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12. Контурныя карты. Гісторыя Беларусі, XVI—XVIII ст. / А. А. Скеп’ян, В. В. Краўчанка. — Мінск, 2017.

10. Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі : рознаўзроўневыя заданні : 6–9 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд.
адук. з беларус. і рус. мовамі навучання / С. В. Паноў. — Мінск, 2012.

8. Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі, другая палова XVI — канец XVIII ст. 8 клас. Хрэстаматыя / В. А. Белазаро
віч. — Мінск, 2015 (далей — хрэстаматыя).

7. Кудраўцава, С. А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай : дапаможнік для вучняў. 8 клас / С. А. Кудраў
цава. — Мінск, 2010.

6. Кудраўцава, С. А. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай : дапаможнік для настаўнікаў. 8 клас / С. А. Кудраў
цава. — Мінск, 2010.

5. Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі ў 8 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў / В. А. Белазаровіч. — Мінск,
2012.

4. Атлас. История Беларуси, вторая половина XVI—XVIII в. / И. А. Авдеев, О. В. Перзашкевич ; науч. ред.
П. Ф. Дмитричков. — Минск : Белкартография, 2009.

3. Атлас. Гісторыя Беларусі, другая палова XVI–XVIII ст. 8 клас / І. А. Аўдзееў, А. В. Перзашкевіч ; навук. рэд.
П. Ф. Дзмітрачкоў. — Мінск : Белкартаграфія, 2016.

2. Гісторыя Беларусі, ХVІ—XVIII стст. : вучэб. дапам. для 7 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. А. Варонін [і інш.] ; пад рэд. В. А. Вароніна, А. А. Скеп’ян. — Мінск, 2017 (далей — вучэбны
дапаможнік).

1. История Беларуси, ХVІ–XVIII вв. : учеб. пособие для 7 класса учреждений общ. сред. образования с рус. яз.
обучения / В. А. Воронин [и др.] ; под ред. В. А. Воронина, А. А. Скепьян. — Минск, 2017 (далей — вучэбны
дапаможнік).
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2

Развіццё дзяр
жаўн ага ладу
Вял ікага Кня
ства Літоўскага.
1. Сіст эма кір а
вання дзяржавай.
2. Абмежаванне
ўлады вялікага
князя. 3. Вышэйшыя дзяржаўныя
пасады ў ВКЛ.
4. Узрастанне значэння паноў-рады
і сойма

1

1

4

Мэты вывучэння ўрока

5

Характарыстыка асноўных відаў
і спосабаў дзейнасці

1

Вучні павінны ведаць:
даты прыняцця прывілея князя
Аляксандра 1492 г., Статута
ВКЛ 1529 г.;
даваць азначэнні гістарычным
паняццям: паны-рада, сойм,
Статут.
Вучні павінны ўмець:
называць змены ў дзяржаўнапалітычным ладзе ВКЛ;
характарызаваць дзяржаўны
лад ВКЛ;
характарызаваць дзейнасць
вялікіх князёў літоўскіх Аляксандра І і Жыгімонта І Старога;
параўноўваць правы і паўна
моцтвы гаспадарскай рады
да і пасля 1492 г.

Работа з вучэбным тэкстам:
1) знайсці ў тэксце два доказы
таго, што ў першай палове XVI ст.
роля шляхты ўзрасла; 2) скласці
параўнальную табліцу дзейнасці
гаспадарскай рады да і пасля
1492 г.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя) «З ліста канцлера ВКЛ Альбрэхта Гаштаўта
ў Польшчу» — растлумачыць неабходнасць удзелу шляхты ВКЛ
у пасяджэннях сойма.
Работа з ілюстрацыяй «Сойм
1505 г.» — вызначыць, хто паказаны на гравюры, што сімвалізуюць
гербы зямель, прадстаўленыя на
выяве (з дапамогай ЭАР*)
Работа з гістарычнай картай: вызначыць, на тэрыторыі якіх сучасных краін знаходзіліся Літва, Русь
і Жамойць; цэнтры ваяводстваў

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

3

Коль
касць
гадзін

§ 1, заданне 6.
Індывідуальнае
(на выбар): скласці
ментальную карту
(схему) аб развіцці
дзяржаўнага ладу
ВКЛ у першай палове ХVІ ст.

