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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная праграма складзена з улікам стварэння дыдактычных умоў для рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў VІІ класа па гісторыі Беларусі ХVІ—XVIІІ стст. Яе вывучэнне арганізуецца на падзейна-храналагічным узроўні і забяспечвае засваенне вучэбных гістарычных ведаў:
- аб найбольш важных падзеях, з’явах, працэсах і тэндэнцыях развіцця беларускіх зямель у перыяд Новага часу; 
- асаблівасцях развіцця беларускага і іншых этнасаў на тэрыторыі Беларусі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
- асноўных заканамернасцях сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай, ролі сельскай гаспадаркі і гарадоў, сутнасці фальваркава-паншчыннай сістэмы;
- зменах у царкоўна-рэлігійным жыцці на беларускіх землях, рэлігійнай талерантрасці, Рэфармацыі і Контррэфармацыі, дысідэнцкім пытанні;
- адметнасці культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе поліэтнічнай і поліканфесійнай Рэчы Паспалітай, самабытнасці беларускай культуры;
- дзейнасці выдатных гістарычных дзеячаў беларускіх зямель перыяду ХVІ—ХVІІІ стст., укладу, які яны ўнеслі ў развіццё рэгіёну;
- асаблівасцях геапалітычнага становішча Беларусі ў перыяд войн і сацыяльных канфліктаў ХVI і ХVII—ХVIII стст.;
- перадумовах крызісу і падзелаў Рэчы Паспалітай.

Мэта вывучэння прадмета: 
усведамленне месца і ролі беларускіх зямель у сусветнай гісторыі пазначанага перыяду, гістарычнага шляху і каштоўнасцяў культуры беларускага народа.

Задачы вывучэння прадмета: 
- засваенне навучэнцамі асноўных факталагічных і тэарэтычных ведаў аб найбольш важных падзеях, з’явах, працэсах і тэндэнцыях развіцця беларускіх зямель у перыяд Новага часу; 
- выяўленне асаблівасцяў развіцця беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай;
- асэнсаванне вучнямі сваеасаблівасці развіцця беларускіх зямель, самабытнасці беларускай культуры;
- азнаямленне з дзейнасцю выдатных гістарычных дзеячаў беларускіх зямель перыяду ХVІ—ХVІІІ стст., асэнсаванне таго ўкладу, які яны ўнеслі ў развіццё рэгіёну;
- фарміраванне інтэлектуальных якасцей асобы, неабходных для пераўтваральнай і творчай пазнавальнай дзейнасці, развіццё гістарычнага мыслення;
- выхаванне пачуцця патрыятызму і грамадзянскасці, павагі да айчыннай гісторыі, разумення ролі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі ў сучасным жыцці. 
Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі вучняў VІІ класа па гісторыі Беларусі арыентаваны на фарміраванне асобасных, мэтапрадметных і прадметных вынікаў навучання. Кампетэнцыі павінны дапамагчы асобаснаму развіццю вучняў і іх паспяховай інтэграцыі ў сучасным грамадстве.
Асноўным вынікам вывучэння гісторыі Беларусі ў VIІ класе з’яўляецца засваенне факталагічных і тэарэтычных ведаў адносна рознабаковага развіцця насельніцтва беларускіх зямель XVІ—ХVІІІ стст. Разам з тым навучэнцы набываюць і ўдасканальваюць шэраг агульнавучэбных і спецыяльных гістарычных уменняў. Сістэматычны і комплексны працэс авалодання ведамі і ўменнямі прадугледжвае фарміраванне адукацыйных кампетэнцый. 
Кампетэнтнасны падыход прадугледжвае фарміраванне ўмення ставіць перад сабой мэты, рабіць свядомы выбар шляху дасягненя мэт, вызначае арыентацыю вучняў на набыццё асабістага досведу рашэння задач, звязанага з практычным выкарыстаннем набытых у працэсе навучання ведаў, уменняў і навыкаў. 
У выніку актыўнай навучальнай дзейнасці вучань фарміруе сваю кампетэнтнасць. Дзякуючы вывучэнню гісторыі Беларусі вучні атрымліваюць магчымасць знаходзіць сувязь мінулага з сучасным, вызначаць вытокі сучасных з’яў у мінулым, разумець абумоўленасць і ўзаемасувязь сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных і культурных працэсаў. Працэсс вывучэння айчыннай гісторыі спрыяе з’яўленню і ўдасканаленню шэрагу канкрэтных кампетэнцый: асобасных, метапрадметных і прадметных. 
Асобасныя вынікі вывучэння гісторыі Беларусі ў VIІ класе закліканы ўмацаваць усведамленне вучнямі сваёй ідэнтычнасці як грамадзян Рэспублікі Беларусь, выхаваць іх нацыянальныя, патрыятычныя і грамадзянскія якасці, акрамя таго ўмацаваць матываванасць і накіраванасць навучэнцаў на актыўную вучэбна-пазнавальную дзейнасць і г. д.
Метапрадметныя вынікі вывучэння гісторыі Беларусі ў VIІ класе прадугледжваюць фарміраванне ўменняў вучняў вызначаць мэты сваёй пазнавальнай дзейнасці, авалодванне рознымі відамі вучэбнай дзейнасці на занятках па гісторыі Беларусі, здольнасць ацэньваць дакладнасць атрыманай інфармацыі і г. д., што будзе карысна ў тым ліку пры вывучэнні іншых вучэбных прадметаў і ў паўсядзённым жыцці. 
Прадметныя кампетэнцыі вучняў фарміруюцца непасрэдна ў рамках вучэбнага прадмета «Гісторыя Беларусі» і накіраваны на засваенне прадметнага зместу айчыннай гісторыі перыяду Новага часу. Праграма прадугледжвае засваенне на ўроках «Наш край» мясцовага матэрыялу, што дазволіць улічыць асаблівасці гістарычнага развіцця свайго рэгіену, у тым ліку з дапамогай гісторыка-дакументальнай хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі «Памяць».
Настаўнік мае права змяніць колькасць вучэбных гадзін і паслядоўнасць вывучэння матэрыялу ў межах вучэбнага часу, прызначанага для засваення зместу раздзелаў. Рэзервовы час можа быць выкарыстаны для правядзення ўрокаў кантролю сфарміраванасці ведаў і ўменняў па кожным з раздзелаў праграмы. 
VІІ КЛАС

