканамічныя і культур-
ныя правы чалавека;
тлумачыць узае ма су-
вязь і ўзаема за леж-
насць паміж пра ва мі 
на свабо ду і іх абарону 
і аб ме жа ваннямі, якія 
ўсталяваны права вымі 
нормамі

1. Індывідуальная работа. Вучні па 
выявах маладых людзей (розных рас, 
нацыянальнасцей, веравызнання) 
складаюць аповед ад першай асобы пра 
сям’ю і мары свайго персанажа.
2. Работа вучняў у групах. Абмерка-
ванне аповедаў вучняў, вылучэнне іх 
агульных рыс і вызначэнне на іх аснове 
магчымасцей для ажыццяўлення мараў 
маладых людзей у розных краінах (пра-
ва на жыццё, бяспеку, адукацыю і інш.).
3. Работа вучняў з тэкстамі між на-
родных дакументаў пра правы чалаве-
ка па пошуку выдзеленных правоў, іх 
характарыстыка і групоўка ў асноўныя 
катэгорыі.
4. Абмеркаванне пытання «Як суадно-
сяцца правы чалавека і дзяржава?». За-
дача — выйсці падчас абмеркавання на 
неабходнасць замацавання правоў чала-
века ў канстытуцыі дзяржавы; разумен-
не грамадзянства як палітыка-прававой 
сувязі асобы з пэўнай дзяржавай (ба-
ланс правоў і абавязкаў)

§ 15 (с. 139–
141), заданне 7 
(с. 141);
§ 18 (с. 154–
156), заданне 1 
(с. 159).
Індывіду аль-
ныя за дан ні: 
склас ці ТОП-
5 важ ных і ак-
туальных пы-
танняў для аб-
м е р  к а в а н н я 
з жыц ця школы
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21 Дэмакра
тычнае 
гра мадства 
і дзяржава.
1. Паняцце 
дэма кратыі, 
яе асноў ныя 
прыкметы 
і формы. 
2. Прынцы-
пы прававой 
дзяржавы.
3. Грама-
дзян ская 
суполь насць 
і прававая 
дзяржава

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
даваць азначэнні па-
няццям: грамадзянская 
супольнасць, прававая 
дзяржава;
вызначаць прыкметы 
дэмакратычнай дзяр-
жавы і канкрэтызаваць 
іх прыкладамі;
адрозніваць прамую 
і прадстаўнічую дэма-
кратыю;
тлумачыць уза ема су-
вязь і ўзаема за леж-
насць грамадзянскай 
супольнасці і прававой 
дзяржавы

1. Мазгавы штурм па пытанні «Дэ-
макратыя з’яўляецца самай горшай 
формай кіравання, калі не лічыць усе 
астатнія» (У. Чэрчыль). Вынік: вы-
лучэнне вуч нямі сутнасных прык-
мет паняцця дэмакратыя, разуменне 
адрозненняў дэмакратычных і недэ-
макратычных спосабаў ажыццяўлення 
ўлады. 
2. Мадэляванне прамой і прадстаўнічай 
дэмакратыі: на прыкладах рашэння 
важных пытанняў з жыцця школы 
шляхам усеагульнага галасавання 
і праз абраных прадстаўнікоў.
3. Работа ў групах: аналіз вучнямі 
пэўных палітычных сітуацый — прык-
ладаў дзеяння механізма стрымлівання 
і процівагі пры рашэнні важных праблем 
(пасля вылучэння гіпотэзы вучні 
знаёмяцца з рэальным вырашэннем 
палітычнай сітуацыі і абмяркоўваюць 
яго) 

§ 15, пытанні 
і заданні 
(с. 134–139).
Індыві дуаль-
ныя заданні: 
на пісаць эсэ на 
тэму «Дзяр-
жава для гра-
мадзян або гра-
ма дзяне для 
д з я р ж а в ы ? » ; 
падрых таваць 
паведамленне 
пра асноўныя 
п а л і т ы ч н ы я 
ідэа логіі па-
водле плана:
1. Мэты (гра-
мадска-па лі тыч-
ны ідэал).
2. Спосабы да-
сягнення мэты.
3. Сімвалы

22 Палітычныя 
ідэалогіі. 
1. Паняцце 
ідэалогіі. 
2. Роля 
ідэалогіі 
ў палітыцы. 

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
распазнаваць асноўныя 
палітычныя ідэалогіі 
сучаснасці; 
выкарыстоўваць эле-

1. Работа вучняў з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка «Палітычная ідэалогія» 
(с. 126–127) і тэкстам у Вікіпедыі 
«Палітычная ідэалогія» (знайсці агульныя 
рысы і адрозненні ў апісанні палітычнай 
ідэалогіі, параўнаць праўдзівасць і акту-
альнасць палітычнай інфармацыі). 

§ 13 (с. 126– 
127);  § 16 (с. 142).
Індыві дуальныя 
заданні: скласці 
тэзісы вы с туп-
лення па ра-
шэн ні важнай
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3. Асноўныя 
віды палі-
тычнай 
ідэалогіі

менты прычынна-вы-
ніковага аналізу пры 
характарыстыцы ўмоў 
фарміравання ідэа-
лагічных пераваг у су-
часным грамадстве;
адрозніваць факты 
і меркаванні ў пато-
ку палітычнай ін-
фар мацыі; крытычна 
ацэнь ваць палітычную 
інфар мацыю, суад-
носіць розныя ацэнкі 
палітычных падзей 
і пра цэсаў і рабіць аб-
грунтаваныя вывады

2. Абмеркаванне паведамленняў вучняў 
пра палітычныя ідэалогіі (лібералізм, кан-
серватызм, камунізм, нацыяналізм, сацы-
ял-дэмакратызм) па пытаннях: 

•  Ці з’яўляюцца гэтыя ідэі запат-
рабаванымі ў сучасным грамадстве? Якія 
ідэалогіі, акрамя названых, вам вядомыя?

•  Што ўплывае на фарміраванне ідэа-
лагічных пераваг асобы ў сучасным гра-
мадстве?

•  Як правільна назваць папулізм: палі-
тычная ідэалогія ці стратэгія? 

пра блемы ў гра-
мадстве ў кан-
тэксце розных 
ідэалогій

23 Палітычныя 
партыі 
і грамадскія 
аб’яднанні.
1. Палі-
тычныя 
партыі. 
2. Грамад-
скія аб’яд-
нанні. 
3. Партый-
ная сістэма 
і яе віды

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выка рыс-
тоўваць паняцці: палі
тычная партыя, пар
тыйная сістэма, гра
мадскае аб’яднанне;
адрозніваць палі тыч-
ныя партыі і грамадскія 
аб’яднанні;
прыводзіць прыклады 
палітычных пар тый,

1. Работа ў групах: абмеркаванне 
выс тупленняў вучняў (дамашняе 
заданне) — ідэнтыфікацыя палітычных 
поглядаў паводле ідэалагічнай скі-
ра ванасці. Задача — патлумачыць 
аб’яднанне людзей з агульнымі палі-
тычнымі поглядамі для змагання за 
заваёву і ажыццяўленне дзяржаўнай 
улады.
2. Мазгавы штурм па пытанні «Чым 
адрозніваюцца палітычныя партыі 
і грамадскія аб’яднанні?». 
3. Работа з крыніцамі палітычнай 

§ 16, пытанні 
і заданні (с. 149).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць паве дам-
ленні на тэму 
«Навошта палі-
тыку акаўнты 
ў сацыяль ных 
сетках?»
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грамадскіх а б’яд нан няў; 
адрозніваць факты 
і мер каванні ў патоку 
палітычнай інфармацыі

інфармацыі (артыкул у газеце, палі тыч-
ны плакат, палітычная праг рама, навіна 
ў сацыяльных сетках, рэкламны ролік 
і інш.):

•  пошук прыкладаў палітычных 
партый, грамадскіх аб’яднанняў, гра-
мадскіх рухаў;

•  канкрэтызацыя прыкладамі функ-
цый палітычных партый.
4. Запаўненне табліцы «Тыпы палі-
тычных партый. Віды партыйных сістэм»

24 Асоба 
і палітыка.
1. Палі тыч-
ная культу-
ра асобы. 
2. Палі тыч-
нае лідар-
ства

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выка рыс-
тоўваць паняцці: палі
тычны статус асобы, 
прававы статус асобы;
разумець уплыў палі-
тычнага і прававога 
статусу асобы на вы-
ка нанне яе  роляў 
у сістэме палітычных 
адносін;
тлумачыць узаема-
сувязь правоў і аба вяз-
каў грамадзяніна

1. Работа ў групах з матэрыяламі 
электронных і друкаваных СМІ: 
характарыстыка тыповых сацыяльных 
роляў чалавека ў сістэме палітычных 
адносін (грамадзянін, выбаршчык, 
дэпутат, член палітычнай партыі). 
2. Работа з логіка-сэнсавай схемай 
«Кам паненты палітычнай культу-
ры асобы», вылучэнне фактараў, якія 
ўплываюць на яе фарміраванне. 
3. Выступленне вучняў з паве дам-
леннямі «Навошта палітыку акаўнты 
ў сацыяльных сетках?». 
Абмеркаванне вучнямі тыпаў палі-
тычнага лідарства і палітычнай куль-
туры грамадства ў міні-дыскусіі на 
тэму «Палітычную культуру асобы 
фарміруюць СМІ?»

