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Прадмова
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 

з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

На вывучэнне сусветнай гісторыі Навейшага часу (1918—1945 гг.) у 10 кла-
се на павышаным узроўні адводзіцца 87 вучэбных гадзін на год. На вывучэнне 
гісторыі Беларусі (1917—1945 гг.) на павышаным узроўні  — таксама 87 вучэ-
бных гадзін на год.

На вывучэнне сусветнай гісторыі Навейшага часу (1945—2015 гг.) у 11 кла-
се на павышаным узроўні адводзіцца 87 вучэбных гадзін на год. На вывучэнне 
гісторыі Беларусі  (другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХI ст.) на павышаным 
узроўні — таксама 87 вучэбных гадзін на год.

Каляндарна-тэматычнае планаванне прадстаўлена ў табліцы, у якой вызна-
чаны тэма і колькасць гадзін на вывучэнне кожнай тэмы, акрэслены пазнаваль-
ныя мэты вывучэння тэмы, спосабы навучальна-пазнавальнай дзейнасці, якія 
павінны засвоіць вучні. У планаванні таксама ўказана дамашняе заданне, аба-
вязковае для ўсіх вучняў, і індывідуальнае заданне, якое можа выконвацца толькі 
тымі, хто праяўляе цікавасць да гэтага пытання.

Пры вызначэнні дамашняга задання варта мець на ўвазе, што асноўны 
вучэбны матэрыял павінен быць засвоены на ўроку. Дамашняе заданне можа 
быць вызначана на базе як асноўнага вучэбнага матэрыялу, так і паглыбленага 
дадатковага матэрыялу: гістарычнага дакумента, ілюстрацыі, статыстычных 
даных, картаграфічнага матэрыялу. Магчымы таксама заданні апераджальнага 
характару. Неабходна загадзя звярнуць увагу вучняў на падрыхтоўку да ўрокаў 
«Наш край» па гісторыі Беларусі, урокаў, прысвечаных праектнай дзейнасці.

Сістэма практычных заняткаў дазволіць расшырыць праблематыку зместу 
гістарычнага курса, стварыць умовы для арганізацыі засваення адпаведных спо-
сабаў дзейнасці, адпрацаваць навыкі даследчай працы з гістарычнымі крыніцамі, 
удасканальвання ўмення фармуляваць уласны пункт гледжання і аргументаваць 
яго. Правядзенне ўрокаў-практыкумаў павінна быць накіравана на ўсталяван-
не цесных міжпрадметных і міжкурсавых сувязей, авалоданне абагульненымі 
спосабамі здабывання, асэнсавання і прадстаўлення інфармацыі. Пры гэтым 
у залежнасці ад пазнавальных магчымасцей і інтарэсаў старшакласнікаў заняткі 
могуць быць спецыялізаванымі (па пэўнай тэме) або інтэграванымі. Тэмы ўро-
каў-практыкумаў вызначае настаўнік, зыходзячы са складанасці вучэбнага матэ-
рыялу, неабходнасці больш якаснага яго засваення, інтарэсаў вучняў, а таксама 
забяспечанасці сродкамі навучання. Напрыклад, тэмамі ўрокаў-практыкумаў 
могуць стаць: «Усталяванне савецкіх рэспублік у Еўропе», «Германія ў гады 
Трэцяга рэйха: палітыка і грамадства», «На шляху да новай сусветнай вайны», 
«Нацыянальная палітыка савецкай дзяржавы», «Гандзізм і нацыянальна-вызва-
ленчае змаганне ў Індыі», «Экспансія Японіі на Далёкім Усходзе», «Савецкае 
ваеннае майстэрства ў гады Вялікай Айчыннай вайны» — па сусветнай гісторыі; 
«Кастрычнік 1917 г. у лёсе беларускага народа», «Беларуская нацыянальная 
дзяржаўнасць: ад БНР да ССРБ», «Сацыялістычная мадэрнізацыя ў БССР: 
эканоміка, палітыка, мараль», «Наш край у гады польска-савецкай вайны», 
«Вялікая Айчынная вайна  — трыумф і трагедыя беларускага народа» і г. д. — 
па гісторыі Беларусі.
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Адным з эфектыўных метадаў фаміравання кампетэнцый з’яўляецца ме-
тад праектаў, пад якім маецца на ўвазе такі спосаб дасягнення дыдактычнай 
мэты, які павінен завяршыцца практычным вынікам, аформленым тым ці іншым 
спосабам. Прагматычная накіраванасць на вынік складае аснову метаду. Каб 
дасягнуць такога выніку, неабходна навучыць вучняў мысліць самастойна, зна-
ходзіць праблемы і прапаноўваць іх рашэнне, прыцягваючы для гэтай мэты 
веды з розных абласцей, прагназаваць вынікі і магчымыя наступствы розных 
варыянтаў рашэння. Метад праектаў арыентаваны на самастойную працу ву-
чняў (індывідуальную, парную, групавую), якую яны выконваюць на працягу 
пэўнага перыяду часу. Дзеля стварэння ўмоў для рэалізацыі праектнага метаду 
ў каляндарна-тэматычным планаванні прадугледжаны спецыяльны вучэбны час 
для абароны праектаў. Асноўнымі тэматычнымі кірункамі распрацоўкі праектаў 
могуць быць:

адлюстраванне падзей і дзейнасці гістарычных асоб у творах мастацтва;
ушанаване подзвігу савецкага салдата-вызваліцеля ў Савецкім Саюзе 

і іншых краінах;
штодзённасць людзей у розных краінах у асобныя перыяды міжваеннага 

часу (побыт салдата на вайне, жыццё ва ўмовах нэпа і г. д.);
барацьба з беспрытульнасцю ў СССР пасля Грамадзянскай вайны;
палітычны партрэт гістарычнай асобы ў вывучаемы перыяд;
лёс чалавека ў вывучаемы перыяд;
гісторыя старой фатаграфіі;
гісторыя сваёй сям’і ў вывучаемы перыяд;
змена аблічча гарадоў;
уплыў гістарычных падзей на змену сацыяльнага складу;
іх імёнамі названы вуліцы;
СССР і саюзнікі: уклад у Перамогу і г. д.
Прыкладнымі тэмамі праектнай дзейнасці на ўроках гісторыі Беларусі мо-

гуць быць наступныя: «Роля асобы ў гісторыі», «Гісторыя Кастрычніцкай рэ-
валюцыі 1917 г. у асобах і назвах вуліц», «Рудабельская рэспубліка», «Вынікі 
Рыжскага мірнага дагавора і гісторыя маёй сям’і», «Слуцкае паўстанне: пу-
нкты гледжання», «Палітыка беларусізацыі: вынікі і ўрокі», «Калектывізацыя: 
трагедыя і набыткі», «Гісторыя маёй сям’і (міжваенны перыяд)», «Уз’яднанне 
Заходняй Беларусі з БССР на фоне еўрапейскай геапалітыкі» і г. д.

У працэсе вывучэння гісторыі рэкамендуецца актыўна выкарыстоўваць 
інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі (ІКТ). Аднак пры гэтым настаўні-
ку важна разумець іх адукацыйныя магчымасці і дакладна асэнсоўваць межы 
іх прымянення, умець спалучаць гэтыя тэхналогіі з традыцыйнымі методыка-
мі. Пры выкарыстанні ІКТ на ўроках гісторыі мэтазгодна звярнуць увагу на 
вэб-сэрвісы. Магчымасці вэб-сэрвісаў для падрыхтоўкі і правядзення ўрокаў, 
для стварэння дыдактычных матэрыялаў (LearningApps, Mindomo, MindMaps, 
TimeLine, Google Earth і інш.) дазволяць прыцягнуць увагу вучняў да прадмета 
і зацікавіць іх.

Вучэбныя дапаможнікі, якія могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным 
працэсе, пералічаны непасрэдна перад табліцай.

Каляндарна-тэматычнае планаванне мае рэкамендацыйны характар.
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Сусветная гісторыя Навейшага часу: 1918—1945 гг.  
10 клас

(87 г)

1. Космач, Г. А. Сусветная гісторыя Навейшага часу: 1918—1945 гг. : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / Г. А. Космач, У. С. Кошалеў, М. А. Краснова ; пад рэд. Г. А. Космача. — Мінск : Народная 
асвета, 2012.

2. Краснова, М. А. История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие / М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Ко-
шелев. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014.

3. История. 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова 
[и др.]. — Минск : Аверсэв, 2016.

4. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. Атлас : учеб. пособие для 10 кл. учреждений 
общ. сред. образования / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография, 2009. 

5. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. 10 класс : хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / авт.-сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Кос-
мача. — Минск, 2009. 

6. Краснова, М. А. Всемирная история Новейшего времени : тестовые и разноуровневые задания : 10—11 кл. : пособие для 
учителей учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова. — Минск, 2012. 

7. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира : пособие для учителей : 10 кл. / авт.-
сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова. — Минск, 2010 (далей — дапаможнік для настаўнікаў).

8. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира : пособие для учащихся : 10 кл. / авт.-
сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова. — Минск, 2010 (далей — дапаможнік для вучняў).

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
га дзін

Мэты вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці 

(з рэкамендаванымі 
практыкаваннямі )

Матэрыял  
для правядзення ўрока 

і дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны.
Пачатак 
крызісу інду-
стрыяльнага 
грамадства

1 1. Вызначыць уплыў Пер-
шай сусветнай вайны на са-
цыяльна-эканамічнае, палі-
тычнае, духоўнае жыццё 
людзей.

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў і фрагментаў з работ гісто-
рыкаў; 

самастойная праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка;

§ 1. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне пра ма-
стака У. Орпена і яго 

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

2. Даваць агульную характа-
рыстыку гісторыі Навейша-
га часу і яе перыядам.
3. Вызначыць асноўныя тэн-
дэнцыі сусветнага гістарычна-
га развіцця ў 1918—1945 гг.

праца з паняццем Навейшая 
гісторыя;

характарыстыка перыядаў 
гісторыі Навейшага часу; інду-
стрыяльнага грамадства; краін 
Усходу і Паўднёвай Амерыкі  
ў першай палове ХХ ст.;

фармуляванне ўласнага пу-
нкту гледжання і яго аргумента-
цыя

карціну «Пад пісанне 
Версальскага мірнага 
дагавора ў Люстра-
ной зале Версальска-
га палаца. 28 чэрвеня 
1919 г.»

Раздзел I. КРАІНЫ ЕЎРОПЫ І ЗША Ў 1918—1939 гг. (32 г)

2
3

Закладанне 
асноў пас-
ляваеннага 
свету

2 1. Вывучаць працэсы, што 
адбываліся ў сацыяльным, 
матэрыяльным і духоўным 
жыцці краін Заходняй Еў-
ропы і ЗША ў 1918—1939 гг. 
2. Характарызаваць Верса-
льска-Вашынгтонскую сі-
стэму, яе асноўныя рашэнні.
3. Характарызаваць змены 
на палітычнай карце Заход-
няй Еўропы.
4. Тлумачыць сутнасць рэ-
парацыйнага пытання.
5. Вызначаць супярэчнасці 
Версальска-Вашынгтонскай 
сістэмы

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Парыжская 

мірная канферэнцыя, Версальскі 
мірны дагавор, Ліга Нацый, дэмі-
літарызаваная зона, Вашынгто-
нская канферэнцыя, Версальска- 
Вашынгтонская сістэма міжна-
родных адносін;

заданні па ацэнцы мірных да га-
вораў, падпісаных у 1919—1923 гг.; 
дзейнасці Д. Лойд Джорджа, 
Ж. Клемансо, В. Уільсана;

§ 2. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць гістарычныя да-
ведкі пра К. Лібкне-
хта, Р. Люксембург
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Працяг

1 2 3 4 5 6

фармуляванне ўласнага пу-
нкту гледжання і яго аргумента-
цыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

4 Рэвалюцыя 
1918—1919 гг. 
у Германіі

1 1. Апісваць ход Лістападаў-
скай рэвалюцыі ў Германіі, 
яе вынікі і наступствы.
2. Характарызаваць Вейма-
рскую канстытуцыю.
3. Даваць ацэнку дзейнасці 
Ф. Эберта, Р. Люксембург, 
К. Лібкнехта, К. Каўцкага

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Савет наро-

дных упаўнаважаных, Баварская 
савецкая рэспубліка, Лістападаў-
ская рэвалюцыя ў Германіі, Вейма-
рская рэспубліка;

заданні па ацэнцы дзейнасці 
Ф. Эберта, Р. Люксембург, К. Лі-
бкнехта, К. Каўцкага;

фармуляванне высноў;
фармуляванне ўласнага пу-

нкту гледжання і яго аргумента-
цыя; 

пацвярджэнне высноў гістары-
чнымі фактамі;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 3, с. 16—18; дапамо-
жнік для настаўнікаў: 
с. 44—50; дапаможнік 
для вучняў: с. 8—14.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць гістарычныя да-
ведкі пра  Ф. Эберта, 
К. Каўцкага

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

5 Рэвалюцыі 
ў Аўстрыі 
і Венгрыі

1 1. Характарызаваць станові-
шча Аўстрыі і Венгрыі пасля 
Першай сусветнай вайны.
2. Тлумачыць прычыны рэ-
валюцыі 1918 г. у Аўстрыі 
і Венгрыі.
3. Апісваць падзеі рэва-
люцый у Аўстрыі і Венгрыі.
4. Тлумачыць прычыны пра-
валу рэспублікі ў Венгрыі.
5. Параўноўваць рэвалюцыі 
ў Аўстрыі і Венгрыі.
6. Даваць ацэнку стварэнню 
Венгерскай Савецкай Рэс-
публікі

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
заданні па ацэнцы факта ства-

рэння Венгерскай Савецкай Рэ-
спублікі;

фармуляванне ўласнага пун кту 
гледжання і яго аргументацыя;

рашэнне пазнавальных задач;
самастойная праца з вучэбным 

тэкстам;
фармуляванне высноў;
тлумачэнне фактаў

§ 3, с. 18—19.
Індывідуальнае (на 
выбар): напісаць эсэ 
на тэму «133 дні Ве-
нгерскай Савецкай 
Рэспублікі»

6 Італія ў 1918—
1923 гг.

1 1. Характарызаваць стано-
вішча Італіі пасля Першай 
сусветнай вайны.
2. Тлумачыць прычыны ўзні-
кнення фашысцкай партыі 
ў Італіі. Характарызаваць 
палітыку ўрада Б. Мусаліні.
3. Даваць ацэнку дзейнасці 
Нацыянальнай фашысцкай 
партыі і Б. Мусаліні

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Нацыяна-

льная фашысцкая партыя, чо-
рнарубашачнікі, «паход на Рым»;

заданні па ацэнцы дзейнасці 
Б. Мусаліні;

фармуляванне ўласнага пун кту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын узнікнен-
ня фашысцкай партыі ў Італіі;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 3, с. 21—22.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленне 
«Італьянскі фашызм»
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7 Германія 
ў 1920—
1923 гг.

1 1. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае і палі-
тычнае становішча Германіі 
ў 1920—1923 гг.
2. Тлумачыць прычыны ства-
рэння НСДАП

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццем піўны путч;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
пацвярджэнне высноў гіста-

рычнымі фактамі;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 3, с. 20—21.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Піўны 
путч у Мюнхене»

8 Вялікабры-
танія, Фра-
нцыя і ЗША 
ў 1918—
1923 гг.

1 1. Характарызаваць паліты-
чнае і сацыяльна-эканамі-
чнае становічша Вялікабры-
таніі, Францыі і ЗША пасля 
Першай сусветнай вайны.
2. Характарызаваць унут-
раную палітыку ўрадаў 
Д. Лойд Джорджа, Ж. Кле-
мансо, У. Гардынга. 
3. Тлумачыць прычыны ак-
тывізацыі рабочага і дэмакра-
тычнага руху ў Вялікабрыта-
ніі, Францыі, ЗША.
4. Тлумачыць прычыны пры-
ходу да ўлады ў Францыі 
«нацыянальнага блока».
5. Тлумачыць змены ў знеш-
няй палітыцы ЗША

Аналіз гістарычных дакументаў;
самастойная праца з вучэбным 

тэкстам;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
праца з паняццямі: перыяд 

«прасперыты», дыпламатыя до-
лара;

рашэнне пазнавальных задач;
заданні па ацэнцы дзейнас-

ці ўрадаў Д. Лойд Джорджа, 
Ж. Клемансо, У. Гардынга;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне змены палітыкі 
ЗША ў дачыненні да краін Лаці-
нскай Амерыкі і Ціхаакіянскага 
рэгіёна

Падрыхтаваць паведа-
мленне «ЗША ў эпоху 
“прасперыты”»

1
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

9 Заходняя  
Еўропа і ЗША 
ў 1924—
1929 гг.

1 1. Даваць агульную харак-
тарыстыку перыяду экана-
мічнай стабілізацыі краін 
Захаду ў 1924—1929 гг.
2. Вызначаць асноўныя рысы 
эканамічнага і палітычнага 
развіцця заходніх краін.
3. Тлумачыць прычыны ўма-
цавання пазіцый фашысцкіх 
партый у Італіі і Германіі

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
складанне параўнальнай та-

бліцы «Генуэзская і Лакарская 
канферэнцыі»; 

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: палітыка 

«цвёрдага індывідуалізму», латэ-
ранскія пагадненні;

характарыстыка дзейнасці 
Г. Форда;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне сутнасці рэпара-
цыйнага пытання;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 4, с. 24—28; дапамо-
жнік для настаўнікаў: 
с. 61—62; дапаможнік 
для вучняў: с. 17—19.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Генры 
Форд і яго заводы»

10 Міжнародны 
рабочы рух 
у 1918—
1929 гг.

1 1. Характарызаваць кіру-
нкі развіцця рабочага руху, 
адносіны паміж сацыял-дэ-
макратычнымі і камуністы-
чнымі партыямі ў 1918—
1929 гг.
2. Выдзяляць асаблівасці 
рабочага руху ў розных кра-
інах Заходняй Еўропы.
3. Тлумачыць прычыны 
ўзні кнення камуністычных 
партый

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
фармуляванне ўласнага пу-

нкту гледжання і яго аргумента-
цыя;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 3, с. 19—20.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Ка-
муністычны Інтэр-
нацыянал: старонкі 
гісторыі»
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11 Міжнародныя 
адносіны 
ў 1924—
1929 гг.

1 1. Даваць характарыстыку 
расстаноўцы сіл на міжна-
роднай арэне ў 1924—1929 гг.
2. Тлумачыць сутнасць ге-
рманскага пытання.
3. Вызначаць асаблівасці ад-
носін СССР з рознымі кра-
інамі Захаду.
4. Тлумачыць супярэчнасці 
паміж вядучымі краінамі 
свету

Аналіз гістарычных дакумен-
таў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам; 
рашэнне пазнавальных задач;

праца з паняццямі: Рурскі кры-
зіс, Рэйнскі гарантыйны пакт, 
план Юнга, план Брыяна — Ке-
лага, пацыфізм;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне сутнасці герма-
нскага пытання;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 4, с. 28—29.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Экана-
мічны крызіс у Герма-
ніі ў 1923 г.»

12 Сусветны 
эканамічны 
крызіс 1929—
1933 гг.

1 1. Тлумачыць паняцце су-
светны крызіс, прычыны су-
светнага эканамічнага кры-
зісу, яго асаблівасці і насту-
пствы для розных краін.
2. Характарызаваць розныя 
варыянты пераадолення 
наступстваў сусветнага эка-
намічнага крызісу

Аналіз гістарычных дакументаў, 
статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

складанне сістэматызуючай 
табліцы «Сусветны эканамічны 
крызіс»;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: сусветны 

эканамічны крызіс, крах фонда-
вай біржы;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 5, с. 31—33.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Крах 
на фондавай біржы 
ў  Нью-Ёрку»

1
2

Працяг
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13 ЗША ў перыяд 
сусветнага 
эканамічнага 
крызісу

1 1. Паказваць асаблівасці  
эканамічнага крызісу 1929—
1933 гг. у ЗША.
2. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае станові-
шча ЗША ў гады сусветнага 
эканамічнага крызісу.
3. Характарызаваць «новы 
курс» Ф. Д. Рузвельта.
4. Даваць ацэнку дзейнасці 
Ф. Д. Рузвельта

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
самастойная праца з вучэбным 

тэкстам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: «новы курс», 

дэвальвацыя;
заданні па ацэнцы дзейнасці 

Ф. Д. Рузвельта;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 5, с. 33—34; дапамо-
жнік для настаўнікаў: 
с. 62—67; дапаможнік 
для вучняў: с. 20—29.
Індывідуальнае (на 
выбар): прааналіза-
ваць адну з гутарак 
каля каміна Ф. Д. Ру-
звельта

14 Германія 
ў перыяд 
сусветнага 
эканамічнага 
крызісу

1 1. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае станові-
шча Германіі ў гады сусве-
тнага эканамічнага крызісу.
2. Апісваць прыход нацы-
стаў да ўлады, тлумачыць 
прычыны.
3. Характарызаваць унутра-
ную палітыку ўрада А. Гітле-
ра, даваць ёй ацэнку.
4. Даваць характарыстыку 
германскаму нацызму

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: нацыянал- 

сацыялізм, генацыд, гета;
заданні па ацэнцы ўнутранай 

палітыкі ўрада А. Гітлера;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне прычын прыходу 

да ўлады ў Германіі нацыстаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 5, с. 34—35, § 6, 
с. 38—41; дапамо-
жнік для настаўнікаў: 
с. 67—74; дапаможнік 
для вучняў: с. 29—42
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15 Фашысцкая 
Італія  
ў 1930-я гг.

1 1. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае станові-
шча Італіі ў гады сусветнага 
эканамічнага крызісу.
2. Характарызаваць паліты-
ку ўрада Б. Мусаліні, даваць 
ёй ацэнку.
3. Даваць характарыстыку 
італьянскаму фашызму.
4. Даваць ацэнку італь ян-
скаму фашызму

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: фашызм,  

карпаратыўная сістэма;
заданні па ацэнцы дзейнасці  

Б. Мусаліні;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
пошук дадатковай інфармацыі

Падрыхтаваць паведа-
мленні «Дзяржаўная 
сістэма Італіі ў гады 
фашызму», «Беніта 
Мусаліні»

16 Вялікабрыта-
нія і Францыя 
ў 1930-я гг.

1 1. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае станові-
шча Вялікабрытаніі і Фра-
нцыі ў гады сусветнага эка-
намічнага крызісу.
2. Выдзяляць асаблівасці 
дзейнасці фашыстаў у Вялі-
кабрытаніі. 
3. Тлумачыць прычыны 
стварэння адзінага рабочага 
фронту ў Францыі.
4. Характарызаваць дзей-
насць Народнага фронту 
ў Францыі.
5. Вызначаць змены ў кала-
ніяльнай палітыцы Вяліка-
брытаніі і Францыі

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццем Народны 

фронт; 
заданні па ацэнцы дзейнасці 

Народнага фронту ў Францыі;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

1
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17
18

Народны 
фронт і грама-
дзянская вай-
на ў Іспаніі 

2 1. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае станові-
шча Іспаніі ў гады сусветна-
га эканамічнага крызісу.
2. Паслядоўна апісваць ход 
грамадзянскай вайны ў Іспа-
ніі, яе прычыны, вынікі і зна-
чэнне

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Народны 

фронт, інтэрнацыянальныя  
брыгады, «пятая калона»;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 6, с. 42—43. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Інтэр-
нацыянальныя бры-
гады ў Іспаніі»; пада-
браць літаратурныя 
і мастацкія творы пра 
грамадзянскую вайну 
ў Іспаніі

19
20

Краіны Цэ-
нтральнай 
і Паўднёва- 
Усходняй Еў-
ропы (ЦПУЕ) 
у 1920— 
1930-я гг.

2 1. Характарызаваць змены 
на палітычнай карце Еўро-
пы пасля Першай сусветнай 
вайны.
2. Характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае і паліты-
чнае развіццё Чэхаславакіі,  
Поль шчы, Балгарыі, Венгрыі, 
Каралеўства сербаў, харватаў 
і славенцаў у  1920—1930-я гг.
3. Апісваць працэс фарміра-
вання аўтарытарных рэжы-
маў у Польшчы, Балгарыі, 
Венгрыі і Югаславіі.
4. Характарызаваць унутра-
ную палітыку ўрадаў краін 
ЦПУЕ, даваць ёй ацэнку.

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
тлумачэнне па праблемным 

пытанні ўрока; 
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: аўтарыта-

рны палітычны рэжым, палітыка 
«санацыі», «польскі калідор»;

заданні па ацэнцы дзейнасці 
М. Хорці, Ю. Пілсудскага, Т. Ма-
сарыка;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын усталява-
ння ў некаторых краінах ЦПУЕ 
аўтарытарных рэжымаў; узаема-

§ 8; дапаможнік для 
настаўнікаў: с. 76—
78; дапаможнік для 
вучняў: с. 45—56.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленні 
пра  М. Хорці, Ю. Пі-
лсудскага, Т. Маса-
рыка
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5. Тлумачыць супярэчлі-
васць фарміравання паўднё-
ваславянскай дзяржаўнасці.
6. Тлумачыць палітыку за-
ходніх краін у адносінах да 
славянскіх дзяржаў

адносін краін ЦПУЕ з СССР 
і краінамі Захаду;

пошук дадатковай інфармацыі

21
22

Міжнародныя 
адносіны 
ў 1930-я гг.

2 1. Характарызаваць міжна-
роднае становішча ў 1930-я гг.
2. Прасачыць утварэнне ача-
гоў вайны.
3. Апісваць працэс утварэння 
германа-япона-італьянскага 
блока.
4. Высветліць прычыны 
правалу стварэння сістэмы 
калектыўнай бяспекі ў Еў-
ропе, паказаць асноўныя су-
пярэчнасці паміж краінамі 
Заходняй Еўропы і СССР.
5. Даваць ацэнку знешне-
палітычнай дзейнасці фа-
шысцкіх дзяржаў

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: крызіс Ве-

рсальска-Вашынгтонскай сістэ-
мы, ачаг ваеннай бяспекі,  Анты-
камінтэрнаўскі пакт, аншлюс, 
палітыка «ўтаймавання агрэса-
ра», сістэма калектыўнай бяспе-
кі, савецка-германскі дагавор аб 
ненападзенні;

заданні па ацэнцы знешнепа-
літычнай дзейнасці фашысцкіх 
дзяржаў; палітыкі краін Захаду 
ў адносінах да дзеянняў Германіі, 
Італіі і Японіі; падпісання савец-
ка-германскага дагавора аб нена-
падзенні;

§ 7, с. 46—51; дапамо-
жнік для настаўнікаў: 
с. 74—76; дапаможнік 
для вучняў: с. 42—45.
Падрыхтавацца да 
дыскусіі «Ці мог са-
вецка-германскі дага-
вор аб ненападзенні 
прадухіліць Другую 
сусветную вайну?»

1
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фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

23
24

Навука і куль-
тура Заходняй  
Еўропы і ЗША 
ў міжваен-
ны перыяд 
(1919—
1939 гг.)

2 1. Характарызаваць уплыў 
навукова-тэхнічнага прагрэ-
су на развіццё навукі і тэхні-
кі і фарміраванне новай ка-
рціны свету.
2. Апісваць асноўныя дасяг-
ненні ў галіне навукі і тэхнікі.
3. Характарызаваць мадэ-
рнісцкія плыні ў мастацтве

Аналіз гістарычных дакументаў, 
мастацкіх твораў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: масавая  

культура, пісьменнікі «страча-
нага пакалення», мадэрнізм, ка-
нструктывізм, Баўхаўз;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне з’яўлення мадэ-
рнісцкіх плыняў у мастацтве;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 9; дапаможнік для 
настаўнікаў: с. 78—
80; дапаможнік для 
вучняў: с. 57—68.
Індывідуальнае (на 
выбар): падабраць ма-
тэрыялы для выставы 
«Мастацкая культура 
краін Заходняй Еў-
ропы і ЗША ў між-
ваенны перыяд»

25 Змены ў ла-
дзе жыцця 
людзей 

1 1. Характарызаваць змены 
ў штодзённым жыцці людзей.
2. Тлумачыць уплыў наву-
кова-тэхнічнага прагрэсу на 
штодзённае жыццё.
3. Паказваць новыя з’явы 
ў жыцці людзей

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з ілюстрацыйным ма-

тэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне з’яўлення мадэ-

рнісцкіх плыняў у мастацтве;
пошук дадатковай інфармацыі
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26
27
28
29

Практыкум
па тэме 
«Краіны Еў-
ропы і ЗША 
ў 1918—
1939 гг.»

4 Адпрацоўваць уменні:
— працаваць з дакументамі, 
са статыстыкай;
— выказваць уласны пункт 
гледжання;
— весці дыскусію

Аналіз гістарычных дакументаў 
і статыстычных даных;

складанне схем;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя; 
тлумачэнне розных пунктаў 

гледжання

Падрыхтоўка да аба-
роны праектаў

30
31

Праектная 
дзейнасць 
па тэме 
«Краіны Еў-
ропы і ЗША 
ў 1918—
1939 гг.»

2 1. Самастойна здабываць 
веды.
2. Удасканальваць камуніка-
тыўныя ўменні.
3. Развіваць даследчыцкія 
ўменні (выяўленне прабле-
мы, збор інфармацыі, назі-
ранне, правядзенне экспе-
рыментаў, аналіз, пабудова 
гіпотэз, абагульненне).
4. Выкарыстоўваць наяўныя 
веды для рашэння пазнава-
льных і практычных задач.
5. Развіваць мысленне

Прадстаўленне вынікаў пра-
ектнай дзейнасці;

абмеркаванне праектаў;
ацэньванне вынікаў праектнай 

дзейнасці

Падрыхтоўка да аба-
гульнення па раздзе-
ле I 

32 Абагульненне 
па раздзеле I 
«Краіны Еў-
ропы і ЗША 
ў 1918—
1939 гг.»

1 Замацаваць, сістэматызаваць, 
удакладніць і скарэкціраваць 
веды

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
характарыстыка гістарычных 

з’яў і працэсаў;
рашэнне пазнавальных задач;

С. 66

1
8
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выкананне праблемных задан-
няў;

праца з паняццямі; 
ацэначныя заданні;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
параўнанне розных пунктаў 

гледжання і іх тлумачэнне;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

33 Кантроль  
ведаў па  
раздзеле І 
«Краіны Еў-
ропы і ЗША 
ў 1918—
1939 гг.» 

1 Праверыць веды

Раздзел II. САВЕЦКАЯ ДЗЯРЖАВА Ў МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД (20 г)

34
35

Кастрычні-
цкая рэва-
люцыя і ўста-
ляванне саве-
цкай улады

2 1. Вызначаць прычыны, нас-
тупствы і значэнне Кастры-
чніцкай рэвалюцыі ў Расіі.
2. Апісваць падзеі Кастры-
чніцкай рэвалюцыі ў Расіі.
3. Апісваць працэс дзяржаў-
нага будаўніцтва СССР, яго 
першыя мерапрыемствы, 
вызначаць іх значэнне

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
складанне схемы «Структура 

дзяржаўнага кіравання Расіі пас-
ля Кастрычніцкай рэвалюцыі»;

рашэнне пазнавальных задач;

§ 10. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
п а в е д а м л е н н і 
пра  А. І. Дзянікі-
на, П. М. Урангеля, 
В. І. Чапаева, С. М. Бу-
дзённага
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праца з паняццямі: Савет 
Народных Камісараў, Брэсцкі 
мір, карнілаўскі мяцеж;

заданні па ацэнцы дзейнасці 
Часовага ўрада напярэдадні 
ўзброенага паўстання ў Петра-
градзе; дзейнасці партыі баль-
шавікоў;

вызначэнне ролі У. І. Леніна 
ў ходзе Кастрычніцкай рэва-
люцыі і значэння заключэння 
Брэсцкага міру;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне, чаму бальшавікі 
здолелі захапіць уладу; розных 
пунктаў гледжання на адны і тыя 
пытанні;

пошук дадатковай інфармацыі

36
37

Грама-
дзянская вай-
на і ваенная 
інтэрвенцыя

2 1. Характарызаваць стано-
вішча ў краіне пасля Ка-
стрычніцкай рэвалюцыі.
2. Апісваць падзеі Грама-
дзянскай вайны і замежнай 
інтэрвенцыі.
3. Тлумачыць паняцце палі-
тыка «ваеннага камунізму», 
выдзяляць яго істотныя ха-
рактарыстыкі

Аналіз гістарычных дакументаў 
і статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

характарыстыка палітычных 
сіл, што прымалі ўдзел у Грама-
дзянскай вайне; палітыкі «ваен-
нага камунізму»;

§ 11, 12. 
Індывідуальнае (на 
выбар): напісаць эсэ 
на тэму «Урокі Гра-
мадзянскай вайны»
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рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: палітыка 

«ваеннага камунізму», харчра-
звёрстка, камбеды, ваенная інтэ-
рвенцыя;

заданні па ацэнцы вынікаў 
і наступстваў Грамадзянскай 
вайны ў Расіі, дзейнасці «белых» 
і «чырвоных»;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын перамогі 
«чырвоных» у Грамадзянскай 
вайне;

пошук дадатковай інфармацыі

38 Новая экана-
мічная палі-
тыка

1 1. Характарызаваць стано-
вішча ў Расіі пасля сканчэн-
ня Грамадзянскай вайны 
і замежнай інтэрвенцыі.
2. Тлумачыць паняцце новая 
эканамічная палітыка, выдзя-
ляць яго істотныя характа-
рыстыкі, прычыны ўвядзен-
ня нэпа.
3. Акрэсліваць значэнне нэ-
па, яго вынікі

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў і статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

складанне параўнальнай таблі-
цы «Палітыка “ваеннага камуні-
зму” і нэп»;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: новая эка-

намічная палітыка (нэп), харч-
падатак, Дзяржаўны план элек-
трыфікацыі Расіі (ГОЭЛРО);

§ 13, с. 83—87.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «План 
ГОЭЛРО і яго выка-
нанне»
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заданні па ацэнцы дзейнасці 
М. І. Бухарына;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

39 Стварэнне 
СССР і разві-
ццё нацыяна-
льных адносін

1 1. Тлумачыць прычыны 
ўтварэння СССР.
2. Апісваць працэс утварэн-
ня  СССР, выдзяляць этапы.
3. Характарызаваць нацы-
янальную палітыку савецка-
га ўрада

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Саюз Саве-

цкіх Сацыялістычных Рэспублік 
(СССР), Усесаюзны з’езд Саветаў;

заданні па ацэнцы стварэння 
СССР;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын увядзен-
ня нэпа;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 13, с. 87—89; дапа-
можнік для настаўні-
каў: с. 101—103.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамлен-
не «Першы савецкі 
ўрад»

40
41

Курс на пабу-
дову сацыяліз-
му ў СССР. 
Індустрыялі-
зацыя і кале-
ктывізацыя

2 1. Апісваць працэс інду-
стрыялізацыі і калектывіза-
цыі ў СССР, вызначаць су-
пярэчнасці гэтых працэсаў.
2. Тлумачыць паняцці інду-
стрыялізацыя і калекты-

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

§ 14, с. 91—95.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне «Ста-
ханаўцы і ўдарнікі»
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візацыя, выдзяляць іх істо-
тныя характарыстыкі.
3. Характарызаваць вынікі 
індустрыялізацыі і калекты-
візацыі

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: індустры-

ялізацыя, калектывізацыя, ста-
ханаўскі рух, ударніцтва, сацы-
ялістычнае спаборніцтва, пяці-
годка;

характарыстыка стану эканомі-
кі СССР пасля сканчэння Грама-
дзянскай вайны;

заданні па ацэнцы метадаў 
і наступстваў правядзення інду-
стрыялізацыі і калектывізацыі;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

параўнанне пунктаў гледжан-
ня на адны і тыя пытанні;

тлумачэнне неабходнасці пра-
вядзення ў СССР індустрыяліза-
цыі і калектывізацыі;

пошук дадатковай інфармацыі

42 Унутраная 
палітыка 
СССР

1 1. Характарызаваць грама-
дска-палітычны стан саве-
цкага грамадства.
2. Выявіць прычыны фармі-
равання асабістай дыктату-
ры І. В. Сталіна.
3. Даваць ацэнку ўнутранай 
палітыцы савецкага ўрада

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: палітычныя 

рэпрэсіі, культ асобы;

§ 14, с. 95—96, § 15, 
с. 97—100.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленне 
пра  С. М. Кірава
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характарыстыка палітычнай 
сістэмы СССР у 1930-я гг.;

заданні па ацэнцы культу асобы 
І. В. Сталіна; унутранай палітыкі 
савецкага ўрада;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