6

Дамашняе заданне
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* ЭАР — Электронны адукацыйны рэсурс, размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале http//www.e-vedy.ady.by

Тэма і асноўныя
пытанні ўрока

№
урока
і дата
правя
дзення

35

1

Палітычнае ста
новішча Вялікага
Княства Літоўс
кага. 1. Узае ма
адносіны з Польшчай і адстойван
не ВКЛ дзяржаўнага суверэнітэту.
2. Унутр ыпалі
тычная сітуацыя.
3. Барацьба з Вялі
кім Княствам Мас
коўс кім. 4. Абарона ад нападаў
крымскіх татараў

Гаспадарчае
ажыўленне.
1. Змены ў сельскай гаспадарцы. 2. Разв іццё
гарадоў. 3. З’яў
ленне мястэчак.
4. Рамесная выт
ворчасць. 5. Ганд-

2

3

§ 2.
Запоўніць табліцу
«Бітва пад Оршай»
(дата, месца, бакі,
камандуючыя, сі
лы бакоў, страты,
вынікі) пры дапа
мозе дадатков ых
крыніц інфарм а
цыі.
Індывідуальнае
да абагульнення (на выбар):
ствар ыць трэйлер да фільма аб
Канстанціне Аст
рожскім (магчыма выкарыстанне
інтэрнэт-рэсурсаў)

Работа з вучэбным тэкстам:
1) скласці храналагічны каляндар (адносіны з Вялікім Княствам
Маскоўскім, барацьба з крымс
кімі татарамі) або стужку часу;
2) скласці апавяданне пра мяцеж
М. Глінскага па плану: а) прычыны; б) час правядзення; в) паходы
М. Глінскага; г) вынікі; 3) ахарактарызаваць асобу К. Астрожскага (гл. памятку ў вучэбным
дапаможніку).
Работа з картай: характарыза
ваць знешнюю палітыку ВКЛ
у першай палове ХVІ ст.; апісаць
змены тэрыторыі ВКЛ у першай
палове XVI ст.

Работа з вучэбным тэкстам:
пры дапамозе схемы «Органы
кіравання ў гарадах з магдэ
бургскім правам» ахарактарызаваць сістэму кіравання горада; скласці схему «Гаспадарчыя
заняткі сялян у першай палове
XVI ст.»

Вучні павінны ведаць:
даты войнаў з Вялікім Княствам Маскоўскім.
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць знешнеп а
літычнае становішча ВКЛ у
канцы XV — першай палове
XVI ст.;
характарызаваць адносіны
ВКЛ з Вялікім Княствам Мас
коўскім і крымскімі татарамі;
вызначаць змены тэрыторыі
ВКЛ, якія адбыліся у канцы
XV — першай палове XVI ст.;
характарызаваць асобу К. Аст
рожскага з выкарыстаннем
тэкста вучэбнага дапаможніка,
ілюстрацыі
Вучні павінны ведаць:
беларускія гарады, якія атры
малі Магдэбургскае права.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць змены ў сельскай
гаспадарцы;
называць асаблівасці развіцця
гарадоў і мястэчак у першай
палове XVI ст.;

§ 3, заданне 5.
Індывідуальнае да
ўрока «Наш край»
(на выбар): даследаванне «Рамесная вытворчасць
і гаспадарчыя за
няткі жыхароў
майго краю ў пер-

6

5

4
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1

3

2

1

Працяг

36

Работа з вучэбным тэкстам: пры
дапамозе схемы «Канфесіі, іх храмы і святары» і тэксту параграфа
ахарактарызаваць арганізацыю

Вучні павінны ведаць:
становішча асноўных канфесій
на беларускіх землях у першай
палове XVI ст.

Царква і рэлігія.
1. Становішча пра
васлаўнай царквы.
2. Каталіцкі кас-

5
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1

§ 5, заданне 4.
Індывідуальнае
(на выбар): пад
рыхтаваць лэпбук

Работа з вучэбным тэкстам: § 4, заданні 5, 6
апісаць, як сяляне маглі стаць
прыгоннымі (пры дапамозе схемы «Катэгорыі сялян і крыніцы
папаўнення прыгоннага сялянства» і тэксту параграфа);
скласці схему «Саслоўі беларускага грамадства першай паловы
XVI ст.».
Работа з ілюстрацыямі: с. 27 «Се
лянін і пан» (у парах): скласці дыялог паміж панам і селянінам, агучыць яго па ролях; с. 30 «Шлях
ціц»: вызначыць, якія прыкметы
сведчаць аб тым, што на малюнку
выява шляхціца

1

Вучні павінны ведаць:
сацыяльныя працэсы, якія
адбываліся ў Вялікім Княстве
Літоўскім у першай палове
XVI ст.
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць становішча
сялянства ў ВКЛ у першай палове XVI ст.;
апісваць змены ў становішчы
розных груп і пластоў насель
ніцтва беларускіх зямель;
называць шляхі папаўнення
прыгонных сялян

6

Сацыяльныя працэсы ў Вял ік ім
Княстве Літоў
скім. 1. Станові
шча сял янств а.
2. Афармленне
мяшчанскага са
слоўя. 3. Фармі
раванне агульна
шляхецкага са
слоўя

5

4

4

Работа з ілюстрацыяй «Ганчар»: шай палове
скласці план апавядання пра пра- XVI ст.»
цу ганчара.
Работа з гістарычнай картай: вызначыць беларускія гарады, якія
атрымалі Магдэбургскае права
ў першай палове ХVІ ст.

3

апісваць перадумовы з’яўлення
мястэчак;
характарызаваць рамесную вытворчасць і гандлёвыя сувязі
беларускіх зямель ў першай
палове ХVІ ст.