§ 18,  заданні для 
ўрока абагуль-
нення (с. 165);
падрыхтоўка
да  п р а в е р к і 
ведаў і ўменняў 
п а  р а з  д з е л е 
« П а  л і т ы к а -
пра вавая сфе-
ра жыцця гра-
мадства»
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25 Абагуль
ненне па 
раздзеле 3.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў 
вучэбнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна прымяняць 
вывучаныя паняцці, 
засвоеныя веды пра 
палітыка-прававую 
сфе ру жыцця гра мад-
ства пры рашэнні ву-
чэбна-пазнавальных 
і практычных задач;
даваць абагульненую 
характарыстыку выву-
чаных з’яў, працэсаў; 
абагульняць выву чаны 
матэрыял, фармуля-
ваць і аргу мен таваць 
вывады; 
канкрэтызаваць выву-
чаныя паняцці і вывады 
прыкладамі

1. Работа ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных палітычных з’яў і працэсаў, 
фар муляванне вывадаў пра тэндэнцыі 
развіцця палітычнай сферы сучаснага 
грамадства. 
2. Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 3 (варыянт 1). Вус-
ны кантроль па раздзеле 3 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму)

Раздзел 4. Духоўнае жыццё грамадства (8 г)

26 Мараль.
1. Мараль 
і мараль-
насць. 
2. Асаб лі-
васці ма -

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
даваць азначэнне па-
няццю мараль; 
называць і канкрэтыза -

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра ма-
раль і маральнасць. 
2. Работа ў групах: аналіз маральных 
установак людзей у рэальных жыццё-
вых сітуацыях. 
3. Франтальная работа: запаўненне

§ 24, пытанні 
і за данні
(с. 212). 
Індывідуальныя 
за данні: паве дам-
ленні на тэму
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раль най 
рэгуляцыі. 
3. Грамад-
скія функ-
цыі маралі. 
4. Мараль-
ныя праб-
лемы сучас-
насці

ваць прыкладамі функ-
цыі маралі;
тлумачыць значэнне 
ма раль ных нормаў для 
грамадства і чалавека

табліцы «Функцыі маралі».
4. Міні-дыскусія «Якія маральныя нор-
мы прынцыпова важна выконваць су-
часнаму чалавеку?»

«Уз роўні рэлі-
гійнасці»

27 Рэлігія.
1. Структу-
ра і функцыі 
рэлігіі. 
2. Рэлігійны 
света пог-
ляд. 
3. Рэлігій-
насць і яе 
праяўленні

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
даваць азначэнне па-
няццю рэлігія;
называць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі фун к-
цыі рэлігіі

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
рэлігію. Работа з картай пашырэння 
рэлігій у сучасным свеце. 
2. Работа з тэкстам вучэбнага дапа-
можніка (с. 182) па запаўненні табліцы 
«Функцыі рэлігіі». 
3. Міні-дыскусія на тэму «Што зна-
чыць быць рэлігійным чалавекам?». 
4. Групавая работа: складанне партрэта 
сучаснага рэлігійнага дзеяча (паводле 
матэрыялаў СМІ)

§ 21, пытанні 
і за данні 1–3 
(с. 189)

28 Роля рэлігіі 
ў сучасным 
свеце. 
1. Віды рэлі-
гій. 
2. Мараль-
ныя аспек-
ты рэлігій 
свету.

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выка рыс-
тоў ваць паняцці: вера
цярпімасць, свабода сум
лення;
тлумачыць неабход-
насць права на свабо ду

1. Работа з выявамі, што ілюструюць 
розныя віды рэлігій (сімволіка і аб-
раднасць, помнікі, свяшчэнныя тэксты 
і інш.).
2. Работа ў парах. Аналіз загалоўкаў са 
СМІ на рэлігійную тэматыку. Задача 
вучняў – вызначыць асноўныя пытанні 
рэлігійных адносін, якія хвалююць су-
часнае грамадства.

§ 21, пытанні 
і заданні 4–6 
(с. 189).
Індывідуальныя 
заданні: падрых-
т а в а ц ь  п р э -
зен тацыі пра 
творы жывапісу, 
а р х і т э к т у р ы , 
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3. Вера-
цярпі масць 
і свабода 
сумлення

рэлігійнага самавыз-
начэння; талерантнага 
і паважлівага стаўлення 
да прадстаўнікоў іншых 
вераванняў 

3. Абмеркаванне пытання «Верацяр-
пімасць і свабода сумлення ў грамад-
стве»

музыкі, якія пры-
свечаны адной 
падзеі

29 Мастацтва.
1. Сферы 
эстэтычнай 
дзейнасці. 
2. Уздзеянне 
мастацтва 
на духоўны 
свет асобы.
3. Сацыяль-
ная роля 
мастацтва

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выка рыс тоў-
ваць паняцці: мастац
тва, эстэтыка, эстэ
тычны густ;
характарызаваць уздзе-
янне мастацтва на ду-
хоўны свет чалавека;
прыводзіць прыклады 
эстэтычнай дзейнасці

1. Выступленні вучняў з прэзентацыямі 
па творах жывапісу, архітэктуры, 
музыкі, прысвечаных адной падзеі.
2. Міні-дыскусія па ключавым пытанні 
«Якім павінна быць мастацтва: мас-
тацтвам для народа або мастацтвам для 
мастацтва?»

§ 23, пытанні 
і заданні (с. 204)

30 Філасофія.
1. Адметныя 
рысы філа-
соф скага 
света-
погляду.
2. Асноўныя 
праблемы 
філасофіі.

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выкарыс тоў-
ваць паняцце філасофія;
характарызаваць ролю 
філасофіі ў духоўным 
жыцці  грамадства 
і асобы

1. Работа вучняў у парах: запаўненне 
т а б л і ц ы  « Х а р а к т э р н ы я  р ы с ы 
філасофскага і штодзённага светапо-
гляду» 
2. Работа з тэкстамі, якія адлюстроў-
ваюць ролю філасофіі ў духоўным 
жыцці грамадства і асноўныя прабле-
мы філасофіі

§ 22, пытанні 
і заданні (с. 197); 
падрыхтаваць 
паведамленні 
на тэму «Наву-
ковыя адкрыцці 
XXI ст., за якія 
была прысуд-
жана Нобе леўс-
кая прэмія»
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3. Роля 
філасофіі 
ў духоўным 
жыцці 
грамадства 
і асобы

31 Навука.
1. Асаблі-
васці на-
вуковага 
пазнання. 
2. Роля 
навукі 
ў сучасным 
грамадстве.
3. Гуманіс-
тычная 
функцыя 
і мараль-
ныя асновы 
навукі

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
даваць азначэнне па-
няццю навука; 
характарызаваць асаб-
лівасці навуковага паз-
нання і ролю навукі 
ў сучасным грамадстве;
канкрэтызаваць прык-
ладамі

1. Работа ў парах: складанне табліцы 
«Асаблівасці навуковага пазнання». 
2. Работа з крыніцамі сацыяльна-
гуманітарнай інфармацыі на тэму 
«Каму і за якія навуковыя дасягненні 
была прысуджана Нобелеўская прэмія 
сёлета?»

§ 20, пытанні 
і заданні (с. 181);
Падрыхтаваць 
паведамленні 
на тэмы: «Тыпы 
ўстаноў аду ка-
цыі ў Рэс пуб-
ліцы Бела русь», 
«Навучальныя 
ўстановы наша-
га горада (раё-
на)»

32 Адукацыя.
1. Роля 
адукацыі 
ў жыцці 
чалавека 
і грамадства. 

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна выкарыстоў-
ваць паняцце адукацыя;
разумець неабходнасць

1. Міні-лекцыя настаўніка «Адукацыя 
як сацыяльны інстытут». 
2. Франтальная гутарка на тэму «Што 
такае “адукацыя праз усё жыццё”?».
3. Прэзентацыя вучнямі падрыхтаванай 
інфармацыі па пытаннях: «Тыпы уста-

§ 19, пытанні 
і заданні (с. 173);
з а д а н н і  д л я 
ўро ка абагуль-
нен ня (с. 227–
228)
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2. Сістэма 
адукацыі 
Рэспублікі 
Беларусь. 
3. Беспера-
пынная 
адукацыя 
і сама аду-
кацыя

бесперапыннай адука-
цыі ў сучасных умовах;
называць асноўныя 
тыпы ўстаноў адукацыі 
ў Рэспубліцы Беларусь;
граматна вызначаць 
шляхі атрымання пра-
фесійнай адукацыі з улі-
кам уласных здольнас-
цей, прафесійных заці-
каўленасцей і наме раў

ноў адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь», 
«Установы адукацыі нашага горада (ра-
ёна)». 
4. Індывідуальная работа са зборнікам 
для паступаючых у вышэйшыя наву-
чальныя ўстановы (складанне пераліку 
ўстаноў адукацыі, у якіх можна атры-
маць абраную прафесію)

33 Абагуль
ненне па 
раздзеле 4.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў ву
чэбнай дзей
насці вучняў

1 Фарміраванне і ўдас
каналенне кампетэн
цый вучняў:
правільна прымяняць 
вывучаныя паняцці, 
зас военыя веды пра ду-
хоўную сферу жыцця 
грамадства пры рашэнні 
вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач;
даваць абагульненую 
характарыстыку выву-
чаных з’яў, працэсаў;
абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуля-
ваць і аргументаваць 
вывады;
канкрэтызаваць выву-
чаныя паняцці і вывады 
прыкладамі

1. Работа ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных духоўных з’яў і працэсаў, 
фар муляванне вывадаў пра тэндэнцыі 
развіцця духоўнай сферы сучаснага 
грамадства.
2. Выкананне вучнямі праверачнай ра-
боты па раздзеле 4 (варыянт 1). Вусны 
кантроль па раздзеле 4 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму)
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34 Выніковае 
абагуль
ненне і кан
троль

1 Вучні навучацца: аба-
гульняць вывучаны 
матэрыял, характары-
заваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця сучас-
нага грамадства

1. Работа ў групах: актуалізацыя выву-
чаных з’яў і працэсаў сацыяльнага, эка-
намічнага, палітыка-прававога і ду хоў-
нага жыцця грамадства, фарму ля ванне 
вывадаў пра тэндэнцыі раз віцця.
2. Выкананне вучнямі праверачнай ра-
боты.
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму)

Падрыхтоўка 
да дыскусіі 
«Як улад кава-
на сучаснае 
гра мадства?»; 
зак лючэнне 
(с. 229–230)

35 Заключэнне 1 Вучні змогуць: 
прадэманстраваць ва-
ло данне рознымі ві-
да мі публічных выс-
туп ленняў і этычнымі 
нормамі і правіламі вя-
д зення дыялогу ў пра-
цэсе дыскусіі

Дыскусія на тэму «Як уладкавана су час-
нае грамадства?»