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ
ХVІ—ХVІІІ ст.
(35 гадзін)

ЗМЕСТ

Раздзел I. Беларускія землі ў першай палове ХVІ ст. (7 гадзін)

Знешнепалітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў першай палове ХVІ ст. Пагаршэнне знешнепалітычнага становішча ВКЛ. Барацьба з Вялікім Княствам Маскоўскім. Абарона ад набегаў крымскіх татараў. 
Эвалюцыя дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага. Аслабленне ўлады вялікага князя. Вышэйшыя дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. Узрастанне значэння паноў-рады і сойма. Фарміраванне агульнашляхецкага саслоўя.
Гаспадарчае ажыўленне. Развіццё сельскай гаспадаркі. Рост колькасці гарадоў. Мястэчкі. Гаспадарчыя заняткі гараджан.
Царква і рэлігія. Становішча праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла. Перадумовы рэфармацыйнага руху. Асноўныя кірункі рэфармацыйнага руху на Беларусі. Рэлігійная талерантнасць у ВКЛ.
Культура беларускіх зямель у першай палове ХVІ ст. Распаўсюджанне Рэнесансу і яго праявы ў культурным і штодзённым жыцці. Культавае і абарончае дойлідства. Выяўленчае мастацтва. Літаратура. 
Францыск Скарына — беларускі першадрукар, гуманіст і асветнік. Жыццёвы шлях Ф. Скарыны. Погляды і дзейнасць Скарыны. Значэнне асобы Скарыны для развіцця беларускай культуры.
Урок абагульнення (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: мястэчка, кальвінізм, арыянства, біскуп, іудаізм, кагал, рэлігійная талерантнасць, цэрквы абарончага тыпу, шляхецкія вольнасці, фальварак, новалацінская паэзія, цэх.