2

лёвыя сувязі і ві
ды гандлю

1

Працяг

37

6

1
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§ 6, заданне 4.
Індывідуальнае
(на выбар): а) стварыць інтэрактыў
ную карту «Дзейнасць Ф. Скарыны» (магчыма выкарыстанне сэрві
саў вэб 2.0);
б) стварыць лэпбук па адным з пы
танняў тэмы (дзеяч, помнік, твор);
в) стварыць ката-

Работа з вучэбным тэкстам:
вызначыць праявы Рэнесансу
ў культуры ў выглядзе схемы.
Работа з картай: пазначыць на
картасхеме ў сшытку (паказаць
на карце) месцы пабудовы культавых і абарончых збудаванняў;
Мікола Гусоўскі, Міхалон Літвін.
Работа па групах: вызначыць
рысы Рэнесансу, якія праявіліся:
у свецкім жывапісе;
іканапісе;
скульптуры;
архітэктуры

1

Вучні павінны ведаць:
асаблівасці культуры Адра
джэння на беларускіх землях.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць асаблівасці Адра
джэння на Беларусі;
характарызаваць рэнесансавую
культуру ў ВКЛ першай паловы XVI ст.;
аналізаваць творчасць дзеячаў
культуры Беларусі першай паловы XVI ст. і творы мастацтва;
характарызаваць дзейнасць
Францыска Скарыны, Міколы

6

Культура. 1. Рас
паўсюджанне Адраджэння (Рэнесанса). 2. Францыск Скарына —
беларускі першадрукар, гуманіст
і асветнік. 3. Лі
таратура. 4. Куль
тавае і абарончае
дойлідства. 5. Выяўл енч ае мастацтва.

5

розных канфесій на беларускіх (інтэрактыўная тэ
землях у першай палове XVI ст. матычная папка)
Пацвердзіць, што ВКЛ было па тэме ўрока
шматканфесійнай дзяржавай.
Работа па групах: стварыць схему: а) становішча праваслаўнай
царквы; б) становішча каталіцкай
царквы.
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць землі, дзе было рас
паўсюджана праваслаўе; ката
ліцтва; біскупствы, да якіх нале
жалі беларускія землі

4

Вучні павінны ўмець:
характарызаваць становішча
асноўных канфесій на бела
рускіх землях у першай палове
XVI ст.;
прыводзіць прыклады канфе
сійнай палітыкі вялікіх князёў
літоўскіх; характарызаваць
палітыку дзяржавы ў адносінах
да цэркваў, вызначаць яе вы
нікі;
апісваць узаемаадносіны паміж
прадстаўнікамі розных вер

3

цёл на беларускіх
землях. 3. Спробы
правядзення уніі.
4. Нехрысціянскія
рэлігіі

2

Працяг

38

7

1

1

3

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі гісторыі Бе
ларусі ў першай палове XVI ст.,
іх даты (прывілей князя Аляксандра 1492 г., Статуты ВКЛ
1529 г. і 1566 г., войны з Вялі
кім Княствам Маскоўскім, вой
ны з крымскімі татарамі);
азначэнні гістарычных паняц
цяў (паны-рада, сойм, Статут);
імёны гістарычных дзеячаў,
дзея чаў культуры Беларусі
ў першай палове XVI ст., вынікі
іх дзейнасці (Канстанцін Астрожскі, Міхаіл Глінскі, Міка
лай Радзівіл Чорны, Францыск
Скарына, Мікола Гусоўскі);
дасягненні культуры на тэры
торыі Беларусі ў першай палове XVI ст.
Вучні павінны ўмець:
сінхранізаваць гістарычныя па
дзеі, якія адбываліся ў першай

Гусоўскага, Міхалона Літвіна,
Мікалая Радзівіла Чорнага (на
выбар)

4
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Абагульненне
па раздзеле I

2

Варыянт 1. Праверачная работа
па раздзеле I.
Варыянт 2. Работа з заданнямі да
ўрока абагульнення па раздзеле I.
Варыянт 3. Правядзенне гіста
рычнай віктарыны

5

лог (магчыма вір
туальны) архітэк
турных пабуд оў
ВКЛ першай паловы XVI ст.

6

Працяг

39

8

1

3

палове XVI ст. на тэрыторыі
Беларусі, у Еўропе;
паказваць на гістарычнай карце месцы гістарычных падзей;
характарызаваць гістарычныя
падзеі і з’явы, дзейнасць гіс
тарычных асоб, помнікі культуры ў першай палове XVI ст.
на падставе памяткі з выкарыстаннем тэксту вучэбнага
дапаможніка, ілюстрацый,
урыўкаў гістарычных даку
ментаў

4

5

Вучні павінны ведаць:
сутнасць ўзаемаадносін ВКЛ
з Рускай дзяржавай.
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць адносіны
ВКЛ з Рускай дзяржавай.
Вызначаць прычыны, вынікі
і значэнне Лівонскай вайны
апісваць асноўныя падзеі Лі
вонскай вайны;
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1

6

Работа па групах: скласці калян- § 7, заданне 4, 5
дар Лівонскай вайны.
Работа з вучэбным тэкстам: вызначыць, якія краіны далучыліся
да супрацьстаяння.
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць змены тэрыторыі Рэчы Паспалітай падчас Лівонскай
вайны.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя) с. 5–8 — вызначыць прычыны заключэння
саюзу паміж ВКЛ і Лівонскай
канферэнцыяй;

Раздзел II. Беларускія землі ў сярэдзіне ХVI — першай палове ХVII ст. (11 г.)