Заканчэнне
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11 клас 
(базавы ўзровень)

(35 г на год, у тым ліку 1 г — рэзервовы час; 1 г на тыдзень)

1. Грамадазнаўства : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / М. І. Вішнеўскі 
[і інш.] ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. Мінск, 2010. (далей — вучэбны дапаможнік).

2. Гинчук, В. В. Обществоведение в 11 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования 
с белорус. и рус. яз. обучения / В. В. Гинчук. Минск, 2012 (далей — дапаможнік).

3. Гирина, В. Н. Человек в современном мире. 11 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования 
с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. Минск, 2011.

4. Гирина, В. Н. Человек в современном мире. 11 класс : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования 
с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. Минск, 2011.

5. Смирнова, Е. Ю. Обществоведение: тестовые и разноуровневые задания. 11 класс : пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е. Ю. Смирнова. Минск, 2012.

№
 у

р
ок

а

Тэма ўрока

К
ол

ьк
ас

ц
ь 

га
дз

ін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны.
1. Змест і асаб лі-
васці вывучэн ня 
вучэбнага прадме-
та «Грама да знаў-
ства» ў 11 класе.
2. Асноўныя кры-
ніцы інфар мацыі 
пра сучаснае бела-
рускае грамадства 
і дзяржаву

1 Да канца ўрока вучні павінны 
ведаць:
асноўныя змястоўныя лі ніі 
вучэбнага прадмета «Грама-
да знаўства» ў 11 класе; асаб-
лівасці метадычнага апарата 
вучэбнага дапаможніка;
асноўныя крыніцы інфар-
мацыі пра сучаснае белару-
скае грамадства і дзяржаву

1. Складанне схемы «Асноўныя 
змястоўныя лініі вучэбнага прад-
мета “Грамадазнаўства” ў 9–11 
класах» (франтальная работа) 
(дапаможнік, с. 22–23).
2. Тлумачэнне настаўніка: асаб-
лівасці метадычнага апарату ву-
чэбнага дапаможніка, асаблівасці 
работы з вучэбным дапаможнікам 
пры падрыхтоўцы дамашніх за-
дан няў (франтальная работа).
3. Работа ў групах: падрыхтоўка 
анонса крыніц інфармацыі пра 

Уводзіны, с. 3–6; 
пытанні і заданні 
(с. 6); пытанні 
рубрыкі
«Успомніце» 
(с. 7)

5
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

су часнае беларускае грамадства 
і дзяржаву. Рэкамендаваныя 
крыніцы інфармацыі для пад-
рыхтоўкі анонса: 

• вучэбны дапаможнік; 
•  газеты «СБ. Беларусь сегод-

ня», «Рэспубліка»; 
•  мясцовы перыядычны друк; 

праграмы TV («Панарама», 
«Наши новости»); 

• сайты:
Афіцыйны інтэрнэт-партал 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
(president.gov.by);
Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь 
(sovrep.gov.by);
Палаты прадстаўнікоў Нацыя-
нальнага сходу Рэспублікі Бела-
русь (house.gov.by);
Нацыянальны прававы інтэрнэт-
партал (pravo.by) і інш.

Раздзел 1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (7 г)
2 Асновы 

канстыту цый
нага ладу Рэс пу
б лікі Беларусь.
1. Кансты туцыя 
і яе месца

1 Фарміраванне і ўдас кана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні па-
няц цям: канстытуцыя, су
верэнітэт;

1. Гутарка дзеля актуалізацыі 
ведаў вучняў пра гісторыю 
прыняцця канстытуцый у БССР 
і Рэспубліцы Беларусь. 
2. Каментаванае чытанне прэам-
булы Канстытуцыі Рэспублікі 

§ 1 (с. 7–8,
10–12);
§ 2 (с. 13–16,
18–19);
заданні 4, 6
(с. 12);
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ў нацыя нальнай 
прававой сістэме.
2. Рэспубліка 
Беларусь – 
унітарная дэма-
кратычная сацы-
яльная прававая 
дзяржава.
3. Суверэнітэт

характарызаваць месца кан-
стытуцыі ў нацыянальнай 
прававой сістэме;
разумець і тлумачыць сут-
насць характарыстык бела-
рускай дзяржавы: суверэнная, 
унітарная дэмакратычная 
сацыяльная прававая;
працаваць з тэкстам Канс-
тытуцыі Рэспублікі Бела-
русь: знаходзіць пат рэб-
ную інфармацыю, выкарыс-
тоўваць яе для рашэння 
ву чэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач

Беларусь, знаёмства са структурай 
канстытуцыі. 
3. Франтальная работа са схемай 
«Канстытуцыя Рэспублікі Бела-
русь – Асноўны Закон дзяржавы» 
(дапаможнік, с. 29). 
4. Франтальная работа са схемай 
«Асновы канстытуцыйнага ладу 
Рэс публікі Беларусь» (дапа мож
нік, с. 44). 
5. Работа ў групах з тэкстам раз-
дзе ла I Канстытуцыі Рэспублікі 
Бе ларусь (заданне: дапоўніць схе-
му «Асновы канстытуцыйнага 
ладу Рэспублікі Беларусь» ну ма-
рамі артыкулаў Канстытуцыі Рэс-
публікі Беларусь) 

заданні 1, 2, 6
(с. 19);
пытанні рубры- 
кі «Успомніце» 
(с. 32)

3 Асоба, гра мад
ства, дзяр жава.
1. Правы і свабо-
ды чалавека ў Рэс-
публіцы Беларусь.
2. Абавязкі гра-
мадзян Рэспублікі 
Беларусь

1 Фарміраванне і ўдаска на
ленне кампетэнцый вуч няў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няццю грамадзянін;
характарызаваць канстыту-
цыйныя правы і свабоды гра-
мадзян Рэспублікі Беларусь;
характарызаваць канстыту-
цыйныя абавязкі грамадзян 
Рэспублікі Беларусь;

1. Гутарка дзеля актуалізацыі 
ведаў вучняў пра асноўныя 
палажэнні тэорыі натуральнага 
права, прававы статус асобы.
2. Інфармацыя настаўніка пра 
асноўныя акты беларускай дзяр-
жавы ў вобласці абароны правоў 
чалавека, асноўныя групы правоў 
і свабод чалавека ў Рэспубліцы 
Беларусь (з апорай на падрыхта-
ваную прэзентацыю).

§ 5 (с. 33–38);
задания 2–4
(с. 38–39).
Індывідуальныя 
заданні: 
1. Напісаць эсэ на 
тэму (па выбары): 
а) «Да чаго аба-
вязвае свабода?»;
б) «Выкананне 
гра мадзянамі 

5
2

Працяг
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разумець і тлумачыць узае-
масувязь правоў і абавязкаў 
грамадзяніна Рэспублікі Бе-
ларусь;
працаваць з тэкстам Канс-
ты туцыі Рэспублікі Бела-
русь: знаходзіць патрэб ную 
інфармацыю, выка рыс тоўваць 
яе для рашэння вучэбна-паз-
навальных і практычных задач

3. Работа ў групах з тэкстам 
раздзела II Канстытуцыі Рэс пуб-
лікі Беларусь (заданне: сістэ ма-
тызаваць правы і свабоды гра-
мадзян Рэспублікі Беларусь па 
гру пах (аса бістыя, палітычныя, 
сацыяльна-эканамічныя, культур-
ныя)). 
4. Франтальнае абмеркаванне пы-
тання «У якіх выпадках Кансты-
туцыя Рэспублікі Беларусь пра-
дугледжвае абмежаванне правоў 
і свабод чалавека?».
5. Самастойная работа вучняў 
(або работа ў парах) з тэкстам 
Канстытуцыі Рэспублікі Бела-
русь (артыкулы 52–58); запаў-
ненне табліцы «Узаемасу вязь 
правоў і абавязкаў грамадзяніна 
Рэспублікі Беларусь» (дапа мож
нік, с. 61)

сваіх абавязкаў– 
важнейшая ўмо-
ва рэалізацыі іх 
пра воў».
2. Падрыхтаваць 
п а в е д а м л е н н е 
на тэму «Вынікі 
рэс публіканскіх 
рэферэндумаў 
1995 г., 1996 г., 
2004 г.»