43
44

Знешняя палі-
тыка СССР

2 1. Вызначаць асноўныя этапы 
і накірункі знешняй палітыкі 
СССР у 1920-я і 1930-я гг.
2. Характарызаваць адносі-
ны СССР з краінамі Захаду, 
Усходу і з Камінтэрнам.
3. Тлумачыць прычыны пад-
пісання савецка-германска-
га дагавора аб ненападзенні 
1939 г., даваць яму ацэнку.
4. Даваць ацэнку знешняй 
палітыцы СССР

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: дагавор аб 

ненападзенні, дагавор пра друж-
бу і граніцу;

заданні па ацэнцы знешняй 
палітыкі СССР у 1930-я гг., зак-
лючэння дагавора аб ненападзе-
нні паміж СССР і Германіяй;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 15, с. 100—102.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленне 
пра  А. Калантай

2
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45
46

Культурныя 
пераўтварэнні 
ў СССР

2 1. Тлумачыць значэнне па-
няцця культурная рэва-
люцыя.
2. Характарызаваць асноў-
ныя дасягненні СССР у га-
ліне адукацыі, навукі, тэхні-
кі, літаратуры, мастацкай 
культуры.
3. Вызначаць уплыў сталі-
нскага рэжыму на развіццё 
культуры ў CCCР

Аналіз гістарычных дакументаў, 
статыстычных даных, мастацкіх 
твораў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач; 
праца з паняццямі: культурная 

рэвалюцыя, сацыялістычны рэ-
алізм, рабфак;

заданні па ацэнцы культурных 
пераўтварэнняў у СССР у 1920—
1930-я гг.;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне неабходнасці пра-
вядзення культурнай рэвалюцыі 
ў СССР;

пошук дадатковай інфармацыі 

§ 16. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падабраць 
мастацкія творы, што 
адлюстроўваюць па-
дзеі ў краіне ў міжва-
енны перыяд 

47
48
49

Практыкум па 
тэме «Саве-
цкая дзяржава 
ў міжваенны 
перыяд»

3 Адпрацоўваць навыкі:
— працаваць з дакументамі, 
са статыстыкай;
— выказваць уласнае мерка-
ванне;
— весці дыскусію

Аналіз гістарычных дакументаў 
і статыстычных даных;

складанне схем;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне розных пунктаў 

гледжання

Падрыхтоўка да аба-
роны праектаў
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50
51

Праектная 
дзейнасць па 
тэме «Саве-
цкая дзяржава 
ў міжваенны 
перыяд»

2 1. Самастойна здабываць 
веды.
2. Удасканальваць камуніка-
тыўныя ўменні.
3. Развіваць даследчыцкія 
ўменні (выяўленне прабле-
мы, збор інфармацыі, назі-
ранне, правядзенне экспе-
рыментаў, аналіз, пабудова 
гіпотэз, абагульненне).
4. Выкарыстоўваць наяўныя 
веды для рашэння пазнава-
льных і практычных задач.
5. Развіваць мысленне

Прэзентацыя вынікаў праек-
тнай дзейнасці;

абмеркаванне праектаў;
ацэньванне вынікаў праектнай 

дзейнасці

Падрыхтоўка да аба-
гульнення па раздзе-
ле II

52 Абагульненне 
па раздзеле ІІ 
«Савецкая 
дзяржава 
ў міжваенны 
перыяд»

1 Замацаваць, сістэматызаваць, 
удакладніць і скарэкціраваць 
веды

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
абмеркаванне па праблемным 

пытанні ўрока;
характарыстыка гістарычных 

з’яў і працэсаў;
рашэнне пазнавальных задач;
выкананне праблемных задан-

няў;
праца з паняццямі;
ацэначныя заданні;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;

С. 111
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параўнанне розных пунктаў 
гледжання і іх тлумачэнне;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

53 Кантроль ве-
даў па раздзе-
ле ІІ «Саве-
цкая дзяржава 
ў міжваенны 
перыяд»

1 Праверыць веды

Раздзел III. КРАІНЫ УСХОДУ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ Ў 1918—1939 гг. (18 г)

54 Сацыяльна- 
эканамічнае 
і палітычнае 
развіццё краін 
Усходу і Ла-
цінскай Аме-
рыкі

1 1. Тлумачыць уплыў Першай 
сусветнай вайны на станові-
шча каланіяльных краін.
2. Тлумачыць значэнне па-
няцця мандатная сістэма.
3. Вызначаць асаблівасці ка-
піталізму ў краінах Усходу 
і Лацінскай Амерыкі

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: мандатная 

сістэма, нацыянальна-вызвале-
нчы рух, нацыяналізм;

заданні па ацэнцы стварэння 
мандатнай сістэмы кіравання ка-
лоніямі;

заданні па пераўтварэнні тэ-
кставай інфармацыі ў знакавую 
(складанне схемы «Асноўныя кі-
рункі нацыянальна-вызваленчага

§ 17
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руху ў краінах Усходу і Лацінскай 
Амерыкі ў міжваенны перыяд»);

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў

55
56

Кітай 2 1. Выяўляць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Кітая ў міжва-
енны перыяд. 
2. Апісваць падзеі нацыя-
нальнай рэвалюцыі 1925—
1927 гг. і грамадзянскай вай-
ны 1927—1937 гг. у Кітаі.
3. Характарызаваць сунь ят-
сенізм.
4. Характарызаваць культу-
ру Кітая

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
складанне сінхранічнай таблі-

цы «Унутраная і знешняя палі-
тыка Кітая ў 1919—1945 гг.», 
параўнальнай табліцы «Паліты-
чныя партыі Кітая»;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Рух 4 мая, 

Гаміньдан, Паўночны паход, Кі-
тайская Савецкая Рэспубліка, 
гохуа;

заданні па ацэнцы дзейнасці Ка-
мінтэрна, дзейнасці Чан Кайшы;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 18, 19. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленні 
«Бытапісец вёскі Лу 
Сінь», «Вялікі мастак 
кітайскага народа Ці 
Байшы»

57 Індыя 1 1. Выяўляць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Індыі ў міжва-

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;

§ 20. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
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енны перыяд; нацыянальна- 
вызваленчага руху ў Індыі.
2. Характарызаваць гандзізм.
3. Характарызаваць культуру 
і лад жыцця індусаў

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: амрытса-

рская бойня, гандзізм, сацьяграха, 
«саляны паход»;

заданні па ацэнцы палітыкі 
Англіі ў Індыі; дзейнасці Маха-
тмы Гандзі;

характарыстыка ідэалогіі га-
ндзізму, дзейнасці Індыйскага 
нацыянальнага кангрэса;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне асаблівасцей 
нацыянальна-вызваленчага руху 
ў Індыі;

пошук дадатковай інфармацыі

ваць паведамленне 
пра Рабіндраната Та-
гора

58 Японія 1 1. Выяўляць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Японіі ў між-
ваенны перыяд.
2. Характарызаваць ніпанізм 
і японскі мілітарызм.
3. Вызначаць прычыны фа-
шызацыі Японіі і яе агрэ-
сіўнай знешняй палітыкі 
ў 1930-я гг.

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

характарыстыка эканамічнага 
стану Японіі, яе палітычнай сіс-
тэмы; 

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: сэйюкай, 

мінсэйта, дзайбацу, сінтаізм;

§ 21. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхтаваць 
паведамленне пра 
класічныя японскія 
тэатры но і кабукі

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



2
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Характарызаваць культу-
ру Японіі

заданні па ацэнцы знешняй 
палітыкі Японіі; дзейнасці  Та-
нака Гііці; 

фармуляванне ўласнага пунк-
ту гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне ўзмацнення ўплы-
ву ваенных у пачатку 1930-х гг.; 
паражэння Японіі ў Другой су-
светнай вайне;

пошук дадатковай інфармацыі

59
60

Турцыя 2 1. Выяўляць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Турцыі.
2. Характарызаваць дзей-
насць К. Атацюрка, даваць 
ёй ацэнку.
3. Характарызаваць ідэало-
гію кемалізму

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: кемалісцкая 

рэвалюцыя, этатызм, кемалізм;
заданні па ацэнцы дзейнасці 

Мустафы Кемаля;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 22, с. 140—141; да-
паможнік для настаў-
нікаў: с. 147—148; 
дапаможнік для вуч-
няў: с. 133—144.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленне 
«Кемалісцкая рэва-
люцыя»

61 Іран 1 1. Вылучаць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Ірана.
2. Характарызаваць рэжым 
і палітыку Рэза-хана Пехле-
ві, даваць ёй ацэнку

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
заданні па ацэнцы дзейнасці 

Рэза-хана Пехлеві;

§ 22, с. 142. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамленне 
«Рэза-хан Пехлеві»
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фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

62 Афганістан 1 1. Вылучаць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця Афганістана.
2. Характарызаваць унутра-
ную і знешнюю палітыку 
младаафганцаў.
3. Тлумачыць прычыны 
і вынікі грамадзянскай вай-
ны ў Афганістане

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццем младааф-

ганцы;
характарыстыка рэформ, праве-

дзеных у 1920-х гг.;
заданні па ацэнцы палітыкі 

Вялікабрытаніі ў Афганістане; 
дзейнасці Аманула-хана;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 22, с. 142—143

63 Арабскія кра-
іны

1 1. Вылучаць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-эканамі-
чнага развіцця арабскіх краін.
2. Характарызаваць ідэало-
гію фараанізму, канцэпцыю  
Насаком.
3. Вызначыць уплыў ісламу 
на жыццё людзей.
4. Характарызаваць культу-
ру краін арабскага Усходу

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: фараанізм, 

Насаком, хадж, шарыят;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 22, с. 143—144.
Індывідуальнае (на 
выбар): падабраць фа-
кты з сучаснага жыцця 
аб праявах ісламскага 
рэфармізму і фунда-
менталізму
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64 Афрыка 
ў 1918—
1939 гг.

1 1. Характарызаваць палі-
тычную карту Афрыкі пас-
ля Першай сусветнай вайны.
2. Характарызаваць палі-
тычнае і сацыяльна-экана-
мічнае становішча афрыка-
нскіх краін.
3. Характарызаваць ідэало-
гію панафрыканізму.
4. Вылучаць асаблівасці  
нацыянальна-вызваленчага 
руху ў Афрыцы

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: панафрыка-

нізм, трайбалізм;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

Падрыхтаваць паве-
дамленне «Палітыка 
краін Захаду ў Афры-
цы пасля Першай су-
светнай вайны»

65 Краіны Ла-
цінскай Аме-
рыкі

1 1. Вылучаць асаблівасці палі-
тычнага і сацыяльна-экана-
мічнага развіцця краін Лаці-
нскай Амерыкі.
2. Тлумачыць прычыны 
ак тывізацыі рабочага, ся-
лянскага і студэнцкага рухаў; 
усталявання дыктатарскіх рэ-
жымаў.
3. Характарызаваць уплыў 
сусветнага эканамічнага кры-
зісу на развіццё краін Лаці-
нскай Амерыкі

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццем палітыка «до-

брага суседа»;
характарыстыка эканамічнага 

стану краін Лацінскай Амерыкі 
ў міжваенны перыяд;

заданні па ацэнцы палітыкі 
ЗША ў адносінах да краін Лаці-
нскай Амерыкі; дзейнасць І. Іры-
гоена, Ж. Вергаса, Л. Кардэнаса;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

§ 23; дапаможнік для 
настаўнікаў: с. 149—
151; дапаможнік для 
вучняў: с. 144—147.
Індывідуальнае (на 
выбар): падрыхта-
ваць паведамлен-
ні пра І. Ірыгоена, 
Ж. Вер гаса, Л. Кар-
дэ наса
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тлумачэнне прычын устанаў-
лення аўтарытарных рэжымаў 
у краінах Лацінскай Амерыкі;

пошук дадатковай інфармацыі

66
67

Практыкум па 
тэме «Краіны 
Усходу і Ла-
цінскай Аме-
рыкі ў 1918—
1939 гг.»

2 Адпрацоўваць уменні:
— працаваць з дакументамі, 
са статыстыкай;
— выказваць уласнае мерка-
ванне;
— весці дыскусію

Аналіз гістарычных дакументаў 
і статыстычных даных;

складанне схем;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне розных пунктаў 

гледжання

Падрыхтоўка да аба-
роны праектаў

68
69

Праектная 
дзейнасць па 
тэме «Краіны 
Усходу і Лаці-
нскай Амеры-
кі ў міжваен-
ны перыяд»

2 1. Самастойна здабываць 
веды.
2. Удасканальваць камуніка-
тыўныя ўменні.
3. Развіваць даследчыцкія 
ўменні (выяўленне прабле-
мы, збор інфармацыі, назі-
ранне, правядзенне экспе-
рыментаў, аналіз, пабудова 
гіпотэз, абагульненне).
4. Выкарыстоўваць наяўныя 
веды для рашэння пазнава-
льных і практычных задач.
5. Развіваць мысленне

Прадстаўленне вынікаў пра-
ектнай дзейнасці;

абмеркаванне праектаў;
ацэньванне вынікаў праектнай 

дзейнасці

Падрыхтоўка да аба-
гульнення па раздзе-
ле III

70 Абагульненне 
па раздзеле ІІІ 
«Краіны 

1 Замацаваць, сістэматызаваць, 
удакладніць і скарэкціраваць 
веды

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;

С. 151
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Усходу і Ла-
цінскай Аме-
рыкі ў 1918—
1939 гг.»

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

характарыстыка гістарычных 
з’яў і працэсаў;

рашэнне пазнавальных задач;
выкананне праблемных зада-

нняў;
праца з паняццямі;
ацэначныя заданні;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
параўнанне розных пунктаў 

гледжання і іх тлумачэнне; 
тлумачэнне фактаў; 
пошук дадатковай інфармацыі

71 Кантроль ве-
даў па раздзе-
ле ІІІ «Краіны 
Усходу і Ла-
цінскай Аме-
рыкі ў 1918—
1939 гг.»

1 Праверыць веды

Раздзел IV. ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА.  
ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА САВЕЦКАГА НАРОДА (15 г)

72
73

Пачатак Дру-
гой сусветнай 
вайны

2 1. Вызначаць прычыны па-
чатку Другой сусветнай вай-
ны, яе характар і асабліва-
сці.

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных табліц;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

§ 24. 
Індывідуальнае (на 
выбар): знайсці ма-
стацкія творы, што
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2. Апісваць падзеі пачатко-
вага перыяду вайны.
3. Тлумачыць узаемасувязь 
падзей, дзеянні палітычных 
улад у розных краінах

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: «бітва за 

Англію», Траісты пакт, план 
«Барбароса», бліцкрыг;

заданні па ацэнцы дзеянняў 
Германіі, СССР, дзейнасці У. Чэ-
рчыля, Ш. дэ Голя, іншых кіраўні-
коў еўрапейскіх дзяржаў у пача-
тковы перыяд Другой сусветнай 
вайны; 

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын ператва-
рэння вайны ў сусветную;

пошук дадатковай інфармацыі

адлюстроўваюць па-
дзеі пачатковага перы-
яду Другой сусвет най 
і Вялікай Айчыннай 
вайны

74 Пачатак Вялі-
кай Айчыннай 
вайны

1 1. Акрэсліваць значэнне 
ўступлення СССР у вайну 
з Германіяй; бітвы пад Ма-
сквой для разгрому фашы-
сцкай Германіі.
2. Тлумачыць прычыны су-
працоўніцтва паміж краіна-
мі Захаду і СССР.
3. Апісваць падзеі на са-
вецка-германскім фронце 
ў 1941 г. — летам 1942 г.

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: Дзяржаў-

ны Камітэт Абароны, Савет па 
эвакуацыі, Стаўка Галоўнага Ка-
мандавання, антыгітлераўская 
кааліцыя;

§ 25. 
Індывідуальнае (на 
выбар): скласці апа-
вяданне пра першыя 
дні вайны ад імя во-
іна Чырвонай Арміі; 
жыхара горада, які 
бамбілі ў першыя дні 
вайны
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тлумачэнне прычын паражэн-
ня Чырвонай Арміі ў пачатковы 
перыяд Вялікай Айчыннай вай-
ны; зрыву плана «маланкавай 
вайны»; падтрымкі СССР з боку 
Вялікабрытаніі і ЗША; уступлен-
ня ЗША ў вайну;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

75 Карэнны 
пералом у хо-
дзе Другой 
сусветнай 
вайны

1 1. Апісваць падзеі на саве-
цка-германскім фронце ле-
там 1942 — 1943 г.
2. Акрэсліваць значэнне па-
дзей на савецка-германскім 
фронце летам 1942 — 1943 г. 
для ходу Вялікай Айчыннай 
і Другой сусветнай войнаў.
3. Характарызаваць рашэнні 
Тэгеранскай канферэнцыі

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

складанне сінхранічнай таблі-
цы «Карэнны пералом у ходзе 
Вялікай Айчыннай і Другой су-
светнай войнаў»;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: карэнны 

пералом у вайне, Тэгеранская ка-
нферэнцыя;

заданні па ацэнцы значэння 
бітвы пад Сталінградам і бітвы 
на Курскай дузе; дзейнасці палі-

§ 26. 
Індывідуальнае (на 
выбар): высветліць, 
якія вуліцы населе-
нага пункта, дзе жы-
вуць вучні, названы 
ў гонар партызанаў 
і падпольшчыкаў
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тычнага і ваеннага кіраўніцтва 
СССР і яго саюзнікаў;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне розных поглядаў 
на далейшае вядзенне вайны ў кі-
раўніцтва СССР, ЗША і Вяліка-
брытаніі;

пошук дадатковай інфармацыі

76 Антыфашы-
сцкая барацьба 
на акупірава-
ных тэрыто-
рыях СССР 
і ў краінах 
Еўропы

1 1. Характарызаваць «новы 
парадак» фашыстаў на аку-
піраваных тэрыторыях; ар-
ганізацыю, формы і метады 
партызанскага і падпольнага 
руху.
2. Акрэсліваць значэнне 
партызанскага і падпольна-
га руху на акупіраваных тэ-
рыторыях.
3. Выявіць асаблівасці руху 
Супраціўлення на акупіра-
ваных тэрыторыях у краінах 
Заходняй Еўропы

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: калабара-

цыянізм, «новы парадак», канцэ-
нтрацыйны лагер, рух Супраціў-
лення, партызанскі рух, падполь-
ная барацьба, Цэнтральны штаб 
партызанскага руху;

заданні па ацэнцы дзейнасці 
партызанаў і падпольшчыкаў на 
акупіраванай тэрыторыі СССР; 
«новага парадку», уведзенага на 
захопленай тэрыторыі;

§ 27. 
Індывідуальнае (на 
выбар): высветліць 
імёны арганізатараў 
першых партызанскіх 
атрадаў на акупірава-
най тэрыторыі СССР, 
Беларусі і мясцовасці, 
дзе пражываюць вучні
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фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

77 Савецкі тыл 
у гады вайны

1 1. Характарызаваць стан 
эканомікі СССР у гады вай-
ны; узаемаадносіны дзяржа-
вы і царквы.
2. Апісваць жыццё людзей 
у савецкім тыле і блакадным 
Ленінградзе.
3. Акрэсліваць значэнне са-
вецкага тылу для разгрому 
нямецка-фашысцкіх захоп-
нікаў

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных, тво-
раў мастацтва;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: эвакуацыя, 

блакада, «Дарога жыцця»;
заданні па ацэнцы ўкладу саве-

цкіх работнікаў тылу ў разгром 
ворага; дзейнасці праваслаўнай 
царквы; абароны блакаднага Ле-
нінграда;

характарыстыка развіцця наву-
кі і тэхнікі ў гады вайны;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне змен ва ўзаема-
адносінах праваслаўнай царквы 
і савецкай улады ў гады вайны;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 28. 
Індывідуальнае (на 
выбар): падабраць 
мастацкія творы (лі-
таратура, жывапіс, 
скульптура, кіно), 
прысвечаныя Вялікай 
Айчыннай вайне
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78 Краіны Азіі, 
Афрыкі  
і Лацінскай 
Амерыкі  
ў гады Другой 
сусветнай 
вайны

1 1. Характарызаваць дзей-
насць Японіі ў краінах Паў-
днёва-Усходняй Азіі, даваць 
ёй ацэнку.
2. Вызначаць ступень удзе-
лу ў вайне краін Азіі, Афры-
кі і Лацінскай Амерыкі

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

рашэнне пазнавальных задач;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

79 Заключны 
этап Другой 
сусветнай 
вайны

1 1. Апісваць падзеі заключна-
га перыяду Другой сусветнай 
вайны.
2. Характарызаваць рашэн-
ні Крымскай і Патсдамскай 
канферэнцый

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: другі фронт, 

аперацыя «Оўэрлорд», Крымская 
канферэнцыя, Патсдамская ка-
нферэнцыя;

заданні па ацэнцы адкрыцця 
другога фронту;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне прычын затрымкі 
адкрыцця другога фронту саюзні-
камі СССР; уступлення СССР 
у вайну супраць Японіі;

пошук дадатковай інфармацыі

§ 29, 30, с. 193—200. 
Індывідуальнае (на 
выбар): напісаць эсэ 
на тэму «Вялікая Ай-
чынная або Другая 
сусветная?»
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80 Вынікі і ўрокі 
вайны

1 1. Падводзіць вынікі Другой 
сусветнай і Вялікай Айчын-
най войнаў.
2. Акрэсліваць значэнне пе-
рамогі над фашызмам

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

абмеркаванне па праблемным 
пытанні ўрока;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі: дэнацыфі-

кацыя, дэмакратызацыя, дэмі-
літарызацыя, Арганізацыя Аб’-
яднаных Нацый (ААН), Нюрнбе-
ргскі трыбунал;

заданні па ацэнцы ўкладу 
СССР і яго саюзнікаў у разгром 
фашызму;

фармуляванне ўласнага пункту 
гледжання і яго аргументацыя;

тлумачэнне стварэння ААН;
пошук дадатковай інфармацыі

§ 29, 30, с. 200—202.
Індывідуальнае (на 
выбар): напісаць эсэ 
на тэму «Вайна ў гі-
сторыі маёй сям’і»

81
82

Практыкум па 
тэме «Другая 
сусветная 
вайна. Вялі-
кая Айчынная 
вайна саве-
цкага народа»

2 Адпрацоўваць уменні:
— працаваць з дакументамі, 
са статыстыкай;
— выказваць уласнае мерка-
ванне;
— весці дыскусію

Аналіз гістарычных дакументаў 
і  статыстычных даных;

складанне схем;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
тлумачэнне розных пунктаў 

гледжання

Падрыхтоўка да аба-
роны праектаў

4
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

83
84

Праектная 
дзейнасць па 
тэме «Другая 
сусветная 
вайна. Вялі-
кая Айчынная 
вайна саве-
цкага народа»

2 1. Самастойна здабываць 
веды.
2. Удасканальваць камуніка-
тыўныя ўменні.
3. Развіваць даследчыцкія 
ўменні (выяўленне прабле-
мы, збор інфармацыі, назі-
ранне, правядзенне экспе-
рыментаў, аналіз, пабудова 
гіпотэз, абагульненне).
4. Выкарыстоўваць наяўныя 
веды для рашэння пазнава-
льных і практычных задач.
5. Развіваць мысленне

Прадстаўленне вынікаў пра-
ектнай дзейнасці;

абмеркаванне праектаў;
ацэньванне вынікаў праектнай 

дзейнасці

Падрыхтоўка да аба-
гульнення па раздзе-
ле  IV

85 Абагульненне 
па раздзеле IV 
«Другая су-
светная вайна. 
Вялікая Ай-
чынная вайна 
савецкага 
народа»

1 Замацаваць, сістэматыза-
ваць, удакладніць і скарэ-
кціраваць веды

Аналіз гістарычных дакуме-
нтаў, статыстычных даных;

праца з картаграфічным 
і ілюстрацыйным матэрыялам;

складанне абагульняльных та-
бліц «Другая сусветная вайна», 
«Міжнародныя канферэнцыі 
перыяду Другой сусветнай вай-
ны»;

рашэнне пазнавальных задач;
праца з паняццямі;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
пошук дадатковай інфармацыі

С. 203—204

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



4
1

Заканчэнне
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86 Кантроль ве-
даў па раздзе-
ле  IV «Другая 
сусветная 
вайна. Вялі-
кая Айчынная 
вайна саве-
цкага народа»

1 Праверыць веды

87 Выніковае 
абагульненне

1 Замацаваць, сістэматызаваць, 
удакладніць і скарэкціраваць 
веды

Аналіз гістарычных дакументаў;
праца з картаграфічным 

і ілюстрацыйным матэрыялам;
характарыстыка гістарычных 

з’яў і працэсаў;
рашэнне пазнавальных задач;
выкананне праблемных задан-

няў;
праца з паняццямі;
ацэначныя заданні;
фармуляванне ўласнага пункту 

гледжання і яго аргументацыя;
параўнанне розных пунктаў 

гледжання і іх тлумачэнне;
тлумачэнне фактаў;
пошук дадатковай інфармацыі

4
2

Гісторыя Беларусі: 1917—1945 гг.  
10 клас

(87 г)
1. Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі / Я. К. Новік ; метад. 

забеспячэнне В. В. Гінчук. — Мінск : Народная асвета, 2012 (далей — вучэбны дапаможнік).
2. Новик, Е. К. История Беларуси, 1917—1945 гг. : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования / Е. К. Но-

вик ; метод. обес печение В. В. Гинчук. — Минск : Народная асвета, 2012 (далей — вучэбны дапаможнік).
3. Гінчук, В. В. Гісторыя Беларусі ў 10 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. 

і рус. мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014.
4. Панов, С. В. Сборник практических заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «История Беларуси» за 

период обучения и воспитания на ІІІ ступени общего среднего образования : пособие для учащихся учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / С. В. Панов, Н. Н. Ганущенко, Л. А. Ярошевич. — Минск : Аверсэв, 2017.

5. Паноў, С. В. Зборнік практычных заданняў да выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» за перы-
яд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / С. В. Паноў, Н. М. Ганушчанка, Л. А. Ярашэвіч. — Мінск : Аверсэв, 2017.

6. История. 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова 
[и др.]. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.

7. Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі: 1917—1945 гг. 10 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі / 
С. В. Паноў. — Мінск : Аверсэв, 2017.

8. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 10 клас : хрэстаматыя : дапам. для вучняў / аўт.-склад. А. А. Каваленя [і інш.] ; метад. 
забеспячэнне С. А. Кудраўцава ; пад рэд. А. А. Кавалені. — Мінск, 2009 (далей — хрэстаматыя).

9. Гінчук, В. В. Гісторыя Беларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 кл. : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск, 2012.

10. Тугай, В. В. Атлас. История Беларуси, 1917—1945 гг. 10 класс / В. В. Тугай, В. М. Фомин. — Минск : Белкартография, 
2009—2014 (далей — атлас).

11. Тугай, У. В. Атлас. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 10 клас / У. В. Тугай, В. М. Фамін. — Мінск : Белкартаграфія, 2009 
(далей — атлас).

12. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) / пад рэд. А. А. Кавалені, М. С. Сташ-
кевіча. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009 (далей — дапаможнік).

13. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. А. А. Ковалени, 
Н. С. Сташ кевича. — Минск : Издательский центр БГУ, 2009 (далей — дапаможнік).

14. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : хрестоматия / сост. А. А. Ко-
валеня, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков ; науч. ред. А. А. Коваленя. — Минск : Белорусская наука, 2008.

15. Каваленя, А. А. Атлас. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) / А. А. Каваленя, 
М. Г. Жылін скі. — Мінск : Белкартаграфія, 2015 (далей — атлас 2).
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№ 
урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма і асноўныя  
пытанні ўрока

Коль
касць 
гадзін

Мэты вывучэння ўрока
Характарыстыка  
асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. КАСТРЫЧНIЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І САМАВЫЗНАЧЭННЕ БЕЛАРУСІ (20 г)

1 Становішча ў Бела ру-
сі напярэдадні каст-
рычніка 1917 г.
Палітычная і сацыя ль-
на- эканаміч ная сіту-
ацыя ў Бела русі і на 
За ходнім фрон це ле-
там — восен ню 1917 г.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя зместавыя лініі ву-
чэбнага прадмета «Гіс торыя Бе-
ларусі: 1917—1945 гг.»;
—  а з н а ч э н н і  п а н я ц ц я ў : 
аўтаномія ,  бальшавізацыя 
Саветаў.
Вучні павінны разумець, што:
— гісторыя Беларусі 1917—
1945 гг. — неад’емная частка са-
вецкай гісторыі;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусі ў гэты перыяд абу моў-
лены такімі падзеямі, як Каст-
рычніцкая рэвалюцыя і ўва хо-
д жанне БССР у склад СССР.
Вучні павінны ўмець:
— арганізаваць сваю работу з ву-
чэбным дапаможнікам «Гісторыя 
Беларусі: 1917—1945 гг.»;
— вызначаць асаблівасці сацы-
яльна-эканамічнага і палітычнага 
становішча Беларусі летам — во-
сенню 1917 г.;

Работа па складанні 
тэзіснага плана «Са-
цы яльна-эка на міч ная 
і палітычная сіту ацыя 
ў Беларусі летам — во-
сенню 1917 г.».
Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны дапа-
можнік, с. 6): характа-
рыстыка геапа літычнага 
ста новіш ча Беларусі  
ў 1915—1917 гг.
Работа з паняццямі:  
аў та номія, бальша віза-
цыя Саветаў.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 10): вы-
значэнне пунктаў пра-
грамы бальшавікоў, якія 
адпавядалі гіста рыч на-
му моманту і інта рэ сам 
насельніцтва

§ 1, пытанні і за-
д а н  н і ;  с к л а с  ц і 
лагіч ную схему 
(табліцу) «Пе  рад-
умовы Каст рыч-
ніцкай рэва лю цыі 
ў Беларусі»;
запоўніць пер шую 
калонку таб лі цы 
«Кас т рыч ніц кая 
рэ ва люцыя» (таб лі- 
 ца 1 да ўрока 3)

4
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

— устанаўліваць і тлумачыць 
пры чынна-выніковыя сувязі па-
між гістарычнымі фактамі: Пер-
шая сусветная вайна — Лю таў-
ская рэвалюцыя 1917 г. у Расіі —  
палітыка Часовага ўрада — ста- 
новішча Бела ру сі восенню 1917 г. —  
баль ша візацыя Саветаў — Кас трыч-
ніцкая рэвалюцыя;
— выкарыстоўваць гістарычную 
карту для характарыстыкі геа па-
літычнага становішча Беларусі 
ў 1915—1917 гг.

2 Праектная дзейнасць 
па тэме «Каст рыч нiц-
кая рэвалюцыя i са-
мавызначэнне Бе ла-
русi». Пад рых тоў чы 
этап

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры 
выз начэнні яго праблематыкі, 
пастаноўцы мэ таў, зборы і апра-
цоўцы ма тэрыялаў, прадстаўленні 
вынікаў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзей насці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, паста ноў-
цы мэтаў, пла на ван ні эта-
паў праекта.
Прыкладныя тэмы:
«Роля асобы ў гісторыі»; 
«Гісторыя Каст рыч ніц-
кай рэвалюцыі 1917 г.  
у асобах і назвах вуліц»;
«Рудабельская рэс пуб-
ліка»;
«Наш край у гады поль-
ска-савецкай вайны»;
«Вынікі Рыжскага міру 
і гісторыя маёй сям’і»;

§ 1, пытанні і за-
дан ні. 
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па -
ве дамленні аб дзей-
 насці А. Мяс ніко ва, 
К. Ландэра, М. Ра-
газінскага ў Бе-
ла русі (памятка 3 
у вучэбным да па-
можніку, с. 170—
171);
— напісаць гіс та-
рыч нае сачыненне 
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«Слуцкае паўстанне: 
пунк ты гледжання»; 
«Стварэнне ССРБ: пла-
ны, мары, рэалізацыя»

па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне» (с. 9)

3
4

Падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі ў Беларусі.
1. Пераход улады ў ру-
кі Саветаў у Бе ла русі 
і на Заходнім фрон це.
2. Ліквідацыя Стаўкі 
Вярхоўнага Га лоўна-
ка мандуючага ў Ма гі-
лёве. 
3. Фарміраванне і дзей-
насць Абласнога вы ка-
наўчага камітэта За-
ходняй вобласці і фрон-
ту (Аблвыканкамза ха).
4. Дзейнасць Савета 
На родных Камісараў 
(С Н К )  З а  х о д н я й 
воб ласці і фронту. 
А. Мяснікоў, К. Лан-
дэр.
5. Першыя пераў тва-
рэн ні ў грамадска-па-
літычнай і сацы яль на-
экана мічнай сфе рах.
6. Палітыка «ваенна га 
камунізму» і асаблі -

2 Вучні павінны ведаць:
—  а с н о ў н ы я  п а д з е і 
Кастрычніцкай рэвалюцыі на 
тэрыторыі Беларусі;
— асаблівасці ўстанаўлення са-
вецкай улады ў Беларусі і на За-
ходнім фронце;
— органы савецкай улады ў Бе-
ларусі і на Заходнім фронце, 
ство раныя пасля Кастрычніцкай 
рэ валюцыі;
— прозвішчы кіраўнікоў органаў 
савецкай улады, створаных на 
тэрыторыі Беларусі: К. Ландэр, 
А. Мяснікоў, М. Рагазінскі;
— першыя пераўтварэнні баль-
шавікоў у грамадска-палітычнай 
і сацыяльна-эканамічнай сферах;
— азначэнне паняцця нацыяна-
лізацыя;
— прычыны, мэты і мерапрыем-
ст вы палітыкі «ваеннага ка му-
нізму», асаблівасці яе правядзен-
ня ў Бе ларусі.
Вучні павінны ўмець:
— рабіць паведамленне па гіс та-
рычнай тэме;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 13): 1) харак-
тарыстыка геапа лі тычна-
га ста новіш ча Бе ларусі  
ў час Каст рыч ніцкай рэ-
ва лю цыі 1917 г.;
2) якія асаблівасці Каст-
рычніцкай рэвалюцыі 
1917 г. у Беларусі можна 
«прачытаць» на карце? 
Запаўненне табліцы 
«Каст рычніцкая рэва-
люцыя ў Расіі і Бе ла-
русі». 
Работа з паняццем на-
цы яналізацыя. Вызна-
чэнне адрозненняў па-
між паняццямі са цы-
ялізацыя зямлі і на цы-
яналізацыя зям лі.
Паведамленні вучняў 
па тэмах:
«Падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі 1917 г. у Бе -

§ 2, пытанні і за-
дан ні.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ве дамленне «Палі-
тыка герман скіх 
акупан таў на тэры-
торыі Беларусі  
ў сфе ры культуры»; 
— да ўро ка «Наш 
край» пад рыхта-
ваць па ведамлен-
ні «Уста наўленне 
са вец кай улады 
ў краі», «Ушанаван-
не па мяці людзей, 
якія ўстанаўлівалі 
са вецкую ўладу 
ў краі»
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вас ці яе правядзення ў 
Бе ларусі

— выкарыстоўваць гістарычную 
карту для характарыстыкі падзей 
Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. 
на тэрыторыі Беларусі;
— характарызаваць дзейнасць Са-
вета Народных Камісараў Заход-
няй вобласці і фронту;
— даваць ацэнку дзейнасці палі-
тычных асоб Беларусі 

ларусі і на Заходнім 
фронце»;
«Дзейнасць А. Мяс ні-
кова, К. Ландэра ў Бе-
ларусі».
Работа з гістарычным 
дакументам: 1) тлума-
чэнне прычын пазіцыі 
СНК Заходняй вобласці 
і фронту ў адносінах да 
Усебеларускага з’езда 
(хрэстаматыя, с. 22);  
2) вызначэнне прычыны 
пазіцыі складальнікаў 
дадзенага харчовага дэ-
крэта, якая паўплывала 
на яго прыняцце (вучэб-
ны дапаможнік, с. 17)

5 Беларусь ва ўмовах 
германскай акупацыі.
1. Наступленне войск 
кайзераўскай Германіі 
і захоп Мінска. 
2. Брэсцкі мір.
3. Устанаўленне гер-
ман скага акупацыйна-
га рэжыму.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дзень 
нараджэння Чырвонай Арміі 
(23 лютага 1918 г.), заключэн-
не Брэсцкага мірнага дагавора 
(3 сакавіка 1918 г.);
— азначэнні паняццяў: Брэсцкі 
мір, «Рудабельская рэспубліка»;
— прычыны, умовы, наступствы

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да-
па можнік, с. 19; атлас, 
с. 2): 1) вызначэнне пры-
чын, умоў і наступстваў 
Брэсцкага мірнага да-
гавора;
2) характарыстыка геа-
палітычнага ста но віш -