Лівонская вай
на. 1. Прычыны
і пачатак вайны.
2. Страта Полацка. 3. Ход вайны
ў 1564—1570 гг.
4. Паходы Стэфана Баторыя.
5. Ям-Запольскае
перамір’е

2

Працяг

40

1

Утварэнне Рэчы
Паспалітай. 1. Перадумовы і пры
чыны ўтварэння
Рэчы Паспалітай.
2. Люблінскі сойм.
3. Умовы аб’яд
нання Польшчы
і Вял ікага Княства Літоўскага

Палітычнае ста
новішча Вялі
кага Княства Лі
тоўскага ў скла-

9

10

5

Работа з вучэбным тэкстам і гіс
тарычным дакументам: скласці
схему «Прычыны ўтварэння Рэчы
Паспалітай»; скласці характарыстыку Я. Хадкевіча (выкарыстайце дакумент «З выступлення Яна Хадкевіча на Люблінскім
сойме 1569 г.»), с. 57 вучэбнага
дапаможніка.
Работа з вучэбным тэкстам: на
аснове схемы «Дзяржаўны лад
Рэчы Паспалітай па Люблінскай
уніі» апісаць змены ў дзяржаў
ным ладзе ВКЛ.
Работа з ілюстрацыяй «Люб
лінская унія»: скласці план апавядання аб Люблінскім сойме
Работа з дакументам: скласці
пералік абавязкаў карал я паводле «Генрыхавых артыкулаў»;
(с.17—18, хрэстаматыя) прапа-

Вучні павінны ведаць:
азначэнні гістарычных паняц
цяў «Рэч Паспалітая», «шля
хецкія вольнасці», «федэрацыя»;
умовы Люблінскай уніі.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць перадумовы і пры
чыны ўтварэння Рэчы Паспа
літай;
характарызаваць вынікі Люб
лінскага сойму;
вызначаць умовы аб’яднання
Польшчы і ВКЛ;
характарызаваць дзейнасць
Жыгімонта ІІ Аўгуста, Яна
Хадкевіча
Вучні павінны ведаць:
азначэнні гістарычных паняц
цяў «шляхецкія вольнасці»,
«Галоўны трыбунал ВКЛ»;

характарызаваць вынікі Ям- Работа з ілюстрацыяй «Узяцце
Запольскага перамір’я
Полацка войскамі Івана IV Грознага ў 1563 г.»: скласці апавяданне
пра абарону Полацка ад імя яго
абаронцы

4
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1

3

2

1

§ 9, заданне 1.
Індывідуальнае
(на выбар): пад
рыхтуйце артыкул

§ 8.
Індывідуальнае
(на выбар): ства
рыце трэйлер (не
вялікі відэаролік
з кароткіх і найбольш відовіш
чных урыўкаў
фільма) фільма
аб гісторыі кахання Жыгімонта ІІ
Аўгуста і Барбары
Радзівіл

6

Працяг

41
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1
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Работа з вучэбным тэкстам у гру
пах: скласці ментальную карту
(схему) па кожныму пункце параграфа.
Самастойная работа: скласці схему «Прычыны паражэння Рэчы
Паспалітай у вайне са Швецыяй»;
запоўніць табліцу «Рэч Паспа
літая ў войнах і канфліктах першай паловы XVII ст.»
Работа з гістарычнай картай: паказаць на карце асноўныя падзеі
барацьбы са Швецыяй і Расіяй

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі і ход узаема
адносін з Расіяй у першай палове XVII ст.
Вучні павінны ўмець:
апісваць ход Смаленскай вайны;
знешнюю палітыку Рэчы Пас
палітай

1

Знешняя пал ітыка Рэчы Пас
палітай у першай
палове ХVII ст.
1. Барацьба са
Швецыяй. 2. Інтэрвенцыя ў Ра
сію. 3. Смал ен
ская вайна

5

наваць 2 пытанні з пункту гле
джання пасла ад павета для абмеркавання на пасяджэнні вольнага
сойма.
Работа па скаданні ментальнай
карты (схемы): «Палітычнае
становішча Вялікага Княства
Літоўскага ў складзе Рэчы Пас
палітай».
Работа па групах: скласці пы
танні інтэрв’ю з адным з канц
лераў ВКЛ: Астафіем Валовічам,
Львом Сапегам (на аснове вучэбнага тэксту)