4 Выбары і  рэфе
рэндумы.
1. Народаўладдзе
2. Выбарчая сіс-
тэма Рэспуб лі кі 
Беларусь.
3. Рэферэндумы 
ў Рэспубліцы Бе- 
ларусь

1 Фарміраванне і ўдаска на
ленне кампетэнцый вуч няў:
характарызаваць формы на-
родаўладдзя ў Рэспубліцы 
Беларусь;
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: выбары, рэферэндум;
характарызаваць змены, зане-

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
формы дзяржавы.
2. Праца са схемай «Формы 
народаўладдзя ў Рэспубліцы 
Беларусь» (вучэбны дапаможнік, 
с. 17): каментаванне настаўнікам
формаў непасрэднай і прад-
стаўнічай дэмакратыі ў Рэс пуб-
ліцы Беларусь; істотных адроз нен-

§ 2 (с. 17);
§ 3 (с. 20–22, 
24);
заданні 1, 5
(с. 24).
Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму «Гра-
ма дзянская актыў-
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сеныя ў Канстытуцыю Рэс-
пуб лікі Беларусь па выніках 
рэспубліканскіх рэфе рэн-
думаў 1995 г., 1996 г., 2004 г.;
працаваць з тэкстам Канс-
ты туцыі Рэспублікі Бела-
русь: знаходзіць пат рэб ную 
інфармацыю, выка рыс тоўваць 
яе для рашэння вучэбна-
пазнавальных і прак тычных 
задач

няў непасрэднай і прад стаў нічай 
дэмакратыі; узаема сувязі паняц-
цяў дэмакратычная дзяржава – 
народаўладдзе. 
3. Франтальная работа з паняц-
цямі :  выбары ,  рэферэндум 
(агульныя прыкметы і адроз-
ненні).
4. Каментаванае чытанне разд-
зела III Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь (главы 1, 2). 
5. Франтальнае абмеркаванне 
пытання 4 (вучэбны дапаможнік, 
с. 24).
6. Паведамленне на тэму «Вынікі 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
1995 г., 1996 г., 2004 г.»

насць чала века – 
неаб ходная ўмова 
дэма кра тыі?»

5 Выбарчы працэс 
у Рэспубліцы Бе
ларусь.
1. Асноўныя 
прын цыпы 
і стадыі выбарча-
га пра цэсу.
2. Умовы 
рэалізацыі пра-
воў выбіраць 
і быць выбраным 
у Рэспубліцы Бе-
ларусь

1 Фарміраванне і ўдаска на
ленне кампетэнцый вуч няў:
характарызаваць права вы бі-
раць і быць выбраным у Рэс-
публіцы Беларусь;
характарызаваць прынцыпы 
і асноўныя стадыі выбарчага 
працэсу ў Рэспубліцы Бела-
русь

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра выбарчую сістэму Рэспублікі 
Беларусь.
2. Складанне схемы «Асноўныя 
стадыі выбарчага працэсу ў Рэс-
публіцы Беларусь».
3. Работа з дакументам 5 (вучэб
ны дапаможнік, з. 51–52) і пы-
таннямі да яго.
4. Франтальнае абмеркаванне 
пытання «Умовы рэалізацыі 
правоў выбіраць і быць выбраным 
у Рэспубліцы Беларусь»

§ 3 (с. 22–23);
заданні 2, 3
(с. 24);
пытанні рубрыкі 
«Успомніце» 
(с. 25)
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6 Органы 
дзяржаўнай ула
ды Рэспублікі 
Беларусь.
1. Прэзідэнт Рэ- 
с публікі Бела-
русь.
2. Нацыянальны 
сход Рэспублікі 
Беларусь.
3. Савет Міні- 
страў Рэспублікі 
Беларусь.
4. Судовая ўлада

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні па-
няццям: Нацыянальны сход, 
Палата прадстаўнікоў , 
Прэзідэнт, Савет Рэспублікі, 
Савет Міністраў, судовая 
улада;
характарызаваць парадак 
фар міравання і паўнамоцтвы 
органаў дзяржаўнай улады 
Рэспублікі Беларусь;
працаваць з тэкстам Кан сты-
туцыі Рэспублікі Бела русь: 
знаходзіць па трэб ную інфар-
мацыю, выка рыс тоўваць яе 
для рашэння вучэбна-пазна-
вальных і практычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра прынцып падзелу ўлад, фор-
мы прадстаўнічай дэмакратыі 
ў Рэспубліцы Беларусь. 
2. Каментаванае чытанне раздзе-
ла IV Канстытуцыі Рэспублікі Бе-
ларусь: складанне схемы «Орга-
ны дзяржаўнай улады Рэспублікі 
Беларусь: парадак фарміравання» 
(дапаможнік, с. 52).
3. Работа з паняццямі, вызна-
чэнне сутнасных прыкмет: На
цыя нальны сход, Палата прад
стаў нікоў, Прэзідэнт, Савет 
Рэспублікі, Савет Міністраў, су
довая ўлада

§ 4 (с. 25–30);
заданні 2, 3
(с. 31–32).
Індывідуальныя 
заданні: вы ка-
р ы с  т о ў  в а ю ч ы 
матэ рыялы СМІ, 
п а д р ы х т а в а ц ь 
паведамленні пра 
дзейнасць мяс-
цовых органаў 
кіравання і са-
м а  к і р а в а н н я 
ў рэгіёне (воб-
ласці, раёне, го-
радзе)

7 Мясцовае кіра
ванне і сама кіра
ванне.
Кампетэнцыя, па-
радак стварэння 
і дзейнасці ор-
ганаў мясцовага 
кіравання і сама-
кіравання

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць парадак 
фарміравання і паўнамоцтвы 
органаў мясцовага кіравання 
і самакіравання;
працаваць з тэкстам Кансты-
туцыі Рэспублікі Беларусь:
знаходзіць патрэбную ін фар-
мацыю, выкарыстоўваць яе

1. Каментаванае чытанне раз-
дзела V Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь: складанне схемы 
«Ор ганы мясцовага кіравання 
і самакіравання: парадак фар-
міравання, паўнамоцтвы» (дапа
можнік, с. 53).
2. Паведамленні вучняў пра дзей-
насць мясцовых органаў кіра-
вання і самакіравання ў рэгіёне.

§ 4 (с. 30–31);
заданні 4, 5
(с. 32)
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для рашэння вучэбна-паз на-
вальных і практычных задач;
выкарыстоўваць матэрыялы 
мясцовага перыядычнага 
друку пры характарыстыцы 
дзейнасці органаў мясцовага 
кіравання і самакіравання

3. Абмеркаванне задання 5 (ву
чэбны дапаможнік, с. 32)

8 Абагуль ненне 
па раздзеле 1. 
Канстытуцыя 
Рэс публікі Бела
русь – Асноўны 
Закон дзяржавы.

Кантроль ведаў 
і ўменняў вучняў

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
правільна прымяняць вы ву-
чаныя паняцці пры харак-
тарыстыцы кансты туцыйнага 
ладу Рэспублікі Беларусь;
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаных з’яў, 
пра цэсаў;
абагульняць вывучаны матэ-
рыял, фармуляваць і аргу мен-
таваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады прыкладамі.
Кантроль і ацэнка вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
па раздзеле 1

1ы варыянт урока: 
Рашэнне пазнавальных і прак-
тычных задач 1–9 (с. 56–57). 
2і варыянт урока: 
Семінар «Канстытуцыя Рэс пуб-
лікі Беларусь – Асноўны Закон 
дзяржавы»: праца са схемамі, якія 
былі складзены падчас вывучэння 
раздзела 1. 
Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 1

Падрыхтоўка
да кантролю 
ведаў і ўменняў 
па раздзеле 1

Раздзел 2. Асноўныя галіны права (8 г)
9 Асновы грама

дзянскага права.
1. Сфера прымя-
нення грамадзян-
скага права.

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: грамадзянскае права,  пра

1. Каментаванае чытанне § 6 
(вучэбны дапаможнік, с. 58–60): 
канкрэтызацыя прыкладамі адно-
сін, якія рэгулююцца нормамі гра-
мадзянскага права, суб’ектаў гра-

§ 6, заданні 1, 2, 4, 
5 (с. 63–64);
пытанні рубрыкі 
«Успомніце» 
(с. 64)
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2. Суб’екты гра-
мадзянска-права-
вых адносін.
3. Грамадзянская 
праваздольнасць 
і дзеяздольнасць

 ваздольнасць, дзеяздольнасць;
характарызаваць групы адно-
сін, якія рэгулююцца нормамі 
грамадзянскага права;
правільна прымяняць засвое-
ныя веды пра прававыя нор-
мы пры рашэнні вучэбна-паз-
навальных і практычных задач

мадзянска-прававых адносін. 
2. Самастойная работа з тэкстам § 6 
(вучэбны дапаможнік, с. 60–63).
3. Франтальнае абмеркаванне 
пытанняў 4, 5 (вучэбны дапа мож
нік, с. 64).
4. Рашэнне вучэбна-пазна валь-
ных і практычных задач: заданні 
7, 8 (вучэбны дапаможнік, с. 64)

10 Асновы пра цоў
нага права.
1. Прававы меха-
нізм праца ўлад-
кавання.
2. Парадак спы-
нення пра цоў нага 
дагавора.
3. Правы і аба-
вяз кі най мальніка 
і ра бот ніка.
4. Рабочы час і час 
ад пачынку.
5. Аплата працы.
6. Працоўная 
дыс цыпліна