§ 3, пытанні і за-
данні; заданне руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне».
Індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўро ка «Наш 
край» падрыхтаваць 
па ве дамленне аб 
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4. Супраціўленне на-
сель ніцтва Беларусі 
аку пантам.
5. Вызваленне Бела-
русі

заключэння Брэсцкага мірнага 
дагавора;
— формы барацьбы насельніцтва 
супраць германскіх акупантаў.
Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць гістарычную 
карту як крыніцу інфармацыі аб 
падзеях, якія папярэднічалі за-
ключэнню Брэсцкага мірнага да-
гавора;
— характарызаваць германскі 
акупацыйны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі

ча Беларусі пасля пад-
пісання Брэсцкага мір-
нага дагавора.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
да паможнік, с. 21): ха-
рак тарыстыка герман-
скага акупацыйнага 
рэжыму на тэрыторыі 
Бе ларусі.
Работа па складанні ла-
гічнай схемы «Беларусь 
ва ўмовах германскай 
акупацыі»

падзеях на тэ ры-
торыі вашага краю 
ў час германскай 
аку пацыі

6
7

Спробы дзяржаўнага 
самавызначэння Бе-
ла русі пасля Каст-
рыч ніцкай рэ валюцыі.
1. Беларускі на цы-
яналь ны рух і яго ас-
ноўныя палітычныя 
нап рамкі.
2.  Усебеларускі з’езд 
і яго рашэнні. Абвя-
шчэнне Беларускай 
На роднай Рэспублікі 
(БНР).
3. Дзейнасць Ра ды 
БНР і яе ўза ема ад но -

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: 
I Усебеларускі з’езд; абвяшчэнне 
БНР; абвяшчэнне незалежнасці 
БНР;
— рашэнні I Усебеларускага з’езда 
і прычыны яго роспуску СНК За-
ходняй вобласці і фронту;
— напрамкі ў беларускім нацыя-
нальным руху ў канцы 1917 г.
Вучні павінны ўмець:
— рабіць паведамленне па гіс та-
рычнай тэме;
— праводзіць аналіз гістарычных 
крыніц;

Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 4): ха-
рактарыстыка значэн ня 
ўтварэння ЛітбелССР. 
Работа з гістарычным да-
кументам: 1) характарыс-
тыка становішча Белару-
сі паводле пастановы 
аб межах ад 31 снежня  
1918 г. (хрэстаматыя, 
с. 36—37); 2) вызначэнне 
рашэнняў, прынятых на 
I Усебеларускім з’ездзе 
(вучэбны да па можнік, 
с. 32); 3) вызначэнне 

§ 4, 5, заданне 7 
(за паўненне па-
раў  нальнай таб лі-
цы «Фар мі ра ван-
не тэры то рыі Бе-
ла русі»); заданне 
рубрыкі «Ва ша мер-
каванне».
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці З. Жы лу но-
віча

4
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сіны з гер манскай ва-
ен най ад мініс трацыяй. 
4. Абвяшчэнне Савец-
кай Сацыялістычнай 
Рэс публікі Беларусі 
(ССРБ). 
5. Першы Усе бела рус-
кі з’езд Саветаў і яго 
рашэнні.
6. Канстытуцыя ССРБ 
1919 г.
7. Утварэнне Са цы я-
ліс тычнай Савецкай 
Рэс публікі Літвы і Бе-
ла русі (Літбел)

— даваць ацэнку дзейнасці па лі-
тычных асоб Беларусі;
— суадносіць гістарычную па-
дзею з грамадска-гістарычным 
пра цэсам (аб якім грамадска-гіс-
тарычным працэсе сведчыла аб-
вяшчэнне Беларускай Народнай 
Рэспублікі і яе незалежнасці);
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы);
— раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж пачаткам 
польска-савецкай вайны і абвя-
шчэннем Літбел

формы дзяржаўнага бу-
давання Беларусі (хрэ-
стаматыя, с. 37—40); 
4) характарыстыка гіс-
та рычнага дакумента 
(памятка 10 у вучэбным 
дапаможніку, с. 172).
Работа па складанні 
ла гічнай схемы «Абвя-
шчэнне БНР»

8 Польска-савецкая 
вай на 1919—1920 гг.
1. Наступленне польс-
кіх войск на тэрыто-
рыю Беларусі.
2. Ваенныя дзеянні 
на польс ка-савецкім 
фрон це. 
3. Разгортванне парты-
занскага руху. 
4. Беларуская Камуніс-
тычная арганізацыя

1 Вучні павінны ведаць:
— ход ваенных дзеянняў на тэ ры-
торыі Беларусі падчас польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг.;
— вынікі польскага наступлення 
на беларускія землі ў 1919 г.;
— формы барацьбы беларускага 
народа з польскімі інтэрвентамі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць падзеі поль-
ска-савецкай вайны ў 1919 г. пры 
дапамозе гістарычнай карты;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 35; атлас, с. 5): 
характарыстыка ходу  
і вы нікаў польскага на-
ступлення на беларускія 
землі ў 1919 г.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 37) і ма-
тэрыялам рубрыкі «Гэ та 
цікава» (с. 37): выз на-

§ 6; напісаць эсэ па 
пытанні з рубрыкі 
«Ваша меркаванне».
Індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўро ка «Наш 
край» падрыхтаваць 
па ве дамленне «Наш 
край у 1919—1920 гг.»
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— характарызаваць польскі аку-
пацыйны рэжым на тэрыторыі 
Бе ларусі;
— характарызаваць пазіцыю дзе-
ячаў Рады БНР па нацыяналь-
ным пытанні ў гады польскай 
акупацыі;
— суадносіць падзеі польска-са-
вецкай вайны і замежнай ваен-
най інтэрвенцыі супраць Савец-
кай Расіі

чэнне форм бараць бы 
беларускага народа суп-
раць польскіх аку пан таў.
Работа з тэкстам вучэб-
нага дапаможніка: па бу-
даваць ментальную кар-
ту «Польска-савецкая 
вайна 1919—1920 гг.»

9
10

Другое абвяшчэн не 
Савецкай Са цыяліс-
тычнай Рэспублікі 
Бе ларусі і заканчэн-
не польска-савецкай 
вайны.
1. Спроба рэалізацыі 
ідэі сусветнай прале-
тарскай рэвалюцыі.
2.  Вызваленне войс-
ка мі Чырвонай Арміі 
тэ ры торыі Беларусі.
3. Абвяшчэнне Дэк ла-
рацыі аб не за лежнасці 
ССРБ 31 ліпеня 1920 г. 
4. Чарговае наступ-
лен не польскіх войск 
у Беларусі. 

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дру-
гое абвяшчэнне ССРБ; заключэн-
не Рыжскага мірнага дагавора;
— вынікі Рыжскага мірнага да-
гаво ра для Беларусі;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі ў жніўні 1920 г. пад 
Варшавай;
— вынікі Грамадзянскай вайны 
і ваеннай інтэрвенцыі для Бе ла-
русі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць ход і вынікі 
польс ка-савецкай вайны ў 1920 г., 
геапалітычнае становішча Бе-
лару сі ў 1921 г. з дапамогай гіс-
та рычнай карты;

Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
можнік, с. 35): характа-
рыстыка ходу і вынікаў 
польска-савецкай вайны 
ў 1920 г.; характарысты-
ка геапа літычнага ста но-
вішча Беларусі ў 1921 г.
Самастойная работа вуч-
няў з тэкстам ву чэб нага 
дапаможніка (с. 40): ха-
рактарыстыка ўмоў Рыж-
скага мірнага да гавора.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 41—42).
Самастойная работа: 
за паў ненне табліцы «Тэ-

§ 7, пытанні і за-
данні; запоўніць 
п а  р а ў  н а л ь  н у ю 
табліцу «Брэсцкі 
і Рыжскі мір ныя 
дагаворы» па сама-
стойна вызначаных 
прыкметах;
заданне рубрыкі 
«Ва ша меркаван-
не»;
падрыхтавацца да 
выступленняў па 
тэ мах (тэмы пры-
кладныя):
«Наш край у час 
германскай аку па-
цыі»;

5
0
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5. Рыжскі мір ны дага-
вор і яго вынікі для Бе-
ларусі

— суадносіць працэс фармі ра-
вання тэрыторыі Беларусі з умо-
вамі падпісання Рыжскага мір-
нага дагавора;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (Брэсцкі і Рыжскі мірныя 
дагаворы);
— тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
працэсамі ці падзеямі (пачатак 
польска-савецкай вайны — абвя-
шчэнне Літбел — другое абвяш-
чэнне ССРБ)

рытарыяльныя змены 
ССРБ (1919—1939 гг.)»

«Устанаўленне 
савец кай улады 
ў краі»; 
«Наш край у 1919—
1920 гг.»

11
12

Наш край 2 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры вы-
з начэнні яго праблематыкі, па-
станоўцы мэтаў, зборы і апра цоў-
цы ма тэрыялаў, прадстаўленні 
вы нікаў; 
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах

Паведамленні вучняў па 
тэмах (тэмы прыклад-
ныя):
«Наш край у час герман-
скай акупацыі»;
«Устанаўленне савецкай 
улады ў краі»;
«Наш край у 1919—
1920 гг.»

§ 1—7
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13
14

Практыкум па тэме 
«Кастрычніцкая рэва-
люцыя і самавызна-
чэнне Беларусі»

2 Вучні павінны ўмець:
– параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
– канкрэтызаваць гістарычныя 
паняцці, тэарэтычныя вывады  
з дапамогай факталагічнага ма-
тэрыялу;
– характарызаваць геапалітычнае 
становішча з апорай на гіс та рыч-
ную карту як крыніцу ведаў;
– праводзіць комплексны аналіз 
гістарычных крыніц і рэкан-
струяваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзельнікаў;
– абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне

Самастойная работа з гі-
старычнымі да ку мен та мі 
(хрэстаматыя, с. 16—58; 
пытанні і за данні да да-
кументаў раз дзела І, 
с. 59—60).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—
1921 гг., з дапамогай гіс-
тарычнай карты (вучэб-
ныя насценныя карты):
«Лютаўская і Кастрыч-
ніцкая рэвалюцыі на тэ-
рыторыі Беларусі»;
«Барацьба супраць 
ваен най інтэрвенцыі 
на тэ рыторыі Беларусі 
(1918—1921 гг.)»

§ 1—7; падрыхтоўка 
да ўрока абагуль-
нення

15 Абагульненне па раз-
дзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі  
ў 1917—1921 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусi ў вывучаемы перыяд.

Работа з заданнямі да 
ўро ка абагульнення па 
раз дзеле І (вучэбны да-
па можнік, с. 43—45)

Падрыхтоўка да 
кан тролю ведаў па 
раздзеле І

5
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Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі паміж гіс тарыч нымі 
фактамі

16 Кантроль ведаў па раз-
дзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1921 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусi ў вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні ко-
выя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле І.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле І

Падрыхтоўка да 
аба   роны вучнёўскіх 
пра ектаў
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17
18
19
20

Праектная дзейнасць 
па тэме «Каст рыч нiц-
кая рэвалюцыя i са-
мавызначэнне Бе ла-
русi».
Абарона вуч нёў скіх 
праектаў

4 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

Абарона вучнёўскіх 
пра ек таў (працяг аба-
роны праектаў ад 7 да 
20 хві лін па папярэднім 
узгадненні настаўніка  
і вучняў)

Раздзел II. БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ СТАНАЎЛЕННЯ САВЕЦКАГА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА 
ГРАМАДСТВА. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ (32 г)

21 Становішча Беларусі 
ў міжваенны перыяд. 
1. Асаблівасці палі-
тыч най сітуацыі ў Бе-
ла русі ў міжваенны 
пе рыяд.
2. Развіццё БССР у га-
ды сацыялістычнай рэ-
канструкцыі народнай 
гаспадаркі і культур-
най рэвалюцыі

1 Вучні павінны ведаць: 
— асноўныя кірункі мадэрнізацыі 
беларускага грамадства ў 1920—
1930-я гг.
Вучні павінны ўмець:
— выказваць свае меркаванні па 
пы танні аб эфектыўнасці выка-
рыс таных сродкаў мадэрнізацыі

Самастойная работа з ву-
чэбным дапаможнікам 
(с. 46—48): 1) складан не 
тэ зіснага плана «Асаб лі-
васці палі тыч ный сі ту-
ацыі ў Беларусі ў між-
ваенны перыяд»; 2) скла-
данне ментальнай кар ты 
«Развіццё БССР у га-
ды сацыялістычнай рэ-
канструкцыі народнай 
гаспадаркі»

§ 8, пытанні 3, 4
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22 Праектная дзейнасць 
па тэме «Бела русь ва 
ўмовах ста наў лен ня 
савецкага са цыя ліс-
тычнага гра мад ства. 
Заходняя Беларусь 
пад уладай Поль-
шчы». Пад рых тоў чы 
этап

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры вы-
з начэнні яго праблематыкі, па-
станоўцы мэтаў, зборы і апра-
цоў цы матэрыялаў, прадстаўленні 
вы нікаў;
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

Работа па вызначэнні 
праблематыкі, па ста-
ноў цы мэтаў, планаванні 
эта паў праекта.
Прыкладныя тэмы:
«Роля асобы ў гісторыі»;
«Палітыка беларусіза-
цыі: вынікі і ўрокі»;
«Калектывізацыя: тра-
гедыя і здабыткі»;
«Наш край у гады ін ду-
ст рыялізацыі»;
«Гісторыя маёй сям’і 
(між ваенны перыяд)»

§ 8, пытанні 3, 4; за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне»

23 БССР у гады новай 
эканамічнай палітыкі. 
1. Сацыяльна-эка на-
мічнае становішча Бе-
ларусі.
2. Аднаўленне народ-
най гаспадаркі.
3. Пераход да но вай 
эка намічнай палітыкі. 
4. Погляды Д. Пры-
ш чэпава на шляхі пе-
раўтварэнняў у вёсцы. 
5. Уплыў нэпа на раз-
віццё сельскай гас па -

1 Вучні павінны ведаць:
— дату ўвядзення новай эка на-
мічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя пе-
радумовы ўвядзення новай эка-
намічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя мэ-
ты новай эканамічнай палітыкі;
— мерапрыемствы новай эка на-
мічнай палітыкі;
— вынікі новай эканамічнай палі-
тыкі ў Беларусі;
— азначэнні паняццяў: новая 
эканамічная палітыка, «пры -

Работа з паняццямі: 
но вая эканамічная па-
лі тыка (нэп), «пры шчэ-
паўшчына», харчпада-
так.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
да паможнік, с. 55): вы-
значэнне адрозненняў 
харчпадатку ад харч-
раз вёрсткі.
Работа ў групах па за-
паў ненні па раў нальнай 
табліцы «Сацыяльна-

§ 9; заданне руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне»; адлюстра-
ваць у выглядзе 
гра фічнага матэры-
ялу (табліцы або 
схе мы) асноўныя 
нап рамкі новай 
эка намічнай па лі-
тыкі ў Беларусі.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
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даркі, пра мыс ло вас ці, 
транспарту

шчэпаўшчына», харчпадатак.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць палітыку «ваен-
нага камунізму» і новую экана-
мічную палітыку па самастойна 
вызначаных крытэрыях;
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі фактамі: увядзенне но вай 
эканамічнай палітыкі і ад наў-
ленне народнай гаспадаркі;
— характарызаваць значэнне 
но вай эканамічнай палітыкі; 
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (аб якім грамадска-гіста-
рыч ным працэсе сведчыла ўвя-
дзенне харчпадатку замест харч-
развёрсткі)

эканамічная палітыка» 
(прыкметы для па раў-
нання вучні вызнача-
юць самастойна).
Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 8): 
вызначэнне ўплыву 
н э п а  н а  р а з в і ц ц ё 
прамысловасці.
Самастойная работа 
па параўнанні палітыкі 
«ва еннага камунізму» 
і нэпа (прыкметы для 
параўнання вучні вы-
значаюць самастойна)

дзей насці А. Чарвя-
кова;
— да ўрока «Наш 
край» пад рых таваць 
па ве дамленне аб 
эка на мічным раз віц-
ці краю ў гады но вай 
эканамічнай па лі-
тыкі

24
25

Грамадска-палі тыч-
нае жыццё БССР 
у 1920-я гг.
1. Д э м а к р а т ы з а ц ы я 
гра мадска-па лі тыч на га 
жыцця. Роля КП(б)Б 
і Саветаў ра бо чых, ся-
лянскіх і чыр во на ар -
мей скіх дэ пу татаў у па-
лі тыч най сіс тэме. 
Ка муністычны саюз

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэндэнцыі грамад-
ска-палітычнага жыцця БССР 
у 1920-я гг.;
— даты гістарычных падзей: 
IV Усе беларускі з’езд Саветаў; 
ут  ва рэнне СССР; узбуйненні тэ-
ры торыі БССР; прыняцце другой 
Кан стытуцыі БССР;
— азначэнні паняццяў: план аў та-
намізацыі; аўтаномія, федэра цыя;

Работа з паняццямі: ле-
нінскі план аб’яднання 
са вецкіх рэспублік, ста-
лін скі план аб’яд нання 
са вецкіх рэспублік, фе-
дэрацыя, аўтаномія.
Паведамленне вучняў 
аб А. Чарвякове.
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
мож нік, с. 59): 1) харак -

§ 10, заданні 6, 8. 
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленне пра 
дзей насць У. Ігна-
тоў скага;
— напісаць эсэ па 
пытанні з рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (с. 61)
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мо ладзі Беларусі.
2. Удзел БССР ва ўт ва - 
 рэнні Саюза Са вец-
кіх Са цыяліс тыч ных 
Рэспублік. А. Чар вя-
коў. Значэнне ўт ва-
рэн ня СССР для Бе-
ларусі.
3. Узбуйненне тэры-
то рыі БССР у 1924 
і 1926 гг. Канстытуцыя 
БССР 1927 г.

— сутнасць ленінскага і ста лін-
скага планаў аб’яднання савецкіх 
рэспублік;
— рашэнні IV Усебеларускага 
з’езда Саветаў;
— чым абумоўлена неабходнасць 
прыняцця новай Канстытуцыі 
БССР у 1927 г., яе новыя па ла-
жэнні.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне для 
БССР уваходжання яе ў склад 
СССР;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
та рычнай асобы;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы) па прапанаваных 
ці самастойна вызначаных прык-
метах

тарыстыка тэрытары-
яльных змен БССР;  
2) ха рактарыстыка сацы-
яль на- эканамічнага ста -
новішча Беларусі ў вы -
ніку ўзбуйнення тэ ры-
торыі.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 61): вы-
кананне задання 5 (с. 60).
Самастойная рабо-
та па складанні параў-
на льнай табліцы «Ле-
нінскі і ста лінскі пла-
ны нацыянальна-дзяр-
жаўнага ўлад ка ван ня 
савецкіх рэс пуб лік» 
(прыкметы для па раў-
нання вучні вызначаюць 
самастойна)

26
27

Палітыка белару сіза-
цыі.
1. Беларусізацыя як 
сас таўная частка са-
вецкай нацыянальнай 
палітыкі.

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя мерапрыемствы і вы-
нікі палітыкі беларусізацыі;
— даты гістарычных падзей: ства-
рэнне Інбелкульта; правядзенне 
палітыкі беларусізацыі;

Работа з паняццямі: бе-
ла ру сізацыя, карэ ніза-
цыя.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка

§ 11, заданне 4; 
на аснове матэ-
рыялу вучэбнага 
дапаможніка, хрэс-
таматыі і дадат-
ковай літаратуры
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2. Напрамкі нацыя-
нальнай палітыкі 
КП(б)Б. 
3. Асноўныя мерапры-
емствы, супярэчнасці 
і вынікі беларусізацыі.
4. Карэнізацыя.
5. Інстытут белару-
скай культуры. У. Іг на-
тоўскі. 
6. Вынікі і значэнне 
палітыкі бе лару сі за цыі

— азначэнні паняццяў: бе лару сі-
зацыя, карэнізацыя.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць вывад: «Палітыка 
беларусізацыі — састаўная част-
ка савецкай нацыянальнай па-
літыкі»;
— характарызаваць значэнне па-
літыкі беларусізацыі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы) па прапанаваных 
ці самастойна вызначаных прык-
метах (палітыку беларусізацыі 
і паланізацыі)

(с. 63—65) па складанні 
лагічнай схемы «Мера-
прыемствы палітыкі бе-
ларусізацыі».
Работа з гістарычным 
да кументам: вызна чэн-
не асноўных мера пры-
емстваў палітыкі бела-
русізацыі, дасягненняў 
і недахопаў у яе пра-
вядзенні, ролі Інбел-
куль та ў рэалізацыі 
да дзенай палітыкі (да-
кумент 19, хрэстаматыя, 
с. 86—88; пытанні да да-
кумента, с. 124).
Работа па складанні ла-
гічнай схемы «Палітыка 
беларусізацыі: супя рэч-
насці і вынікі».
Паведамленне вучняў 
аб У. Ігнатоўскім

скласці графік (ды-
яграму) «Узровень 
валодання белару-
скай мовай сярод 
служачых у перы-
яд ажыццяўлення 
палітыкі бела русі-
зацыі».
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб дзей-
насці бе ла рус кіх 
вучоных У. Пі чэты,
М. Шчакаціхіна;
— напісаць гіс та рыч-
нае сачыненне (эсэ) 
па пытанні з рубрыкі 
«Ваша мер каванне» 
(с. 66)

28 Правядзенне індуст-
ры ялізацыі ў БССР.
1. Пераход да плана-
вай дзяржаўнай эка-
но мікі.
2. Прычыны і асаблі-
васці індустрыя ліза-
цыі ў БССР.
3. Формы працоўнай

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: пача-
так індустрыялізацыі; даваенныя 
пяцігодкі; 
— азначэнні паняццяў: індуст ры-
ялізацыя, пяцігодка;
— прычыны, мэты, сродкі, асаб-
лівасці, вынікі правядзення ін-
дуст рыялізацыі ў БССР.

Работа з паняццем ін-
дус т рыялізацыя.
Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 9): ха-
рактарыстыка прамыс-
ловага развіцця БССР.
Работа з дыяграмамі 
і графікамі: пры дапамо-
зе ведаў па сусветнай

§ 13, заданні 6, 7.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць эсэ па 
пытанні з руб рыкі 
«Ваша меркаванне» 
(с. 76);
— да ўрока «Наш 
край» падрыхтаваць
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актыўнасці рабочага 
кла са і іх уплыў на раз-
віццё эканомікі.
4. Вынікі індуст ры ялі-
зацыі ў рэспубліцы

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне правядзення індуст ры-
ялізацыі ў БССР;
— разумець, чым індуст ры ялі-
зацыя ў СССР і БССР ад роз ні-
валася ад прамысловай рэ ва лю-
цыі ў краінах Захаду;
— суадносіць працэс ажыц цяў-
лення індустрыялізацыі ў БССР 
з правядзеннем палітыкі ін дуст-
рыялізацыі ў СССР

гіс торыі складанне 
дыяг ра мы аб структу-
ры эка но мікі БССР 
і СССР у 1930-я гг.; 
пабудова гра фіка, які 
адлюстроўвае дынаміку 
прамысловага росту 
БССР.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка 
(с. 73—75): складанне 
таб лі цы па вызначэнні 
асаб лівасцей і выні каў 
пра вядзення індуст ры-
ялі зацыі ў БССР

 паведамленне «Пра-
мысловае развіц-
цё краю ў 1928—
1941 гг.»

29
30

Калектывізацыя сель-
скай гаспадаркі ў БССР.
1. Прычыны і асаб лі-
васці правядзення ка-
лек тывізацыі ў БССР.
2. Пераход да суцэль-
най калектывізацыі 
сельс кай гаспадаркі 
і фар сіраванне яе тэм-
паў

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: за-
ц вярджэнне курсу на ка лек ты-
візацыю сельскай гас па даркі; па-
чатак суцэльнай ка лекты візацыі;
— азначэнне паняцця калек ты-
візацыя;
— прычыны, мэты, вынікі правя-
дзення калектывізацыі ў БССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне калектывізацыі сель-
скай гаспадаркі ў БССР;

Работа з паняццем ка-
лек тывізацыя.
Работа па складанні 
таб ліцы  «Прычыны, 
асаб лівасці і вынікі ка-
лек ты візацыі ў БССР» 
(с. 76—79).
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэб ны 
дапаможнік, с. 80—83;
хрэс таматыя, с. 94—107, 
дакументы 24—31, пы-
танні да да ку ментаў,

§ 14, заданне 4;
запоўніць па раў-
наль ную табліцу 
«Са цыяльна-эка-
на мічная палітыка 
ў БССР у 1920—
1930-я гг.».
Індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць гіс та -
рычнае сачынен-
не (эсэ) па пытанні  
з руб рыкі «Ваша
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— характарызаваць памылкі, якія 
былі дапушчаны пры правядзенні 
калектывізацыі;
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі: су цэль ная калектывіза-
цыя сельскай гаспадаркі — пра-
вядзенне ін дуст рыялізацыі

с. 124): ана ліз гіс та рыч-
нага дакумента. 
Самастойная работа 
па скла данні плана для 
выз начэння прычынна-
выніковых сувязяў па-
між гістарычнымі фак-
тамі: суцэльная калек-
ты візацыя сельскай гас-
падаркі — правядзенне 
ін дустрыялізацыі

мер каванне» (с. 80);
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб жыц-
цядзейнасці М. Га-
ладзеда, М. Гі калы;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб правядзенні ка-
лектывізацыі ў краі

31
32

Грамадска-палі тыч-
нае жыццё ў кан цы  
1920-х — 1930-я гг.
1. Роля КП(б)Б і Са-
ветаў у грамадска-па-
літычным жыцці рэс-
публікі.
2. Фармiраванне са-
вец кай грамадска-
палі тыч най сістэмы.
3. Дзейнасць М. Га ла-
дзеда, М. Гікалы. 
4. Палітычныя рэп рэ сіі.
5. Нацыянал-дэмакра-
тызм.
6. Канстытуцыя БССР 
1937 г. 
7. Канфесійная па лі-
ты ка савецкай улады

2 Вучні павінны ведаць:
— дату прыняцця трэцяй Кан сты-
туцыі БССР;
— органы заканадаўчай, выка-
наўчай і судовай улады ў БССР 
у 1930-я гг.;
— прозвішчы кіраўнікоў органаў са-
вецкай улады ў БССР у 1930-я гг.: 
М. Галадзед, М. Гікала, А. Чар вякоў;
— азначэнні паняццяў: нацыянал-
дэмакратызм, палітычныя рэп-
рэсіі;
— асноўныя палажэнні Канс ты-
туцыі БССР 1937 г.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычную 
сістэму беларускага грамадства 
ў 1930-я гг.; ролю грамадскіх ар-
ганізацый у БССР у 1930-я гг.;

Работа з паняццем на-
цыянал-дэмакратызм.
Работа ў групах: скла-
данне тэзіснага плана 
ад казу на пытанне «Ас-
ноў ныя тэндэнцыі гра-
мадска-палітычнага жыц-
ця БССР у 1930-я гг.».
Самастойная рабо та з ву-
чэбным дапа мож нікам па 
пытанні 5 (с. 86): «Кан-
стытуцыя БССР 1937 г.» 
(с. 85), гіс тарычны даку-
мент (с. 87).
Паведамленні вучняў 
аб жыццядзейнасці 
М. Гі калы, М. Галадзеда.
Работа з гістарычным 
дакументам: вызначэнне

§ 15, заданне 4.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць эсэ 
па заданні рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (вучэбны дапа-
можнік, с. 86);
— падрыхтаваць па-
ве дамленні (прэ зен-
тацыі) аб дзей насці 
М. Шча ка ці хіна, 
Я. Купалы, Я. Кола-
са, З. Жы лу новіча, 
М. Гарэц кага, А. Ку-
ляшова, Ю. Тарыча 
і інш. (магчыма 
выка рыс танне вэб-
сэр ві саў)
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— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы

асноўных ідэй нацыя-
нал-дэмакратызму (хрэ-
стаматыя, с. 83—84). 
Работа з гістарычным 
дакументам: характары-
стыка рэлігійнага ста-
новішча ў рэспубліцы 
(хрэс таматыя, с. 78—83)

33
34

Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры ў БССР 
у 1920-я гг.
1.  Станаўленне сіс тэ-
мы адукацыі ў БССР. 
У. Пічэта. 
2. Даследаванні бела-
рускага этнасу, яго гіс-
торыі і культуры.
3. Дзейнасць М. Шча-
каціхіна.
4. Літаратурная твор-
часць Я. Купа лы, Я. Ко-
ласа, З. Жылу новіча, 
М. Гарэцкага.
5. Пачатак твор чага 
шля ху А. Куляшова.
6. Станаўленне бела-
рускага савецкага тэа-
тра. Я. Міровіч, У. Га-
лубок.

2 Вучні павінны ведаць:
— дату завяршэння пераходу да 
ўсеагульнага абавязковага пачат-
ковага навучання ў БССР;
— асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў у БССР у 1920-я гг.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сістэму аду-
кацыі ў 1919 г. — 1920-я гг.;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы;
— рыхтаваць паведамленні аб гіс-
тарычных асобах;
— характарызаваць вынiкi да-
сле даванняў беларускага этнасу, 
гiсторыi i культуры;
— вызначаць асноўныя рысы 
развiцця беларускага кiно;
— характарызаваць лiтаратурную 
дзейнасць беларускiх паэтаў 
i пiсь меннiкаў;

Самастойная работа 
з ву чэбным да па мож-
нікам па складанні тэ-
зіснага плана «Да сяг-
ненні ў развіцці аду кацыі 
ў БССР у 1920-я гг.».
Самастойная работа па 
складанні табліцы «Раз-
віццё навукі ў 1919 г. — 
1920-я гг.».
Паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб дзей-
насці М. Шчакаціхіна, 
Я. Купалы, Я. Коласа, 
З. Жылуновіча, М. Га-
рэцкага, А. Куляшова, 
Ю. Та рыча і інш.

§ 12; пераўтварыць 
у табліцу дадзеныя 
аб дзеячах культу-
ры ў 1920-я гг. па 
накірунках іх дзей-
насці.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб на-
вуковай дзейнасці  
О. Шміта, А. Чы-
жэў скага;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта ваць 
паведамлен не аб 
развіцці аду кацыі, 
культу ры ў краі 
ў 1920-я гг.
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7. Зараджэнне белару-
скага кіно. Ю. Та рыч. 
8. Выяўленчае мас-
тацт ва. М. Шагал, 
М. Фі ліповіч, В. Волкаў

— вызначаць накiрункi дзейнасцi 
беларускiх мастакоў

35
36

Адукацыя і наву-
ка ў канцы 1920-х — 
1930-я гг. 
1. Змены ў сістэме аду-
кацыі.
2. Развіццё навукі. Бе-
ларуская акадэмія на-
вук.
3. Навукоўцы — ура - 
д жэн цы Беларусі: дас-
ледаванні О. Шмі та, 
ад крыцці А. Чыжэў-
скага

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы вучоных 1930-х гг. — 
ураджэнцаў Беларусі;
— змены ў сістэме адукацыі 
БССР у 1930-я гг.;
— асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў у БССР у 1930-я гг.; 
— азначэнне паняцця культурная 
рэвалюцыя.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сацыяльна-
культурную палітыку савецкай 
ула ды ў БССР у 1920—1930-я гг.; 
вынікі дзейнасці дзеячаў навукі;
— рыхтаваць паведамленні аб гіс-
тарычных асобах

Самастойная работа  
з ву чэбным да па мож ні-
кам па складанні ла гіч-
най схемы «Да сяг ненні 
ў развіцці адукацыі і на-
вукі ў БССР у 1920—
1930-я гг.».
Самастойная работа 
(па групах) па складан ні 
тэзіснага плана для ад-
казу на пытанні руб рыкі 
«Ваша меркаванне» 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 91).
Паведамленні вуч няў 
аб навуковай дзей нас ці 
О. Шміта, А. Чы жэў-
скага

§ 16, заданне 4.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб развіцці аду-
кацыі ў краі ў 1920— 
1930-я гг.;
— падрыхтаваць 
прэ  зентацыю «Да-
сяг ненні бе ла рус-
кага вы яўлен ча га 
мастацтва, архітэк-
ту ры і  скульп-
туры ў 1930-я 
гг.» (магчы ма вы-
карыстанне вэб- 
сэрвісаў)

37
38

Развіццё літаратуры 
і мастацтва ў канцы 
1920-х — 1930-я гг.
1. Зацвярджэнне ў лі-
таратуры і мастацтве

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці бе-
ларускіх пісьменнікаў, мастакоў, 
скульптараў, архітэктараў, кіне-
матаграфістаў у 1920—1930-я гг.;

Самастойная работа 
вучняў з вучэбным да-
паможнікам (с. 92—93, 
95—96): «Тэат раль нае 
і музычнае мастацтва»,

§ 17, заданне 5; за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне» 
(с. 96).
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сацыялістычнага рэа-
лізму.
2. Творчасць бе ларус-
кіх пісьменнікаў.
3. Беларускае тэат-
раль нае і музычнае 
мас тацтва.
4. Архітэктура і скульп-
тура.
5. Выяўленчае мас-
тацтва

— прозвішчы беларускіх пісь-
мен нікаў, мастакоў, скульп тараў, 
архітэктараў, творчая дзейнасць 
якіх адносіцца да 1920—1930-х гг.
Вучні павінны ўмець:
— прыводзіць прыклады літа ра-
турных твораў, твораў беларускіх 
мастакоў, архітэктараў, скульп-
тараў, кінематаграфістаў 1920—
1930-х гг.;
— характарызаваць вынікі твор-
часці дзеячаў культуры;
— характарызаваць ролю куль-
туры ў беларускім грамадстве 
ў 1920—1930-я гг.

«Беларускі кінема то-
граф».
Прэзентацыя асноўных 
дасягненняў беларуска-
га выяўленчага мастацт-
ва, архітэктуры і скуль-
птуры ў 1920—1930-я гг.
Абмеркаванне пытання 
«Як у літаратуры, мас-
тацтве 1920—1930-х гг. 
ад люстроўвалася са-
цыя лістычная рэча іс-
насць?».
Аналіз літаратурнага 
твора, твора выяў лен-
чага мастацтва, архі-
тэк туры, скульптуры 
1920—1930-х гг.

Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні па тэ ме 
« А д л ю с т р а в а н -
не жыцця белару-
скага грамадства 
ў творах літаратуры 
і мастацтва ў 1920—
1930-я гг. (на пры-
кладзе твора)»;
— падрыхтаваць па- 
 ведамленні аб дзей-
насці І. Ла гіно ві ча,  
В. Харужай, С. Пры -
тыцкага, Б. Та раш-
кевіча;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб развіцці культу-
ры ў краі ў 1920—
1930-я гг.

39
40

Заходняя Беларусь 
пад уладай Польшчы. 
1. Палітычныя і са цы-
яльна-эка на мічныя 
ўмо вы жыцця белару-
скага насельніцтва.