4

функцыі Трыбунала ВКЛ;
асноўныя палажэнні Статута
ВКЛ 1588 г.
Вучні павінны ўмець:
называць элементы палітыч
най самастойнасці ВКЛ у скла
дзе Рэчы Паспалітай;
апісваць сістэму кіравання Рэчы Паспалітай;
вызначаць ролю ВКЛ у Рэчы
Паспалітай;
характарызаваць асобу Льва
Сапегі, Астафія Валовіча

3

дзе Рэчы Пас
палітай. 1. Дзяр
жаўны лад Рэчы Паспалітай.
2. Шляхецкая дэ
макратыя. 3. На
маганні ВКЛ па
захаванні самас
тойнасці. 4. Статут
ВКЛ 1588 г.

2

§ 10.
Індывідуальнае
(на выбар): заданне 4

у Вікіпедыю аб
палітычым становішы ВКЛ у скла
дзе Рэчы Паспа
літай

6

Працяг

42
1

§ 12, заданне 5.
Індывідуальнае
(на выбар): распра ца ва ць м алюнак герба для
цэха рамеснікаў
(спецыялізацыю
вызначыць самастойна)

Работа з вучэбным тэкстам: пры
дапамозе схемы «Гандаль ВКЛ»
апісаць гандаль ВКЛ; высветліць,
якія тавары прывозіліся на бела
рускія землі і вывозіліся; даказаць
пасрэдніцкую ролю ВКЛ паміж
краінамі.
Самастойная работа: вызначыць
галоўныя прыкметы рамесных
цэхаў.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 37–42 —
вызначыць падаткі на карысць
горада.

Вучні павінны ведаць:
функцыі гарадскога рамяства
і гандлю.
Вучні павінны ўмець:
апісваць змены, якія адбыліся
ў беларускіх гарадах;
вызначаць перадумовы ўрбані
зацыйных працэсаў у Беларусі;
характарызаваць сацыяльныя
канфлікты ў гарадах

6

Работа з вучэбным тэкстам: § 11, заданне 4
скласці схему «Прычыны правя
дзення аграрнай рэформы»; стварыць ментальную карту «Сельская гаспадарка»;
Самастойная работа: ахарактарызаваць аграрную рэформу
1557 г. па плане: 1) прычыны;
2) мэты; 3) мерапрыемствы; 4) вы
нікі рэформы.
Работа з дакументам (хрэстама
тыя): с. 33, 34 — вызначыць павіннасці сялян

5

Вучні павінны ведаць:
азначэнні гістарычных паняц
цяў «валочная памера», «валока», «фальварак».
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць прычыны,
умовы і вынікі аграрнай рэформы 1557 г.;
характарызаваць становішча
сялянства;
вызначаць кірункі рэформы
1557 г.;
раскрываць асноўныя формы
сацыяльнага пратэсту ў вёсцы

4
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Гарадское жыццё.
1. Гарады і мяс
тэчкі. 2. Рамяство. 3. Цэхі і гіль
дыі. 4. Унутраны
і знешні гандаль.
5. Сацыяльныя
канфлікты

1

Сельская гаспа
дарка. 1. Перад
умов ы агр арн ай
рэформы. 2. «Ус
тава на вал окі»
1557 г. і яе рэалізацыя. 3. Вынікі
рэформы. 4. Афармл енне прыг оннага права. 5. Феадальныя павіннасці

12

13

3

2

1

Працяг

43

1

Рэфармацыя
і Контрр эфар
мацыя. 1. Пачатак
рэфармацыйнага
руху на бела
руск іх земл ях.
2. Асноўныя кі
рункі Рэфарм а
цыі. 3. Пачатак
і праявы Контр
р э ф а р м а ц ы і .
4 . Д з е й н а с ц ь
ордэна езуі таў.
5. Вынікі Контр
рэфармацыі

14

Вучні павінны ведаць:
азначэнні гістарычных паняц
цяў «Контррэфармацыя», «ордэн езуітаў»;
вынікі і значэнне Рэфармацыі.
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць перадумовы рэфармацыйнага руху на
беларускіх землях у XVI —
першай палове XVII ст.;
вызначаць асаблівасці рэфармацыйных плыняў ў Беларусі;
вызначаць асноўныя кірункі
дзейнасці ордэна езуітаў;
характарызаваць асаблівасці
Контррэфармацыі ў ВКЛ;
сінхранізаваць гістарычныя
падзеі, якія адбываліся ў ся
рэдзіне XVI — першай пало
ве XVII ст. на тэрыторыі Бе
ларусі, у Еўропе (Рэфармацыя,
Контррэфармацыя)