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: працоўнае права, пра
цоўны дагавор;
характарызаваць нормы пра-
цоўнага права, якія рэгу лююць 
працоўны час, час адпа чынку, 
аплату працы ра ботніка;
характарызаваць прававы 
механізм працаўладкавання 
і спынення працоўнага дага-
вора;
характарызаваць правы і аба-
вязкі работнікаў і най маль-
нікаў; 
правільна прымяняць засво-  
еныя веды пра прававыя нор-
мы пры рашэнні вучэбна-паз-
навальных і практычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра сутнасць працы, канстыту-
цыйныя гарантыі правоў грамад-
зян Рэспублікі Беларусь на працу 
і адпачынак.
2. Работа з паняццямі: працоў
нае права, працоўны дагавор 
(вызначэнне сутнасных прык-
мет).
3. Самастойная работа вучняў 
з тэкстам вучэбнага дапаможніка 
§ 7 (с. 64–71).
4. Работа з матэрыяламі 2, 3 
(с. 103–104) і пытаннямі да іх.
5. Рашэнне вучэбна-пазна валь-
ных і практычных задач: заданні 
4 і 5.3 (с. 97–99)

§ 7,
заданні 1–4, 6
(с. 71–72);
пытанне рубрыкі
«Успомніце» 
(с. 72)
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11 Асновы сямейна
га права.
1. Заключэн-
не і ска саванне 
шлюбу.
2. Правы і аба-
вязкі мужа 
і жонкі.
3. Правы і аба-
вязкі бацькоў 
і дзяцей

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю сямейнае права;
характарызаваць прававы 
ме ханізм заключэння і ска-
савання шлюбу;
характарызаваць правы і аба-
вязкі бацькоў і дзяцей;
правільна прымяняць засвое-
ныя веды пра прававыя нор-
мы пры рашэнні вучэбна-паз-
навальных і практычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
функцыі сям’і.
2. Работа з паняццем сямейнае 
права (вызначэнне сутнасных 
прыкмет).
3. Самастойная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка § 8: скла-
данне схемы «Сямейнае пра ва 
ў Рэспубліцы Беларусь» (дапа
можнік, с. 74).
4. Рашэнне вучэбна-пазнаваль-
ных і практычных задач: заданне 
5 (вучэбны дапаможнік, с. 77); ма-
тэрыялы 4, 6 (с. 104–106, 108)

§ 8,
заданні 1–4, 6
(с. 77).
Індывідуальнае 
заданне:  
напісаць 
эсэ на тэму 
«Сям’я моц-
ная маёмаснымі 
(немаё маснымі) 
ад но  сінамі?»

12 Дагавор як спо
саб рэгулявання 
ад носін.
1. Маёмасныя ад-
но сіны. 
2. Аўтарскія правы.
3. Працоўныя ад-
но сіны.
4. Сямейныя ад-
носіны

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
правільна прымяняць зас-
во еныя веды пра прававыя 
нормы пры рашэнні вучэбна-
пазнавальных і практычных 
задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
маёмасныя і немаёмасныя ад-
носіны, якія рэгулююцца нормамі 
грамадзянскага, працоўнага і ся-
мейнага права.
2. Рашэнне вучэбна-пазнавальных 
і прак тычных задач: заданні 
5.1, 5.2, 5.4–5.6, 5.8 (вучэбны да
паможнік, с. 98–100), матэрыял 5 
(с. 106–108)

Пытанне 
руб рыкі 
«Успомніце» 
(с. 78)

13 Асновы адмініс
трацыйнага права.
1. Сфера прымя-
нення адмі ніс тра-
цыйнага права.
2. Суб’екты адмі -

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: адміністрацыйнае права, 
правапарушэнне;

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
падабенства і адрозненне норм 
маралі і права.
2. Работа з паняццямі: адмініс
трацыйнае права, правапарушэнне 
(вызначэнне сутнасных прыкмет).

§ 9 (с. 78–80,
82); заданні 1, 2, 5
(с. 82–83);
пытанне рубрыкі 
« Ус п о м н і ц е » 
(с. 83).
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ніс трацыйна-пра-
вавых адносін.
3. Правамерныя 
паводзіны і адмі-
ніс трацыйнае 
пра вапарушэнне 
(правіннасць)

характарызаваць прыкметы 
адміністрацыйнага правапа-
рушэння;
правільна прымяняць засвое-
ныя веды пра прававыя нормы 
пры рашэнні вучэбна-пазна-
вальных і практычных задач

3. Каментаванае чытанне тэкста 
вучэбнага дапаможніка (с. 78–80, 
82): канкрэтызацыя тэарэтычных 
палажэнняў прыкладамі.
4. Рашэнне вучэбна-пазна валь-
ных і практычных задач: заданне 
3 (вучэбны дапаможнік, с. 82), ма-
тэрыял 7 (с. 109–111), заданне 5.7 
(с. 100)

Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму 
«На дабро трэба 
адказваць даб-
ром, а на зло – 
па водле спра вяд-
лівасці» 
(Канфуцый)

14 Асновы крымі
наль нага права.
1. Сфера прымя-
нення крымі наль-
нага права.
2. Пакаранне, яго 
мэта і віды.
3. Абставіны, 
якія выключаюць 
і аб ця жарваюць 
кры мінальную 
ад казнасць

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: крымінальнае права, па
каранне;
характарызаваць абставіны, 
якія абцяжваюць і выклю-
чаюць крымінальную ад каз-
насць;
правільна прымяняць засвое-
ныя веды пра прававыя нормы 
пры рашэнні вучэбна-пазна-
вальных і практычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
прававую культуру асобы.
2. Работа з паняццямі: крымі
нальнае права, пакаранне (вы-
значэнне сутнасных прыкмет).
3. Каментаванае чытанне тэкста 
вучэбнага дапаможніка (с. 83–
87): канкрэтызацыя тэарэтычных 
палажэнняў прыкладамі.
4. Рашэнне вучэбна-пазна валь-
ных і практычных задач: матэ-
рыял 8 (с. 111–112); заданні 5.9, 
6, 8 (с. 101–102), заданне 6 (с. 90) 
вучэбнага дапаможніка

§ 10 (с. 83–87);
заданні 1–5, 7
(с. 89–90);
пытанне рубрыкі 
«Успомніце»
(с. 90).
Індывідуальныя 
заданні: 
1. Напісаць эсэ на 
тэму «У супраць-
праў ных па во-
дзі нах чалаве-
ка вінаваты(-ае) 
чалавек (грамад-
ства)». 
2. Падрыхтаваць 
паведамленні пра 
дзейнасць права-
ахоўных органаў 
у Рэспубліцы Бе-
ла русь
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15 Праваахоўныя 
органы ў Рэс
пуб ліцы Бела
русь, іх задачы 
і паўнамоцтвы: 
суд, пракурату-
ра, органы ўнут-
раных спраў, ор-
ганы юс тыцыі, ор-
ганы дзяр жаў нага 
кантролю, органы 
дзяр жаўнай бяс-
пекі

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць асноўныя 
задачы праваахоўных ор га-
наў Рэспублікі Беларусь;
правільна вызначаць права-
ахоўны орган, у які трэба 
звярнуцца для вырашэння 
той або іншай прававой 
сітуацыі;
здабываць з розных кры ніц 
неабходную інфар ма цыю, 
пераўтвараць яе і выка рыс-
тоўваць для пад рых тоўкі па-
ведамленняў;
падаваць інфармацыю ў вус-
най форме альбо ў форме 
муль тымедыйнай прэ зен та цыі

1ы варыянт урока:
1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра органы дзяржаўнай улады 
Рэспублікі Беларусь, сутнасць 
прынцыпу вяршынства права.
2. Паведамленні пра дзейнасць 
праваахоўных органаў у Рэс пуб-
ліцы Беларусь.
3. Пабудова схемы «Задачы 
праваахоўных органаў Рэcпублікі 
Беларусь» (дапаможнік, с. 29). 
4. Рашэнне вучэбна-пазна валь-
ных і практычных задач: матэ рыя-
лы 9, 10 (с. 112–115) ву чэбнага 
дапаможніка.
2і варыянт урока:
Вусны часопіс «На варце правоў 
грамадзян Рэспублікі Беларусь»

§ 11,
заданні 1–7
(с. 96)

16 Абагульненне па 
раздзеле 2. 
Роля права 
ў забеспячэнні 
ўстойлівага 
развіцця белару
скага грамадства 
і дзяржавы.

Кантроль ведаў 
і ўменняў вучняў

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
правільна прымяняць выву-
чаныя паняцці, засвоеныя 
веды пра прававыя нормы 
пры рашэнні вучэбна-пазна-
вальных і практычных задач;
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаных з’яў, 
працэсаў;
абагульняць вывучаны матэ-
рыял, фармуляваць і аргумен-

1ы варыянт урока:
Рашэнне пазнавальных і прак-
тыч ных задач 1–6 (с. 115–116) 
вучэбнага дапаможніка.
2і варыянт урока:
Семінар «Роля права ў забес-
пячэнні ўстойлівага развіцця бела-
рускага грамадства і дзяржавы»: 
работа са схемамі, якія былі скла-
дзены падчас вывучэння раздзела 2.
Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 2

Падрыхтоўка да 
кантролю ведаў 
і ўменняў па раз-
дзеле 2; пы тан-
ні рубрыкі «Ус-
помніце» (с. 117). 
Індывідуальнае 
заданне: пад рых-
та ваць паве дам-
лен не на тэму «Са-
цы яль ны склад 
на сельніцтва рэ-
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таваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады прыкладамі.

Кантроль і ацэнка вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
па раздзеле 2

гіёна (воб лас ці, 
раё на, го рада)»

Раздзел 3. Асноўныя напрамкі палітыкі беларускай дзяржавы (8 г)
17 Сацыяльны пар

трэт Беларусі.
1. Сацыяльны і на-
цыянальны склад 
насельніцтва кра-
іны.
2. Дэмаграфічная 
палітыка белару-
скай дзяржавы

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю дэмаграфічная бяспека;
характарызаваць сацыяльны 
склад насельніцтва Беларусі;
характарызаваць асноўныя 
напрамкі дэмаграфічнай па-
літыкі беларускай дзяржавы;
выкарыстоўваць раней за-
сво еныя веды, у тым ліку 
па іншых вучэбных прадме-
тах, пры характарыстыцы 
ўнутранай палітыкі белару-
скай дзяржавы;
працаваць з інфармацыяй, 
пададзенай у розных знака-
вых сістэмах (тэкст, дыягра-
ма і інш.)