2 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: асаднікі, 
крэсы ўсходнія, палітыка са-
нацыі, парцэляцыя, камасацыя, 
пацыфікацыя, дэфензіва;
— формы нацыянальна-вызва-

Работа з паняццямі: 
асад нікі, крэсы ўсходнія, 
па літыка санацыі, пар-
цэ ляцыя, камасацыя, па-
цыфікацыя, дэфензіва.
Работа ў групах: скла-

§ 18, заданне 5.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні-прэ зен-
тацыі аб твор часці 
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2. Асноўныя напрамкі 
нацыянальна-вызва-
ленчага руху ў Заход-
няй Беларусі. 
3. Дзейнасць палі тыч-
ных партый і ар га ні-
за цый. I. Лагіновіч. 
В. Харужая.
4. Беларуская ся лян-
ска- работніцкая гра-
мада. Б. Тарашкевіч.
5. Канфесійнае стано-
вішча

ленчай барацьбы ў Заходняй 
Беларусі;
— прыклады выступленняў рабо-
чых і сялян Заходняй Беларусі 
супраць прыгнёту;
— назвы палітычных партый 
і арганізацый, якія дзейнічалі  
ў Заходняй Беларусі, іх мэты;
— прозвішчы палітычных дзеячаў, 
якія ўзначальвалі нацыяналь-
на-вызваленчую барацьбу ў За-
ходняй Беларусі: Б. Тарашкевіч, 
В. Харужая, С. Прытыцкі, І. Ла-
гіновіч;
— даты гістарычных фактаў: дзей-
насць КПЗБ, дзейнасць БСРГ, 
дзяржаўны пераварот у Поль-
шчы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычнае 
і сацыяльна-эканамічнае ста но-
вішча Заходняй Беларусі пад 
уладай Польшчы;
— параўноўваць гістарычныя 
з’явы і працэсы (сацыяльна-
эканамічнае развіццё Савецкай 
Беларусі і Заходняй Беларусі пад 
уладай Польшчы);

данне лагічнай схемы 
«Формы нацыянальна-
выз валенчай барацьбы 
ў За ходняй Беларусі».
Паведамленні вучняў 
аб жыццядзейнасці 
І. Ла гі новіча, В. Хару-
жай, С. Прытыцкага, 
Б. Та раш кевіча.
Самастойная работа па 
параўнанні гістарычных 
падзей (працэсаў) па пра-
панаваных ці сама стой - 
на вызначаных прык-
метах: сацыяльна-эка-
намічнае развіццё Са-
вецкай Беларусі і анек-
сіраванай Польшчай За-
ходняй Беларусі.
Работа па выкананні 
задання  з  рубрыкі 
«Ваша меркаванне» (с. 
101)

дзеячаў куль ту-
ры Заходняй Бе-
ла ру сі: М. Танк, 
П. Пест рак, П. Сер-
гіевіч, Я. Драз довіч, 
Р. Шыр ма, М. За-
бэй  да-Суміцкі
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— раскрываць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж па лі тыкай 
Польшчы ў «крэсах ус ход ніх» 
і разгортваннем нацыянальна-вы-
зваленчай барацьбы ў За ходняй 
Беларусі;
— характарызаваць становішча 
пра васлаўнай царквы і ката ліц-
кага касцёла ў Заходняй Беларусі

41
42

Стан культуры ў За-
ходняй Беларусі. 
1. Адукацыя. Тавары-
ства беларускай шко-
лы (ТБШ). 
2. Літаратура: П. Пе-
страк, М. Танк. 
3. Жывапіс: Я. Драз-
довіч, П. Сергіевіч. 
4. Музычнае мастацтва: 
Р. Шырма, М. За бэйда-
Суміцкі

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці 
пісьменнікаў, мастакоў Заходняй 
Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— прозвішчы пісьменнікаў, 
мас такоў Заходняй Беларусі: 
М. Танк, П. Пестрак, П. Сергіевіч, 
Я. Драздовіч, Р. Шырма, М. За-
бэйда-Суміцкі;
— кірункі дзейнасці ТБШ;
— даты дзейнасці ТБШ (1921—
1937 гг.).
 Вучні павінны ўмець: 
— характарызаваць нацы-
я н а л ь н у ю  і  к а н ф е с і й н у ю 
палітыку польскага ўрада на 
заходнебеларускіх землях;
— характарызаваць ролю і вынікі 
дзейнасці гістарычных асоб

Самастойная работа па 
складанні табліцы «Раз-
віццё адукацыі ў Заход-
няй Беларусі ў 1921—
1939 гг.».
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
да паможнік, с. 106—107): 
якія прынцыпы нацыя-
нальнай і канфесійнай 
па літыкі дэклараваліся 
Рыжскім мірным дагаво-
рам?
Паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб твор-
часці М. Танка, П. Пе-
страка, П. Сергіевіча, 
Я. Драз довіча, Р. Шыр-
мы, М. Забэйды-Су міц-
кага

§ 19, заданне 1.
Індывідуальнае
(гру павое) (на вы-
бар):
— сістэматызацыя 
ін фармацыі аб раз-
віц ці краю ў 1921—
1939 гг. (заданні на 
с. 107 вучэбнага да-
паможніка)
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43
44

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія ад-
бы валіся на тэрыторыі краю ў 
1921—1939 гг.;
— асаблівасці развіцця краю 
ў 1921—1939 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1921—1939 гг. фактамі з гісторыі 
роднага краю;
— рабіць высновы аб фактарах, 
якія абу мовілі асаблівасці развіцця 
краю ў вывучаемы перыяд;
—  працаваць з рознымі крыніцамі 
ін фармацыі (матэрыялы кра я-
знаўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка «Памяць», 
дадатковая літаратура)

Прадстаўленне вучнямі 
інфармацыі аб развіцці 
краю ў 1921—1939 гг., 
падрыхтаванай у ходзе 
вы вучэння раздзелаў 
I і II

§ 8—19; заданні на 
с. 108—110

45
46

Практыкум па тэме 
«Беларусь ва ўмовах 
станаўлення савецка-
га сацыялістычнага 
грамадства. Заходняя 
Бе ларусь пад уладай 
Польшчы»

2 Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
— канкрэтызаваць гістарычныя 
па няцці, тэарэтычныя высновы 
з да памогай факталагічнага матэ-
рыялу;

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, пытанні і заданні да 
дакументаў раздзела ІІ; 
с. 59—60).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
ад бываліся на тэ ры то-

§ 8—19
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— характарызаваць геапалітычнае 
становішча з апорай на гіс та рыч-
ную карту як крыніцу ведаў;
— праводзіць комплексны аналіз 
гістарычных крыніц і рэканст-
ру яваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзель нікаў;
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— характарызаваць матывы і вы-
нікі дзейнасці гістарычных асоб  
і творчасці дзеячаў культуры

рыі Беларусі ў 1921—
1939 гг., з дапамогай 
гістарычнай карты (ву-
чэбныя насценныя кар-
ты)

47
48

Абагульненне па раз-
дзеле ІІ

2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1921—1939 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

Работа з заданнямі да 
ўрока абагульнення па 
раз дзеле II (вучэбны да-
па можнік, с. 108—110)

Падрыхтоўка да
кантролю ведаў па 
раздзеле II
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49 Кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІ

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі  
ў 1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.; 
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1921—1939 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле ІІ.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле ІІ

Падрыхтоўка да
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў

50
51
52

П р а е к т н а я  д з е й -
насць па тэме «Бела-
русь ва ўмовах ста-
наў лен ня савецкага 
сацыялістычнага гра-
мадст ва. Заходняя 
Беларусь пад уладай 
Польшчы».
Абарона вучнёў скіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дам ленняў, анатацый, рэзюмэ, рэ-
цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
са чыненняў (эсэ); праектаў аб гіс-
тарычных працэсах (падзеях) і асо-
бах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

Абарона вучнёўскіх 
пра ектаў
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Раздзел III. БССР У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ I ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАЎ (35 г)

53 Беларусь у гады ваен-
ных выпрабаванняў.
1. Пачатак Другой 
сусветнай вайны.
2. Асноўныя этапы 
Вя лікай Айчыннай 
вай ны савецкага наро-
да супраць нацысцкай 
Германіі і характар 
вай ны

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
чатак Другой сусветнай вайны; 
асноўныя этапы Вялікай Айчын-
най вайны;
— азначэнне паняцця Вялікая  
Айчынная вайна.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі: палітыка «прымірэння» 
з агрэсарам — заключэнне пакта 
Молатава — Рыбентропа — пача-
так Другой сусветнай вайны;
— вызначаць характар Вялікай 
Айчыннай вайны савецкага на-
рода

Самастойная работа 
з матэрыялам да па мож-
ні ка: складанне ла гічнай 
схе мы «Мэты фа шысц-
кай Германіі ў вай не су-
праць Савецкага Саюза».
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны да па-
мож нік, с. 119): характа-
рыстыка геапалітычнага 
становішча Беларусі во-
сенню 1939 г.
Работа па складанні 
храналагічнай табліцы 
ці «стужкі часу» «Эта-
пы Вя лікай Айчыннай 
вайны».
Работа па вызначэнні 
пры чынна-выніковых 
су вязяў паміж па лі ты-
кай «пры мірэння» з агрэ-
сарам, заключэннем пак-
та Молатава — Рыбен-
тропа і пачаткам Другой 
су светнай вайны

§ 20.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— на пісаць гіс та рыч-
нае сачыненне (эсэ) 
па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мер-
каванне» (вучэбны 
дапаможнiк, с. 115)

54 Праектная дзейнасць 
па тэме «БССР у гады 
Другой сусветнай 
і Вя лі кай Айчын най

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, паста-

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, паста-
ноў цы мэтаў, планаванні 
эта паў праекта.

§ 20
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войнаў». Пад рых тоў-
чы этап

ноўцы мэтаў, зборы і апрацоўцы 
ма тэрыялаў, прадстаўленні вы-
ні каў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

Прыкладныя тэмы*:
«Роля асобы ў гісторыі»; 
«Уз’яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР на 
фоне еўрапейскай геа-
па літыкі»;
«Лёсы, абпаленыя вай-
ной...»;
«Дзеці вайны»;
«Беларуская эміграцыя 
ў 1917—1945 гг.»;
«Віртуальны музей “Па-
мяць пра вайну”»

55
56

Пачатак Другой сус-
ветнай вайны. Уз’яд-
нанне Заходняй Бе ла-
русі з БССР. 
1. Паход Чырвонай 
Арміі ў Заходнюю Бе-
ларусь.
2. Стварэнне органаў 
са вецкай улады ў За-
ходняй Беларусі.
3. Рашэнні Народнага 
сходу. 
4. Гаспадарчыя і куль-

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
ход Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; падпісанне Дагавора аб 
дружбе і граніцы; Народны сход 
у Беластоку;
— рашэнні Народнага сходу ў Бе-
ластоку.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць эканамічныя, 
палітычныя, культурныя пе раўт-
варэнні ў Заходняй Беларусі пас-
ля аб’яднання з БССР;

Работа па складанні 
лагічнай схемы «Уз’яд-
нанне Заходняй Белару-
сі з БССР».
Самастойная работа 
вучняў з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка 
(с. 118—122), заданнямі 
3, 4 (с. 121).
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
можнік, с. 119): характа-
рыстыка тэрытарыяль - 

§ 21, заданні 5—7; 
запоўніць параў-
нальную табліцу 
«Ка лектывізацыя 
ў БССР і Заходняй 
Бе ларусі» з вызна-
чэннем агульнага  
і асаблівага.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб аба-
рончых баях на тэ -

* Для вызначэння тэм праек таў можна таксама выкарыстаць за данні рубрыкі «Ствараем летапіс вайны» у да па мож ніку «Вялікая 
Айчынная вай на савецкага народа (у кан тэксце Другой сусветнай вайны)».
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турныя пераўтварэнні 
ў Заходняй Беларусі 
пасля  аб ’яднання 
з БССР.
5. Гістарычнае значэн-
не ўз’яднання белару-
скага народа

— раскрываць прычынна-вы ні-
ко вую сувязь паміж пачаткам 
Дру гой сусветнай вайны і пахо-
дам Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; 
— даваць ацэнку гістарычнаму 
факту: уз’яднанне беларускага 
народа ў складзе БССР;
— суадносіць працэс уз’яднання 
Заходняй Беларусі з БССР і фар-
міраванне знешнепалітычнай сі-
туацыі ў Еўропе;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (правядзенне Народнага схо-
ду Заходняй Беларусі)

ных змен БССР у верас-
ні — лістападзе 1939 г.
Работа па аналізе ста-
т ы с т ы ч н ы х  д а н ы х 
(хрэс таматыя, с. 185—
187): складанне дыягра-
мы і вызначэнне коль-
касцi насельніцтва, якая 
ўдзельнічала ў выбарах 
у Народны сход, ахарак-
тарызаваць выбары.
Работа з гістарычным 
дакументам (хрэстама-
тыя, дакументы 9—12; 
с. 187—192; пытанні на 
с. 82).
Работа з гістарычным 
да кументам  (дапа-
можнік, с. 47—48): харак-
тарыстыка ўзброеных 
сіл на тэрыторыі Бе ла-
русі

рыторыі Беларусі 
ле там 1941 г.;
— напісаць эсэ на 
тэму «Па дзеі верас-
ня 1939 г. вачыма 
жыхара Заходняй 
Беларусі»;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб падзеях, якія 
адбываліся на тэ ры-
торыі краю ў 1939—
1941 гг.

57 Пачатак Вялікай Ай-
чыннай вайны. 
1. Мэты фашысцкай 
Гер маніі супраць Са-
вецкага Саюза. «План 
Барбароса». 

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: 
пачатак Вялікай Айчыннай 
вайны; танкавая бітва пад Лепе-
лем; першае выкарыстанне рэ-
актыўных мінамётаў; акупацыя

Работа з гістарычнай 
картай (дапаможнік, 
с. 53; атлас 2, с. 14) і гіс-
тарычным дакументам 
(дапаможнік, с. 63—64): 
1) характарыстыка ста -

§ 4, заданне 6 (дапа-
можнік, с. 63);
заданне з рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (вучэбны да па-
можнік, с. 126).
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2. Суадносіны ўзбро-
е ных сіл Германіі 
і СССР.
3. Нападзенне Гер ма-
ніі на СССР.
4. Дзейнасць савец ка-
га кіраўніцтва па ар-
ганізацыі абароны 
кра іны.
5. Эвакуацыя

Беларусі германскімі войскамі;
— мэты Германіі ў вайне супраць 
СССР;
— азначэнні паняццяў: мабі лі-
зацыя, эвакуацыя, народнае апал-
чэнне, акупацыя;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі летам 1941 г.
Вучні павінны ўмець:
— даваць агульную ацэнку «пла-
ну Барбароса»;
— прыводзіць прыклады гераізму 
савецкіх людзей падчас абароны 
Беларусі ад германскіх за хоп ні-
каў летам 1941 г.

новішча Беларусі ў пер-
шапачатковы перыяд 
Вялікай Айчыннай вай-
ны; 2) характарысты ка 
«плана Барбароса».
Работа па аналізе ста-
тыстычных даных (да-
паможнік, с. 54 — таб-
ліца): вызначэнне бая-
здольнасці Заходняй 
асобай акругі і групы 
армій «Цэнтр»; складан-
не дыяграмы.
Самастойная работа 
па скла данні тэзісаў 
мерапрыемстваў па 
арганізацыі абароны 
кра іны з тэкстам да па-
мож ніка (с. 58—62) і гіс-
тарычнымі да ку мен тамі 
(с. 64—66).
Работа з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, дакумент 27; с. 218— 
219): характары стыка 
мер савецка га кі ра ў-
ніцтва па ар га нізацыі 
абароны кра іны.

Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб ге-
раічным суп ра ціў-
ленні воінаў Чыр-
вонай Арміі ў па-
чатку вайны; 
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб падзеях на тэ-
ры торыі краю ле-
там 1941 г.; прэзен-
тацыю «Пом нікі  
ў гонар абаронцаў
Айчыны на тэры то-
рыі краю»
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Паведамленні вучняў 
па тэме «Абарончыя баі 
на тэ ры торыі Беларусі 
летам 1941 г.».
Складанне хра на ла гіч-
най табліцы «Абарон-
чыя баі на тэрыторыі 
Бе ларусі летам 1941 г.»

58
59

Абарончыя баі ў Бе-
ла русі.
1. Гераізм, самаахвяр-
насць і трагедыя аба-
ронцаў.
2. Зрыў планаў «ма-
ланкавай вайны».
3. Прычыны няўдач 
войск Чырвонай Арміі 
летам 1941 г.

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: баёў 
пад Мінскам, абароны Магілёва, 
Віцебска, Гомеля;
— прозвішчы людзей, якія аба-
ранялі Беларусь летам 1941 г.: 
Д. Паўлаў, М. Гастэла, І. Русіянаў, 
І. Флёраў, М. Раманаў і інш.;
— асноўныя ваенныя падзеі, якія 
адбываліся на тэрыторыі БССР 
летам 1941 г., і іх вынікі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць на гістарычнай 
кар це месцы абарончых баёў на 
тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.;
— тлумачыць прычыны адступ-
лення войск Чырвонай Арміі  
ў першапачатковы перыяд вайны

Паведамленні вучняў 
аб гераічным суп раціў-
ленні воінаў Чырвонай 
Арміі ў пачатку вайны. 
Самастойная работа па 
скла данні календара па - 
дзей «Абарончыя баі 
ў Бе ларусі».
Работа з гістарычнай 
кар тай: характарыс-
ты ка абарончых баёў 
на тэ рыторыі Беларусі 
летам 1941 г. (атлас 2, 
с. 15—16; дапаможнік, 
с. 68).
Работа з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, дакументы 29—30; 
с. 221—222): характа-
рыстыка становішча 
на беларускіх землях 
у першыя дні вайны

§ 5 (дапаможнік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па -
ведамленне аб ге-
раічным суп ра ціў-
ленні воінаў Чыр-
вонай Арміі ў па-
чатку вайны;
— пры дапамозе 
вэб-сэрвiсаў ства-
рыць «стужку ча-
су» «Абарончыя баі 
ў Беларусі»
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60
61

Германскі акупацый-
ны рэжым на тэры то-
рыі Беларусі.
1. Насаджэнне «нова-
га парадку». 
2. Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны па-
дзел акупіраванай тэ-
ры торыі БССР.
3. Палітыка генацыду 
насельніцтва Беларусі. 
4. Беларускія остар-
бай тары. Калаба ра цы-
янізм

2 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: план 
«Ост», генацыд, остарбайтары, 
ка лабарацыянізм;
— сутнасць плана «Ост»;
— калабарацыянісцкія арга ні-
зацыі, якія дзейнічалі на аку пі-
раванай тэрыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць «новы пара-
дак» (германскі акупацыйны 
рэ жым) на тэрыторыі Бе ла ру сі; 
дзейнасць беларускіх ка ла ба-
рантаў, палітыку генацыду

Самастойная рабо та  
з матэрыялам дапа мож-
ніка (с. 86—89) па скла-
данні схемы «Ваенна-
адміністрацыйны па-
дзел акупіраванай тэры-
торыі Беларусі».
Складанне тэзіснага 
плана адказу на пытан-
не: «Германскі акупа-
цыйны рэжым на тэ ры-
торыі Беларусі».
Работа з паняццямі: 
план «Ост», генацыд, ка-
лабарацыянізм, остар-
байтары.
Работа з гістарычным  
дакументам (дапа мож-
нік, с. 94—96): харак-
тарыстыка акупацый-
нага рэжыму з ацэнкай 
дзейнасці акупантаў.
Работа з гістарычным 
дакументам (па групах): 
група 1 (дапаможнік, § 7 
і дакументы на с. 105—
106): даказаць, што гена-
цыд — гэта планамерная 
і мэтанакіраваная з’ява,
якая была сутнасцю фа-
шысцкай ідэалогіі і па-
літыкі;

§ 6, 7 (дапа мож-
нік); заданне 4 пас-
ля § 23 (вучэбны 
дапаможнік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленні аб 
бая вой дзейнасці 
лю дзей, партрэты 
якіх змешчаны на 
ста ронках вучэбна-
га дапаможніка 
(с. 135—140);
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць гіс тарычную 
давед ку аб вашым 
населеным пунк це 
ў гады вайны; па-
ведамленне аб «но -
вым парадку», ус та-
ноўленым гер ман-
скімі аку пантамі на 
тэры то рыі краю
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група 2 (дапаможнік, 
с. 93—94): ахарактары-
заваць метады фашысц-
кага кіраўніцтва: 1) па 
ўсталяванні «новага па-
радку» на акупіраваных 
тэрыторыях; 2) па зменах 
у адукацыі і культуры

62
63

Разгортванне бараць-
бы супраць акупантаў. 
1. Роля КП(б)Б у ар-
ганізацыі барацьбы
на родных мас з аку-
пан тамі.
2. Стварэнне першых 
партызанскіх атрадаў. 
В. Корж, Ф. Паўлоўскі, 
Ц. Бумажкоў, М. Шмы-
роў.
3. Падпольныя анты-
фашысцкія арга ні-
зацыі.
4. Супраціўленне мір-
нага насельніцтва аку-
пацыйнаму рэжыму. 
5. Інтэрнацыянальны 
ха рактар барацьбы 
з за хопнікамі на аку-
пі раванай тэ ры торыі 
Беларусі

2 Вучні павінны ведаць:
— формы барацьбы беларускага 
народа супраць германскіх аку-
пантаў;
— прозвішчы кіраўнікоў пар ты-
занскіх атрадаў і падпольных 
груп на тэрыторыі Беларусі;
— азначэнне паняцця Суражскія 
«вароты».
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць ролю КП(б)Б  
у арганізацыі барацьбы з гер-
манскімі акупантамі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб

Работа з гістарычнымі 
да кументамі 1, 2 (вучэб-
ны дапаможнік, с. 141; 
дапаможнік, с. 120) па вы-
значэнні задач, якія ста-
віліся перад пар ты за намі.
Работа з паняццем Су-
ра жскія «вароты».
Паведамленні вучняў 
аб дзеячах партызан-
скага і падпольнага руху 
ў Беларусі.
Самастойная работа па 
складанні тэзіснага пла-
на (схемы) адказу на 
пытанне «Роля КП(б)Б 
у арганізацыі барацьбы 
з гітлераўцамі на аку пі-
раванай тэрыторыі Бе-
ларусі».
Работа па складанні 
ла гічнай схемы «Ар га-
нізацыя пар ты зан скіх 
фар міра ванняў»

§ 24, заданні 7, 8.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці П. Па на ма-
рэнкі, П. Ка лі ніна;
—  д а  ў р о к а 
«Наш край» пад-
рыхтаваць па ве-
дамленні аб дзей-
насці  партызан 
і падпольшчыкаў 
на тэрыторыі краю
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64
65

Пашырэнне партызан-
скай барацьбы су-
праць акупантаў.
1. Стварэнне Цэнт-
раль нага штаба пар-
т ы  з а н с к а г а  р у х у 
(ЦШПР) і Беларуска-
га штаба партызанска-
га руху (БШПР).
2. Баявая дзейнасць 
пар тызанскіх фармі ра-
ванняў. Партызанскія 
зоны.
3. «Рэйкавая вайна».
4. Дзейнасць Ар міі 
Кра ёвай

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы кіраўнікоў ЦШПР 
і БШПР (П. Панамарэнка, П. Ка-
лінін);
— азначэнні паняццяў: парты-
занскі рух, партызанская зона, 
«рэйкавая вайна», падпольная 
барацьба, Армія Краёва;
— этапы «рэйкавай вайны»;
— асаблівасці антыфашысцкай 
барацьбы на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне пар-
тызанскага і падпольнага руху 
ў Беларусі; барацьбу супраць ня-
мецка-фашысцкіх акупантаў на 
тэ рыторыі Беларусі

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 143; атлас 2, 
с. 30): вызначэнне но-
вых элементаў парты-
занскай барацьбы бела-
рускага народа, пра якія 
«сведчыць» гістарычная 
карта.
Паведамленні вучняў 
аб дзейнасці П. Пана-
марэнкі і П. Калініна.
Работа з матэрыялам 
рубрыкі «Гэта цікава» 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 148—149).
Работа з паняццямі: 
партызанскі рух, пар-
тызанская зона, «рэйка-
вая вайна», падпольная 
барацьба.
Самастойная рабо-
та па складанні схе-
мы «Арганізацыйная 
структура партызан-
скага руху» на аснове 
матэрыялу дапаможніка 
(с. 108—114).

§ 25; § 8 (дапа мож-
нік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
— выканаць задан-
не «Склада ем ле-
тапіс вайны» (да-
паможнік, с. 119);
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб ба-
явых дзеяннях на 
тэ рыторыі Беларусі  
ў час аперацыі «Ба  - 
г  р а  ц і ё н »  ( б а -
явая дзей насць 
француз скага авія-
ц ы й н а г а  п а л к а 
«Нар ман дыя — 
Нё ман», польскай 
дывізіі імя Т. Кас-
цюш  кі; подзвігі са-
вецкіх воінаў пры 
вызвален ні Мінска 
і іншых бе ларускіх 
н а с е л е н ы х  п у -
нктаў);
— напісаць эсэ на 
тэму «Дзейнасць 
Ар міі Краёвай: зра-
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Работа з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2 (дапа-
можнік, с. 119—120): 
па раўнанне метадаў і 
задач падпольнай і пар-
тызанскай барацьбы.
Работа па складанні 
лагічнай схемы «Анты-
фашысцкая барацьба 
ў заходніх раёнах Бе ла-
русі»

зумець суседа — зна-
чыць лепш паз наць 
самога сябе»

66
67

Пашырэнне падполь-
най барацьбы супраць 
акупантаў. 
1. Дзейнасць партый-
ных і камсамольска-
маладзёжных падполь-
ных арганізацый.
2.  Дыверсійная ба-
рацьба на чыгуначных 
вузлах. К. Заслонаў, 
Ф. Крыловіч.
3. Гераізм і мужнасць 
падпольшчыкаў

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы падпольшчыкаў 
Мін ска, Магілёва, Гомеля, Ві цеб-
ска, Брэста, Гродна і іншых га-
радоў Беларусі;
— асноўныя кірункі дзейнасці 
пар тызан і падпольшчыкаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць формы і ме-
тады барацьбы падпольшчыкаў;
— даваць ацэнку дзейнасці гіс-
тарычных асоб;
— характарызаваць уклад парты-
зан і падпольшчыкаў у разгром 
захопнікаў

Работа з гістарычнай 
картай: характарыстыка 
асноўных кірункаў дзей-
насці партызан і пад-
польшчыкаў з дапамогай 
гістарычнай карты.
Самастойная работа 
з гістарычнымі да ку мен-
тамі: с. 139—140 (да па-
можнік): адказ на пытан-
ні да дакумента.
Работа па складанні 
схемы «Баявая, дывер-
сійная дзейнасць парты-
зан і падпольшчыкаў».
Работа па аналізе гіс та-
рычнага дакумента (да-
паможнік, с. 139—140)

§ 9, 10 (дапа мож-
нік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ве дамленне аб ву-
лі цах вашага гора-
да, якія названы 
імё намі партызан  
і пад польшчыкаў;
— падрыхтаваць 
пры дапамозе ІТ-
тэх налогій бая-
вы лісток, які мог 
быць выдадзены 
ў партызанскім ат-
радзе
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68
69

Вызваленне БССР 
ад германскіх захоп-
нікаў.
1. Пачатак вызвалення 
Бе ларусі. Беларуская 
наступальная апера-
цыя «Баграціён».
2.  Узаемадзеянне пар-
тызанскіх фар мі ра-
ванняў і войск Чырво-
най Арміі. 
3. Акружэнне і раз-
гром германскіх гру-
повак. Вызваленне 
Мінска.
4. Выгнанне гер ман-
скіх захопнікаў з тэры-
торыі Беларусі. Подз-
вігі савецкіх воінаў. 
5. Значэнне раз грому 
германскіх войск у Бе-
ларусі

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
чатак вызвалення БССР ад гер-
манскіх захопнікаў; аперацыя 
«Баграціён»; вызваленне Мінска 
ад германскіх захопнікаў;
— азначэнне паняцця аперацыя 
«Баграціён».
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць з дапамогай 
гістарычнай карты ход і вынікі 
аперацыі «Баграціён»;
— характарызаваць фактары, якія 
абумовілі паспяховасць дзеянняў 
Чырвонай Арміі ў час Беларускай 
наступальнай аперацыі;
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне аперацыі «Баграціён»;
— суадносіць падзеі «рэйкавай 
вайны» на тэрыторыі Беларусі 
з заключным этапам Вялікай Ай-
чыннай вайны

Работа з гістарычнай 
картай «Пачатак вы-
звалення Беларусі ад 
германскіх захопнікаў»; 
«Ход аперацыі “Баг ра-
ціён” і яе вынікі».
Работа з паняццем апе-
рацыя «Баграціён».
Паведамленні вучняў 
аб баявых дзеяннях 
на тэрыторыі Бе ла ру-
сі ў час аперацыі «Баг-
раціён».
Самастойная работа па 
складанні храналагічнай 
табліцы «Вызваленне 
Бе ларусі».
Самастойная работа 
вуч няў з гістарычнымі 
да кументамі 1, 2, 3 (ву-
чэбны дапаможнік, 
с. 155—156)

§ 26 (вучэбны да па-
можнік); § 12 (дапа-
можнік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць:
— паведамленні 
аб ба рацьбе ўра - 
д жэнцаў Бе ларусі 
на фран тах Вялікай 
Айчыннай вайны, 
у еўрапейскім руху 
Супраціўлення;
— паведамленні аб 
укладзе дзеячаў 
бе ларускай наву-
кі і культуры ў ба-
раць бу з нацысцкай 
Германіяй;  пра-
цоўным гера із ме 
беларусаў у са вец-
кім тыле;
— прэзентацыю «По-  
д звігу народа жыць 
у вяках» (уша на-
ванне па мя ці аб 
зма гарах супраць 
гіт лераўскіх аку-
пан таў);
 — паведамленне да 
ўрока «Наш край» 
аб вызваленні тэ ры-
торыі краю ад гер-
манскіх за хоп нікаў

7
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

70 Савецкі тыл у гады 
вайны.
1. Перавод эканомікі 
на ваенныя рэйкі.
2. Дзейнасць эваку-
іра ваных  бела рускіх 
прад прыемстваў, ус-
таноў і арганізацый у 
са вец кім тыле.
3. Працоўны подзвіг 
ураджэнцаў Беларусі 
ў савецкім тыле

1 Вучні павінны ведаць:
— прыклады працоўнага гераізму 
беларусаў у савецкім тыле; 
— асноўныя накірункі дзейнасці 
Дзяржаўнага Камітэта Абароны. 
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць уклад белару-
скага народа ў Перамогу над на-
цысцкай Германіяй;
— вызначаць фактары, якія абу-
мовілі гераізм беларускага народа 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Самастойная работа 
вучняў з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2, 3 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 155—156).
Паведамленні вучняў: 
аб укладзе дзеячаў бе-
ларускай навукі і куль-
туры ў барацьбу з на-
цысцкай Германіяй; пра-
цоўным гераізме бела-
русаў у савецкім тыле.
Работа па аналізе ста-
тыстычных даных: вы-
значэнне фактараў, якія 
паўплывалі на рост ва-
еннай прамысловасці  
ў пачатку і канцы вайны 
(с. 180, дапаможнік);
аналіз змен у выт вор-
часці важнейшых відаў 
ваеннай прадукцыі (ат-
лас 2, с. 42)

§ 13 (дапаможнік). 
Індывідуальнае (на 
выбар):
— выканаць задан-
не «Склада ем ле-
тапіс вайны» (да-
па мож нік, с. 179);
— падрыхтаваць па-
ве дамленні:
— аб барацьбе ўра-
д жэн цаў Бе ла русі 
на франтах Вялікай 
Ай чыннай вайны, 
у еў рапейскім руху 
Суп раціўлення;
— укладзе дзеячаў 
беларускай навукі 
і культуры ў ба раць-
бу з нацысцкай Гер-
маніяй; працоўным 
гераізме бе ла  русаў 
у са вец кім тыле;
— помніках, якія 
ўве  кавечваюць по-
дз  віг савецкага на-
рода ў гады Вя лі кай 
Айчыннай вай ны 
на тэрыторыі Бе-
ларусі (мэтазгод-
на выкарыстаць 
ІТ- тэхналогіі і вэб- 
сэрвісы)
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71
72

Уклад беларускага на-
рода ў Перамогу над 
нацысцкай Германіяй. 
1. Ураджэнцы Бе ла-
русі на франтах Вя-
лікай Айчыннай вай-
ны.
2. Удзел у еўрапейскім 
руху Супраціўлення.
3. Ураджэнцы Бе ла-
русі — Героі Са вецкага 
Саюза і поў ныя кава-
леры ордэна Славы. 
4. Уклад прад стаў ні-
коў беларускай куль-
туры і мастацтва ў ба-
рацьбу з ворагам

2 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі на франтах 
Вялікай Айчыннай вайны, у пар-
тызанскіх атрадах і пад пол лі,  
удзелу беларусаў у еў ра пейскім 
ру ху Супраціўлення; 
— помнікі ў гонар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць уклад белару-
скага народа ў Перамогу над на-
цысцкай Германіяй;
— вызначаць фактары, якія абумо-
вілі гераізм беларускага народа 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Паведамленні вучняў:
— аб барацьбе ўраджэн-
цаў Беларусі на франтах 
Вя лікай Айчыннай вай-
ны, у еўрапейскім руху 
Суп раціўлення;
— укладзе дзеячаў бе-
ла рускай навукі і куль-
туры ў барацьбу з на-
цысц кай Германіяй; пра-
цоўным гераізме бе ла-
русаў у савецкім тыле;
— помніках, якія ўве ка-
вечваюць подзвіг савец-
кага народа ў гады Вя -
лікай Айчыннай вайны 
на тэрыторыі Беларусі.
Складанне схемы «Ук-
лад беларускага народа 
ў Перамогу над нацысц-
кай Германіяй»

§ 27.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці А. Гра мыкі;
—  д а  ў р о к а 
«Наш край» пад-
рыхтаваць паве-
дам ленні аб удзеле 
ўраджэнцаў краю 
ў Вялікай Ай чын-
най вайне; уша-
наванні ў краі па-
мяці аб змагарах су-
п раць гіт ле раў скіх 
аку пан таў (прэзен-
тацыя «Подз вігу 
на рода жыць у вя-
ках») (магчыма 
выкарыстанне ІТ-
тэхналогій і вэб-
сэрвісаў);
— падрыхтаваць эсэ 
па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мер-
каванне» (вучэбны 
дапа можнік, с. 163)

8
0

Працяг
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73 БССР — удзельніца 
зас навання Аргані-
зацыі Аб’яднаных 
Нацый (ААН).
1. Заканчэнне Другой 
сусветнай вайны.
2. Савецкая стратэгія 
ў адносінах да ААН.
3. Уключэнне БССР 
у склад краін — зас на-
вальніц ААН.
4. Выхад Беларусі на 
міжнародную арэну

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны ўключэння БССР  
у лік краін — заснавальніц ААН;
— дату падпісання дэлегацыяй 
БССР Статута ААН.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць пазіцыю 
СССР па пытанні аб краінах — 
заснавальніцах ААН;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (удзел БССР у заснаванні 
ААН)

Самастойная рабо та 
з вучэбным да памож-
ні кам па складанні тэ-
зіс нага плана «Удзел 
БССР у заснаванні 
ААН».
Паведамленне вучняў 
аб дзейнасці А. Грамыкі.
Работа па аналізе гіста-
рычнага дакумента 
(хрэс  таматыя 2, с. 323—
327)

§ 28.
Індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
прэ зентацыю (фла-
ер, віртуальны пла-
кат):
1) аб Беларускім 
дзяржаўным музеі 
гісторыі Вялікай 
Ай чыннай вайны;
2) аб месцах, звяза-
ных з Вялікай Ай-
чыннай вайной, дзе 
вучань пабываў

74
75

Памяць пра вайну.
1. Месцы памяці і сім-
валы подзвігу белару-
скага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне. 
2. Ушанаванне памяці 
загінуўшых у Беларусі. 
Мемарыяльныя ком-
плексы. 
3. Беларускі дзяр жаў-
ны музей гісторыі Вялі-
кай Айчыннай вай ны. 