4
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3

2

1

Работа з вучэбным тэкстам па
групах: а) вызначыць асноўныя
кірункі Рэфармацыі ў выглядзе
схемы; б) вызначыць асноўныя
кірункі дзейнасці ордэна езуітаў;
в) вызначыць асноўныя мерапрыемствы і вынікі Контррэфармацыі.
У выніку стварыць ментальную
карту (схему) «Рэфармацыя
і Контррэфармацыя ў ВКЛ».
Работа з гістарычнай картай: вызначыць месцы існавання кале
гіумаў у ВКЛ.
Работа з гістарычным даку
ментам (хрэстаматыя): с. 48–
50 — вызначыць, чаму ў Рэчы
Паспалітай не было рэлігійных
ганенняў; с. 51–53 — вызначыць
прычыны незадаволенасці сваім
становішчам шляхты праваслаў
нага і пратэстанскага веравы
знанняў

Работа з ілюстрацыяй «Гарод
ня. Гарадская забудова»: апісаць
знешні выгляд гарадскіх бу
дынкаў.
Стварыць ментальную карту га
радскога жыцця

5

§ 13.
Параўнаць Рэфармацыю і Контррэфармацыю на беларускіх земл ях
і ў Заходняй Еўро
пе (план пар аў
нання скласці самастойна)
Індывідуальнае
(на выбар): ства
рыць ілюстрав а
ную карту «Кале
гіумы ВКЛ» (маг
чыма выкарыстан
не сервісаў вэб 2.0)

6

Працяг

44

1

1

Берасцейская
царкоўная унія.
1. Падрыхтоўка
уніі. 2. Брэсцкі
царкоўны сабор
1596 г. 3. Распаў
сюджанне ўні
яцтва. 4. Вынікі
і наступствы заключэння уніі

Культура. 1. Літа
ратура і кнігадру
каванне. 2. Пача
так барока. 3. Ста
наўленне сістэмы
адукацыі. 4. Ві
ленская езуіцкая
акадэмія. 5. Мас
тацтва і архітэк
тура

15

16

Работа з вучэбным тэкстам: вызначыць найбольш уплывовыя
канфесіі (табліца «Канфесійны
склад сената Рэчы Паспалітай»);
вызначыць асноўныя кірункі
дзейнасці ордэна базыльянаў.
Самастойная работа: ахаракта
рызаваць царкоўную унію па пла
не: 1) прычыны заключэння уніі;
2) мэты бакоў; 3) умовы падпі
сання; 4) вынікі
Работа з вучэбным тэкстам:
параўнаць сістэму адукацыі Рэчы
Паспалітай з сучаснай.
Стварыць ментальную карту, кластар «Культура беларускіх зямель
у другой палове ХVI — першай
палове ХVII ст.».
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць месцы будаўніцтва
архітэктурых збудаванняў Позняга Рэнесансу і барока.
Работа з гістарычным даку
ментам (хрэстаматыя): с. 72–
78 — ахарактарызаваць сістэму
адукацыі езуітаў, стварыць схему, якая б адлюстроўвала гэтае
пытанне

Вучні павінны ведаць:
дасягненні культуры на
тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне
XVI — першай палове XVII ст.
Вучні павінны ўмець:
параўноўваць Рэнесанс у Еўро
пе і ў Беларусі;
даваць характарыстыку ас
ноўным кірункам культурнага
жыцця беларускіх зямель у другой палове XVI — першай палове ХVII ст.

5

Вучні павінны ведаць:
азначэнне гістарычнага паняцця «ўніяцкая царква»;
працэс падрыхтоўкі уніі
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны і вынікі
заключэння царкоўнай уніі;
раскрываць пашырэнне ўні
яцтва на беларускіх землях;
даваць ацэнку ролі ўніяцкай
царквы ў гісторыі беларускага
народа

4
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§ 15.
Індывідуальнае
(на выбар): а) пад
рыхтаваць плакат
(лэпбук, прэзентацыю, віртуальную
выставу, каталог
твораў мастацтва) па адным з пы
танняў тэмы;
б) стварыць вір
туа льную ілю
страв аную карту
з архітэктурнымі
прыкладамі Позняга Рэнесансу і барока

§ 14.
Індывідуальнае
(на выбар): а) пад
рыхт аваць арты
кул аб Берасцейс
кай уніі (па прыкладзе артыкула
Вікіпедыі); б) падрыхтаваць прэзентацыю (лэпбук) аб М. Сматрыцкім

6

Працяг

45

1

1

Этнічныя пра
цэсы. 1. Фарміра
ванне беларускай
народнасці. 2. Рас
паўсюджанне наз
вы «Белая Русь».
3. Старабеларус
кая мова

Абагульненне
па раздзеле II

17

18

Варыянт 1. Праверачная работа
па раздзеле II.
Варыянт 2. Работа з заданнямі да
ўрока абагульнення па раздзеле II.
Варыянт 3. Правядзенне гіста
рычнай віктарыны

§ 16, паўтарыць
§ 1—15.
Індывідуальнае
(на выбар): заданне 6

Работа з вучэбным тэкстам: прычыны, якія паспрыялі з’яўленню
беларускай народнасці; вызначыць ролю старабеларускай мовы
ў жыцці насельніцтва ВКЛ.
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць тэрыторыі расп аў
сюджвання саманазваў жыхароў
беларускіх зямель