Раздзел II. Беларусь у сярэдзіне ХVI —
першай палове ХVII ст. (10 гадзін)

Лівонская вайна. Прычыны і пачатак вайны. Страта Полацка. Ход вайны ў 1564—1570 гг. Паходы Стэфана Баторыя. Ям-Запольскае перамір’е.
Утварэнне Рэчы Паспалітай. Перадумовы і прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінскі сейм. Умовы аб’яднання Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. 
Палітычнае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове ХVI — пачатку ХVII ст. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Фарміраванне адзінага шляхецкага саслоўя ў Рэчы Паспалітай. Намаганні ВКЛ па аднаўленню самастойнасці. Статут ВКЛ 1588 г.
Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у першай палове ХVII ст. Барацьба са Швецыяй. Інтэрвенцыя ў Расію. «Смаленская» вайна.
Сельская гаспадарка ў другой палове ХVI — першай палове ХVII ст. Перадумовы аграрнай рэформы. «Устава на валокі» 1557 г. і яе рэалізацыя. Вынікі рэформы. Афармленне прыгоннага права.
Гарадское жыццё ў другой палове ХVI — першай палове ХVII ст. Гарады. Рамяство. Цэхі і гільдыі. Унутраны і знешні гандаль. Сацыяльныя канфлікты.
Контррэфармацыя ў Беларусі. Асноўныя кірункі Контррэфармацыі. Дзейнасць ордэна езуітаў на беларускіх землях. Пётр Скарга. Вынікі Контррэфармацыі. 
Берасцейская царкоўная унія. Перадумовы царкоўнай уніі. Берасцейскі царкоўны сабор 1596 г. Насаджэнне ўніяцтва.
Культура беларускіх зямель у другой палове ХVI — першай палове ХVII ст. Літаратура і кнігадрукаванне. Пачатак барока. Ідэалогія сарматызму і яе ўплыў на культуру.
Урок абагульнення (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: Рэч Паспалітая, інтэрвенцыя, казакі, Запарожская Сеч, Генрыхавы артыкулы, ліберум вета, аколіца, аграрная рэформа, шляхецкія вольнасці, федэрацыя, сенат, пасольская ізба, валочная памера, валока, прыгон, чынш, езуіты, уніяцтва, Контррэфармацыя, барока, сарматызм.

Раздзел III. Беларусь у другой палове ХVII — 
першай палове ХVIII ст. (10 гадзін)

Казацка-сялянская вайна 1648—1651 гг. на беларускіх землях. Паўстанне Багдана Хмяльніцкага ва Украіне. Барацьба з казацкімі «загонамі». Бітва пад Лоевам 1649 г. Вынікі і наступствы вайны. 
Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654—1667 гг. Прычыны і пачатак вайны. Палітыка цара Аляксея Міхайлавіча. Кейданская унія 1655 г. Вызваленне тэрыторыі Беларусі. Андрусаўскае перамір’е (1667 г.).
Беларусь у гады Паўночнай вайны 1700—1721 гг. Паўночны саюз. Раскол шляхты Рэчы Паспалітай. Баявыя дзеянні на беларускіх землях. Бітва пад Лясной (1708 г.). Вынікі і наступствы вайны. 
Барацьба магнацкіх груповак. Бязладдзе ў Рэчы Паспалітай. Канфлікты паміж магнацкімі родамі. «Хатняя» вайна. «Нямы» сейм 1717 г. Нарастанне расійскага ўплыву ў Рэчы Паспалітай.
Беларуская вёска ў другой палове ХVII — першай палове ХVIII ст. Сялянскі рух. Заняпад вёскі і спробы яго пераадолення. Сялянскія павіннасці. Нарастанне антыфеадальнай барацьбы. Крычаўскае паўстанне (1740—1744). Паўстанне на Каменшчыне (1754—1756).
Гарады Беларусі ў другой палове ХVII — першай палове ХVIII ст. Заняпад гарадоў. Гарады ў першай палове ХVIII ст. Гандаль у першай палове ХVIII ст. З’яўленне мануфактурнай вытворчасці. 
Адукацыя і навука. Каталіцкія, пратэстанцкія, праваслаўныя, уніяцкія школы. Віленская езуіцкая акадэмія. Казімір Семяновіч. Ілля Капіевіч. Казімір Лышчынскі.
Літаратура і грамадска-палітычная думка. Літаратура. Сімяон Полацкі (1629—1680). Грамадска-палітычная думка. 
Архітэктура і мастацтва. Архітэктура. Віленскае барока (Ян Глаўбіц). Выяўленчае мастацтва. Батлейка. Школьны тэатр. «Полацкі сшытак». Арганная музыка. 
Урок абагульнення (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: шляхецкая канфедэрацыя, «нямы» сейм, эканомія, калегіум, віленскае барока, батлейка, школьны тэатр, загоны, шышы, мануфактура.