2 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі;
— помнікі ў гонар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізоўваць на гістарычнай 
кар це месцы знаходжання пом-
ні каў у гонар Перамогі на тэ ры-
торыі Беларусі

Самастойная работа 
па запаўненні табліцы 
«Памяць пра вайну».
Паведамленні вуч няў 
з прэзентацыяй: аб Бе-
ларускім дзяр жаў ным 
музеі гісторыі Вялі кай 
Ай чыннай вайны; пом-
ніках у гонар Пе ра могі 
на тэрыторыі Бе ларусі.
Экскурсія ў Беларускі 
дзяржаўны музей гіс то-

§ 16 (дапаможнік).
Індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць эсэ на тэ- 
му «Вялікая Айчын-
ная вайна ў гіс торыі 
беларускага наро-
да»;
— пытанні і заданні 
да ўрока «Наш 
край у гады Другой 
су светнай і Вя лі кай 
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4. Гісторыка-даку мен-
тальная хроніка «Па-
мяць»

рыі Вя лі кай Айчын-
най вайны (віртуальная 
экскурсія на сайце му-
зея www.warmuseum.by; 
раздзелы  «Экс курсія па 
музеі» і «Ка лекцыі»)

Айчыннай вой наў» 
(вучэбны да па мож-
нік, с. 167);
— падрыхтаваць 
вір туальную выста-
ву аб помніках у го-
нар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі; 
пом ніках у гонар 
аба ронцаў Айчы-
ны (магчыма вы-
карыстанне вэб-сэ-
рвісаў)

76
77

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія адбы-
валіся на тэрыторыі краю ў 
1939—1945 гг.;
— асаблівасці развіцця краю  
ў гады Другой сусветнай і 
Вялікай Айчыннай войнаў і фак-
тары, якія іх абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі  
ў 1939—1945 гг. фактамі з гісторыі 
род нага краю;
— працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі (матэрыялы кра я-
знаўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка «Памяць»)

Паведамленні вучняў:
— аб падзеях на тэ ры-
торыі краю летам 1941 г.;
— «новым парадку», 
устаноўленым гер ман-
скімі акупантамі на тэ-
ры торыі краю;
— дзейнасці партызан 
і падпольшчыкаў на тэ-
рыторыі краю;
— удзе ле ўраджэнцаў 
краю ў Вя лікай Айчын-
най вайне;
— ушанаванні ў краі па-
мяці аб змагарах суп-
раць гітлераўскіх аку-
пантаў (прэзентацыя 

Напісаць эсэ на тэ-
му «Вялікая Айчын-
ная вайна — трыумф 
і тра гедыя белару-
скага народа»

8
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

«Подз вігу народа жыць 
у вяках»).
Прэзентацыя «Помнікі 
ў гонар абаронцаў Айчы-
ны на тэрыторыі краю»

78
79

Практыкум па тэме 
«БССР у гады Другой 
сусветнай і Вялікай 
Айчыннай войнаў»

2 Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
— канкрэтызаваць гістарычныя 
паняцці, тэарэтычныя высновы 
з дапамогай факталагічнага ма-
тэрыялу;
— характарызаваць геапалітычнае 
ста новішча з апорай на гіс та-
рычную карту як крыніцу ведаў;
— праводзіць комплексны ана-
ліз гістарычных крыніц і рэ-
канст ру яваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзельнікаў;
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— характарызаваць матывы і вы-
нікі дзейнасці гістарычных асоб 
і творчасці дзеячаў культуры

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, пытанні і заданні да 
дакументаў раздзела ІІІ; 
с. 282—285).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
адбываліся на тэ ры то-
рыі Беларусі ў 1939—
1945 гг., з дапамогай гіс-
тарычнай карты (вучэб-
ныя насценныя карты)

§ 20—28; задан-
ні 1—9, с. 168—169
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80
81

Абагульненне па раз-
дзеле ІІІ

2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1939—1945 гг.;
— месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Вялікай Ай-
чыннай вайны.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1939—
1945 гг. фактамі з гісторыі;
— складаць тэзісны план адказу 
на пытанне;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах;
— прыводзіць прыклады і вызна-
чаць прычыны гераізму і са ма-
ахвярнасці воінаў Чырвонай 
Арміі, партызан і падпольшчы-
каў у гады Вялікай Айчыннай 
вайны

Работа з заданнямі да 
ўро ка абагульнення па 
раз дзеле III (вучэбны 
да паможнік, с. 168—
169)

Падрыхтоўка да 
кант ролю ведаў па 
раздзеле ІІІ

8
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82 Кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІІ

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія ха-
рактарызуюць развіццё БССР 
у 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.; 
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1939—1945 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле ІІІ.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле ІІІ

Падрыхтоўка да вы-
ніковага абагуль-
нення

83 Выніковае абагуль-
ненне

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1917—1945 гг.

Самастойная работа па 
складанні абагульняю-
чай табліцы (тэзісаў):
«Асноўныя тэндэнцыі 
р а з в і ц ц я  Б е л а р у с і 
ў 1917—1945 гг.»;
«Характарыстыка бе-
ларускага грамадства  
ў 1917—1945 гг.»;
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Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1917—1945 гг. фактамі з гісторыі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах

«Накірункі, формы ба-
рацьбы, вынікі дзей нас-
ці партызан і пад польш-
чыкаў»;
«Галоўныя прычыны 
пе рамогі савецкага на-
рода ў Вялікай Айчын-
най вайне»; 
«Гістарычнае значэнне 
перамогі над фашысц-
кай Германіяй» і г. д.

84
85
86
87

Праектная дзейнасць 
па тэме «БССР у гады 
Другой сусветнай 
і Вя лі кай Айчын най 
войнаў».
Абарона вуч нёўс кіх 
праектаў

4 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
пра екта

Абарона вучнёўскіх 
пра ектаў

Падрыхтоўка да
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў

8
6

Сусветная гісторыя Навейшага часу: 1945—2015 гг.  
11 клас

(87 г)

1.	 Космач,	Г.	А.	Сусветная	гісторыя	Навейшага	часу:	1945	г.	—	пачатак	ХХІ	ст.	:	вучэб.	дапам.	для	11	кл.	устаноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	з	беларус.	мовай	навучання	/	Г.	А.	Космач,	У.	С.	Кошалеў,	М.	А.	Краснова	;	пад	рэд.	Г.	А.	Космача.	—	
Мінск	:	Адукацыя	і	выхаванне,	2012.

2.	 История	Новейшего	времени	в	11	классе	:	учеб.-метод.	пособие	/	Л.	В.	Гавриловец	[и	др.].	—	Минск	:	Издательский	
центр	БГУ,	2014.

3.	 История.	11	класс	:	рабочая	тетрадь	:	пособие	для	учащихся	учреждений	общ.	сред.	образования	/	М.	А.	Краснова	
[и	др.].	—	Минск	:	Аверсэв,	2016,	2017.

4.	 Всемирная	история	Новейшего	времени:	1945	г.	—	начало	XXI	в.	11	класс	:	хрестоматия	:	пособие	для	учащихся	
общеобразоват.	учреждений	с	белорус.	и	рус.	яз.	обучения	/	авт.	вступ.	ст.,	метод.	аппарата,	сост.	Г.	А.	Космач,	
В.	С.	Кошелев,	М.	А.	Краснова	;	под	ред.	Г.	А.	Космача.	—	Минск,	2009.

5.	 Краснова,	М. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени	:	тестовые	и	разноуровневые	задания	:	10—11	кл.	:	посо-
бие	для	учителей	учреждений	общ.	сред.	образования	/	М.	А.	Краснова.	—	Минск,	2012.

6.	 Космач, Г. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени:	1945	г.	—	начало	XXI	в.	Атлас	:	учеб.	пособие	для	11	кл.	
учреждений	общ.	сред.	образования	/	Г.	А.	Космач,	В.	Н.	Темушев.	—	Минск	:	Белкартография,	2010.

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



8
7

№ 
урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока
Коль
касць 
га дзін

Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці  
(з рэкамендаванымі практыкаваннямі)

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

1 Асноўныя	тэндэ-
нцыі	развіцця	
краін	свету	пасля	
Другой	сусветнай	
вайны

1 1.	Вызначаць	уплыў	Другой	
сусветнай	вайны	на	сацыяль-
на-эканамічнае,	палітычнае,	
духоўнае	 жыццё	 людзей;	
асноўныя	тэндэнцыі	гістары-
чнага	развіцця	свету	ў		1945—
2015	гг.
2.	Тлумачыць	паняцці:	Паўно-
чнаатлантычны блок (НАТА), 
Арганізацыя Варшаўскага Да-
гавора  (АВД),  двухполюсны 
свет, сусветная сістэма са-
цыялізму, халодная вайна, дэ-
каланізацыя.
3.	Даваць	 характарыстыку	
другому	 перыяду	 гісторыі	
Навейшага	часу.
4.	Вызначаць	 асноўныя	 тэ-
ндэнцыі	гістарычнага	разві-
цця	свету	ў	1945—2015	гг.

Праца	з	гістарычнымі	дакументамі;
праца	 з	 паняццямі:	 Паўночна-

атлантычны блок	(НАТА), Аргані-
зацыя Варшаўскага Дагавора	(АВД), 
двухполюсны свет, сусветная сістэ-
ма сацыялізму, халодная вайна, дэ-
каланізацыя;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

складанне	 табліцы	 «Асноўныя	
этапы	развіцця	міжнародных	адно-
сін	пасля	Другой	сусветнай	вайны»;

вызначэнне	 асноўных	 тэндэн-
цый	 гістарычнага	 развіцця	 свету	
ў	1945—2015	гг.;

самастойная	праца	з	тэкстам	ву-
чэбнага	дапаможніка;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя

§	1

8
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ ЗША І КРАІН ЕЎРОПЫ (29 г)

2
3

Фарміраванне	
і	крызіс	грамадства	
«ўсеагульнага	да-
брабыту»	ў	краінах	
Захаду

2 1.	Вызначаць	асноўныя	эта-
пы	развіцця	краін	Захаду.
2.	Характарызаваць	 сацы-
яльна-эканамічнае	і	паліты-
чнае	развіццё	краін	Захаду	
і	ЗША	пасля	Другой	сусвет-
най	вайны.
3.	Тлумачыць	паняцці:	грама-
дства «ўсеагульнага дабрабы-
ту», агульны рынак, навукова- 
тэхнічная рэвалюцыя.
4.	Апісваць	 працэс	 інтэгра-
цыі	краін	Заходняй	Еўропы,	
тлумачыць	яго	прычыны	і	су-
пярэчнасці

Праца	з	гістарычнымі	дакументамі;
праца	з	картаграфічным	і	ілюст-

рацыйным	матэрыялам;
складанне	табліцы	«Інтэграцыя	

краін	Заходняй	Еўропы»;
абмеркаванне	па	праблемным	пы-

танні	ўрока;
рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	 грамадства 

«ўсеагульнага дабрабыту», агуль-
ны рынак, навукова-тэхнічная рэ-
валюцыя;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	2.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
заданне	5

4
5

Постіндустрыяль-
нае	грамадства		
ў	развітых	краінах

2 1.	Характарызаваць	 постін-
дустрыяльнае	 грамадства,	
пра	цэсы	глабалізацыі.
2.	Тлумачыць	паняцці:	пост-
індустрыяльнае грамадства, 
Еўрапейскі Саюз, глабаліза-
цыя;	прычыны	эканамічных	
і	фінансавых	сусветных	кры-
зісаў

Праца	 з	 гістарычнымі	 дакуме-
нтамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюс	т-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
складанне	табліцы	«Інтэграцыя	

краін	Заходняй	Еўропы»;
абмеркаванне	па	праблемным	пы-

танні	ўрока;
праца	 з	 паняццямі:	 постінду-

стрыяльнае грамадства, Еўрапейскі 
Саюз, глабалізацыя;

§	3.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
заданне	5

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

тлумачэнне	прычын	сусветнага	
эканамічнага	крызісу	2008	г.;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

6
7

Злучаныя	Штаты	
Амерыкі

2 1.	Даваць	агульную	характа-
рыстыку	развіцця	ЗША	пас-
ля	Другой	сусветнай	вайны.
2.	Тлумачыць	паняцці:	мака-
ртызм,	 ваенна-прамысловы 
комплекс, рэйганоміка.
3.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	ЗША,	
ролю	ЗША	ў	сучасным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	знешняй	палітыцы	ўрадаў	
ЗША,	дзейнасці	палітычных	
лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

складанне	табліцы	«ЗША	ў	дру-
гой	палове	ХХ	—	пачатку	XXI	ст.»;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	макартызм, 

ваенна-прамысловы комплекс, рэй-
ганоміка;

характарыстыка	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	ЗША;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

заданні	на	ацэнку	дзейнасці	прэ-
зідэнтаў	ЗША	па	пытаннях	унутра-
най	і	знешняй	палітыкі;	дзейнасці	
М.	Л.	Кінга;

тлумачэнне	прычын	узмацнення	
пазіцый	ЗША	пасля	Другой	сусвет-
най	вайны;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

§	4.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхта-
ваць	паведа-
мленні	пра	
макартызм,		
М.	Л.	Кінга

9
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

8
9

Федэратыўная	
Рэспубліка	Герма-
нія	і	Германская	
Дэмакратычная	
Рэспубліка

2 1.	Тлумачыць	прычыны	рас-
колу	Германіі	пасля	Другой	
сусветнай	вайны	і	яе	аб’ядна-
ння	ў	1990	г.
2.	Вызначаць	асноўныя	рысы	
сацыяльна-эканамічнага	і	палі-
тычнага	развіцця	Германіі.
3.	Тлумачыць	паняцці:	Федэ-
ратыўная Рэспубліка Герма-
нія, Германская Дэмакраты-
чная Рэспубліка, сацыяльная 
рыначная эканоміка, «новая 
ўсходняя палітыка».
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	знешняй	палітыцы	ўрадаў	
Германіі;	 дзейнасці	 паліты-
чных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	 развіцця	 ФРГ	 і	 ГДР	
у	1950-х	—	1960-х	гг.;	неакансерва-
тыўнай	палітыкі;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	Федэратыў-

ная Рэспубліка Германія, Германская 
Дэмакратычная Рэспубліка, сацы-
яльная рыначная эканоміка, «новая 
ўсходняя палітыка»;

тлумачэнне	прычын	расколу	Ге-
рманіі	пасля	Другой	сусветнай	вай-
ны;	аб’яднання	Германіі	ў	1990	г.;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	ФРГ	і	ГДР,	дзей-
насці	палітычных	лідараў	Германіі;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	5.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
паведамленні	
пра	аднаго	
з	канцлераў	
ФРГ:	К.	Адэ-
наўэра,	Г.	Коля

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

10
11

Вялікабрытанія 2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	Вялі-
кабрытаніі.
2.	Тлумачыць	паняцці:	Оль-
стэрская праблема, тэтчэ-
рызм.
3.	Тлумачыць	пазіцыю	Вялі-
кабрытаніі	ў	адносінах	да	еў-
рапейскай	інтэграцыі.
4.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі	
Вялікабрытаніі;	ролю	Вялі-
кабрытаніі	ў	сучасным	свеце.
5.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	знешняй	палітыцы	ўрадаў	
Вялікабрытаніі;	 дзейнасці	
палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	Ольстэрская 

праблема, тэтчэрызм;
заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-

шняй	палітыкі	ўрадаў	Вялікабрыта-
ніі,	дзейнасці	палітычных	лідараў;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	становішча	
Вялікабрытаніі	пасля	Другой	сусве-
тнай	вайны;	Ольстэрскай	прабле-
мы;	 неакансерватыўнай	 палітыкі	
М.	Тэтчэр;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	6.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
паведамленні	
«Ольстэрская	
праблема»,	
«Фолкле-
ндскі	крызіс»,	
«Маргарэт	Тэ-
тчэр	—	“жале-
зная	лэдзі”»

12
13

Францыя 2 1.	Вызначаць	асноўныя	рысы	
сацыяльна-эканамічнага	і	палі-
тычнага	развіцця	Францыі.
2.	Тлумачыць	 паняцці:	 га-
лізм, Чацвёртая рэспубліка, 
Пятая рэспубліка.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццямі:	 галізм,  Ча-

цвёртая рэспубліка, Пятая рэспу-
бліка;

§	7.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
паведамленне	
пра	падзеі	
1968	г.	у	Фра-
нцыі

9
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

Францыі;	ролю	Францыі	ў	су-
часным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	палітыцы	Фран-
цыі;	 дзейнасці	 палітычных	
лідараў

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	Францыі,	дзейнасці	
палітычных	лідараў	Францыі;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	становішча	
Францыі	пасля	Другой	сусветнай	
вайны;	дзейнасці	Ш.	дэ	Голя;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

14
15

Італія 2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	Італіі.
2.	Тлумачыць	паняцці:	неафа-
шызм, мафія, Ватыкан, еўра-
камунізм, палітыка гістары-
чнага кампрамісу.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі	
Італіі;	ролю	Італіі	ў	сучасным	
свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 Італіі;	
дзейнасці	палітычных	ліда-
раў

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: неафашызм, 

мафія,  Ватыкан,  еўракамунізм, 
палітыка гістарычнага кампрамісу;

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	Італіі,	дзейнасці	палі-
тычных	лідараў	Італіі;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	 і	 палітычнага	 станові-
шча	Італіі	пасля	Другой	сусветнай	
вайны;	асаблівасцей	эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	Італіі;

§	8.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
заданне	4
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абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

16
17

Краіны	Паўночнай	
Еўропы

2 1.	Вызначаць	 асноўныя	 ры-
сы	 сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	краін	
Паўночнай	Еўропы.
2.	Тлумачыць	паняцці:	Паў-
ночны савет,	«шведская ма-
дэль» сацыялізму.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі	
краін	Паўночнай	Еўропы;	ро-
лю	краін	Паўночнай	Еўропы	
ў	сучасным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 краін	
Паўночнай	Еўропы;	дзейна-
сці	палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: Паўночны са-

вет,	«шведская мадэль» сацыялізму;
заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-

шняй	 палітыкі	 краін	 Паўночнай	
Еўро	пы,	дзейнасці	палітычных	ліда-
раў	краін	Паўночнай	Еўропы;

характарыстыка	«шведскай	мадэ-
лі»	сацыялізму;

высвятленне	 асаблівасцей	 эка-
намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
краін	Паўночнай	Еўропы;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	9.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
заданне	4

9
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

18
19

Краіны	Цэнтраль-
най	і	Паўднёва-	
Усходняй	Еўропы	
(ЦПУЕ)

2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	краін	
ЦПУЕ.
2.	Тлумачыць	 паняцці:	 саве-
цкая	мадэль сацыялізму, «акса-
мітныя рэвалюцыі», «шокавая 
тэрапія».
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	і	знешняй	палітыкі	кра-
ін	ЦПУЕ,	ролю	краін	ЦПУЕ	
ў	сучасным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 краін	
ЦПУЕ;	дзейнасці	палітычных	
лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: савецкая	ма-

дэль сацыялізму, «аксамітныя рэва-
люцыі», «шокавая тэрапія»;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	становішча	
краін	ЦПУЕ	пасля	Другой	сусве-
тнай	вайны;	асноўных	этапаў	эка-
намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
краін	ЦПУЕ;

высвятленне	асаблівасцей	экана-
мічнага	і	палітычнага	развіцця	кра-
ін	ЦПУЕ;	рашэння	нацыянальнага	
пытання;

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	краін	ЦПУЕ,		дзейна-
сці	палітычных	лідараў	краін	ЦПУЕ;

тлумачэнне	прычын	краху	сацы-
ялізму	ў	краінах	ЦПУЕ;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	10.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
паведамленні	
пра	падзеі	
1956	г.	у	Ве-
нгрыі,	1968	г.	
у	Чэхаславакіі,	
пра	Леха	Ва-
ленсу,	Вацлава	
Гавела;	скласці	
храналагічную	
табліцу	распа-
ду	Югаславіі
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20
21
22

Культура	краін	
ЗША	і	Еўропы.	
Лад	жыцця	насель-
ніцтва

3 1.	Характарызаваць	развіццё	
навукі	і	тэхнікі	пасля	Другой	
сусветнай	вайны.
2.	Тлумачыць	 паняцці:	 экзі-
стэнцыялізм, авангард, рок-му-
зыка,  неарэалізм,  элітарнае 
мастацтва, масавая культура.
3.	Апісваць	асноўныя	дасягне-
нні	ў	галіне	навукі	і	тэхнікі.
4.	Ацэньваць	 уклад	 розных	
краін	і	дзеячаў	культуры	ў	раз-
віццё	сусветнай	культуры

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	ілюстрацыйным	матэры-
ялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: экзістэнцы-

ялізм, авангард, рок-музыка, неарэ-
алізм, элітарнае мастацтва, маса-
вая культура;

характарыстыка	развіцця	культу-
ры	ЗША	і	краін	Еўропы;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	11,	12.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
матэрыялы	
для	выставы	
«Мастацкая	
культура	кра-
ін	Заходняй	
Еўро	пы	і	ЗША	
ў	пасляваенны	
перыяд»

23
24
25
26

Практыкум	па	тэме	
«Асаблівасці	раз-
віцця	ЗША	і	краін	
Еўропы»

4 Адпрацоўваць	уменні:
—	працаваць	з	дакументамі,	
са	статыстыкай;
—	выказваць	 уласны	 пункт	
гледжання;
—	весці	дыскусію

Аналіз	гістарычных	дакументаў	
і	статыстычных	даных;

складанне	схем;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
тлумачэнне	розных	пунктаў	гле-

джання

Падрыхтоўка	
да	абароны	
праектаў

27
28

Праектная	дзей-
насць	па	тэме	
«Асаблівасці	раз-
віцця	ЗША	і	краін	
Еўропы»

2 1.	Самастойна	 здабываць		
веды.
2.	Удасканальваць	камуніка-
тыўныя	ўменні.
3.	Развіваць	 даследчыцкія	
ўменні	(выяўленне	прабле-

Прадстаўленне	вынікаў	праект-
най	дзейнасці;

абмеркаванне	праектаў;
ацэньванне	 вынікаў	 праектнай	

дзейнасці

Падрыхтоўка	
да	абагульне-
ння	па	раздзе-
ле	I

9
6

Працяг

1 2 3 4 5 6

мы,	збор	інфармацыі,	назіра-
нні,	правядзенне	эксперыме-
нтаў,	аналіз,	пабудова	гіпотэз,	
абагульненне).
4.	Выкарыстоўваць	наяўныя	
веды	для	рашэння	пазнаваль-
ных	і	практычных	задач.
5.	Развіваць	мысленне

29 Абагульненне	па	
раздзеле	I	«Асаб-
лівасці	развіцця	
ЗША	і	краін	Еўро-
пы»

1 Замацаваць,	сістэматызаваць,	
удакладніць	і	скарэкціраваць	
веды

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	гістарычных	з’яў	
і	працэсаў;

рашэнне	пазнавальных	задач;
выкананне	праблемных	заданняў;
праца	з	паняццямі;
ацэначныя	заданні;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
параўнанне	розных	пунктаў	гле-

джання	і	іх	тлумачэнне;
тлумачэнне	фактаў;
пошук	дадатковай	інфармацыі

С.	66

30 Кантроль	ведаў	па	
раздзеле	I	«Асаблі-
васці	развіцця	ЗША	
і	краін	Еўро	пы»

1 Праверыць	веды
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Раздзел II. ГІСТОРЫЯ СССР І РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ (19 г)

31
32

СССР	у	1945—
1953	гг.

2 1.	Характарызаваць	асноўныя	
рысы	 сацыяльна-эканамі-
чнага	і	палітычнага	развіцця	
СССР	у	1945—1953	гг.
2.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
СССР	у	1945—1953	гг.
3.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	палітыцы	СССР	
у	 1945—1953	 гг.;	 дзейнасці	
палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: палітычныя 

рэпрэсіі, касмапалітызм;
характарыстыка	сацыяльна-эка-

намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
СССР	у	1945—1953	гг.;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	СССР	у	1945—
1953	гг.;	дзейнасці	І.	В.	Сталіна;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	13.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
калектыўны	
праект	пра	
побыт	саве-
цкіх	людзей	
у	першыя	
пасляваенныя	
гады

33
34

СССР	у	1953—
1964	гг.

2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	СССР	
у	1953—1964	гг.
2.	Тлумачыць	паняцці:	ХХ з’езд 
КПСС, цаліна, рэабілітацыя.
3.	Характарызаваць	рэформы	
першай	паловы	1960-х	гг.	СССР	
у	1953—1964	гг.

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: ХХ з’езд КПСС, 

цаліна,	рэабілітацыя;
характарыстыка	рэформ	у	СССР

§	14.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленне	
пра	М.	С.	Хру-
шчова;	скласці	
храналагічную	
табліцу	«За-

9
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1 2 3 4 5 6

4.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
СССР	у	1953—1964	гг.
5.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	палітыцы	СССР	
у	 1953—1964	 гг.;	 дзейнасці	
палітычных	лідараў

у	першай	палове	1960-х	гг.;	дзейна-
сці	М.	С.	Хрушчова;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	СССР	у	1953—
1964	гг.;	дзейнасці	І.	В.	Сталіна;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

сваенне	косма-
су	ў	СССР»

35
36

СССР	у	сярэдзіне	
1960-х	—	пачатку	
1980-х	гг.

2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	СССР	
у	сярэдзіне		1960-х	—	пачатку		
1980-х	гг.
2.	Тлумачыць	паняцці:	эпоха 
«развітога сацыялізму», ад-
міністрацыйна-камандная 
сістэма, дысідэнт.
3.	Характарызаваць	рэформы	
другой	паловы	1960-х	гг.
4.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
СССР	 у	 сярэдзіне	 1960-х	 —	
пачатку	1980-х	гг.
5.	Даваць	 ацэнку	 ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 СССР	
у	 сярэдзіне	 1960-х	 —	 пачат	-

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: эпоха «разві-

тога сацыялізму», адміністрацыйна- 
камандная сістэма, дысідэнт;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
СССР	у	сярэдзіне	1960-х	—	пачатку	
1980-х	гг.;

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	СССР	у	сярэдзіне	
1960-х	—	пачатку	1980-х	гг.;	дзейна-
сці	Л.	І.	Брэжнева;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

§	15.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
падрыхта-
ваць	паведа-
мленні	пра	
Л.	І.	Брэжнева,	
А.	М.	Касыгіна
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ку	1980-х	гг.;	дзейнасці	палі-
тычных	лідараў

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

37
38

Распад	СССР		
і	ўтварэнне	СНД

2 1.	Характарызаваць	 сацы-
яльна-эканамічнае	 і	паліты-
чнае	развіццё	СССР	у	1985—
1991	гг.
2.	Тлумачыць	прычыны	рас-
паду	СССР.
3.	Тлумачыць	паняцці:	пера-
будова, палітыка галоснасці, 
Садружнасць  Незалежных 
Дзяржаў (СНД).
4.	Характарызаваць	рэформы	
другой	паловы	1980-х	гг.
5.	Вызначаць	 асаблівасці	
ўнутранай	 і	 знешняй	 палі-
тыкі	СССР	у	другой	палове	
1980-х	—	пачатку	1990-х	гг.
6.	Апісваць	працэс	утварэння	
СНД.
7.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	палітыцы	СССР	
у	 другой	 палове	 1980-х	 —	
пачатку	1990-х	гг.;	дзейнасці	
палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: перабудова, 

палітыка галоснасці, Садружнасць 
Незалежных Дзяржаў (СНД);

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
СССР	у	1985—1991	гг.;

тлумачэнне	 прычын	 распаду	
СССР;	абвастрэння	нацыянальна-
га	пытання;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	СССР	з	1985	па	
1991	г.;	дзейнасці	М.	С.	Гарбачова;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	16.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленні	
пра	М.	С.	Га-
рбачова,	на	
тэму	«Вайна	
ў	Афганіста-
не»
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39
40

Расійская	Федэра-
цыя	і	СНД

2 1.	Характарызаваць	сацыяль-
на-эканамічнае	і	палітычнае	
развіццё	Расійскай	Федэра-
цыі	і	краін	СНД.
2.	Тлумачыць	паняцці:	Федэ-
ральны сход, Саюзная дзяр-
жава, Еўразійскі эканамічны 
саюз (ЕАЭС), Арганізацыя Да-
гавора аб калектыўнай бяспе-
цы (АДКБ), Мытны Саюз.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
Расійскай	Федэрацыі;	ролю	
Расіі	ў	сучасным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 Расій-
скай	 Федэрацыі;	 дзейнасці	
палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі: Федэральны 

сход, Саюзная дзяржава, Еўразійскі 
эканамічны саюз (ЕАЭС), Арганіза-
цыя Дагавора аб калектыўнай бяс-
пецы (АДКБ), Мытны Саюз;

характарыстыка	сацыяльна-эка-
намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
Расійскай	Федэрацыі	і	краін	СНД;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	Расійскай	Фе-
дэрацыі;	дзейнасці	У.	У.	Пуціна;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	17,	18.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
скласці	хра-
налагічную	
табліцу	«Інтэ-
грацыйныя	
працэсы	краін	
СНД»

41
42

Навука	і	культура	
ў	СССР	і	Расій-
скай	Федэрацыі

2 1.	Характарызаваць	 асноў-
ныя	дасягненні	СССР	і	Ра-
сійскай	Федэрацыі	ў	галіне	
адукацыі,	 навукі,	 тэхнікі,	
лі	таратуры,	мастацкай	куль-
туры.
2.	Ацэньваць	 уклад	 СССР	
і	Расійскай	Федэрацыі	ў	раз-
віццё	сусветнай	культуры

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	ілюстрацыйным	матэры-
ялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
характарыстыка	развіцця	культу-

ры	СССР	пасля	сканчэння	Вялікай	
Айчыннай	вайны;

заданні	на	ацэнку	ўкладу	СССР

§	19.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):	
падабраць	тво-
ры	мастацтва,	
што	адлюстоў-
ваюць	падзеі		
ў	СССР	у	1945—
1991	гг.
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і	Расійскай	Федэрацыі	ў	развіццё	
сусветнай	культуры;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

43
44
45

Практыкум	па	тэме		
«Гісторыя	СССР	
і	Расійскай	Федэ-
рацыі»

3 Адпрацоўваць	уменні:
—	працаваць	з	дакументамі,	
са	статыстыкай;
—	выказваць	 уласны	 пункт	
гледжання;
—	весці	дыскусію

Аналіз	гістарычных	дакументаў		
і	статыстычных	даных;

складанне	схем;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
тлумачэнне	розных	пунктаў	гле-

джання

Падрыхтоўка	
да	абароны	
праектаў

46
47

Праектная	дзей-
насць	па	тэме	
«Гісторыя	СССР	
і	Расійскай	Федэ-
рацыі»

2 1.	Самастойна	 здабываць		
веды.
2.	Удасканальваць	камуніка-
тыўныя	ўменні.
3.	Развіваць	 даследчыцкія	
ўменні	(выяўленне	прабле-
мы,	збор	інфармацыі,	назіра-
нні,	правядзенне	эксперыме-
нтаў,	аналіз,	пабудова	гіпотэз,	
абагульненне).
4.	Выкарыстоўваць	наяўныя	
веды	для	рашэння	пазнаваль-
ных	і	практычных	задач.
5.	Развіваць	мысленне

Прадстаўленне	вынікаў	праект-
най	дзейнасці;

абмеркаванне	праектаў;
ацэньванне	 вынікаў	 праектнай	

дзейнасці

Падрыхтоўка	
да	абагульне-
ння	па	раздзе-
ле	II
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48 Абагульненне	па	
раздзеле	II	«Гісто-
рыя	СССР	і	Расій-
скай	Федэрацыі»

1 Замацаваць,	сістэматызаваць,	
удакладніць	і	скарэкціраваць	
веды

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	гістарычных	з’яў	
і	працэсаў;

рашэнне	пазнавальных	задач;
выкананне	праблемных	заданняў;
праца	з	паняццямі;
ацэначныя	заданні;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
параўнанне	розных	пунктаў	гле-

джання	і	іх	тлумачэнне;
тлумачэнне	фактаў;
пошук	дадатковай	інфармацыі

С.	111

49 Кантроль	ведаў	па	
раздзеле	II	«Гісто-
рыя	СССР	і	Расій-
скай	Федэрацыі»

1 Праверыць	веды

Раздзел III. КРАІНЫ АЗІІ, АФРЫКІ І ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ (19 г)

50 Распад	каланіяль-
най	сістэмы

1 1.	Тлумачыць	уплыў	Другой	
сусветнай	вайны	на	станові-
шча	каланіяльных	краін.
2.	Выдзяляць	асноўныя	эта-
пы	працэсу	дэкаланізацыі.

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;

§	20.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
скласці	храна-
лагічную
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3.	Характарызаваць	асноўныя	
этапы	дэкаланізацыі;	сацыяль-
на-эканамічнае	і	палітычнае	
развіццё	вызваленых	краін.
4.	Тлумачыць	паняцці:	дэка-
ланізацыя, Год Афрыкі, краіны 
«трэцяга свету», Рух недалу-
чэння,  апартэід,  неакалані-
ялізм

праца	 з	 паняццямі:  дэкаланіза-
цыя, Год Афрыкі, краіны «трэцяга 
свету», Рух недалучэння, апартэід, 
неакаланіялізм;

характарыстыка	асноўных	этапаў	
дэкаланізацыі;	асаблівасцей	разві-
цця	краін	Азіі,	Афрыкі	і	Лацінскай	
Амерыкі;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

табліцу	зда-
быцця	не-
залежнасці	
афрыканскімі	
каланіяльнымі	
тэрыторыямі,	
падрыхтаваць	
паведамленне	
«Апартэід	
у	ПАР»

51
52

Кітайская	Наро-
дная	Рэспубліка	
ў	1945—1978	гг.

2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	Кітая	
ў	1945—1978	гг.
2.	Тлумачыць	 паняцці:	 Кі-
тайская  Народная  Рэспу-
бліка (КНР), план «трох чы-
рвоных сцягоў», культурная 
рэвалюцыя.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	і	знешняй	палітыкі	Кі-
тая	ў	1945—1978	гг.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 Кітая	
ў	 1945—1978	 гг.;	 дзейнасці	
палітычных	лідараў

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі,	статыстычнымі	данымі,	таблі-
цамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццямі:  Кітайская 

Народная Рэспубліка (КНР), план 
«трох чырвоных сцягоў», культу-
рная рэвалюцыя;

характарыстыка	асноўных	перы-
ядаў	гісторыі	Кітая	ў	1945—1978	гг.;	
палітыкі	«трох	чырвоных	сцягоў»,	
культурнай	рэвалюцыі;

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі	Кітая	ў	1945—1978	гг.;	

§	21.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленне	
пра	Мао	Цзэ-
дуна
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культурнай	 рэвалюцыі;	 дзейнасці	
Мао	Цзэдуна;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

53 Кітайская	Наро-
дная	Рэспубліка	
ў	1979—2015	гг.