Вучні павінны ведаць:
этнічныя саманазвы, якія вы
карыстоўвалі жыхары беларус
кіх зямель у XIV—XVI ст.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны з’яўлення
беларускай народнасці;
характарызаваць этнічную сі
туацыю XIV—XVI стст. на бе
ларускіх землях
Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі гісторыі Бе
ларусі ў сярэдзіне XVI — першай палове XVII ст., іх даты
(Лівонская вайна, утварэнне
Рэчы Паспалітай, Люблінскі
сойм, Статут ВКЛ 1588 г.,
«Устава на валокі» 1557 г.,
Рэфармацыя, Контррэфармацыя, Берасцейскі царкоўны
сабор); азначэнні гістарычных
пан яцц яў (Рэч Паспалітая,
шляхецкія вольнасці, федэрацыя, Галоўны трыбунал ВКЛ,
«валочная памера», валока,
фальварак, контррэфармацыя, уніяцкая царква, ордэн
езуітаў);

6

5

4
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1

3

імёны гістарычных дзеячаў,
дзеячаў культуры Беларусі
ў сярэдзіне XVI — першай па
лове XVII ст., вынікі іх дзей
насці (Стэфан Баторый, Леў
Сапега, Сымон Будны, Васіль
Цяпінскі, Мялецій Сматрыцкі);
дасягненні культуры на тэ
рыторыі Беларусі ў сярэдзіне
XVI — першай палове XVII ст.
Вучні павінны ўмець:
сінхранізаваць гістарычныя
падзеі, якія адбываліся ў ся
рэдзіне XVI — першай палове
XVII ст. на тэрыторыі Беларусі,
у Еўропе;
паказваць на гістарычнай кар
це: месцы вывучаных гіста
рычных падзей;
характарызаваць гістарычныя
падзеі і з’явы, гістарычных асоб,
помнікі культуры ў сярэдзіне
XVI — першай палове XVII ст.
на падставе памяткі з выкарыстаннем тэксту вучэбнага да
паможніка, ілюстрацый, урыў
каў гістарычных дакументаў

4
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2

5

6

Працяг

47

3

4

5

Вайна Расіі з Рэч
чу Паспалітай
1654—1667 гг.
1. Прычыны і пачатак вайны. 2. Па
літыка цара Аляк
сея Міхайлавіча.
3. Вайна са Шве
цыяй і Кейд ан
ская унія 1655 г.
4. Віленскае пера-

20

1

1

§ 17, заданні 4, 5.
Індывідуальнае
(на выбар): пад
рыхт аваць расказ пра Лоеўскую
бітву 1649 г. сло
вамі відавочцы
(шляхціца ці запа
рожскага казака),
які прымаў у ёй
удзел

§ 18, заданне 5.
Індывідуальнае
(на выбар): скласці
запіс у дзённіку
ўдзельніка адной
з падзей вайны
(пра адну з падзей
вайны)

Работа з вучэбным тэкстам: стварыць ментальную карту (схему)
«Казацка-сялянская вайна 1648–
1651 гг. на беларускіх землях».
Работа з гістарычнай картай: ахарактарызаваць знешнепалітычнае
становішча ВКЛ, а затым і Рэчы
Паспалітай у паўднёвым кірунку.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя) с. 80—81 —
скласці разгорнуты план сачынення ад імя жыхара Мінска пра
штурм горада; с. 79–80 — вызначыць беларускія землі, якія былі
ўцягнуты ў казацка-сялянскую
вайну
Работа з вучэбным тэкстам па
групах: 1) стварыць ментальную
карту (схему) «Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай; 2) стварыць каляндар падзей; 3) характарызаваць
вайну Расіі з Рэччу Паспалітай
1654–1667 гг. на плане: 1) прычыны; 2) удзельнікі; 3) асноўныя
этапы; 4) вынікі.
Работа з гістарычнай картай:
скласці апавяданне пра ваенныя

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі вайны 1654—
1667 гг.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны, вынікі
і значэнне вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1654—1667 гг.;
характарызаваць прычыны,
ход і вынікі вайны Расіі з Рэччу Паспалітай;
апісваць ход баявых дзеянняў

6

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі Казацка-
сялянскай вайны.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны, вынікі
і значэнне казацка-сялянскай
вайны 1648—1651 гг. на тэры
торыі Беларусі;
характарызаваць прычыны,
ход і вынікі казацка-сялянскай
вайны;
апісваць ход казацка-сялянскай вайны
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Казацка-сялян
ская вайна 1648–
1651 гг. на бела
рускіх землях.
1. Паўстанне Баг
дана Хмяльн іц
кага і яго ўплыў
на бел ар ускія
землі. 2. Барацьба
з казацкімі «заго
намі». 3. Бітвы пад
Лоевам 1649 г.
і 1651 г. 4. Вынікі
і наступствы вайны для Беларусі

Раздзел III. Беларускія землі ў другой палове ХVII — першай палове ХVIII ст. (9 г.)