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра сацыяльную структуру гра-
мадства, сацыяльныя групы.
2. Работа з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка § 12 (с. 117–119, 
дыяграмы, с. 118–119): харак-
тарыстыка сацыяльнага складу 
насельніцтва Беларусі.
3. Паведамленне «Сацыяль-
ны склад насельніцтва рэгіёна 
(вобласці, раёна, горада)».
4. Работа з паняццем дэма гра
фічная бяспека (вызначэнне 
сутнасных прыкмет).
5. Самастойная работа з тэк-
стам вучэбнага дапаможніка 
§ 12 (с. 122–124), матэрыялы 3, 4 
(с. 178–180): запаўненне табліцы 
«Асноўныя напрамкі і вынікі 
дэмаграфічнай палітыкі белару-
скай дзяржавы»

§ 12 (с. 117–119,
122–124);
заданні 1, 4, 5
(с. 124–125);
пытанні рубрыкі 
« Ус п о м н і ц е » 
(с. 125).
Індывідуальнае 
заданне: пад рых-
таваць паве дам-
ленне на тэму 
«Развіццё ма-
ло га і сярэдняга 
бізнесу ў Рэс пуб-
ліцы Беларусь 
(у рэгіёне)»
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18 Сацыяльнаэка на
мічнае раз віц цё.
1. Прыярытэты са-
цыяльна-эка на міч-
нага раз віцця Рэс-
публікі Беларусь.
2. Якасць, узро-
вень жыцця і са-
цыяльная абарона 
насельніцтва

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: сацыяльная абарона, са
цыяльна арыентаваная ры
начная эканоміка, сацыяльныя 
стандарты;
характарызаваць прыярытэт-
ныя напрамкі сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Рэс публікі 
Беларусь у XXI ст.;
выкарыстоўваць раней зас-
военыя веды, у тым ліку па 
іншых вучэбных прадметах, 
пры характарыстыцы ўнут-
ранай палітыкі беларускай 
дзяржавы;
здабываць з розных крыніц 
інфармацыю пра развіццё бе-
ларускага грамадства і дзяр-
жавы, пераўтвараць яе, пра-
вільна інтэрпрэтаваць і вы-
карыстоўваць для ра шэння 
вучэбна-пазна вальных і прак-
тычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра сутнасць эканомікі, тыпы 
эканамічных сістэм.
2. Работа з паняццямі: сацы
яльна арыентаваная рыначная 
эканоміка, сацыяльныя стандар
ты, сацыяльная абарона (вызна-
чэнне сутнасных прыкмет).
3. Самастойная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 119–
122, 129–132): запаўненне табліцы 
«Асноўныя напрамкі эканамічнай 
і сацыяльнай палітыкі беларускай 
дзяржавы».
4. Паведамленне на тэму «Раз віц-
цё малога і сярэдняга бізнесу ў Рэс-
публіцы Беларусь (у рэгіёне)» 

§ 12 (с. 119–
122);
§ 13 (с. 129–132);
заданні 3 (с. 124), 
3, 5, 6 (с. 133);
пытанні рубрыкі 
« Ус п о м н і ц е »  
(с. 133).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць паве дам-
ленні на тэмы:
а) «Дасягненні 
беларускай наву-
кі ў XXI ст.»; 
б)  «Напрамкі 
і н а  в а ц ы й н а г а 
раз віцця рэгіёна 
(воб ласці, раёна, 
го рада)»;
в) «Парк высокіх 
тэхналогій»

19 Інавацый нае раз
віццё краіны.
1. Навуковы па-
тэнцыял Рэс пуб-
лікі Беларусь.

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне паняц-
цю інавацыя;

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
сутнасць і функцыі навукі.
2. Паведамленні «Дасягненні 
беларускай навукі ў XXI ст.».
3. Работа з паняццем інавацыя

§ 14, 
заданні 2, 5, 6
(с. 141).
Індывідуальнае 
заданне: пад рых-
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2. Асноў ныя нап-
рамкі інава цый-
нага развіцця Рэс-
публікі Беларусь.
3. Высокія тэх на-
логіі

характарызаваць асноўныя 
напрамкі інавацыйнага раз-
віцця Рэспублікі Беларусь;
здабываць з розных кры-
ніц неабходную інфар ма-
цыю, пераўтвараць яе і выка-
рыстоўваць для падрых тоўкі 
паведамленняў;
падаць інфармацыю ў вуснай 
форме альбо ў форме муль-
тымедыйнай прэ зен тацыі

(вызначэнне сутнасных прыкмет).
4. Паведамленні «Напрамкі 
іна вацыйнага развіцця рэгіёна 
(вобласці, раёна, горада)».
5. Абмеркаванне заданняў 3 
(с. 141), 6 (с. 181), 9 (с. 183–184) 
вучэбнага дапаможніка.

та ваць паве-
дам лен не на 
тэ му «Рэа ліза-
цыя дзяр жаў-
ных пра грам 
устойлівага раз-
віц ця вёскі»

20 Асноўныя мэты 
і за дачы развіцця 
рэгіёнаў.
1. Рэгіянальная 
палітыка дзяр-
жа вы. Развіццё 
малых і сярэдніх 
гарадоў.
2. Мэты і рэа-
лі зацыя дзяр-
жаў ных праграм 
устой лівага раз-
віцця вёскі

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць асноўныя 
напрамкі рэгіянальнай палі-
тыкі беларускай дзяржавы;
здабываць з розных кры-
ніц неабходную інфар ма-
цыю, пераўтвараць яе і выка-
рыстоўваць для пад рыхтоўкі 
паведамленняў

1. Інфармацыя настаўніка пра 
чатыры тыпы рэгіёнаў (урба-
нізаваныя, сельскагаспадарчыя, 
прыродныя, асобыя) у Беларусі 
і іх спецыфіка; пра асаблівасці 
таго рэгіёна, у якім знаходзіцца 
ўстанова адукацыі.
2. Самастойная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 144–
148): складанне табліцы «Асноўныя 
напрамкі рэгіянальнай палітыкі 
беларускай дзяржавы».
3. Работа з паведамленнямі 
мясцовага перыядычнага друку: 
канкрэтызацыя асноўных нап-
рамкаў рэгіянальнай палітыкі 
беларускай дзяржавы прыкладамі 
з развіцця рэгіёна, у якім пражы-
ваюць вучні.

§ 15,
заданні 1–3
(с. 148);
пытанні рубрыкі 
« Ус п о м н і ц е »  
(с. 149).
Індывідуальныя 
заданні: падрых-
таваць паве дам-
ленні на тэму:
а) «Нацыяналь-
ны і канфесійны 
склад насель ніц-
тва рэгіёна»;
б) «Развіццё 
на цыя нальных 
куль тур у рэгіё-
не»
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4. Паведамленне на тэму «Рэа-
лі зацыя Дзяржаўнай прагра-
мы адраджэння і развіцця сяла 
ў рэгіёне»

21 Нацыянальная
і канфесійная па
лі тыка.
1. Нацыянальная
палітыка ў Рэс-
публіцы Беларусь.
2. Свабода сум-
лення і веравыз-
нання ў Рэс пуб-
ліцы Беларусь.
3. Беларусь – кра-
іна між на цыя-
наль най і між кан-
фе сійнай згоды

1 Фарміраванне і ўдасканаленне 
кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц-
цям: свабода сумлення, свабо
да веравызнання;
характарызаваць асноўныя 
напрамкі нацыянальнай і кан-
фесійнай палітыкі бела рускай 
дзяржавы;
працаваць з нарматыўнымі 
прававымі актамі беларускай 
дзяржавы, здабываць неаб-
ход ную інфармацыю,
выкарыстоўваць яе для ра-
шэння вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра прыкметы нацыі і рэлігіі, на-
цыянальны склад насельніцтва 
Рэспублікі Беларусь.
2. Інфармацыя настаўніка пра 
канфесійны склад насельніцтва 
Беларусі.
3. Работа з паняццямі: свабода сум
лення, свабода веравызнання (вы-
значэнне сутнасных прыкмет).
4. Работа з дакументамі: 
– Канстытуцыя Рэспублікі Бела-
русь (артыкулы 14–17, 31, 50);
– Закон Рэспублікі Беларусь «Аб 
свабодзе сумлення і рэлігійных 
арганізацыях» (дакумент 10, 
с. 184–187).
5. Работа ў групах: запаўненне 
табліцы «Асноўныя напрамкі 
нацыянальнай і канфесійнай 
палітыкі беларускай дзяржавы».
6. Паведамленні на тэмы: 
а) «Нацыянальны і канфесійны 
склад насельніцтва рэгіёна»;
б) «Развіццё нацыянальных куль-
тур у рэгіёне»

§ 16,
заданні 1–4
(с. 155).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць паве дам-
ленні на тэмы: 
а) «Дасягненні 
беларускай куль-
туры, беларускай 
медыцыны, бела-
рускага спорту 
ў XXI ст.»;
б )  « Р а з в і ц ц ё 
куль туры, аховы 
здароўя, фізічнай 
культуры і спор-
ту, турызму ў рэ-
гіё не»
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22 Развіццё культу
ры і ўмацаванне 
здароўя нацыі.
1. Палітыка бела-
рускай дзяржавы 
ў галіне культуры.
2. Развіццё аховы 
здароўя.
3. Фізічная куль-
тура і спорт