1 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	сацыяльна-эканамічнага	
і	палітычнага	развіцця	Кітая	
пасля	смерці	Мао	Цзэдуна.
2.	Тлумачыць	паняцце	Шан-
хайская арганізацыя супра-
цоўніцтва (ШАС).
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
Кітая	пасля	смерці	Мао	Цзэ-
дуна,	ролю	Кітая	ў	сучасным	
свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 Кітая	
пасля	смерці	Мао	Цзэдуна.
5.	Тлумачыць	прычыны	ху-
ткага	эканамічнага	росту	Кі-
тая

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі,	статыстычнымі	данымі,	таблі-
цамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццем	 Шанхайская 

арганізацыя супрацоўніцтва (ШАС);
характарыстыка	сацыяльна-эка-

намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
Кітая	ў	другой	палове	1970-х	гг.	—	
2015	г.;

заданні	на	ацэнку	ўнутранай	і	зне-
шняй	палітыкі		Кітая	ў	другой	палове	
1970-х	гг.	—	2015	г.;	дзейнасці	паліты-
чных	лідараў	Кітая;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	22.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленне	
пра	дасягне-
нні	сучаснага	
Кітая
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54
55

Японія 2 1.	Вызначаць	асноўныя	рысы	
і	асаблівасці		сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	раз-
віцця	 Японіі	 пасля	 Другой	
сусветнай	вайны.
2.	Тлумачыць	паняцце	япо-
нскі «эканамічны цуд».
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		
Японіі;	ролю	Японіі	ў	суча-
сным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	знешняй	палітыцы	Японіі.
5.	Тлумачыць	прычыны	хут-
кага	эканамічнага	росту	Япо-
ніі

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі,	статыстычнымі	данымі,	таблі-
цамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццем	японскі «экана-

мічны цуд»;
характарыстыка	сацыяльна-экана-

мічнага	і	палітычнага	развіцця	Японіі	
пасля	Другой	сусветнай	вайны;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыкі	 Японіі	 пасля	
Другой	сусветнай	вайны;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	23.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленне	
«Чаму	і	як	ву-
чаць	у	школах	
Японіі»

56
57

Індыя 2 1.	Вызначаць	асноўныя	ры-
сы	і	асаблівасці	сацыяльна-	
эканамічнага	 і	 палітычнага	
развіцця	Індыі	пасля	Другой	
сусветнай	вайны.
2.	Тлумачыць	 паняцці:	 план 
Маўнтбетэна, дамініён,	«курс 
Неру».
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі		

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	план Маўнт-

бетэна, дамініён,	«курс Неру»;
характарыстыка	сацыяльна-экана-

мічнага	і	палітычнага	развіцця	Індыі	
ў	другой	палове	1970-х	гг.	—	2015	г.;

§	24.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
падрыхтаваць	
паведамленні	
пра	Д.	Неру,		
Індзіру	Гандзі
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Індыі;	ролю	Індыі	ў	сучасным	
свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	знешняй	палітыцы	Індыі.
5.	Апісваць	працэс	здабыцця	
Індыяй	незалежнасці

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	Індыі	ў	другой	
палове	1970-х	гг.	—	2015	г.;	дзейна-
сці	палітычных	лідараў;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

58
59

Краіны	мусульма-
нскага	свету

2 1.	Вызначаць	асноўныя	рысы	
і	асаблівасці		сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	раз-
віцця	краін	мусульманскага	
свету	пасля	Другой	сусвет-
най	вайны.
2.	Тлумачыць	паняцце	 ісла-
мскі фундаменталізм.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	 і	 знешняй	 палітыкі	
краін	мусульманскага	свету;	
праблемы	развіцця	краін	му-
сульманскага	свету	і	іх	ролю	
ў	сучасным	свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 краін	
мусульманскага	свету

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццем	ісламскі фунда-

менталізм;
характарыстыка	сацыяльна-эка-

намічнага	 і	палітычнага	 развіцця	
краін	мусульманскага	свету	пасля	
Другой	сусветнай	вайны;

вызначэнне	прычын	узмацнення	
ўплыву	ісламу;

выдзяленне	асаблівасцей	развіц-
ця	Егіпта,	Ірана,	Турцыі;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	краін	мусульма-
нскага	свету;	дзейнасці	палітычных	
лідараў	краін	мусульманскага	свету;

§	25.	
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
падабраць	
факты	з	суча-
снага	жыцця	
аб	праявах	
ісламскага	
рэфармізму	
і	фундамента-
лізму
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абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

60
61

Краіны	Лацінскай	
Амерыкі

2 1.	Вызначаць	асноўныя	рысы	
і	асаблівасці		сацыяльна-эка-
намічнага	і	палітычнага	раз-
віцця	краін	Лацінскай	Аме-
рыкі	пасля	Другой	сусветнай	
вайны.
2.	Тлумачыць	паняцці:	пера-
нізм, Кубінская рэвалюцыя.
3.	Вызначаць	асаблівасці	ўну-
транай	і	знешняй	палітыкі	кра-
ін	Лацінскай	Амерыкі;	прабле-
мы	развіцця	краін	Лацінскай	
Амерыкі	і	іх	ролю	ў	сучасным	
свеце.
4.	Даваць	ацэнку	ўнутранай	
і	 знешняй	 палітыцы	 краін	
Лацінскай	Амерыкі

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	перанізм, Ку-

бінская рэвалюцыя;
характарыстыка	сацыяльна-эка-

намічнага	 і	 палітычнага	 развіцця	
краін	 Лацінскай	 Амерыкі	 пасля	
Другой	сусветнай	вайны;	ролі	ЗША	
ў	гісторыі	краін	Лацінскай	Амерыкі;

выдзяленне	асаблівасцей	разві-
цця	Мексікі,	Кубы,	Чылі,	Бразіліі,	
Венесуэлы;

заданні	 на	 ацэнку	 ўнутранай	
і	знешняй	палітыкі	краін	Лацінскай	
Амерыкі;	дзейнасці	палітычных	лі-
дараў	краін	Лацінскай	Амерыкі;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	26.
Індывідуальнае  
(на	выбар):	
заданне	5
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62
63
64

Практыкум	па	
тэме	«Краіны	Азіі,	
Афрыкі	і	Лаці-
нскай	Амерыкі»

3 Адпрацоўваць	уменні:
—	працаваць	з	дакументамі,	
са	статыстыкай;
—	выказваць	 уласны	 пункт	
гледжання;
—	весці	дыскусію

Аналіз	гістарычных	дакументаў	
і	статыстычных	даных;

складанне	схем;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
тлумачэнне	розных	пунктаў	гле-

джання

Падрыхтоўка	
да	абароны	
праектаў

65
66

Праектная	дзей-
насць	па	тэме	
«Краіны	Азіі,	
Афрыкі	і	Лаці-
нскай	Амерыкі»

2 1.	Самастойна	здабываць	ве-
ды.
2.	Удасканальваць	камуніка-
тыўныя	ўменні.
3.	Развіваць	 даследчыцкія	
ўменні	(выяўленне	прабле-
мы,	збор	інфармацыі,	назіра-
нні,	правядзенне	эксперыме-
нтаў,	аналіз,	пабудова	гіпотэз,	
абагульненне).
4.	Выкарыстоўваць	наяўныя	
веды	для	рашэння	пазнаваль-
ных	і	практычных	задач.
5.	Развіваць	мысленне

Прадстаўленне	вынікаў	праект-
най	дзейнасці;

абмеркаванне	праектаў;
ацэньванне	 вынікаў	 праектнай	

дзейнасці

Падрыхтоўка	
да	абагульне-
ння	па	раздзе-
ле	III

67 Абагульненне	па	
раздзеле	III	«Кра-
іны	Азіі,	Афрыкі	
і	Лацінскай	Аме-
рыкі»

1 Замацаваць,	сістэматызаваць,	
удакладніць	і	скарэкціраваць	
веды

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	гістарычных	з’яў	
і	працэсаў;

С.	151
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рашэнне	пазнавальных	задач;
выкананне	праблемных	заданняў;
праца	з	паняццямі;
ацэначныя	заданні;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
параўнанне	розных	пунктаў	гле-

джання	і	іх	тлумачэнне;
тлумачэнне	фактаў;
пошук	дадатковай	інфармацыі

68 Кантроль	ведаў	па	
раздзеле	III
«Краіны	Азіі,	
Афрыкі	і	Лаці-
нскай	Амерыкі»

1 Праверыць	веды

Раздзел IV. МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ І ГЛАБАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СВЕТУ (18 г)

69
70

Фарміраванне	
біпалярнага	свету	
і	пачатак	глабаль-
нага	супрацьста-
яння	(1945—	
1950-я	гг.)

2 1.	Характарызаваць	ваенна-	
палітычныя	 вынікі	 Другой	
сусветнай	вайны.
2.	Вызначаць	прычыны	пача-
тку	халоднай	вайны.
3.	Тлумачыць	 паняцці:	 Акт 
аб безумоўнай капітуляцыі, 
халодная вайна, гонка ўзбра-
енняў, Берлінскі крызіс, Арга-
нізацыя Паўночнаатланты-
чнага Дагавора (НАТА), Арга-

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	табліцамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	Акт аб безу-

моўнай капітуляцыі, халодная вай-
на, гонка ўзбраенняў, Берлінскі кры-
зіс, Арганізацыя Паўночнаатланты-
чнага Дагавора (НАТА), Арганізацыя 
Варшаўскага Дагавора (АВД);

§	27
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нізацыя Варшаўскага Дагаво-
ра (АВД).
4.	Даваць	ацэнку	знешнепа-
літычнай	 дзейнасці	 СССР,	
ЗША	і	краін	Заходняй	Еўро-
пы	ў	1945—1950-я	гг.

характарыстыка	ваенна-паліты-
чных	 вынікаў	 Другой	 сусветнай	
вайны;

тлумачэнне	прычын	пачатку	ха-
лоднай	вайны;

заданні	на	ацэнку	знешнепаліты-
чнай	дзейнасці	СССР,	ЗША	і	краін	
Заходняй	Еўропы	ў	1945—1950-я	гг.;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

71
72

Супрацьстаянне	
паміж	Усходам		
і	Захадам	(1960—	
1970-я	гг.)

2 1.	Характарызаваць	знешне-
палітычную	дзейнасць	ЗША	
і	 краін	 Заходняй	 Еўропы	
ў	1960—1970-я	гг.
2.	Вызначаць	прычыны	пе	ра-
ходу	ад	канфрантацыі	да	раз-
радкі	міжнароднай	напружа-
насці.
3.	Тлумачыць	 паняцці:	 Бер-
лінская сцяна, Карыбскі крызіс, 
разрадка міжнароднай напру-
жанасці, Нарада па бяспецы 
і супрацоўніцтве ў Еўропе.
4.	Даваць	ацэнку	знешнепа-
літычнай	 дзейнасці	 СССР,	

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	табліцамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццямі:	 Берлінская 

сцяна,  Карыбскі  крызіс,  разрадка 
між народнай напружанасці, Нарада 
па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе;

характарыстыка	знешнепаліты-
чнай	дзейнасці	ЗША	і	краін	Заход-
няй	Еўропы	ў	1960—1970-я	гг.;

заданні	на	ацэнку	знешнепаліты-
чнай	дзейнасці	СССР,	ЗША	і	краін	
Заходняй	Еўропы	ў	1960—	1970-я	гг.;

§	28
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ЗША	і	краін	Заходняй	Еропы	
ў	1960—1970-я	гг.

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

73 Міжнародныя		
адносіны		
ў	1980-я	гг.	—	пача-
тку	XXI	ст.

1 1.	Характарызаваць	асноўныя	
этапы	развіцця	міжнародных	
адносін	у	1980-я	гг.	—	пачат-
ку	XXI	ст.
2.	Акрэсліваць	геапалітычныя	
наступствы	 распаду	 СССР	
і	краху	сацыялістычнага	ла-
гера.
3.	Тлумачыць	паняцці:	стра-
тэгічная абаронная ініцыяты-
ва, новае палітычнае мыслен-
не, тэрарызм.
4.	Даваць	ацэнку	знешнепалі-
тычнай	дзейнасці	ЗША,	Расіі	
і	 краін	 Заходняй	 Еўропы	
ў	1980-я	гг.	—	пачатку	XXI	ст.

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	табліцамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	стратэгічная 

абаронная ініцыятыва, новае палі-
тычнае мысленне, тэрарызм;

характарыстыка	 асноўных	 эта-
паў	развіцця	міжнародных	адносін	
у	1980-я	гг.	—	пачатку	XXI	ст.;

заданні	на	ацэнку	знешнепаліты-
чнай	дзейнасці	СССР,	ЗША	і	краін	
Заходняй	 Еўропы	 ў	 1980-я	 гг.	 —	
пачатку	XXI	ст.;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	29

74 Вайна	ў	В’етнаме 1 1.	Тлумачыць	прычыны	і	вы-
нікі	вайны	ў	В’етнаме.
2.	Апісваць	 падзеі	 вайны	
ў	В’етнаме.

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;
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3.	Даваць	 ацэнку	 дзейнасці	
ЗША	і	СССР	падчас	вайны	
ў	В’етнаме.
4.	Акрэсліваць	значэнне	па-
няццяў:	Дэмакратычная Рэ-
спубліка В’етнам,	Жэнеўскія 
пагадненні,  танкінскі  інцы-
дэнт,  гуамская  дактрына, 
Сацыялістычная Рэспубліка 
В’етнам

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	Дэмакраты-

чная Рэспубліка В’етнам,	Жэнеўскія 
пагадненні, танкінскі інцыдэнт, гу-
амская дактрына, Сацыялістычная 
Рэспубліка В’етнам;

тлумачэнне	прычын	і	вынікаў	вай-
ны	ў	В’етнаме;

апісанне	падзей	вайны	ў	В’етнаме;
ацэнка	дзейнасці	ЗША,	СССР;
абмеркаванне	па	праблемным	пы-

танні	ўрока;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
пошук	дадатковай	інфармацыі

75 Канфлікт	на	Блі-
зкім	Усходзе

1 1.	Тлумачыць	сутнасць	і	пры-
чыны	канфлікту	на	Блізкім	
Усходзе.
2.	Апісваць	падзеі	войнаў	на	
Блізкім	Усходзе.
3.	Даваць	 ацэнку	 дзейнасці	
ЗША,	 СССР,	 Ізраіля,	 АВП,	
ААН	у	вырашэнні	канфлікту	
на	Блізкім	Усходзе.
4.	Акрэсліваць	 значэнне	 па-
няццяў:	 Дзяржава  Ізраіль, 
Арганізацыя вызвалення Пале-
сціны

Праца	з	гістарычнымі	дакумен	тамі;
праца	з	картаграфічным	і	ілюст-

рацыйным	матэрыялам;
рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	Дзяржава Ізра-

іль, Арганізацыя вызвалення Палес-
ціны;

тлумачэнне	 сутнасці	 і	 прычын	
канфлікту	на	Блізкім	Усходзе;

апісанне	падзей	войнаў	на	Бліз-
кім	Усходзе;

ацэнка	 дзейнасці	 ЗША,	 СССР,	
Ізраіля,	АВП,	ААН;

Высветліць	
актуальны	
стан	адносін	
паміж	Ізраілем	
і	арабскімі	
дзяржавамі
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абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

76 Карэйская	вайна		
і	праблема	аб’яд-
нання	Карэі

1 1.	Тлумачыць	прычыны	і	вы-
нікі	карэйскай	вайны.
2.	Апісваць	падзеі	карэйскай	
вайны.
3.	Даваць	 ацэнку	 пазіцыі	
ЗША,	СССР,	ААН	у	дачыне-
нні	да	карэйскай	вайны.
4.	Акрэсліваць	значэнне	па-
няццяў:	Карэйская Народна- 
Дэмакратычная Рэспубліка, 
Рэспубліка Карэя

Праца	з	гістарычнымі	дакумен	тамі;
праца	з	картаграфічным	і	ілюст-

рацыйным	матэрыялам;
рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццямі:	 Карэйская 

Народна-Дэмакратычная  Рэспу-
бліка, Рэспубліка Карэя;

тлумачэнне	прычын	і	вынікаў	ка-
рэйскай	вайны;

апісанне	падзей	карэйскай	вайны;
ацэнка	пазіцыі	ЗША,	СССР,	ААН;
абмеркаванне	па	праблемным	пы-

танні	ўрока;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
пошук	дадатковай	інфармацыі

Высветліць	
актуальны	
стан	адносін	
паміж	КНДР	
і	Рэспублікай	
Карэя

77 Вайна	ў	Афгані-
стане

1 1.	Тлумачыць	прычыны	і	вы-
нікі	вайны	ў	Афганістане.
2.	Апісваць	падзеі	вайны	ў	Аф-
ганістане.
3.	Даваць	 ацэнку	 дзейнасці		
ЗША,	СССР,	ААН.
4.	Акрэсліваць	значэнне	па-

Праца	з	гістарычнымі	дакумен	тамі;
праца	з	картаграфічным	і	ілюст-

рацыйным	матэрыялам;
рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	з	паняццямі:	маджахеды, 

Жэнеўскія  пагадненні  па  Афгані-
стане, талібы;

Высветліць	
актуальнае	
становішча	
ў	Афганістане

1
1

4

Працяг

1 2 3 4 5 6

няццяў:	маджахеды, Жэнеў-
скія  пагадненні  па  Афгані-
стане, талібы

тлумачэнне	прычын	і	вынікаў	вай-
ны	ў	Афганістане;

апісанне	падзей	вайны	ў	Афгані-
стане;

ацэнка	 дзейнасці	 ЗША,	 СССР,	
ААН;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

78 Войны	ў	зоне	
Персідскага	заліва

1 1.	Тлумачыць	прычыны	вой-
наў	у	Персідскім	заліве.
2.	Апісваць	 падзеі	 войнаў	
у	зоне	Персідскага	заліва.
3.	Даваць	 ацэнку	 пазіцыі			
ЗША,	Расіі,	ААН	у	адносінах	
да	войнаў	у	зоне	Персідскага	
заліва

Праца	з	гістарычнымі	дакумен-
тамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

рашэнне	пазнавальных	задач;
тлумачэнне	прычын	войнаў	у	зо-

не	Персідскага	заліва;
апісанне	 падзей	 войнаў	 у	 зоне	

Пер	сідскага	заліва;
ацэнка	пазіцыі	ЗША,	Расіі,	ААН;
абмеркаванне	па	праблемным	пы-

танні	ўрока;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
пошук	дадатковай	інфармацыі

Высветліць	
актуальнае	
становішча	
ў	зоне	Персі-
дскага	заліва
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79
80

Глабальныя		
праблемы		
чалавецтва

2 1.	Характарызаваць	асноўныя	
праблемы	чалавецтва.
2.	Тлумачыць	паняцці:	глаба-
льныя праблемы, лакальныя 
канфлікты, устойлівае раз-
віц цё

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	табліцамі;

праца	з	ілюстрацыйным	матэры-
ялам;

абмеркаванне	па	праблемным	пы-
танні	ўрока;

рашэнне	пазнавальных	задач;
праца	 з	 паняццямі:	 глабальныя 

праблемы, лакальныя канфлікты, ус-
тойлівае развіццё;

характарыстыка	асноўных	глаба-
льных	праблем	чалавецтва;

фармуляванне	ўласнага	пункту	
гледжання	і	яго	аргументацыя;

пошук	дадатковай	інфармацыі

§	30.	
Індывідуальнае 
(на	выбар):
падрыхтаваць	
інфармацыю	
аб	удзеле	ў	ме-
рапрыемствах,	
накіраваных	
на	рашэнне	
якіх-небудзь	
глабальных	
праблем

81
82

Практыкум	па	тэме	
«Міжнародныя	
адносіны	і	глаба-
льныя	праблемы	
свету»

2 Адпрацоўваць	уменні:
—	працаваць	з	дакументамі,	
са	статыстыкай;
—	выказваць	 уласны	 пункт	
гледжання;
—	весці	дыскусію

Аналіз	гістарычных	дакументаў	
і	статыстычных	даных;

складанне	схем;	
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
тлумачэнне	розных	пунктаў	гле-

джання

Падрыхтоўка	
да	абароны	
праектаў

83
84

Праектная	дзей-
насць	па	тэме	
«Між	народныя		
адносіны	і	глабаль-
ныя	праблемы	
свету»

2 1.	Самастойна	здабываць	ве-
ды.
2.	Удасканальваць	камуніка-
тыўныя	ўменні.
3.	Развіваць	 даследчыцкія	
ўменні	(выяўленне	прабле-

Прадстаўленне	вынікаў	праект-
най	дзейнасці;

абмеркаванне	праектаў;
ацэньванне	 вынікаў	 праектнай	

дзейнасці

Падрыхтоўка	
да	абагульне-
ння	па	раздзе-
ле	IV

1
1

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

мы,	збор	інфармацыі,	назіра-
нні,	правядзенне	эксперыме-
нтаў,	аналіз,	пабудова	гіпотэз,	
абагульненне).
4.	Выкарыстоўваць	наяўныя	
веды	для	рашэння	пазнаваль-
ных	і	практычных	задач.
5.	Развіваць	мысленне

85 Абагульненне	па	
раздзеле	IV
«Міжнародныя	
адносіны	і	глаба-
льныя	праблемы	
свету»

1 Замацаваць,	сістэматызаваць,	
удакладніць	і	скарэкціраваць	
веды

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	гістарычных	з’яў	
і	працэсаў;

рашэнне	пазнавальных	задач;
выкананне	праблемных	заданняў;
праца	з	паняццямі;
ацэначныя	заданні;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
параўнанне	розных	пунктаў	гле-

джання	і	іх	тлумачэнне;
тлумачэнне	фактаў;
пошук	дадатковай	інфармацыі

С.	203—204

86 Кантроль	ведаў	па	
раздзеле	IV	«Між-
народныя	адно-

1 Праверыць	веды
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

сіны	і	глабальныя	
праблемы	свету»

87 Выніковае	абагуль-
ненне

1 Замацаваць,	сістэматызаваць,	
удакладніць	і	скарэкціраваць	
веды

Праца	з	гістарычнымі	дакумента-
мі,	статыстычнымі	данымі,	табліца-
мі,	схемамі;

праца	з	картаграфічным	і	ілюст-
рацыйным	матэрыялам;

характарыстыка	гістарычных	з’яў	
і	працэсаў;

рашэнне	пазнавальных	задач;
выкананне	праблемных	заданняў;
праца	з	паняццямі;
ацэначныя	заданні;
фармуляванне	ўласнага	пункту	

гледжання	і	яго	аргументацыя;
параўнанне	розных	пунктаў	гле-

джання	і	іх	тлумачэнне;
тлумачэнне	фактаў;
пошук	дадатковай	інфармацыі

1
1

8

Гісторыя Беларусі: другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХІ ст.  
11 клас

(87 г, 22 г — рэзервовыя)

1.	 История	 Беларуси:	 вторая	 половина	 1940-х	 гг.	 —	 начало	 ХХІ	 в.	 :	 учеб.	 пособие	 для	 11	 кл.	 учреждений	 общ.	 сред.	
образования	с	рус.	яз.	обучения	/	под	ред.	В.	М.	Фомина.	—	Минск	:	НИО,	2013.

2.	 Гісторыя	Бе	ла	ру	сі:	другая	палова	1940-х	гг.	—	пачатак	ХХІ	ст.	:	вучэб.	да	па	м.	для	11	кл.	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	
з	беларус.	мовай	навучання	/	пад	рэд.	В.	М.	Фаміна.	—	Мінск	:	НІА,	2013	(далей	—	вучэбны	дапаможнік).

3.	 Паноў, С. В.	Ад	БССР	да	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь:	выбар	шляхоў	раз	віц	ця	 :	11	кл.	 :	да	па	м.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	/	С.	В.	Па	ноў.	—	Мінск,	2010.

4.	 Паноў,  С.  В.  Гісторыя	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 11	 класе	 :	 вучэб.-метад.	 да	па	м.	 для	 настаўнікаў	 устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 /	
С.	В.	Паноў.	—	Мінск	:	Выдавецкі	цэнтр	БДУ,	2015.

5.	 История	(Всемирная	история,	история	Беларуси).	11	класс	:	рабочая	тетрадь	:	пособие	для	учащихся	учреждений	общ.	
сред.	образования	/	М.	А.	Крас	но	ва	[и	др.].	—	Минск	:	Аверсэв,	2016,	2017.

6.	 Панов, С. В. Сборник	практических	заданий	для	выпускного	экзамена	по	учебному	предмету	«История	Бе	ла	руси»	за	
период	обучения	и	воспитания	на	III	ступени	общего	среднего	образования	:	пособие	для	учащихся	учреждений	общ.	
сред.	образования	с	рус.	яз.	обучения	/	С.	В.	Панов,	Н.	Н.	Ганущенко,	Л.	А.	Яро	ше	вич.	—	Минск	:	Аверсэв,	2017.

7.	 Паноў,  С.  В.	 Зборнік	 практычных	 заданняў	 да	 выпускнога	 экзамену	 па	 вучэбным	 прадмеце	 «Гісторыя	 Беларусі»	 за	
перыяд	 навучання	 і	 выхавання	 на	 ІІІ	 ступені	 агульнай	 сярэдняй	 адукацыі	 :	 дапам.	 для	 вучняў	 устаноў	 агул.	 сярэд.	
адукацыі	з	беларус.	мовай	навучання	/	С.	В.	Паноў,	Н.	М.	Ганушчанка,	Л.	А.	Ярашэвіч.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2017.

8.	 Паноў, С. В.	Гісторыя	Беларусі:	другая	палова	1940-х	гг.	—	пачатак	ХХІ	ст.	11	клас	:	рабочы	сшытак	:	дапам.	для	вучняў	
устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	/	С.	В.	Паноў.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2017.

9.	 Фамін,  В.  М.	 Гісторыя	 Бе	ла	ру	сі:	 другая	 палова	 1940-х	 гг.	 —	 пачатак	 ХХІ	 ст.	 :	 11	 кл.	 :	 хрэстаматыя	 /	 В.	 М.	 Фамін,	
С.	В.	Паноў,	Т.	Ф.	Хо	дзіна.	—	Мінск,	2009.

10.	 Гінчук, В. В. Гісторыя	Бе	ла	ру	сі	:	тэставыя	і	рознаўзроўневыя	заданні	:	10—11	кл.	:	да	па	м.	для	настаўнікаў	уста	ноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	В.	В.	Гінчук.	—	Мінск,	2012.
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№  
урока 
і дата 
правя
дзення

Тэма і асноўныя  
пытанні ўрока

Коль
касць 
гадзін

Мэты вывучэння ўрока
Характарыстыка  
асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1940-х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 1950-х гг. (20 г)

1 БССР у першае пасля-
ваеннае дзесяцігоддзе. 
Са	цы	яль	на-эка	на	міч	ная	
адбудова	 краіны	 ў	 пас-
ляваенны	перыяд.
Працоўны	энтузіязм.	
Асаблівасці	 гра	мад	ска-
па	лі	тыч	нага	жыцця.	
Раз	віц	цё	культуры

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты:	перамога	савецкага	народа	
ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 9	 мая	
1945	г.,	пачатак	удзелу	БССР	у	за-
сна	ванні	 Арганізацыі	 Аб’яд	на	ных	
Нацый	 (1945	 г.),	 гады	 чацвёртай	
пяцігодкі	(1946—1950	гг.),	зацвяр-
джэнне	 Дзяр	жаў	нага	 сцяга	 БССР	
(1951	г.);
—	азначэнне	паняцця	пасляваеннае 
аднаў ленне.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	пас-
ляваеннага	аднаўлення	БССР;
—	характарызаваць	аднаўленчы	пе-
рыяд	у	БССР;
—	вызначаць	асаблівасці	пасляваен-
нага	раз	віц	ця	БССР	у	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	най	галіне;	супярэчнасці	ў	раз-
віц	ці	БССР	у	аднаўленчы	перыяд;

Складанне ментальнай 
карты (схемы) «Пера-
ход	 да	 мірнага	 жыцця»	
(страты	 БССР	 падчас	
Вя	лі	кай	Айчыннай	вай-
ны,	 аднаўленне	 народ-
най	 гас	па	дар	кі,	 асаб	лі-
вас	ці	 ад	наў	лен	ня	 сель-
скай	гас	па	дар	кі,	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нае	жыццё).
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	6:	ха-
рактарыстыка	 па	лі	тыч-
нага	рэжыму	ў	СССР;
дакумент	№	8:	характа-
рыстыка	палітыкі	дзяр-
жавы	ў	сферы	эка	но	мі	кі	
(ад	наў	лення	 народнай	
гаспадаркі);

§	1.
Індывідуальнае 
(на	выбар):
—	да	ўрока	
«Наш	край»	па-
дрыхтаваць	ар-
тыкул	у	газету	
або	эсэ	аб	адной	
з	гіс	та	рыч	ных	
падзей,	якая	
адбылася	ў	ва-
шай	мясцовасці	
ў	пасляваенны	
час

1
2
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—	сінхранізаваць	 працэс	 паслява-
еннага	аднаўлення	ў	СССР	і	БССР	
з	вызначэннем	агульнага	і	адметнага

дакумент	№	11:	характа-
рыстыка	паўсядзённага	
жыцця	ў	БССР;	
дакумент	№	12:	характа-
рыстыка	 раз	віц	ця	 пра-
мыс	ло	вас	ці	ў	аднаўлен-
чы	перыяд;
дакумент	№	60:	характа-
рыстыка	палітыкі	ўлады	
ў	галіне	культуры

2 Праектная дзейнасць па 
тэме «БССР у другой 
палове 1940-х — пер-
шай палове 1950-х гг.». 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэн	ні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы;
—	выкарыстоўваць	інтэрнэт-рэсур-
сы	для	сумеснай	(індывідуальнай)	
работы	над	праектам

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	ле	матыкі,	 па	ста-
ноў	цы	мэтаў,	планаванні	
эта	паў	праекта.
Магчыма	выкарыстанне	
прыкладных	 тэм,	 азна-
чаных	у	вучэбным	да	па-
мож	ніку	(с.	111)

§	1
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3
4

Пераадоленне нас туп ст-
ваў вайны ў галіне эка-
но мі кі. Выхад на новы 
ўзровень раз віц ця. 
1.	Людскія	і	матэрыяль-
ныя	 страты	 Бе	ла	ру	сі	
ў	гады	Вялікай	Айчын-
най	вайны	і	нямецка-фа-
шысцкай	акупацыі.
2.	Матэрыяльнае	 ста-
но	ві	шча	 на	сель	ніц	тва	
ў	першыя	пасляваенныя	
гады.
3.	Асаблівасці	 паслява-
еннага	аднаўлення.
4.	Атрыманне	БССР	част-
кі	германскіх	рэпарацый.
5.	Развіццё	 пра	мыс	ло-
вас	ці	і	транспарту	ў	га-
ды	чацвёртай	пяцігодкі.	
Пра	цоўны	подзвіг	бела-
рускага	народа.
6.	Курс	на	апераджальны	
рост	цяжкай	пра	мыс	ло-
вас	ці	 ў	 гады	 пятай	 пя-
цігодкі.
7.	Пасляваенная	інду	ст-
ры	ялізацыя	ў	БССР:	яе	
асаблівасці	і	вынікі.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнне	паняцця	рэпарацыі;
—	асноўныя	 падзеі	 пасляваеннага	
дзесяцігоддзя	Бе	ла	ру	сі;
—	асноўныя	кірункі	пасляваеннага	
аднаўлення	 БССР	 у	 эканамічнай	
сферы;
—	асноўныя	кірункі	пасляваеннага	
аднаўлення	БССР	у	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	най	сферы;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	культуры.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	(перыяд)	падзеі	
пасляваеннага	дзесяцігоддзя	Бе	ла-
ру	сі;	агульныя	тэндэнцыі	паслява-
еннага	аднаўлення	БССР;
—	параўноўваць	аднаўленчыя	працэ-
сы	1920-х	і	другой	паловы	1940-х	—	
першай	паловы	1950-х	гг.	у	Бе	ла	ру	сі;
—	вызначаць	 крыніцы	 аднаўлення	
эка	но	мі	кі	Бе	ла	ру	сі	пасля	вайны;
—	вызначаць	асаблівасці	аднаў	лен-
чай	палітыкі	ў	заходніх	абласцях;
—	даказваць,	што	нашы	суайчыннікі	
здзейснілі	 працоўны	 подзвіг	 у	 час	
аднаўлення;
—	сінхранізаваць	 працэс	 паслява-
еннага	аднаўлення	ў	СССР	і	БССР	
з	вызначэннем	агульнага	і	адметнага

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	15:	
характарыстыка	мета	даў	
правядзення	калек	ты	ві-
за	цыі	ў	заходніх	аблас-
цях	БССР;
дакумент	 №	 18:	 харак-
тарыстыка	тэмпаў	росту	
вытворчасці.
Работа з картасхемай	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	12):	вызначэнне	най-
больш	важных	прамыс-
ловых	 прадпрыемстваў	
цяжкай	 і	 лёгкай	 пра-
мыс	ло	вас	ці,	 пабудава-
ных	у	БССР	у	першыя	
пасляваенныя	гады.
Работа са ста тыс тыч-
ны мі данымі	 (вучэбны	
да	па	мож	нік,	 с.	 16):	 вы-
зна	чыць	 адметныя	 га-
лі	ны	 пра	мыс	ло	вас	ці	
ў	вы	ні	ку	пасляваеннага	
ад	наў	лення.
Работа з вучэбным тэк-
стам:	складанне	разгор-
нутага	 плана	 па	 тэме

§	2;	скласці	па-
раў	наль	ную	
таб	ліцу	«Гаспа-
дарка	Бе	ла	ру	сі	
пасля	грама-
дзян	скай	вайны	
і	Вялікай	Ай-
чыннай	вайны».
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта	ваць	
паведам	ленні	
аб	дзей	нас	ці	
П.	К.	Пана	ма-
рэн	кі,	К.	В.	Кі	ся-
лё	ва,	А.	А.	Гра-
мы	кі;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
па	ве	дамленне	
«Развіццё	эка-
но	мі	кі	ў	краі	
пасля	Вялікай	
Айчыннай		
вайны»

1
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8.	Меры	 па	 аднаўленні	
сельскай	гаспадаркі.	
9.	Асаблівасці	 паслява-
еннага	правядзення	ка-
лек	тывізацыі	ў	заход	ніх	
абласцях	Бе	ла	ру	сі

«Ад	наў	ленне	гаспадаркі	
БССР»	 (план	 павінен	
змяшчаць	 не	 менш	 за	
тры	 пункты,	 з	 якіх	 два	
ці	 больш	 дэталізаваны	
ў	падпунктах)

5
6

Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё БССР. 
1.	Асаблівасці	 гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нага	жыцця.
2.	Адносіны	 ўлады	 да	
грамадзян,	якія	падверг-
лі	ся	рэпатрыяцыі.
3.	Пасляваенная	 сі	туа-
цыя	ў	заходніх	абласцях	
Бе	ла	ру	сі,	 падпольныя	
маладзёжныя	 арга	ні	за-
цыі.
4.	Месца	Ка	му	ніс	тыч	най	
партыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 гра-
мад	ска-па	лі	тыч	най	 сіс-
тэ	ме.
5.	Роля	Саветаў	дэ	пу	та-
таў	працоўных,	праф	са	ю-
заў,	камсамола	ў	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	 жыц	ці	
рэс	пуб	лі		кі.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнне	паняцця	рэпатрыяцыя;
—	асноўныя	падзеі	гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	БССР;
—	партыйна-дзяр	жаў	ных	 дзеячаў	
БССР,	 іх	 ролю	 ў	 гра	мад	ска-па	лі-
тыч	ным	жыцці.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асаблівасці	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	нага	жыцця	ў	БССР	у	пас-
ляваенныя	гады;	
—	вызначаць	 кірункі	 знеш	не	па	лі-
тыч	най	дзейнасці	БССР;
—	характарызаваць	 ролю	 Саветаў	
дэпутатаў	працоўных	у	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ным	жыцці	рэс	пуб	лі		кі;
—	характарызаваць	ролю	дзей	насці	
гіс	та	рыч	ных	дзеячаў:	П.	К.	Панама-
рэнкі,	В.	І.	Казлова;
—	характарызаваць	узаемаадносіны	
ўлады	і	рэлігійных	канфесій;

Работа па складанні 
ментальнай карты «Гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нае	жыц-
цё	БССР».
Работа з гіс та рыч ным 
дакументам	 (хрэста-
матыя):	 дакумент	 №	 4:	
характарыстыка	адносін	
мясцовых	 жыхароў	 да	
рэ	патрыянтаў.
Работа па аналізе	дзей-
нас	ці	гіс	та	рыч	ных	дзея-
чаў: указанне	часу	жыц-
ця	 і	 дзейнасці;	 фар	му-
лёў	ка	і	характарыстыка	
асноўных	 на	прам	каў	
дзей	насці;	 характары-
стыка	 вынікаў	 дзей-
насці.
Работа па складанні 
па раў наль най табліцы

§	3;	пры	дапа-
мозе	інтэрнэт-
крыніц	скла	сці	
біб	лія	графію	па	
тэме	«Гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нае	
жыццё	БССР».
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
В.	Ф.	Купрэвіча,	
Г.	І.	Сідарэнкі,	
У.	І.	Пічэты;
—	падрыхта-
ваць	гіс	та	рыч-
нае	сачыненне		
(эсэ)	на	тэму	
«Асаб	лівасці
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6.	Партыйна-дзяр	жаў-
ныя	кіраўнікі:	П.	К.	Па-
намарэнка,	В.	I.	Казлоў.
7.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій.	
8.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
БССР.
9.	Знеш	не	па	лі	тыч	ная	
дзейнасць	 ураджэнцаў	
Бе	ла	ру	сі	К.	В.	Кісялёва	
і	А.	А.	Гра	мыкі

—	тлумачыць	элементы	традыцый-
най	 беларускай	 культуры	 ў	 дзяр-
жаў	най	сімволіцы	БССР;
—	параўноўваць	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
ную	сістэму	БССР	у	1920—1930-я	гг.	
і	першае	пасляваеннае	дзе	ся	ці	год-
дзе

	«Гра	мад	ска-па	лі	тыч	ная	
сіс	тэ	ма	 БССР	 у	 1920—
1930-я	гг.	і	першае	пасля-
ваеннае	дзесяцігоддзе»

гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	
БССР*»

7
8

Адраджэнне і раз віц-
цё адукацыі і навукі 
ў БССР у пасляваенны 
перыяд. 
1.	Аднаўленне	 агульна-
адукацыйнай	школы.
2.	Вышэйшая	і	сярэдняя	
спецыяльная	 адукацыя	
Бе	ла	ру	сі	ў	першыя	пас-
ляваенныя	гады.

2 Вучні павінны ведаць:
—	вышэйшыя	навучальныя	ўста	но	вы	
БССР	у	першай	палове	1950-х	гг.;
—	дасягненні	адукацыі	і	навукі,	лі-
таратуры	і	мастацтва	ў	пасляваен-
ным	аднаўленні	БССР.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	ролю	адукацыі	і	навукі	
ў	 аднаўленні	 народнай	 гаспадаркі	
і	ўсяго	жыцця	рэс	пуб	лі		кі;

Работа з картай, карта-
схемай	 (вучэбны	 да	па-
мож	нік,	 с.	 12):	 вышэй-
шыя	навучальныя	ўста-
но	вы,	 якія	 былі	 адкры-
ты	ці	пачалі	дзейнічаць	
у	БССР	у	першай	палове	
1950-х	гг.
Запаўненне табліцы	«Раз-
віц	цё	 адукацыі	 і	 на	ву	кі

§	4,	пытанні	6,	8. 
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхтаваць	
прэзентацыю	
(стэндавае**	
паведамлен-
не)	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
А.	Куляшова,

*	 У	сачыненні	неабходна	назваць	некалькі	падзей,	якія	адносяцца	да	вызначанага	перыяду;	расказаць	пра	двух	гіс	та	рыч	ных	
дзеячаў,	якія	адыгралі	значную	ролю	ў	дадзены	перыяд	(з	дапамогай	гіс	та	рыч	ных	фактаў	даць	ацэнку	дзейнасці	той	ці	іншай	асобы	
і	паказаць	яе	ролю	ў	гіс	та	рыч	ным	працэсе);	асвятліць	прычыны	і	вынікі	падзей	дадзенага	перыяду,	выкарыстоўваць	тэрміны	і	па-
няцці,	якія	адпавядаюць	дадзенаму	перыяду.