Раздзел IV. Беларусь у другой палове ХVIII ст. (6 гадзін)

Эканамічная стабілізацыя ў другой палове ХVIII ст. Пачатак эканамічных рэформ. Гарады Беларусі. Сельская гаспадарка. Аграрная рэформа А. Тызенгаўза. Магнацкае прадпрымальніцтва. 
Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі — апошні кароль Рэчы Паспалітай. Дысідэнцкае пытанне. Барская канфедэрацыя. Першы падзел Рэчы Паспалітай (1772 г.). 
Спробы рэформ у Рэчы Паспалітай. Чатырохгадовы сейм (1788—1792). Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Таргавіцкая канфедэрацыя. Другі падзел Рэчы Паспалітай (1793 г.).
Паўстанне 1794 г. у Беларусі. Тадэвуш Касцюшка. Ход паўстання на беларускіх землях. Якуб Ясінскі. Паражэнне паўстання. Трэці падзел Рэчы Паспалітай (1795 г.). 
Культурнае жыццё на беларускіх землях у другой палове ХVІІІ ст. Асаблівасці Асветніцтва ў Беларусі. Адукацыйная камісія. Міхал Пачобут-Адляніцкі. Жан Жылібер. «Газета Гродзенска». Палаца-паркавае будаўніцтва. Прыгонны тэатр. Віленская мастацкая школа.
Урок абагульнення (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: дысідэнты, эканомія, касінеры, прыгонны тэатр, класіцызм, дысідэнты, «Чатырохгадовы» сейм, Адукацыйная камісія, Асветніцтва.
Наш край у ХVI—ХVIII стст. (1 гадзіна)
Выніковае абагульненне (1 гадзіна)

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ 
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць:
- перыядызацыю гісторыі Беларусі XVІ— VІІІ стст.;
- асноўны змест і характэрныя рысы асобных перыядаў, найбольш важныя падзеі, іх даты, удзельнікаў і агульныя вынікі;
- асноўныя з’явы і працэсы, якія адбываліся ў гісторыі Беларусі ў першы перыяд Новага часу;
- азначэнні вылучаных гістарычных паняццяў.

Умець: 
- называць даты гістарычных падзей, вызначаць іх паслядоўнасць і працягласць, суадносціь падзеі з пэўным гістарычным перыядам; 
- растлумачваць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;
- ажыццяўляць з дапамогай настаўніка параўнанне гістарычных фактаў і з’яў з мэтай выяўлення агульнага і асаблівага ў гісторыі беларускіх зямель і іншых рэгіёнаў свету; 
- аналізаваць з дапамогай настаўніка нескладаныя гістарычныя крыніцы і атрымліваць з іх дапамогай неабходныя веды;
- чытаць легенду карты, лакалізоўваць гістарычныя аб’екты і падзеі на карце; 
- рыхтаваць паведамленні аб гістарычных падзеях і асобах;
- працаваць з ілюстрацыйным матэрыялам, апісваць гістарычныя падзеі, помнікі культуры;
- даваць характарыстыку гістарычных з’яў і дзеячаў з дапамогай адпаведнай тэрміналогіі; выказваць свае адносіны да той або іншай гістарычнай асобы, якая праявіла сябе ў гісторыі Беларусі перыяда XVІ—ХVІІІ стст.;
- ацэньваць дасягненні культуры насельніцтва беларускіх зямель ХVІ—ХVІІІ стст. 

Выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні:
- для вызначэння ўласных адносін да значнасці гістарычных падзей і вынікаў дзейнасці іх удзельнікаў;
- правядзення аналізу зместу сацыяльна значнай інфармацыі;
- ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных паводзін як грамадзян Рэспублікі Беларусь;
- ажыццяўлення камунікацыі ў шматканфесійным і полікультурным грамадстве;
- беражлівых адносін да помнікаў гісторыі і культуры. 
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