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць асноўныя 
напрамкі палітыкі беларускай 
дзяржавы ў галіне культуры, 
аховы здароўя, фізічнай 
культуры і спорту;
здабываць з розных крыніц 
інфармацыю пра развіццё 
беларускай культуры, меды-
цыны, дасягненні бела рускіх 
спартсменаў, выкарыстоўваць 
яе для канкрэтызацыі тэарэ-
тычных вывадаў прык ладамі, 
падрыхтоўкі паве дамленняў

1. Каментаванае чытанне арты-
кулаў Канстытуцыі Рэс публікі 
Беларусь (артыкулы 45, 49, 51, 54).
2. Самастойная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 156–
159, 160–163): запаўненне табліцы 
«Асноўныя напрамкі палітыкі 
беларускай дзяржавы ў сферы 
культуры, аховы здароўя, фізічнай 
культуры і спорту».
3. Паведамленні на тэмы:
а) «Дасягненні беларускай куль-
туры, беларускай медыцыны, бе-
ларускага спорту ў XXI ст.»; 
б) «Развіццё культуры, аховы 
здароўя, фізічнай культуры і спор-
ту, турызму ў рэгіёне»

§ 17,
заданні 1, 2, 4, 5
(с. 163).
Індывідуальныя 
заданні: пад рых-
таваць паве дам-
ленні на тэмы: 
а) «Рэалізацыя 
асноўных нап-
рам каў мола дзе-
вай палі тыкі ў рэ-
гіёне»; 
б) «Дзейнасць мо-
ла дзевых аб’яд-
нанняў у Рэс пуб-
ліцы Бела русь, 
у рэгіёне»

23 Прыярытэты мо
ладзевай палітыкі 
беларускай дзяр
жавы.
1. Прафарыента-
цыя, адукацыя, 
працаўладкаванне
моладзі.
2.  Дзяржаўная 
пад трымка тале-
на вітай мо ладзі.
3. Моладзевыя

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць асноўныя 
напрамкі моладзевай палітыкі 
беларускай дзяржавы;
працаваць з нарматыўнымі 
прававымі актамі белару-
скай дзяржавы, здабываць 
неабходную інфармацыю,
выкарыстоўваць яе для ра-
шэння вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач

1. Самастойная работа:
а) з тэкстам вучэбнага дапаможніка 
(с. 165–169);
б) артыкулам 32 Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь;
в) фрагментам Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб асновах дзяржаўнай 
моладзевай палітыкі» (дакумент 
11, с. 187–189).
2. Запаўненне табліцы «Асноўныя 
напрамкі моладзевай палітыкі 
беларускай дзяржавы».

§ 18 (с. 165–170);
заданні 2, 3
(с. 171).
Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму «Но-
выя сацыяльныя 
ролі мо ла д зі: да-
датковыя аба-
вязкі ці ўз рос шыя 
маг чы масці?»
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3. Моладзевыя 
гра мадскія арга-
ні зацыі

3. Абмеркаванне пытанняў 4, 5 
(с. 171).
4. Паведамленні на тэмы:
а) «Рэалізацыя асноўных нап-
рамкаў моладзевай палітыкі ў рэ-
гіёне»; 
б) «Дзейнасць моладзевых аб’яд-
нанняў у Рэспубліцы Беларусь, 
у рэгіёне»

24 Абагульненне па 
раздзеле 3. 
Гуманістычная 
скіра ванасць уну
транай палітыкі 
беларускай дзяр
жавы ў XXI ст.

Кантроль ведаў 
і ўменняў вучняў

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
правільна прымяняць выву-
чаныя паняцці пры рашэнні 
вучэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач;
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаных з’яў, 
працэсаў;
абагульняць вывучаны матэ-
рыял, фармуляваць і аргумен-
таваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады прыкладамі;
фармуляваць і аргумента-
ваць свой пункт погляду па 
вывучаных пытаннях;
выкарыстоўваць раней зас во-
еныя веды, у тым ліку па іншых 
ву чэбных прадметах, пры ха-
рак тарыстыцы ўнут ранай па-
літыкі беларускай дзяр жавы.

1ы варыянт урока:
Работа з  заданнямі 1–7 (с. 189) 
вучэбнага дапаможніка.
2і варыянт урока:
Семінар «Гуманістычная скіра-
ванасць унутранай палітыкі бе-
ларускай дзяржавы ў XXI ст.»: 
работа з табліцамі, запоўненымі 
падчас вывучэння раздзела 3.
Выкананне вучнямі праверачнай 
работы па раздзеле 3

Падрыхтоўка
д а  к а н т р о л ю 
ведаў і ўменняў 
па раздзеле 3
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Кантроль і ацэнка вынікаў 
вучэбнай дзейнасці вучняў 
па раздзеле 3

Раздзел 4. Беларусь у сучасным свеце (8 г)
25 Аблічча сучас

нага свету.
1. Р а з н а с  т а й -
насць сучас нага 
свету.
2. Геапалітычны 
статус Рэспублікі 
Беларусь

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю геапалітыка;
характарызаваць геа палі-
тычны статус Рэспуб лікі Бе-
ларусь;
выкарыстоўваць раней засво-
еныя веды, у тым ліку па іншых 
вучэбных прадметах, для 
канкрэтызацыі прыкладамі 
вываду пра разнас тайнасць 
сучаснага свету

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
прыкметы цывілізацыі.
2. Дыскусія на тэму «Сучасны 
свет адзіны і(або) разнастайны?».
3. Франтальная работа: запаў-
ненне схемы «Разнас тайнасць 
сучаснага свету»; канкрэтыза-
цыя яе прыкладамі (дапаможнік, 
с. 133).
4. Работа з паняццем геапалітыка 
(вызначэнне сутнасных прык-
мет).
5. Самастойная работа вуч-
няў з тэкстам § 19 (с. 193–196) 
вучэбнага дапаможніка; запаў-
ненне табліцы «Плюсы і мінусы 
геапалітычнага ста но вішча Рэс-
публікі Беларусь» (дапа можнік, 
с. 134–135).
6. Абмеркаванне пытання 6 (с. 198) 
ву чэбнага дапаможніка

§ 19 (с. 191–192,
193–196);
заданні 1, 5, 6
(с. 198).
Індывідуальнае 
заданне: выкарыс-
тоўваючы СМІ, 
падабраць прык-
лады, што пац-
вяр джаюць вы-
вад пра шматвек-
тарную знеш нюю 
па літыку бела-
рус кай дзяржавы

26 Сістэма між на
родных ад носін.
1. Рэспубліка Бе-
ларусь у сістэме

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнні паняц- 

1. Работа з паняццямі: міжна
родныя адносіны, нацыя наль ная 
бяспека (вызначэнне сутнасных 
прыкмет).

§ 19 (с. 196–198);
§ 20 (с. 199–202,
204–206);
заданні 3, 5–7
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сучасных міжна-
родных адносін.
2. Нацыянальная 
бяспека і нацыя-
нальныя інтарэсы 
беларускай дзяр-
жавы

цям: міжнародныя адносіны, 
нацыянальная бяспека;
характарызаваць прынцыпы 
і напрамкі знешняй палітыкі 
Рэспублікі Беларусь;
характарызаваць нацыя-
нальна-дзяржаўныя інтарэсы 
Рэспублікі Беларусь;
называць міждзяржаўныя 
аб’яднанні, у якія ўваходзіць 
Рэспубліка Беларусь;
здабываць з розных крыніц 
інфармацыю, неабходную для 
канкрэтызацыі прыкладамі 
вываду пра шматвектарную 
знешнюю палітыку белару-
скай дзяржавы

2. Каментаванае чытанне арты-
кулаў 8, 18 Канстытуцыі Рэс-
публікі Беларусь; выкананне за-
дання 3 (с. 238) вучэбнага дапа-
можніка.
3. Прыклады, якія пацвярджаюць 
вывад пра шматвектарную знеш-
нюю палітыку беларускай дзяр-
жавы.
4. Франтальная работа з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка (с. 199–
202): запаў ненне табліцы «Між-
дзяржаўныя аб’яднанні на постса-
вецкай прасторы, у якія ўваходзіць 
Рэспубліка Беларусь» (дапа
можнік, с. 137).
5. Самастойная работа з тэкстам  
вучэбнага дапаможніка (с. 205–
206); абмеркаванне пытання 7 
(с. 207)

(с. 206–207);
пытанні рубрыкі 
« Ус п о м н і ц е » 
(с. 222).
Індывідуальнае 
заданне: падрых-
таваць паведам-
ленне на тэму 
«Роля Бела ру сі 
ў глаба ліза цый-
ных працэсах»

27 Узаемадзеянне 
краін і народаў 
ва ўмовах глаба
лізацыі.
1. Паняцце глаба-
лізацыі.
2. Беларусь у сіс-
тэме глаба ліза-
цый ных пра цэсаў

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю глабалізацыя;
прыводзіць прыклады пра-
яў ленняў глабалізацыі ў эка-
намічнай, палітычнай, ду хоў-
най, сацыяльнай сферах гра-
мадскага жыцця;

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
прыкметы інтэграцыі, праяўленні 
эканамічнай і палітычнай ін-
тэграцыі краін у другой палове 
ХХ ст.
2. Работа з паняццем глабалізацыя 
(вызначэнне сутнасных прыкмет).
3. Аналіз табліцы «Праяўленні 
і наступствы глабалізацыі» (дапа
можнік, с. 146–147).