**	 Стэндавы	даклад	рыхтуецца	на	аркушы	фармату	А2	або	ватмане.	Інфармацыя	падаецца	пераважна	ў	графічным	выглядзе	
(схемы,	табліцы,	графікі,	малюнкі).
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3.	Адраджэнне	 і	 выхад	
беларускай	навукі	на	но-
выя	рубяжы.	Прэзідэн-
ты	АН	БССР	А.	Р.	Жэб-
рак	і	В.	Ф.	Купрэвіч

—	вызначаць	 дасягненні	 і	 цяжкас-
ці	ў	працэсе	аднаўлення	народнай	
аду	кацыі;
—	апісваць	умовы	пасляваеннага	на-
вучання;
—	вызначаць	ролю	адукацыі	ў	жыц	ці	
беларускай	моладзі;
—	характарызаваць	умовы	паслява-
еннага	навучання;
—	характарызаваць	дзейнасць	дзея-
чаў	навукі	з	апісаннем	іх	да	сяг	нен-
няў

БССР	у	1920—1930-я	гг.	
і	ў	першае	пасляваеннае	
дзеся	ці	год	дзе»	(вучэбны	
да	па	мож	нік,	с.	33).	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	58:	
вызначэнне	ролі	аду	ка-
цыі	і	навукі	ў	аднаў	лен	ні	
народнай	гаспадаркі;
дакумент	 №	 62:	 вызна-
чэнне	 умоў	 пасляваен-
нага	навучання

П.	Броўкі,	
М.	Тан	ка,	
П.	Панчанкі,	
П.	Глеб	кі;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	«Раз	віц	цё	
адукацыі	ў	краі	
ў	першае	пасля-
ваеннае	дзеся-
цігоддзе»

9
10

Літаратура і мастацтва.
1.	Гра	мад	ска-па	лі	тыч-
ныя	ўмовы	раз	віц	ця	бе-
ларускай	літаратуры.
2.	Адлюстраванне	 тэмы	
Вялікай	Айчыннай	вай-
ны	і	асвятленне	мірнага	
жыцця	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 пас-
ляваенныя	гады	ў	творах	
Я.	 Коласа,	 К.	 Чорнага,	
М.	Лынькова,	I.	Мележа,	
А.	Куляшова.
3.	Бе	ла	рус	кі	тэатр.
4.	Музычнае	жыццё.
5.	Выяўленчае	мастацтва

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 метад  са-
цыя ліс тыч нага  рэа ліз му,	 прынцып 
пар тыйнас ці;
—	асноўныя	 прынцыпы	 дзяр	жаў-
най	 палітыкі	 ў	 галіне	 літаратуры	
і	мастацтва;
—	дзеячаў	культуры.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	умовы	раз	віц	ця	бела-
рускай	літаратуры;
—	вызначаць	дасягненні	і	цяжкасці	
ў	 раз	віц	ці	 беларускай	 літаратуры	
і	мастацтва	ў	першае	пасляваеннае	
дзесяцігоддзе;
—	вызначаць	 асноўныя	 прынцы-

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) «Асноўныя	 да	сяг-
нен	ні	ў	раз	віц	ці	культу-
ры	ў	пер	шы	пасляваенны	
перыяд».
Работа па характары-
стыцы	 твор	час	ці	 бела-
рускага	 паэта	 Аркадзя	
Куляшова.
Тлумачэнне	 матываў	
твор	часці	 беларускага	
мас	така	Яўгена	Зайцава	
як	аў	та	ра	карціны	«Аба-
рона	Брэс	ц	кай	крэ	пасці	
ў	1941	г.».

§	5,	пытанні	2,	3.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	гіс	та	рыч-
нае	сачыненне	
(эсэ)	на	тэму	
«Беларуская	
літаратура	і	ма-
стацтва:	сва-
бода	творчасці	
або	партыйная	
прадвызнача-
насць?»
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пы	 дзяр	жаў	най	 палітыкі	 ў	 галіне	
літаратуры	і	мастацтва;
—	характарызаваць	творчасць	дзея-
чаў	культуры	з	апісаннем	іх	да	сяг-
ненняў	ці	пазіцыі	(адносін)	да	ад-
люстроўваемых	гіс	та	рыч	ных	сю	жэ-
таў;
—	раскрываць	прычынна-выніковую	
сувязь	паміж	кіруючай	роллю	КПБ	
і	 рэалізацыяй	 прынцыпу	 са	цыя-
ліс	тыч	нага	 рэалізму	 ў	 беларускай	
літаратуры	і	мастацтве

Выступленні	 вучняў	
з	 прэ		зен	тацыямі	 (стэн-
да	вы	мі	паведам	лен	нямі)

11
12

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	тэрыторыі	краю	ў	пасляваенны	
перыяд;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	пас-
ляваенны	перыяд	і	фактары,	якія	іх	
абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	пасля-
ваенны	перыяд	фактамі	з	гісторыі	
роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументальная	
хро	ні	ка	«Памяць»);

Варыянт І.	 Прад	стаў-
лен	не	 вучнямі	 ін	фар-
ма	цыі	аб	раз	віц	ці	краю	
ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.,	
падрыхтаванай	 у	 хо	дзе	
вывучэння	раздзела	I.
Варыянт ІІ.	Выступ	лен	ні	
вучняў	з	паве	дам	лен	ня-
мі,	аргані	зацыя	конкурсу	
газетных	 арты	ку	лаў	 аб	
адной	з	гіс	та	рыч	ных	па-
дзей,	якая	адбылася	ў	ва-
шай	мясцовасці	ў	пасля-
ваенны	час

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	па	ве	дам-
ленні	(с.	41)	

1
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—	абгрунтоўваць	уласнае	мерка	ванне;
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэнні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паве	дам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэн	зій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах

13
14

Практыкум па тэме 
«БССР у другой па-
лове 1940-х — першай 
палове 1950-х гг.»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;
—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	уласнае	мерка	ванне

Самастойная работа 
(па	 групах)	 з	 гіс	та	рыч-
нымі	дакументамі	(хрэ-
стаматыя):	 дакументы	
№	9—11,	13—16,	58—61.
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	валіся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	пас-
ляваеннага	аднаўлення,	
з дапамогай гіс та рыч-
най карты	 (вучэбныя	
насценныя	карты).
Работа	 па	 раскрыцці	
пры	чын	на-выніковых	
су	вя	зяў	паміж	гіс	та	рыч-
ны	мі	падзеямі

§	2—5;	с.	41		
(гіс	та	рыч	ныя	
задачы)

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



1
2

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

15
16

Абагульненне па раз-
дзеле І

2 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1940-х	—	першай	палове	
1950-х	гг.,	і	іх	азначэнні;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	асноўныя	вынікі	
пасляваеннага	аднаўлення	БССР;
—	параўноўваць	гіс	та	рыч	ныя	падзеі	
па	прапанаваным	ці	самастойна	вы-
значаным	 прыкметам	 з	 вызначэн-
нем	агульнага	і	рознага;
—	раскрываць	прычынна-выніковыя	
сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	падзеямі,	
з’явамі,	працэсамі;
—	вызначаць	ролю	гіс	та	рыч	ных	асоб	
і	 дзеячаў	 культуры	 і	 характарыза-
ваць	іх	дзейнасць

Варыянт І.	Работа	з	ма-
тэрыялам	вучэбнага	да-
па	мож	ніка	(с.	39—41).
Варыянт ІІ.	 Праверач-
ная	работа	па	раздзеле	І.
Варыянт ІІІ.	 Выс	туп-
ленні	 з	 прэ	зента	цыямі,	
стэндавымі	паведам	лен-
нямі

§	2—5

1
2
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17 Кантроль ведаў па раз-
дзеле І

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1940-х	—	першай	палове	
1950-х	гг.,	і	іх	азначэнні;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	 другой	 палове	 1940-х	 —	 першай	
палове	1950-х	гг.;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
выя	сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фак-
тамі

Варыянт 1.	 Выкананне	
вучнямі	праверачнай	ра-
боты	па	раздзеле	І.
Варыянт 2.	Вусны	кант-
роль	па	раздзеле	І

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вучнёўскіх	
праектаў
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18
19
20

Праектная дзейнасць па 
тэме «БССР у другой 
палове 1940-х — пер-
шай палове 1950-х гг.». 
Абарона вучнёўскіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	уласнае	меркаван-
не;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў

Раздзел II. БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 1950-х — 1980-я гг. (29 г)

21 Беларусь ва ўмовах 
рэ фармавання гра мад-
ска-па лі тыч нага і са-
цы яль на-эка на міч нага 
жыцця. 
1.	Курс	на	 рэфармаван-
не	 грамадства	 ў	 другой	
палове	1950-х	—	першай	
палове	1960-х	гг.
2.	Узмацненне	ролі	пар-
тыйных	органаў	і	нарас-
танне	 кансерватызму	
ў	кіраўніцтве	краінай.

1 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	паняццяў:	хруш чоў ская 
адліга,	меліярацыя,	хіміза цыя,	пера-
будова;
—	этапы	і	напрамкі	раз	віц	ця	БССР	
у	другой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.	
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	этапы	і	кірункі	раз	віц-
ця	БССР	у	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	мадэрнізацыі	беларускага	грамад-
ства;

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэстама-
тыя):	дакумент	№	54:	ха-
рактарыстыка	ролі	пар-
тыйных	органаў;
дакумент	№	24:	характа-
рыстыка	са	цы	яль	на-эка-
на	міч	нага	раз	віц	ця	БССР.
Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы):	пераўтварыць	таб-
лі	цу	(с.	46)	у	схему	або	
ментальную	карту.

§	7,	пытанне	6.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленні	аб	
дзейнас	ці	
К.	Т.	Ма	зурава,	
аб	становішчы	
кан	фесій	
у	БССР;
—	да	ўрока		
«Наш	край»	
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3.	Паступовае	 зніжэнне	
тэмпаў	 эканамічнага	
раз	віц	ця.
4.	Прыняцце	 курсу	 на	
паскарэнне	 са	цы	яль	на-
эка	на	міч	нага	 раз	віц	ця	
краіны.
5.	Дэмакратызацыя	гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыц-
ця	ў	перыяд	перабудовы

—	называць	прычыны	зніжэння	тэм-
паў	гаспадарчага	раз	віц	ця;
—	характарызаваць	змены	ў	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	 жыцці	 ў	 перыяд	
перабудовы;
—	параўноўваць	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нае	 і	 эканамічнае	 раз	віц	цё	 БССР	
у	 другой	 палове	 1950-х	 —	 першай	
палове	1960-х	 гг.,	у	другой	палове	
1960-х	—	першай	палове	1980-х	гг.	
і	другой	паловы	1980-х	гг.

Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	складанне	
разгорнутага	 плана	 па	
тэме	«Беларусь	ва	ўмо-
вах	 рэфармавання	 гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	і	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
жыцця»	 (план	 павінен	
змя	шчаць	 не	 менш	 за	
тры	 пункты,	 з	 якіх	 два	
ці	 больш	 дэталізаваны	
ў	падпунктах)

пад	рых	таваць	
паведамленні,	
віртуальныя	
экспазіцыі,	
інтэрв’ю,		
артыкулы,	эсэ,	
гіс	та	рыч	ныя	
са	чы	ненні	аб	
раз	віц	ці	БССР	
у	другой	палове	
1950-х	—		
1980-я	гг.	
(с.	111—112)

22 Праектная дзей-
насць па тэме «БССР 
у другой палове 
1950-х — 1980-я гг.». 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэнні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прадстаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	ле	матыкі,	паста	ноў-
цы	мэтаў,	планаванні	эта-
паў	праекта.
Вызначэнне	 тэмы	 пра-
ектнай	дзейнасці

§	7
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23
24

Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1950-х — першай палове 
1960-х гг. 
1.	Спробы	дэмакра	ты	за-
цыі	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нага	 жыцця	 ў	 перыяд	
«хрушчоўскай	адлігі»	ва	
ўмовах	рэалізацыі	курсу	
ХХ	з’езда	КПСС.
2.	Пачатак	працэса	рэа-
бі	літацыі.
3.	Кіруючая	 роля	 ка-
му	ніс	тыч	най	 партыі.	
К.	Т.	Ма	зураў.
4.	Прыняцце	 курсу	 на	
бу	даў	ніцтва	 ка	му	ніс-
тыч	на	га	грамадства.
5.	Роля	Саветаў	дэпу	та-
таў	працоўных,	камсамо-
ла,	прафсаюзаў	у	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	жыцці.
6.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
БССР.
7.	Палітыка	 дзяржавы	
ў	адносінах	да	канфесій

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнне	паняцця	рэабіліта цыя.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	характэрныя	рысы	гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыцця	ў	БССР	
у	 другой	 палове	 1950-х	 —	 першай	
палове	1960-х	гг.;
—	вызначаць	змены	ў	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	ным	 жыцці	 ў	 перыяд	 «хру-
шчоў	скай	адлігі»;
—	апісваць	 пачатак	 працэсу	 рэа	бі-
літацыі;	курс	на	будаўніцтва	ка	му-
ніс	тыч	нага	грамадства;
—	характарызаваць	 ролю	 ка	му	ніс-
тыч	най	партыі,	Саветаў	дэпутатаў	
працоўных,	камсамола,	прафсаюзаў	
у	гра	мад	ска-па	лі	тыч	ным	жыцці;
—	характарызаваць	палітыку	дзяр-
жавы	ў	адносінах	да	канфесій;
—	характарызаваць	дзейнасць	гіс	та-
рыч	ных	дзеячаў

Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка: рас-
крыць	 прычынна-вы-
ні	ко	вую	 сувязь	 паміж	
курсам	XX	з’езда	і	азда-
раў	леннем	 палі	тыч	най	
атмасферы	ў	грамадстве.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакументы	 №	 47,	
48:	характарыстыка	па-
лі	тыкі	 дзяржавы	 ў	 ад-
носінах	да	канфесій;
дакумент	№	52:	характа-
рыстыка	выбараў	у	Са-
веты	 народных	 дэпу	та-
таў.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 праца	 па	
метадзе	ключавога	слова	
(пытанне	2,	с.	53)

§	8,	пытанні	6,	7.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
К.	П.	Ар	лоў	ска-
га	(гады	жыцця,	
займаемая	па-
сада	і	вобласць	
дзейнасці,	
галоўныя	
дасягненні	і	іх	
ацэнка);
—	да	ўрока	
«Наш	край» 
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	«Узаема-
адносіны	дзяр-
жавы	і	рэ	лі	гій-
ных	канфесій	
у	краі»
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25
26

Са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё ў другой 
палове 1950-х — першай 
палове 1960-х гг.
1.	Фарміраванне	 пра-
мысловага	 комплексу	
ў	БССР.
2.	Увядзенне	новай	 сіс-
тэ	мы	 кіравання	 народ-
най	гаспадаркай	 і	ства-
рэнне	саўнаргасаў.
3.	Развіццё	 машынабу-
давання	 і	 металаапра-
цоў	кі,	хімічнай	і	нафта-
хіміч	най	пра	мыс	ло	вас	ці.
4.	Вынікі	раз	віц	ця	сель-
скай	гаспадаркі	рэс	пуб-
лі		кі.	К.	П.	Арлоўскі.
5.	З’яўленне	 новых	 га-
ра	доў	і	жыллёвае	будаў-
ніцтва.
6.	Умовы	 жыцця	 сель-
скага	і	гарадскога	на	сель-
ніц	тва

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	паняццяў:	урба ні за цыя,	
меліярацыя,	валюнтарызм;	
—	ведаць	 галіны	 пра	мыс	ло	вас	ці	
ў	БССР,	звязаныя	з	разгортваннем	
НТР;	асноўныя	кірункі	паляпшэння	
матэрыяльнага	ста	но	ві	шча	на	сель-
ніц	тва	БССР.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	 пры	 дапамозе	
гіс	та	рыч	най	карты	эканамічнае	раз-
віц	цё	ў	другой	палове	1950-х	—	пер-
шай	палове	1960-х	гг;	
—	характарызаваць	вынікі	раз	віц	ця	
сельскай	гаспадаркі	рэс	пуб	лі		кі;
—	вызначыць	 характэрныя	 супя-
рэч	насці	 са	цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця;
—	даказваць,	 што	 ў	 БССР	 адбы-
ваў	ся	працэс	фарміравання	інду	ст-
рыяльнага	тыпу	грамадства;
—	характарызаваць	 вынікі	 паляп-
шэння	жыцця	на	сель	ніц	тва	БССР

Работа па складанні мен-
тальнай карты (схемы)	
«Са	цы	яль	на-эка	на	міч	нае	
раз	віц	цё	БССР	у	другой	
палове	1950-х	—	першай	
палове	1960-х	гг.».
Работа з гіс та рыч най 
картай: 	 вызначыць	
уплыў,	які	аказалі	кры	ні-
цы	сы	ра	ві	ны	і	геагра	фіч-
нае	 месцазнаходжанне	
рэс	пуб	лі		кі	 на	 размя-
шчэн	не	 новабудоўляў	
1950-х	—	першай	паловы	
1960-х	гг.	у	БССР.	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	21:	
вызначэнне	задач	эка	на-
міч	на	га	раз	віц	ця	БССР;	
дакумент	№	25:	характа-
рыстыка	 раз	віц	ця	 пра-
мыс	ло	вас	ці;
дакумент	 №	 30:	 вызна-
чэнне	ўплыву	ўрба	ні	за-
цыі	на	паляпшэнне	жыл-
лёвых	 умоў	 гарадскога	
на	сель	ніц	тва.

§	9,	пытанні	1,	3;	
скласці	сінк-
вейн	па	тэме	
параграфа.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта	ваць	
паведамленне	
аб	дзейнасці	
П.	М.	Машэра-
ва	(гады	жыцця,	
займаемая	
пасада	і	воб-
ласць	дзей	нас-
ці,	га	лоў	ныя	
дасяг	ненні	і	іх	
ацэнка)
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Аналіз ста тыс тыч ных да-
ных	(вучэбны	да	па	мож-
нік,	с.	60):	зра	бі	ць	высно-
ву,	аб	чым	сведчаць	даныя	
таблі	цы	«Рост	жыллёва-
га	фонду	ў	БССР»;
дакумент	 №	 22	 (хрэс-
та	ма	тыя):	 вызначэнне	
зме	н	у	спажы	ванні	пра-
дук	таў	 харчавання	 на-
сель	ніц	твам

27
28

Гра мад ска-па лі тыч нае 
ста но ві шча ў другой па-
лове 1960-х — першай 
палове 1980-х гг. 
1.	Савецкая	 гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ная	сістэма	 і	яе	
сутнасць.
2.	Далейшае	замацаван-
не	кіруючай	і	накі	роў	ва-
ючай	 ролі	 ка	му	ніс	тыч-
най	партыі.
3.	Прыняцце	канцэпцыі	
«развітога	сацыялізму».
4.	П.	М.	Машэраў.
5.	Асаблівасці	ўдзелу	на-
сель	ніц	тва	БССР	у	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	жыц	ці.

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	 паняццяў:	 «развіты 
сацыялізм»,	стагнацыя;
—	асаблівасці	 гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нага	жыцця	ў	БССР	у	другой	палове	
1960-х	—	першай	палове	1980-х	гг.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	характэрныя	рысы	гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыцця	ў	БССР	
у	1970-х	—	першай	палове	1980-х	гг.;	
—	характарызаваць	узаемаадносі	ны	
дзяржавы	і	рэлігійных	канфесій;
—	характарызаваць	 дзейнасць	
П.	М.	Ма	шэрава;
—	вызначаць	фактары,	якія	ўплы	ва-
лі	на	абмежаванасць	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	нага	жыцця;

Запаўненне па раў наль-
най табліцы (вучэб-
ны	 да	па	мож	нік,	 с.	 67) 
«Асноўныя	рысы	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нага	жыцця	
ў	БССР».	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакументы	№	54—
56:	характарыстыка	ролі	
ка	му	ніс	тыч	най	 партыі	
(работа	па	групах).
Работа з ілюстрацыяй:	
фотаздымак	 на	 с.	 64:	
скла	данне	 вуснага	 апа-
вядання	 аб	 тыповых	
вобразах	 грамадскага	

§	10,	пытанні	5	
(падрыхтавац-
ца	да	дыскусіі)	
і	6
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6.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій

—	вызначаць	прычыны	грамадскай	
актыўнасці	 на	сель	ніц	тва	 БССР	
у	 другой	 палове	 1960-х	 —	 першай	
палове	1980-х	гг.

жыцця	 на	сель	ніц	тва	
БССР.
Работа	па	характарысты-
цы	дзейнасці	П.	М.	Ма-
шэ	ра	ва	 (хрэстаматыя,	
дакумент	№	53)

29
30

Са цы яль на-эка на міч-
нае ста но ві шча ў другой 
палове 1960-х — першай 
палове 1980-х гг.
1.	Асноўныя	прынцыпы	
эканамічнай	 рэформы	
1965	г.
2.	Прамысловае	 раз	віц-
цё	рэс	пуб	лі		кі	ў	1970-я	—	
першай	палове	1980-х	гг.
3.	Далейшае	 раз	віц	цё	
працэсу	ўрбанізацыі.
4.	Сельская	гаспадарка:	
меліярацыя	і	хімізацыя,	
будаўніцтва	буйных	жы-
вё	лагадоўчых	комп	лек-
саў.
5.	Стан	калгасна-саў	гас-
най	сістэмы.
6.	Узнікненне	 харчовай	
праблемы.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	гаспадарчы 
разлік,	ваенна-прамысловы комплекс,	
дэфіцыт,	экстэн сіўны і інтэн сіў ны 
шляхі  раз віц ця  эка номі кі,	 эка ло гія,	
сама фінан саванне,	інфля цыя;
—	мерапрыемствы,	звязаныя	з	ажыц-
цяўленнем	курсу	на	паскарэнне	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	 раз	віц	ця	
БССР	у	другой	палове	1980-х	гг.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	эка-
на	мічнага	раз	віц	ця	БССР	у	1966—
1985	гг.;
—	называць	прыкметы	наспявання	
крызісных	з’яў	у	гаспадарцы	БССР;
—	раскрываць	прычынна-выніковыя	
сувязі	 паміж	 правядзеннем	 ме	лія-
рацыі	 і	 хімізацыі	 сельскай	 гас	па-
даркі	ў	БССР	і	ўскладненнем	эка-
ла	гічных	праблем;

Запаўненне па раў наль-
най табліцы	«Асноўныя	
рысы	эка	на	міч	нага	раз-
віц	ця	БССР»	(вучэбны	
да	па	мож	нік,	с.	79).
Работа з тэкстам	(с.	78—
79):	 характарыстыка	
ўкладу	 Я.	 Зяльдовіча,	
А.	Брі	ша,	П.	Сухога	ў	раз-
віц	цё	ВПК	і	забеспячэнне	
бяс	пе	кі	савецкай	краіны.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя):	дакумент	№	36:	ха-
рактарыстыка	 узроўню	
дабрабыту	на	сель	ніц	тва	
БССР;
дакументы	 №	 39—43:	
характарыстыка	 грама-
дзян	скай	 пазіцыі	 лю-
дзей,	 якія	 выступалі	 за

§	11,	пытан-
ні	4,	6;	
параўнаць	са-
цы	яль	на-эка	на-
міч	нае	раз	віц	цё	
ў	другой	палове	
1960-х	—	пер-
шай	палове	
1980-х	гг.	
з	па	пя	рэднім	
перыядам	у	вы-
глядзе	таб	ліцы	
(план	параў-
нан	ня	скласці	
самастойна).
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	падрыхтаваць	
артыкул	у	газету	
або	часопіс	пра	
адну	з	падзей	
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7.	Замаруджванне	 тэм-
паў	росту	эка	но	мі	кі	і	са-
цыяльнай	сферы	ў	пер-
шай	палове	1980-х	гг.
8.	Узровень	жыцця	наро-
да	і	паўсядзённае	жыццё	
на	сель	ніц	тва.
9.	Гаспадарчыя	кіраўнікі	
ў	 галіне	 пра	мыс	ло	вас-
ці	і	сельскай	гаспадаркі:	
А.	Я.	Андрэеў	і	С.	Г.	Ска-
рапанаў

—	вызначаць	 супярэчнасці	 ў	 пра-
вя	дзенні	 эканамічнай	 рэформы	
1965	г.;	асноўныя	кірункі	курсу	на	
паскарэнне	са	цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця;
—	вызначаць	прыкметы	складвання	
механізма	тармажэння	сацыяльна-
эканамічнага	раз	віц	ця	БССР	у	пер-
шай	палове	1980-х	гг.;
—	апісваць	ста	но	ві	шча	сельскай	га-
спадаркі	БССР;
—	характарызаваць	узровень	жыц-
ця	 народа;	 дзейнасць	 гаспадарчых	
кіраўнікоў;
—	вызначаць	шляхі	раз	віц	ця	эка	но-
мі	кі	БССР;
—	параўноўваць	гаспадарчы	разлік	
і	 самафінансаванне,	 экстэнсіўны	
і	інтэнсіўны	шляхі	раз	віц	ця	эка	но-
мі	кі;
—	характарызаваць	наступствы	ава-
рыі	на	Чарнобыльскай	АЭС	для	Бе-
ла	ру	сі	(выкарыстоўваецца	адпавед-
ная	карта)

своечасовую	ліквідацыю	
на	ступстваў	аварыі;
дакумент	 №	 44:	 вызна-
чэнне	вынікаў	са	цы	яль-
на-эка	на	міч	нага	раз	віц-
ця	БССР.
Работа па характары-
стыцы	 аварыі	 на	 Чар-
нобыльскай	 АЭС	 як	
маштабнай	 эка	ла	гічнай	
і	тэхнагеннай	катастро-
фы,	у	тым	ліку	для	Бе-
ла	ру	сі	 (можна	пра	вес	ці	
дыскусію).
Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка:	
1)	 прычыны	 з’яўлення	
дэ	фі	цы	та	тавараў	народ-
нага	спажывання;	
2)	прычыны	ўсклад	нен-
ня	эка	ла	гіч	ных	праблем.
Работа з гіс та рыч най 
картай: вызначыць	най-
важнейшыя	аб’екты	пра-
мыс	ло	вас	ці,	транспарту	
ў	БССР	у	1965—1984	гг.

у	са	цы	яль	на-
эка	на	міч	ным	
раз	віц	ці
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31
32
33

Палітыка перабудовы 
і вынікі яе ажыц цяў лен-
ня ў БССР.
1.	Рэфармаванне	савец-
кай	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
най	сістэмы.
2.	Выбары	 народных	
дэ	пу	татаў	 у	 Вярхоўны	
Савет	БССР	і	мясцовыя	
Саветы	на	альтэр	на	тыў-
най	аснове.
3.	Часовае	прыпыненне	
дзейнасці	 Ка	му	ніс	тыч-
най	партыі	Бе	ла	ру	сі.
4.	Фарміраванне	 шмат-
пар	тыйнасці.
5.	Грамадскія	 аргані	за-
цыі	і	аб’яднанні

3 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 перабудо-
ва,	 галоснасць,	 выбары  на  альтэр-
на тыў най  аснове,	 парламенцкая  
апа зіцыя;
—	мерапрыемствы,	 звязаныя	 з	 рэ-
фармаваннем	савецкай	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	най	сістэмы.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	працэс	фармі	ра-
вання	шматпартыйнасці;
—	апісваць	 выбары	 народных	 дэ-
пу	татаў	 у	 Вярхоўны	 Савет	 БССР	
і	мясцовыя	Саветы	на	альтэр	на	тыў-
най	аснове;
—	тлумачыць	дзейнасць	грамадскіх	
арганізацый,	аб’яднанняў;
—	раскрываць	прычынна-выніко	вую	
сувязь	паміж	увядзеннем	галосна-
сці	і	раз	віц	цём	дэмакратычных	пра-
цэсаў

Запаўненне па раў наль-
най табліцы	«Асноўныя	
рысы	 гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	ў	БССР»	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	91).
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакументы	 №	 52,	
56:	па	раў	нанне	ста	но	ві-
шча	народных	дэпу	та	таў,	
выбраных	на	без	альтэр-
на	тыў	най	і	альтэр	на	тыў-
най	асновах.
Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка:	пры-
чыны	раз	віц	ця	дэмакра-
тычных	працэсаў.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Па	лі	тыка	 перабудовы	
і	вы	нікі	яе	ажыц	цяў	лен-
ня	ў	БССР»

§	13,	пытан-
ні	3,	5.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	падрыхта-
ваць	артыкул	
у	газету	або	
часопіс	пра	
адну	з	падзей	
у	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ным	
жыцці	БССР;
—	падрыхтаваць	
паведамленні	
(прэзентацыі,	
стэндавыя	да-
клады)	аб	жыц-
ці	і	дзей	нас	ці	
бе	ла	рус	кіх	ву-
чоных	у	другой	
палове	1950-х	—		
1980-я	гг.
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34
35

Развіццё адукацыі і на-
вукі ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.
1.	Рэформа	агульнааду-
кацыйнай	 школы	 і	 пе-
раход	 да	 абавязковага	
8-гадовага	навучання.
2.	Увядзенне	 ўсе	агуль-
най	сярэдняй	адукацыі.
3.	Пашырэнне	 сістэмы	
пра	фесійна-тэхнічнай	
аду	кацыі.
4.	Развіццё	 вышэйшай	
і	сярэдняй	спецыяльнай	
адукацыі.
5.	Прадстаўнікі	педа	га	гіч-
най	прафесіі	ў	БССР	—	
Героі	 Са	цыя	ліс	тыч	най	
Працы.
6.	Дасягненні	 вучоных	
Бе	ла	ру	сі.	Прэзідэнт	АН	
БССР	Н.	А.	Барысевіч.
7.	Удзел	беларусаў	у	за	сва-
енні	касмічнай	прасторы.	
8.	Уклад	вучоных	—	ура-
джэн	цаў	Бе	ла	ру	сі	ў	раз-
віц	цё	ваенна-пра	мыс	ло-
вага	комплексу	СССР.
9.	Дасягненні	бе	ла	рус	кіх	
савецкіх	спартсменаў

2 Вучні павінны ведаць:
—	дасягненні	бе	ла	рус	кіх	вучоных.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	працэс	раз	віц	ця	народ-
най	адукацыі;
—	вызначаць	ролю	адукацыі	і	навукі	
ў	разгортванні	НТР	у	БССР	і	раз-
віц	ці	грамадства;
—	характарызаваць	 дасягненні	 бе-
ла	рус	кіх	вучоных;
—	называць	вынікі	пашырэння	сіс-
тэмы	прафесійна-тэхнічнай	аду	ка-
цыі;
—	характарызаваць	 практычную	
значнасць	навуковых	распрацовак	
бе	ла	рус	кіх	вучоных

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	 «Сістэма	адукацыі	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	65:	
вызначэнне	змен	у	дэма-
гра	фіч	ных	 працэсах	
у	БССР;
дакумент	 №	 66:	 вызна-
чэнне	 прычын	 паве	лі-
чэн	ня	 колькасці	 ВНУ	
і	ССНУ;
дакумент	 №	 68:	 вызна-
чэнне	дасягненняў	у	раз-
віц	ці	фізіка-матэма	тыч-
ных	навук	у	АН	БССР.
Работа па складанні 
таб ліцы	 «Дасягненні	
бе	ла	рус	кіх	вучоных»

§	14,	пытан-
ні	3,	5.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	пытанні	
для	ўмоўнага	
ін	тэр	в’ю	з	ад-
ным	з	вучоных	
Бе	ла	ру	сі,	які	
вы	зна	чыўся	
сваёй	дзейнас-
цю	ў	другой	па-
лове	1950-х	—		
1980-я	гг.;
—	падрыхта-
ваць	плакат	
(ін	тэрак	тыўны	
плакат)	аб	удзе-
ле	бе	ла	ру	саў	
у	за	сваен	ні	
кас	міч	най	пра-
сторы;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамленне	
аб	зна	ка	мітых	
спартсменах-
земляках
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Літаратура 
1.	Раз	віц	цё	літаратуры.
2.	Тэма	Вялікай	Айчын-
най	 вайны	 ў	 творах	
В.	Бы	кава,	А.	Адамовіча,	
Я.	Бры	ля,	I.	Навуменкі,	
І.	Чы	грынава.
3.	Лёсы	беларусаў	у	твор-
часці	I.	Мележа.
4.	Гіс	та	рыч	ная	 тэматы-
ка	ў	творчасці	У.	Карат-
кевіча,	І.	Шамякіна.
5.	Беларуская	паэзія:	
П.	Броўка,	М.	Танк,	
П.	Панчанка

2 Вучні павінны ведаць:
—	умовы	раз	віц	ця	беларускай	літа-
ратуры;
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 пісь	мен	ні	каў	
і	паэтаў	у	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 уплыў	 умоў	 раз	віц-
ця	культуры	на	адлюстраванне	гіс-
та	рыч	нага	 мінулага	 і	 тагачаснай	
рэаль	насці	 ў	 творчасці	 бе	ла	рус	кіх	
пісь	мен	ні	каў	і	паэтаў;
—	параўноўваць	умовы	раз	віц	ця	бе-
ларускай	літаратуры	ў	другой	пало-
ве	1960-х	—	першай	палове	1980-х	гг.	
і	ў	другой	палове	1980-х	гг.;
—	характарызаваць	дасягненні	ў	твор-
часці	бе	ла	рус	кіх	пісь	мен	ні	каў;
—	вызначаць	лёсы	беларусаў	у	твор-
часці	І.	Мележа;
—	характарызаваць	дзейнасць	бе	ла-
рус	кіх	пісь	мен	ні	каў	і	паэтаў	у	дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	 «Беларуская	 літа-
ра	тура	ў	другой	палове	
1950-х	—	1980-я	гг.».
Работа па характары-
стыцы ролі	У.	Карат	ке-
віча	ў	раз	віц	ці	гіс	та	рыч-
нага	жанру	ў	беларускай	
лі	та	ратуры.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Беларуская	літаратура	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.»

§	15,	пытан-
ні	2,	5.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	артыкул	
у	газету	або	
часопіс	(уяўнае	
інтэрв’ю)	пра	
аднаго	з	бе	ла-
рус	кіх	пісь-
мен	ні	каў	або	
паэтаў;
—	да	абагуль-
нення	па	
раз	дзеле	ІІ	
падрыхтаваць	
прэзентацыі	
(стэндавыя	
даклады,	паве-
дам	ленні)	па	
творчасці	бе	ла-
рус	кіх	пісь	мен-
ні	каў	і	паэтаў	
у	другой	палове	
1950-х	—		
1980-я	гг.
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Тэатральнае, музычнае 
і выяўленчае мастацтва 
ў другой палове 1950-х —  
1980-я гг.
1.	Адлюстраванне	куль-
турна-гіс	та	рыч	най	спад-
чыны	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 мас-
тацтве.
2.	Тэатральнае	 і	музыч-
нае	мастацтва.
3.	Жывапіс.
4.	Скульптура.
5.	Кіно

2 Вучні павінны ведаць:
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 мастакоў,	
скульп		тараў,	 рэжысёраў	 у	 другой	
палове	1950-х	—	1980-я	гг.;
—	як	адлюстравана	памяць	аб	гіс	та-
рыч	ных	асобах	у	творах	беларускага	
мастацтва.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	 працэс	 раз	віц	ця	 тэа-
тральнага,	музычнага	і	выяўленчага	
мастацтва	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	характарызаваць	 ролю	 бе	ла	рус-
кіх	мастакоў	у	адлюстраванні	куль-
турна-гіс	та	рыч	най	спадчыны	Бе	ла-
ру	сі;
—	вызначаць,	 якім	 чынам	 творы	
беларускага	 мастацтва	 спрыяюць	
адраджэнню	культурна-гіс	та	рыч	най	
спадчыны	беларускага	народа;
—	вызначаць	матывы	творчасці	бе-
ла	рус	кіх	мастакоў

Запаўненне таб ліцы	
«Творы	беларускага	ма-
стацтва,	 прысвечаныя	
падзеям	Вялікай	Айчын-
най	вайны».
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Тэатральнае,	музычнае	
і	выяўленчае	мастацтва	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.».
Работа па характары-
стыцы ролі:
а)	 М.	 Савіцкага	 ў	 мас-
тац	кім	 адлюст	раванні	
тра	гізму	 і	 подзвігу	 са-
вец	кіх	 лю	дзей	 і	 парты-
занскага	 руху	 на	 тэры-
то	рыі	БССР	у	гады	Вя-
лі	кай	Айчыннай	вайны;
б)	В.	Турава	і	М.	Пташу-
ка	ў	адлюстраванні	гіс-
та	рыч	нага	мінулага	ў	бе-
ла	рус	кім	кінематографе.
Выступленні	вучняў	з	па-
ве	дамленнямі

§	16,	пытан-
ні	6,	7.	
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	да	ўрока		
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамленне	
аб	дзеячах	
культуры	Бе	ла-
ру	сі	—	вашых	
земляках
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Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	тэрыторыі	краю	ў	другой	палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.	і	фак-
тары,	якія	іх	абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	
палове	1950-х	—	1980-я	гг.	з	фактамі	
з	гіс	торыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Прадстаўленне	вучнямі	
ін	фар	ма	цыі	 аб	 раз	віц-
ці	 краю	 ў	 другой	 пало-
ве	 1950-х	 —	 1980-я	 гг.,	
падрыхтаванай	 у	 ходзе	
вывучэння	раз	дзела	IІ

§	7—16.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	па	
адной	з	тэм,	
прапанаваных	
у	вучэбным	
дапаможніку	
(с.	116)

42
43

Практыкум па тэме 
«БССР у другой пало-
ве 1950-х — 1980-я гг.»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;

Самастойная работа	(па	
групах)	з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакументы	№	33—
35,	 38:	 характарыстыка	
раз	віц	ця	пра	мыс	ло	вас	ці	
БССР	 у	 другой	 палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
дакументы	№	50,	51:	ха-
рактарыстыка	 грамад-
ска-па	літычнага	раз	віц	ця

§	17.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	пры	дапамозе	
інтэрнэт-рэ-
сур	саў	пад-
рых	таваць	
біб	лія	графію	
па	вывучаемым	
перыядзе;	па-
дзя	ліць	яе	па
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—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	уласнае	меркаванне;
—	характарызаваць	матывы	і	вынікі	
дзейнасці	гіс	та	рыч	ных	асоб	і	твор-
часці	дзеячаў	культуры

БССР	 у	 другой	 палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
дакументы	№	70,	71:	ха-
рактарыстыка	стану	бе-
ларускай	мовы	ў	БССР;
дакумент	 №	 76:	 вызна-
чэнне	прычын	адлюстра-
вання	памяці	аб	Вялікай	
Айчыннай	вайне.
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	ва	ліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	пало-
ве	 1950-х	 —	 1980-я	 гг.,	
з дапамогай гіс та рыч-
най карты	 (вучэбныя	
на	сцен	ныя	карты).
Работа па складанні 
схем, ментальных карт,	
якія	 адлюстроўваюць	
стан	 сфер	 жыцця	 гра-
мадства	ў	БССР

групах:	са	цы-
яль	на-эка	на-
міч	нае	раз	віц-
цё,	грамадска-
палітычнае	
раз	віц	цё,	куль-
тура,	адукацыя	
і	навука
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Абагульненне па раз-
дзеле II

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў,	 вывучаных	
у	дадзеным	раздзеле.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	асноўныя	вынікі	
са	цы	яль	на-эка	на	міч	нага	 і	 гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нага	раз	віц	ця	ў	другой	
палове	1950-х	—	1980-я	гг.;
—	параўноўваць	гіс	та	рыч	ныя	падзеі	
па	прапанаваным	ці	самастойна	вы-
браным	прыкметам	з	вызначэннем	
агульнага	і	рознага;
—	раскрываць	прычынна-выніковыя	
сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	падзеямі,	
з’явамі,	працэсамі;
—	вызначаць	ролю	гіс	та	рыч	ных	асоб	
і	 дзеячаў	 культуры	 і	 характарыза-
ваць	іх	дзейнасць

Варыянт І.	Работа	з	ма-
тэрыялам	вучэбнага	да-
па	мож	ніка	(§	17,	с.	112—
116).
Варыянт ІІ.	 Выступ-
лен	ні	вучняў	з	паве	дам-
леннямі

§	7—16

46 Кантроль ведаў па раз-
дзеле ІI

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.,	і	іх	
азначэнні;

Варыянт 1.	 Выкананне	
вучнямі	праверачнай	ра-
боты	па	раздзеле	ІІ.
Варыянт 2.	Вусны	кан-
троль	па	раздзеле	ІІ

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вучнёўскіх	
праектаў
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—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	другой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
выя	сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фак-
тамі

47
48
49

Праектная дзейнасць	
па тэме «БССР у дру-
гой палове 1950-х — 
1980-я гг.». 
Абарона вучнёўскіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў
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Раздзел III. СТАНАЎЛЕННЕ I ЎМАЦАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА СУВЕРЭНІТЭТУ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (29 г)

50 Станаўленне і раз віц цё 
Рэс пуб лі кі Беларусь. 
1.	Этапы	і	напрамкі	раз-
віц	ця	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бела-
русь.
2.	Абвяшчэнне	 і	ўма	ца-
ван	не	 дзяр	жаў	нага	 су-
ве	рэ	нітэту	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
3.	Станаўленне	і	раз	віц-
цё	палітычнай	сістэмы.
4.	Распрацоўка	і	рэалі	за-
цыя	 беларускай	 мадэ	лі	
са	цы	яль	на-эка	на	міч	на	га	
раз	віц	ця

1 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 дзяр жаў ны 
суверэнітэт,	 рэферэндум,	 гла ба-
лізацыя,	 ін фар ма цыйнае  грамад-
ства;
—	этапы	 станаўлення	 суверэннай	
Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 асноўныя	 этапы,	 кі-
рункі	станаўлення	суверэннай	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	мадэль	сацыяль-
на	 арыентаванай	 рыначнай	 эка	но-
мікі;
—	тлумачыць	уплыў	працэсаў	гла-
ба	лізацыі	на	вызначэнне	асноўных	
прынцыпаў	знешняй	палітыкі	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	сацыяльна-эканамічнага	раз	віц-
ця,	гра	мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыцця,	
знешняй	 палітыкі	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь

Работа па стварэнні 
ментальнай карты (схе-
мы)	«Этапы	і	напрамкі	
раз	віц	ця	Рэс	пуб	лі	кі	Бе-
ларусь».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	79:	вы-
значэнне	прыкмет	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту;	
дакумент	 №	 94:	 вызна-
чэнне	 кірункаў	 рэфар-
мавання	 сельскай	 гас-
падаркі	Бе	ла	ру	сі

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
віртуальную	
экскурсію		
(падарожжа)	
па	славутасцях	
свайго	роднага	
краю

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



1
4

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

51 Праектная дзейнасць 
па тэме	 «Станаўленне 
i ўма цаванне дзяр-
жаў нага суверэнітэту 
Рэс пуб лі кі Беларусь». 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэн	ні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы;
—	выкарыстоўваць	інтэрнэт-рэсур-
сы	для	сумеснай	(індывідуальнай)	
работы	над	праектам

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	лематыкі,	 паста-
ноў	цы	мэтаў,	планаванні	
эта	паў	праекта.
Вызначэнне	 тэм	 пра	ек-
таў

§	18,	пытанне	7

52
53

Станаўленне дзяр жаў-
нага суверэнітэту. 
1.	Рух	за	дзяр	жаў	ны	су-
верэнітэт.
2.	Дэкларацыя	 аб	 дзяр-
жаў	ным	 суверэнітэце	
БССР	ад	27	ліпеня	1990	г.	
і	наданне	ёй	статуса	кан-
стытуцыйнага	закона.
3.	Белавежскае	пагаднен-
не.	Стварэнне	СНД.
4.	Прыняцце	Канс	ты	ту-
цыі	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 грама дзян-
ства,	 Белавежскае  пагадненне,	
Садружнасць  Незалежных  Дзяр-
жаў  (СНД),	 унітарная  дзяржава,	
прававая  дзяржава,	 рэферэндум,	
дзяржаўны суве рэ нітэт;
—	этапы	 афармлення	 дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	 і	 характарызаваць	 рух	
за	дзяр	жаў	ны	суверэнітэт;	апісваць	
працэс	стварэння	СНД;

Работа	 па	 раскрыцці	
пры	чынна-выніковых	
су	вя	зяў:	паміж	спынен-
нем	 існа	вання	 СССР	
і	 пачаткам	 інтэгра	цый-
нага	працэсу	паміж	краі-
намі	Садружнасці	Неза-
лежных	Дзяржаў.
Работа па складанні 
ла гіч нага ланцужка	
«Афармленне	дзяр	жаў-
нага	су	верэнітэту	Бе	ла-
ру	сі».

§	19,	пытанні	4,	
9	(падрых-
тавацца	да	
дыскусіі)	і	10
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15	сакавіка	1994	г.	і	ўвя-
дзенне	 пасады	 Прэ	зі-
дэнта	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бела-
русь.
5.	Першы	Прэзідэнт	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	—	
А.	Р.	Лу	ка	шэнка.
6.	Рэс	пуб	лі	канскі	рэфе-
рэндум	 14	 мая	 1995	 г.	
і	яго	вынікі.
7.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

—	вызначаць	вынікі	распаду	СССР;	
вынікі	рэс	пуб	лі	канскага	рэферэнду-
ма	1995	г.;
—	вызначаць	 этапы	 афармлення	
дзяр	жаў	нага	суверэнітэту	Бе	ла	ру	сі;
—	тлумачыць,	 чаму	 грамадзянства	
з’яў	ляецца	неад’емнай	часткай	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
вую	сувязь	паміж	распадам	СССР	
і	стварэннем	СНД;
—	вызначаць	 ролю	 Белавежскага	
пагаднення	ў	стварэнні	СНД;
—	характарызаваць	 вынікі	 рэс	пуб-
лі	канскага	рэферэндума	1995	г.

Работа з гіс та рыч ны мі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	80:	вы-
значыць,	у	чым	заключа-
ецца	статус	дэкларацыі	
і	чым	яна	адрозніваецца	
ад	канстытуцыйнага	за-
кона;
дакумент	 №	 82:	 вызна-
чыць	 вынікі	 рэс	пуб	лі-
канскага	 рэферэндума	
1995	г.;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чыць	крыніцы	дзяр	жаў-
най	улады	і	нось	біта	су-
верэнітэту	ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чыць	 галоўны	 вынік	
ста	наў	лен	ня	 і	 раз	віц	ця	
Рэс	пуб	лі	кі	 Беларусь	
у	1996—2000	гг.
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54
55

Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой пало-
ве 1990-х гг. — пачатку 
XXI ст. 
1.	Умацаванне	палі	тыч-
най	сістэмы	ў	Рэс	пуб	лі-
цы	Беларусь.
2.	Фарміраванне	 зака-
на	даў	чай	 і	 выканаўчай	
га	лін	дзяр	жаў	най	улады.
3.	Рэс	пуб	лі	канскі	 рэ-
ферэндум	 24	 лістапада	
1996	г.	і	яго	вынікі.
4.	Канстытуцыя	Рэс	пуб-
лі	кі	Беларусь	са	змя	нен-
нямі	 і	 дапаў	неннямі,	
пры	нятымі	на	рэферэн-
думе.
5.	Выбары	Прэзідэнта	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	
2001	г.
6.	Замацаванне	інсты	ту-
та	прэзідэнцкай	улады

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	Нацыяналь-
ны сход Рэс пуб лі кі Беларусь,	Палата 
прадстаўнікоў,	 Савет  Рэс пуб лі кі,	
Савет  Міністраў  Рэс пуб лі кі  Бела-
русь,	сацыяльная дзяржава;
—	як	быў	рэалізаваны	ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь	прынцып	падзелу	ўлады.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	 працэс	 умаца-
вання	 палітычнай	 сістэмы	 ў	 Рэс-
пуб	лі	цы	Беларусь;
—	вызначаць	 вынікі	 рэс	пуб	лі	кан-
скага	рэферэндума	1996	г.;
—	тлумачыць,	чым	была	выклікана	
неабходнасць	правядзення	рэс	пуб-
лі	канскага	рэферэндума;
—	вызначаць	 змяненні,	 якія	 былі	
ўнесены	ў	Канстытуцыю	Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі: (хрэста-
матыя):	дакумент	№	82:	
вызначэнне	 матываў	
на	сель	ніц	тва	 Бе	ла	ру	сі	
ў	вы	ра	шэн	ні	пытання	аб	
пе	ра	ня	сенні	 Дня	 Неза-
леж	насці;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чэнне	шляху	эвалюцый-
ных	 пераўтварэн	няў	
у	Рэс	пуб	лі	цы	Беларусь	
у	другой	палове	1990-х	гг.

§	20,	21	
(с.	132—137),	
пытанні	2,	4
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56 Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой пало-
ве 1990-х гг. — пачатку 
XXI ст. 
1.	Рэс	пуб	лі	канскі	рэфе-
рэндум	 17	 кастрычні	ка	
2004	г.	і	яго	вынікі.
2.	Выбары	Прэзідэнта	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	
2006,	2010,	2015	гг.
3.	Асновы	ідэалогіі	бела-
рускай	дзяржавы.
4.	Палітычныя	 партыі	
і	грамадскія	аб’яднанні.
5.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій

1 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 сацыяль-
ная дзяржава,	ідэалогія беларускай 
дзяржавы,	 грамадзянская  суполь-
насць;
—	палітычныя	 партыі	 і	 грамадскія	
аб’яднанні	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	асновы	дзяр	жаў-
нага	 ладу	 суверэннай	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь;
—	характарызаваць	узаемаадносі	ны	
дзяржавы	і	рэлігійных	канфесій;	
—	вызначаць	кірункі	дзейнасці	па	лі-
тычных	партый	і	грамадскіх	аб’яд-
нанняў;
—	характарызаваць	дзейнасць	рэлі-
гійных	дзеячаў	Бе	ла	ру	сі

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	 «Гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нае	жыццё	ў	другой	
палове	 1990-х	 гг.	 —	 па-
чатку	XXI	ст.».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі: (хрэста-
матыя):	дакумент	№	83:	
вызначыць,	 якім	 чы-
нам	 бе	ла	рус	кі	 народ	
ажыццяўляе	сваю	ўладу;
дакумент	 (вучэбны	 да-
па	мож	нік,	 с.	 146):	 вы-
значыць,	 як	 у	 Бе	ла	ру	сі	
рэа	лі	заваны	 прынцып	
па	дзелу	 ўлады	 згодна	
з	 Канс	ты	туцыяй	 Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам	 (с.	 135—
137)	па	стварэнні	схемы	
«Асновы	 дзяр	жаў	на	га	
ладу	 суверэннай	 Бе	ла-
ру	сі»

§	20,	21	
(с.	138—144),	
пытанні	6,	7,	9
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57
58

Са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё. 
1.	Эканамічнае	 ста	но-
ві	шча	Рэс	пуб	лі	кі	Бела-
русь	 у	 першай	 палове	
1990-х	гг.
2.	Пошук	шляхоў	пера-
ходу	да	рыначнай	сіс	тэ-
мы	эканамічных	адносін.
3.	Падыходы	 да	 правя-
дзення	прыватызацыі.
4.	Увядзенне	сістэмы	гра-
шовых	адзінак	Рэс	пуб	лі-
кі	Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 рыначная 
сістэма эканамічных адносін,	пры-
ватызацыя,	устойлівае раз віц цё;
—	мерапрыемствы	па	пошуку	шля-
хоў	пераходу	да	рыначнай	эка	но	мі	кі.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 тэндэнцыі	 экана	міч-
на	га	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	 да	 і	 пасля	
спынення	 існавання	 СССР	 праз	
азнаямленне	са	ста	тыс	тыч	нымі	да-
нымі;
—	вызначаць	асаблівасці	правядзен-
ня	прыватызацыі	ў	Бе	ла	ру	сі;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	 дзяр	жаў	най	 маладзёжнай	 па	лі-
тыкі

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) «Эканамічнае	 ста-
но	ві	шча	Рэс	пуб	лі	кі	Бе-
ларусь	у	першай	палове	
1990-х	гг.»

§	22,	23	
(с.	149—150),
пытанні	1—4;
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	(буклет	
ці	флаер)	аб	
пра	вя	дзенні	
пры	ва	тызацыі	
ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь	(з	да-
памогай	дадат-
ковых	сродкаў	
ін	фар	ма	цыі).
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	прэзен-
тацыю	аб	
эва	люцыі	гра-
шовых	адзінак	
Рэс	пуб	лі	кі		
Беларусь
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Са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё. 
1.	Беларуская	мадэль	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця	і	яе	сутнасныя	
ха	рак	тарыстыкі.
2.	Мэты	 і	 сродкі	 рэалі-
зацыі	сацыяльна	арыен-
таванай	эка	но	мі	кі.
3.	Эканамічная	інтэ	гра-
цыя	з	Расіяй	і	краінамі	
СНД.
4.	Гаспадарчыя	дзеячы	—	
Героі	Бе	ла	ру	сі.
5.	Роля	 Усебе	ла	рус	кіх	
народных	 схо	даў	 у	 вы-
зна	чэнні	 прыяры	тэ	таў	
са	цы	яль	на-эка	на	міч	на-
га	 раз	віц	ця	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
6.	Дзяр	жаў	ная	мала	дзё-
ж	ная	палітыка

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 сацыяльна 
арыентаваная эканоміка,	 інтэ гра-
цыя,	дэвальвацыя,	чалавечы капі тал,	
эканоміка ведаў;
—	найбольш	 значныя	 працоўныя	
дасягненні	Герояў	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	беларускую	ма-
дэль	 сацыяльна-эканамічнага	 раз-
віцця;
—	вызначаць	 мэты	 і	 сродкі	 рэа	лі-
зацыі	сацыяльна	арыентаванай	эка-
но	мі	кі;
—	апісваць	асноўныя	этапы	рэа	лі	за-
цыі	сацыяльна	арыентаванай	эка	но-
мі	кі;
—	характарызаваць	 ролю	 Усебе	ла-
рус	кіх	народных	сходаў	у	вызна	чэн-
ні	 прыярытэтаў	 са	цы	яль	на-эка	на-
міч	нага	раз	віц	ця	Рэс	пуб	лі	кі	Бела-
русь;
—	характарызаваць	змены	ў	дабра-
быце	на	сель	ніц	тва;	
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	дзяр-
жаў	най	маладзёжнай	палітыкі

Работа са ста тыс тыч-
нымі данымі	 (хрэста-
матыя): дакумент №	88:	
вы	значэнне	 прычын	
па	дзен	ня	 вытворчасці	
ас	ноў	ных	відаў	прамыс-
ловай	прадукцыі.
Работа са ста тыс тыч ны-
мі данымі	 (вучэбны	да-
па	мож	нік,	с.	162):	вызна-
чыць	прычыны	ня	поў	нага	
выканання	 праграмных	
паказчыкаў	раз	віц	ця	ў	га-
лі	не	сельскай	гас	па	даркі.
Работа з дакументамі	
(хрэстаматыя):	 даку-
мент	№	87:	вызначэнне	
прычын	 спаду	 сельска-
гаспадарчай	вы	творчасці	
ў	гра	мад	скім	сектары;	
дакумент	№	93:	заданні	
да	дакумента	(с.	151);
дакумент	№	95:	высвят-
ленне	 галін	 эка	но	мі	кі,	
якія	 вызначаюць	 ця	пе-
рашнія	 перспектывы	
раз	віц	ця	 беларускага	
грамадства

§	23	(с.	150—
162),	пытанні	7,	
8,	10.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
інтэ	рак	тыўную	
карту	з	най-
важ	нейшымі	
аб’ектамі	пра-
мыс	ло	вас	ці,	
транспарту,	
адукацыі,	куль-
туры	і	спорту,	
створанымі	
ў	Бе	ла	ру	сі	
ў	1990—2015	гг.	
(пры дапамозе 
гугл-карты)
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Знешняя палітыка Рэс-
пуб лі кі Беларусь.
1.	Фарміраванне	і	прыя-
рытэты	знеш	не	па	лі	тыч-
нага	 курсу	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
2.	Дзейнасць	 Бе	ла	ру	сі	
ў	ААН.
3.	Умацаванне	 сувязей	
з	краінамі	СНД.
4.	Раз	віц	цё	 ўзаема	ад-
но	сін	паміж	Беларуссю	
і	Расіяй:	Саюзная	дзяр-
жава	Бе	ла	ру	сі	і	Ра	сіі.
5.	Фарміраванне	 Мыт-
нага	саюза,	Еўразійскага	
эка	намічнага	суполь	ніц-
тва,	 Адзінай	 эканаміч-
най	прасторы	і	Еўразій-
ска	га	эканамічнага	саюза

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 нейт раль-
ная дзяржава,	Мытны саюз,	Еўра-
зійскі эканамічны саюз,	Аргані за цыя 
дагавора  аб  калектыў най  бяспе-
цы,	Саюз Бе ла ру сі і Расіі,	Усходняе 
парт нёрства;
—	асноўныя	 прынцыпы	 і	 кірункі	
знеш	не	па	лі	тыч	най	 дзейнасці	 Рэс-
пуб	лі	кі	 Беларусь	 на	 мяжы	 ХХ—
ХХІ	стст.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	прыярытэты	знеш	не-
па	лі	тыч	нага	 курсу	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь;
—	характарызаваць	дзейнасць	Бе	ла-
ру	сі	ў	ААН;
—	вызначаць	 ролю	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь	у	дзейнасці	ААН	ва	ўмовах	
пераходу	да	шматполюснага	свету;
—	апісваць	раз	віц	цё	ўзаемаадносін	
паміж	Беларуссю	і	Расіяй:	стварэн-
не	Саюза	Бе	ла	ру	сі	і	Расіі,	Саюзнай	
дзяржавы;
—	характарызаваць	кірункі	знешняй	
палітыкі	 Бе	ла	ру	сі;	 этапы	 і	 вы	ні	кі	
інтэграцыйнага	працэсу	паміж	Бе-
ларуссю	 і	 Расіяй;	 узаемаадносі	ны	
Бе	ла	ру	сі	з	еўрапейскімі	краінамі

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакумент	 №	 103:	
вызначэнне	прычын,	якія	
абу	мовілі	 пра	вя	дзенне	
ўзгодненага	 паміж	 Бе-
ларуссю	 і	Расіяй	знеш-
не	па	лі	тыч	нага	курсу;
дакумент	№	105:	вызна-
чыць,	у	чым	для	Бе	ла	ру-
сі	заключаецца	свабода	
выбару	шляху	раз	віц	ця

§	24,	25	
(с.	163—170),	
пытанні	1,	4;
пытанне	7	(на	
выбар).
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	паве-
дамленне	аб	
выкананні	
Беларуссю	
Дэкларацыі	ты-
сячагоддзя
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Знешняя палітыка Рэс-
пуб лі кі Беларусь 
1.	Шматвектарнасць	
знешняй	палітыкі	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь.
2.	Узровень	палітычных	
узаемаадносін	Бе	ла	ру	сі	
з	краінамі	Еўрапейскага	
саюза.
3.	Перспектывы	раз	віц-
ця	заходняга	знеш	не	па-
лі	тыч	нага	вектара	Бе	ла-
ру	сі.
4.	Узаемаадносіны	Бе	ла-
ру	сі	з	краінамі	НАТА.
5.	Супрацоўніцтва	з	кра-
інамі	 Азіяцка-Ціха	акі-
ян	скага	рэгіёна,	Афры	кі	
і	Лацінскай	Амерыкі.
6.	Развіццё	міжнарод	на-
га	 экана	мічнага	 су	пра-
цоўніцтва	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	нейт раль ная 
дзяржава,	Мытны саюз,	Еўра зійскі 
эканамічны саюз,	Арга ніза цыя дага-
вора аб калек тыў най бяспецы,	Са-
юз Бе ла ру сі і Расіі,	Усходняе парт-
нёрства.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 кірункі	 знешняй	 па-
літыкі	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	 узровень	 па-
лі	тычных	 узаемаадносін	 Бе	ла	ру	сі	
з	кра	інамі	Еўрапейскага	саюза;
—	характарызаваць	узаемаадносіны	
Бе	ла	ру	сі	з	краінамі	НАТА;
—	даказваць,	што	знешняя	палітыка	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	мае	шматвек-
тарны	характар;
—	вызначаць	перспектывы	раз	віц	ця	
міжнароднага	супрацоўніцтва

Работа з гіс та рыч най 
картай:	 вызначэнне:	
а)	 краін,	 з	 якімі	 ў	 Рэс-
пуб	лі	кі	 Беларусь	 ёсць	
дыпламатычныя	адносі-
ны;	б)	краін,	у	якіх	ёсць	
з н е ш 	н е 	п а 	л і 	т ы ч 	н ы я	
прад	стаў	ніцтвы	Рэс	пуб-
лі	кі	Беларусь.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакумент	 №	 107:	
характарыстыка	пазіцыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	дачыненні	да	
НАТА	і	Еўрапейскага	са-
юза	ў	2008	г.;
дакумент	 №	 108:	 да-
казаць,	 што	 сучасны	
знеш	не	па	лі	тыч	ны	 курс	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	мае	
шматвектарны	характар.
Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы)	«Знеш	не	па	лі-
тыч	ная	 дзейнасць	 Бе-
ла	ру	сі»

§	23,	24	
(с.	170—177),
пытанні	11,	12;
пры	дапамозе	
дадатковых	
срод	каў	ін	фар-
ма	цыі	вы	свет-
ліць,	ці	змя	ні-
лі	ся	адно	сіны	
Рэс	публікі	
Беларусь	да	
НАТА	і	Еўра-
пей	скага	саюза
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Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры. 
1.	Культура	Бе	ла	ру	сі	ва	
ўмовах	дзяр	жаў	нага	су-
ве	рэнітэту	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
2.	Афармленне	дзяр	жаў-
нага	статусу	беларускай	
і	рускай	моў.
3.	Забеспячэнне	 адзін-
ства	 правапісных	 норм	
беларускай	мовы.
4.	Станаўленне	і	раз	віц-
цё	нацыянальнай	сістэ-
мы	адукацыі.
5.	Адукацыя	 як	 адзін	
з	га	лоў	ных	рэсурсаў	раз-
віц	ця	 чалавечага	 капі-
талу.
6.	Рэформа	агульнааду-
кацыйнай	школы.
7.	Роля	прафесійна-тэх-
ніч	най	 і	 сярэдняй	 спе-
цыяльнай	адукацыі.
8.	Масавая	 вышэйшая	
адукацыя	 ў	 Бе	ла	ру	сі	
і	Ба	лон	скі	працэс.
9.	Развіццё	 беларускай	
навукі.	

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 інавацыя,	
грамадства ведаў,	Балонскі працэс;
—	ураджэнцаў	Бе	ла	ру	сі,	грамадзян	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	—	Нобелеўскіх	
лаўрэатаў.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	афармленне	дзяр	жаў	на	га	
статусу	беларускай	і	рускай	моў;
—	вызначаць	ролю	прафесійна-тэх-
ніч	най	і	сярэдняй	спецыяльнай	аду-
кацыі;
—	вызначаць	уклад	адукацыі	і	наву	кі	
ў	павышэнне	канкурэнтаздоль	нас	ці	
беларускай	 нацыі	 і	 стварэнне	 на-
цыянальных	брэндаў;
—	характарызаваць	ролю	і	месца	бе-
ларускай	 мовы	 ў	 камунікатыўнай	
прасторы	сучаснага	беларускага	гра-
мадства;	працэс	станаўлення	і	раз	віц-
ця	нацыянальнай	сістэмы	аду	ка	цыі;	
стан	беларускай	навукі;
—	характарызаваць	стан	вышэйшай	
адукацыі;
—	апісваць	 працэс	 раз	віц	ця	 ІТ-га-
ліны

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	па	групах:	1) рэфор-
ма	 агульнаадукацый-
най	 школы;	 2)	 сістэма	
вышэйшай	 адукацыі;	
3)	 раз	віц	цё	 беларускай	
на	вукі.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	99:	
вызначыць	сувязь	навукі	
з	вытворчасцю;	перспек-
тывы	інавацыйнага	раз-
віц	ця	прадпрыемстваў;
дакумент	№	100:	вызна-
чыць	асноўныя	тэн	дэн-
цыі	 сучаснага	 раз	віц	ця	
беларускай	мовы

§	26,	27	
(с.	179—187);
падрыхтаваць	
прэзентацыі	
(плакаты,	бук-
леты)	па	групах	
аб	сучасным	
этапе	раз	віц	ця:	
1)	беларускай	
літаратуры;	
2)	выяўленчага	
мастацтва;
3)	тэатральнага	
жыцця;	4)	му-
зычнага	жыцця;	
5)	беларускага	
кіно.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхтаваць	
праект	стварэн-
ня	турыстыч-
нага	аб’екта,	
які	б	з’яўляўся	
помнікам	куль-
турна-гіс	та	рыч-
най	спадчыны	
беларускага	
народа	ці
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10.	Ураджэнцы	Бе	ла	ру	сі,	
грамадзяне	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь	—	Нобелеў	скія	
лаўрэаты.	
11.	Развіццё	ІТ-галіны

ад	люст	роўваў	
яе	(можа	высту-
паць	у	якас	ці	
ка	рот	катэр	мі-
новага	праекта)

67
68

Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры. 
1.	Новы	этап	у	раз	віц	ці	
беларускай	літаратуры.
2.	Выяўленчае	мастацтва.
3.	Тэатральнае	 і	музыч-
нае	жыццё.
4.	Беларускае	 кіно.	 Ад-
люстраванне	ў	мастацт-
ве	 гіс	та	рыч	най	 памяці	
аб	мінулым	беларускага	
народа	і	яго	асобах.
5.	Аднаўленне	помнікаў	
архітэктуры.
6.	Дзеячы	навукі	і	куль-
туры.
7.	Дасягненні	беларуска-
га	алімпійскага	спорту

2 Вучні павінны ведаць:
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 пісь	мен	ні	каў,	
музыкантаў,	мастакоў;
—	дасягненні	бе	ла	рус	кіх	спарт	сме-
наў.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	раз	віц	цё	беларускай	лі-
та	ратуры	на	сучасным	этапе;
—	характарызаваць	 моўную	 сітуа-
цыю	ў	нашай	краіне;
—	вызначаць	 асаблівасці	 раз	віц	ця	
выяўленчага,	тэатральнага	і	музыч-
нага	мастацтва;
—	вызначаць	уклад	культуры	ў	па-
вышэнне	 канкурэнтаздольнасці	
беларускай	 нацыі	 і	 стварэнне	 на-
цыянальных	брэндаў;
—	апісваць	 алімпійскія	 дасягненні	
спартсменаў	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

Выступленні	 вучняў	
з	прэ	зентацыямі.
Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	па	групах:	1)	раз	віц-
цё	беларускай	літа	ра	ту-
ры;	 2)	 вы	яў	ленчае	 ма-
стацтва;	3)	 тэатральнае	
і	музычнае	жыццё.	
Запаўненне табліцы	
«Адлюстраванне	 куль-
тур	на-гіс	та	рыч	най	спад-
чыны	Бе	ла	ру	сі	ў	творах	
літаратуры	і	мастацтва»	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	199).
Работа з гіс та рыч ным да-
кументам	(хрэстаматыя):
дакумент	 №	 102:	 вы-
значыць,	 якім	 чынам	
раз	віц	цё	турызму	можа	
паўплываць	на	са	цы	яль-
на-эка	на	міч	нае	раз	віц	цё	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

§	26,	27	
(с.	187—196),	
пытанні	6,	7,	
9,	10.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	стварыць	
віртуальную	
экс	кур	сію	па	
пом	ні	ках	архі-
тэк	туры	Бе	ла-
ру	сі	(магчыма	
выкарыстанне	
вэб-сэр	вісаў);	
—	распраца-
ваць	праект	
адраджэння	
(рэ	канст	рук-
цыі)	пом	ні	каў	
архі	тэк	туры	
Бе	ла	ру	сі,	якія	
знаходзяцца	
ў	заняпадзе	(за-
кансерваваныя)
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69
70

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	 тэрыторыі	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	перы-
яд	станаўлення	і	ўмацавання	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	
станаўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў-
нага	суверэнітэту	з	фактамі	з	гісто-
рыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Прадстаўленне	вучнямі	
ін	фар	ма	цыі	 аб	 раз	віц-
ці	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наў	лення	 і	 ўмаца	вання	
дзяр	жаў	нага	суве	рэ	нітэ-
ту,	падрыхтаванай	у	хо-
дзе	 вывучэння	 раздзе-
ла	IІІ

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):		
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленні	па	адной	
з	тэм	(прыклад-
ныя	тэмы	на	
с.	205	вучэбнага	
дапа	можніка)

71
72

Практыкум па тэме  
«Станаўленне і ўмаца-
ванне дзяржаўнага 
суверэнітэту Рэспуб-
лікі Беларусь»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;

Самастойная работа	(па	
групах)	з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі	(хрэстама-
тыя).
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	валіся	 на	 тэры	то-
рыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 перыяд	
ста	наўлення	 і	 ўма	ца-
ван	ня	 дзяр	жаў	нага	 су-
ве	рэ	нітэту,	з дапамогай

§	28
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—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне

гіс та рыч най карты (ву-
чэбныя	насценныя	кар-
ты)

73
74

Абагульненне па раз-
дзеле ІІІ

2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	 тэрыторыі	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	перы-
яд	станаўлення	і	ўмацавання	дзяр-
жаў	нага	 суверэнітэту	 і	 фактары,	
якія	іх	абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	асноўныя	тэн	дэн-
цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	ста-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	на	га	
суверэнітэту	 з	 фактамі	 з	 гісторыі	
роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Работа з матэрыялам 
вучэбнага да па мож ні ка	
(§	28,	с.	201—205).
Вы	ступ	ленні	 вучняў	
з	паве	дам	леннямі,	стэн-
давы	мі	дакладамі

С.	203—204	
(гіс	та	рыч	ныя	
задачы)
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75 Кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІІ

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	 ў	 перыяд	 станаўлення	
і	 ўмацавання	 дзяржаўнага	 суверэ-
ні	тэту;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	раз	віц	цё	Бе	ла	ру	сі	ў	перы-
яд	станаўлення	і	ўмацавання	дзяр-
жаўнага	суверэ	ні	тэту;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	 гіс	та	рыч	ныя	
па	дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыто-
рыі	Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	станаўлення	
і	ўма	цавання	дзяржаўнага	суверэ	ні-
тэту;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	вывучаемы	перыяд;
—	раскрываць	прычынна-выніко	выя	
сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фактамі

Варыянт 1. Выкананне	
вучнямі	 праверачнай	
работы	па	раздзеле	ІІІ.
Варыянт 2.	Вусны	кант-
роль	па	раздзеле	ІІІ

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вуч	нёўскіх	
праектаў

76
77
78

Праектная дзейнасць 
па тэме «Станаўленне 
i ўма ца ванне дзяр-
жаў нага су ве рэнітэту 
Рэс пуб лі кі Беларусь».

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў

С.	200—201,	
заданні	4,	5
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Абарона вучнёўскіх 
праектаў

—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

79 Выніковае  
абагульненне 

1 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	тэрыторыі	краю	ў	другой	палове	
1940-х	гг.	—	пачатку	ХХІ	ст.;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	ў	другой	па-
лове	 1940-х	 гг.	 —	 пачатку	 ХХІ	 ст.	
і	фактары,	якія	іх	абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	
палове	1940-х	гг.	—	пачатку	ХХІ	ст.	
з	фактамі	з	гісторыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаўчага	
музея,	 гісторыка-дакументальная	
хро	ні	ка	«Памяць»);
—	характарызаваць	падзеі	і	працэсы,	
якія	адбываліся	на	тэрыторыі	краю	
ў	другой	палове	1940-х	гг.	—	пачатку	
ХХІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 карта	графіч-
ным	 і	 ілюст	рацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласна	га	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	розных	пунк-
таў	гледжання	і	іх	тлума-
чэнне.
Пошук	 дадатковай	 ін-
фар	ма	цыі
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80 Перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	старажытныя	
часы	і	Раннім	
Cярэднявеччы»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	старажытныя	часы	
і	Раннім	Сярэднявеччы

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 карта	графіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунк	таў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

81 Перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	зем	лі		
ў	IX	—	сярэдзіне	
XIII	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 IX	 —	 сярэдзіне	
XIII	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	ліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
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Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунк	таў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

82 Перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме  
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	сярэдзіне	ХІІІ	—		
першай	палове	ХVІ	ст.

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	сярэдзіне	ХІІІ	—	
першай	палове	ХVІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	пра	цэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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83 Перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	другой	палове	ХVІ	—	
XVIIІ	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	 і	 карэктаваць	 веды	 па	
гіс	торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	
ХVІ	—	XVIIІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

84 Перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме		
«Беларусь	у	ХІХ	—		
пачатку	ХХ	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 ХІХ	 —	 пачатку	
ХХ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	ліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў
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і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

85 Перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме		
«Беларусь	у	1917—
1945	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	1917—1945	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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86 Перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме	
«БССР	у	другой	пало-
ве	1940-х	—	1980-я	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	 і	 карэктаваць	 веды	 па	
гіс	торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	
1940-х	—	1980-я	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

87 Перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме	
«Рэс	пуб	лі	ка	Беларусь	
у	1991—2011	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	1991—2011	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.

1
6

4

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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