§ 23 (с. 222–226,
228);
заданні 1–4, 6 
(с. 228);
пытанні рубрыкі 
«Успомніце» 
(с. 207).
Індывідуальныя 
заданні: 
1. Напісаць эсэ на
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выкарыстоўваць розныя кры-
ніцы інфармацыі для харак-
тарыстыкі ролі Беларусі 
ў гла балізацыйных працэсах

4. Паведамленне на тэму «Роля 
Беларусі ў глабалізацыйных пра-
цэсах».
5. Абмеркаванне пытання «Якія 
задачы трэба вырашыць Рэс-
публіцы Беларусь для таго, каб 
захаваць і ўмацаваць сваю ролю 
ў сус ветнай супольнасці ва ўмовах 
глабалізацыі?» 

тэму «Як захаваць 
этнічную і куль-
турную самабыт-
насць беларусаў 
ва ўмовах гла-
балізацыі?».
2. Падрыхтаваць 
п а в е д а м л е н н е 
на тэму «Удзел 
Беларусі ў рэа-
лі зацыі між на-
родных пра ек-
таў па рашэнні 
глабальных праб-
лем»

28 Удзел Рэс пуб лікі 
Беларусь у ра
шэнні гла баль ных 
праблем.
1. Роля Беларусі 
ў рэалізацыі мэтаў 
устойлівага раз-
віцця.
2. Удзел Беларусі 
ў рэалізацыі між-
народных праек-
таў па рашэн ні 
гла бальных праб-
лем

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць глабальныя 
праблемы сучаснасці і ўдзел 
Беларусі ў іх рашэнні; 
выкарыстоўваць розныя 
крыніцы інфармацыі для 
характарыстыкі ўдзелу на-
шай краіны ў рэалізацыі 
міжнародных праектаў па 
рашэнні глабальных праблем

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
глабальныя праблемы.
2. Абмеркаванне пытання 2 (ву
чэб ны дапаможнік, с. 215).
3. Інфармацыя настаўніка пра 
мэты ўстойлівага развіцця на пе-
рыяд да 2030 г.
4. Паведамленне «Удзел Беларусі 
ў рэалізацыі міжнародных праек-
таў па рашэнні глабальных праб-
лем»

Пытанні руб-
рыкі «Ус пом-
ніце» (с. 215).
Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму «Су-
часны свет выра-
туе…»
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29 Гарызонты інфар
мацыйнага гра
мад ства.
1. Паняцце ін-
фар мацыйнага 
гра мадства.
2. Сацыяльная, 
эка намічная, 
палі тычная 
і духоўная сферы 
жыцця ін фар-
мацыйнага гра-
мадства

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю інфармацыйнае гра
мадства;
характарызаваць змены, якія 
адбываюцца ў сацы яль най, 
эканамічнай, палі тычнай 
і ду хоўнай сферах інфар ма-
цыйнага грамадства

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра прыкметы традыцыйнага і ін-
дустрыяльнага грамадстваў з апо-
рай на веды па гісторыі.
2. Работа з паняццем інфар
мацыйнае грамадства (вызначэн-
не сутнасных прыкмет).
3. Самастойная работа з тэкс-
там вучэбнага дапаможніка 
(с. 217–219), дакументам 7 (с. 254–
256): запаўненне табліцы «Ін-
фармацыйнае грамадства» (дапа
можнік, с. 143).
4. Франтальнае абмеркаванне 
табліцы «Інфармацыйнае гра-
мадства» па пытаннях:
а) якія змены адбываюцца ў эка-
намічнай, сацыяльнай, палі-
тычнай, духоўнай сферах інфар-
мацыйнага грамадства?
б) якія мінусы і плюсы інфар-
мацыйнага грамадства? 
в) якія патрабаванні прад’яўляе 
да чалавека інфармацыйнае гра-
мадства? 
г) як змяняецца роля чалавека 
ў інфармацыйным грамадстве?

§ 22 (с. 217–219);
заданні 3, 4
(с. 222);
пытанні рубрыкі 
«Успомніце» 
(с. 229).
Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму 
«Чалавек інфар-
мацыйнага гра-
мадства: новыя 
магчымасці або 
новыя абавязкі?»
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30 Будучыня чала
вецтва.
1. Сучасныя цы-
ві лізацыі і пер-
спектывы іх раз-
віцця.
2. Задачы гу ма-
нізацыі гра мад-
скага жыцця

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
характарызаваць асноўныя 
тэндэнцыі ў развіцці сучас-
ных цывілізацый;
разумець і тлумачыць ролю 
НТП у развіцці сучасных 
цывілізацый

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра сутнасць НТП, ролі НТП 
у гісторыі чалавецтва.
2. Франтальная работа: сістэ-
матызацыя ведаў вучняў пра 
асноўныя тэндэнцыі і супя-
рэчнасці ў развіцці сучасных 
цывілізацый (вучэбны дапа-
можнік: § 19–24 (п. 1); пытанні 
1–4 (з. 235)).
3. Дыскусія на тэму «Сучас-
ны свет выратуе НТП?». Пе-
рад дыскусіяй рэкамендуец-
ца пазнаёміць вучняў з двума 
падыходамі да ацэнкі ролі НТП 
(гл. § 24 (п. 2)); звярнуць увагу 
вучняў на заданне 6 (с. 236)

§ 24 (с. 229–233);
заданні 1–3, 5
(с. 235–236).
Індывідуальныя 
заданні: 
1. Напісаць эсэ 
на тэму «Буду-
чыня чалавецтва 
залежыць ад…».
2. П а д р ы х т а -
ваць паведамлен-
не на тэму «Ін-
фар мацыйныя 
тэхналогіі ў Рэс-
публіцы Бела-
русь: дасягненні 
і перспектывы 
раз віцця»

31 Перспектывы раз
віцця Беларусі 
ва ўмовах інфар
ма цыйнага гра
мад ства.
1. Забеспячэнне 
інфармацыйнай 
бяспекі краіны.
2. Выкарыстанне 
інфармацыйных 
тэхналогій у мэ-
тах умацавання

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць сутнасныя прык-
меты, даваць азначэнне па-
няц цю інфармацыйная бяс
пека;
характарызаваць перспек-
тывы развіцця Беларусі ва 
ўмовах інфармацыйнага гра-
мадства; 
выкарыстоўваць розныя кры-
ніцы інфармацыі для ха ракта-

1. Работа з паняццем інфар
мацыйная бяспека (вызначэнне 
сутнасных прыкмет).
2. Самастойная работа з тэкстам  
вучэбнага дапаможніка (с. 220–
221): характарыстыка асноўных 
напрамкаў палітыкі беларускай 
дзяржавы ў галіне інфармацыі.
3. Паведамленне на тэму «Інфар-
мацыйныя тэхналогіі ў Рэспубліцы  
Беларусь: дасягненні і перспекты-
вы развіцця»

Паўтарыць
§ 19–24
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эка номікі, павы-
шэння ўзроўню 
жыцця людзей

рыстыкі дасяг нен няў і перс-
пектыў развіцця інфар  ма цый-
ных тэхналогій у Бела русі

32 Абагульненне 
па раздзеле 4.
Месца і роля 
Беларусі ў су
часным цывілі
зацыйным пра
цэсе

1 Фарміраванне і ўдаскана
ленне кампетэнцый вучняў:
правільна прымяняць выву-
чаныя паняцці пры рашэнні 
вучэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач;
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаных з’яў, 
працэсаў;
абагульняць вывучаны матэ-
рыял, фармуляваць і аргумен-
таваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады прыкладамі;
фармуляваць і аргументаваць 
свой пункт погляду па выву-
чаных пытаннях;
выкарыстоўваць раней засвое-
ныя веды, у тым ліку па іншых 
вучэбных прадметах, пры ха-
рактарыстыцы месца і ролі 
Беларусі ў сучасным свеце

1ы варыянт урока:
Выкананне заданняў 1–8 (с. 260–
261) вучэбнага дапаможніка.
2і варыянт урока: 
Пабудова схемы «Асноўныя 
напрамкі і фактары ўстойлівага 
развіцця Рэспублікі Беларусь 
у XXI ст.» (дапаможнік, с. 155)

Падрыхтоўка да 
дыскусіі. 
Індывідуальнае 
заданне: напісаць 
эсэ на тэму (на 
выбар): 
«У чым духоўная 
сіла беларусаў?», 
«Чым можа га-
нарыцца белару-
ская нацыя?»

33 Выніковае аба
гульненне

1 Удасканаленне кампетэнцый 
вучняў:
правільна прымяняць выву-
чаныя паняцці пры рашэнні

Рашэнне вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач: заданні прак-
тыкума (с. 236–246)
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вучэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач;
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаных з’яў, 
працэсаў;
абагульняць вывучаны матэ-
рыял, фармуляваць і аргумен-
таваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады прыкладамі;
фармуляваць і аргументаваць 
свой пункт погляду па выву-
чаных пытаннях;
выкарыстоўваць раней засвое-
ныя веды, у тым ліку па іншых 
вучэбных прадметах, пры ха-
рактарыстыцы месца і ролі 
Беларусі ў сучасным свеце

34 Заключэнне 1 Вучні змогуць: прадэман-
страваць валоданне роз-
нымі відамі публічных выс-
тупленняў і этычнымі нор-
мамі і правіламі вядзення 
дыялогу ў працэсе дыскусіі

Дыскусія на тэму «Роля моладзі 
ў развіцці краіны»

35 Рэзервовы час 1

Заканчэнне
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Змест

Прадмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
9 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
10 клас (базавы ўзровень) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11 клас (базавы ўзровень) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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