2

19

1

Працяг

48

21

1

1

3

Вучні павінны ведаць:
асаблівасці развіцця беларус
кіх зямель у апошняй трэці
XVII ст.
Вучні павінны ўмець:
аналізаваць змены ў стано
вішчы розных катэгорый на
сельн іцтва ў другой палове
XVII ст.;
называць прычыны перасялення ў вёску часткі гарадскіх
рамеснікаў у апошняй трэці
XVII ст.;
характарызаваць унутрыпа
літычную барацьбу ў апошняй

4
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Асаблівасці раз
віцця беларускіх
зямель у апошняй
трэці XVII ст.
1. Наступствы ваенных дзеянняў.
2. Аднаўленне гарадоў і мястэчак.
3 . А д р а д ж э н н е
сельскай гаспадаркі. 4. Унутры
паліт ычная ба
рацьба

мір’е з Рас іяй
1656 г. 5. Працяг
баявых дзеянняў.
6. Андр осаўскае
перамір’е 1667 г.
і завяршэнне вайны

2

Работа з вучэбным тэкстам: дыяграма «Страты насельніцтва» —
вызначыць наколькі зменшылася
насельніцтва і колькасць дымоў
у вашым павеце.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 101. — вызначыць паветы і ваяводствы, якія
больш за ўсё пацярпелі ад вайны.
Работа з ілюстрацыяй: параў
наць гістарычную крыніцу
«З дзённіка расійскага дыпламата П. А. Талстога» і малюнак
«Выява Магілёва»: вызначыць,
чаму Магілёў адрадзіўся хутчэй

падзеі ад пачатку вайны да Вілен
скага перамір’я.
Работа з гістарычным дакументам (хрэстаматыя): с. 84–87 — вызначыць прычыны падтрымкі
жыхарамі Полацка, Магілёва,
сялянамі цара Аляксея Міхай
лавіча.
Работа з ілюстрацыяй «Чарцёж
горада Віцебска, 1664 г.»: растлумачыць, чаму Віцебск лічыўся
адной з самых моцных крэпасцей
у Вялікім Княстве Літоўскім

5

§ 19, заданне 6.
Індывідуальнае
(на выбар): скла
дзіце прамову ад
імя прых ільн ік а
адной з магнацкіх
груповак у абарону інтарэсаў сва
іх паплечнікаў
на сойме

6

Працяг

49

1

Паўночная вай
на 1700–1721 гг.
на бел ар уск іх
землях. 1. Пры
чыны і пачат ак
вайны. 2. Унутры
палітычны канф
лікт у ВКЛ. 3. Ба
явыя дзеянні
на бел арускіх
землях. 4. Бітвы
пад Галоўчынам
і Лясной (1708 г.).
5. Вынікі і наступствы вайны для
Беларусі

22

5

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі Паўночнай
вайны на беларускіх землях.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны, вынікі
і значэнне Паўночнай вайны;
апісваць ход баявых дзеянняў;
характарызаваць вынікі Паў
ночнай вайны

Работа з вучэбным тэкстам: стварыць схему «Вынікі і наступствы
Паўночнай вайны для беларускіх
зямель»;
пры дапамозе схемы «Умовы
саюза» вызначыць абавязкі са
юзнікаў, хто з удзельнікаў быў
больш зацікаўлены ў саюзе.
Работа з гістарычнай картай:
назваць населеныя пункты, спаленыя расійскімі войскамі, і населеныя пункты, разрабаваныя
шведскімі войскамі; характарызаваць асноўныя вынікі вайны для
беларускіх зямель.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 93–95 —
скласці каляндар падзей ваенных
дзеянняў на Віцебшчыне.
Работа з ілюстрацыяй «Бітва
каля вёскі Лясная»: апісаць ўражанні ад падзеі ад імя яе ўдзель
ніка з дапамогай малюнка

трэці XVII ст.; характарыза- за іншыя гарады, аб чым сведчыць
ваць дзейнасць караля Рэчы наяўнасць у ім каменных пабудоў
Паспалітай Яна Сабескага

4
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3

2

1

§ 20, заданне 2.
Індывідуальнае
(на выбар): пры
дапамозе тэксту
параграфа, карты
і дадатковых кры
ніц скласці апа
вяданне пра адну
з падзей Паўноч
най вайны. Падабраць да яго
ілюстрацыі, якія
адлюстроўваюць
гэтую падзею. Работу прадставіць
з дапамогай прэ
зентацыі

6

Працяг

50

1

Грамадска-па
літычнае жыццё
ў першай палове
XVIIІ ст. 1. Унут
р ы п а л і т ы ч н а е
становішча Рэчы
Паспалітай у па
чатку XVIIІ ст.
2. «Нямы» сойм
1717 г. 3. Нарас
танне расійскага
ўпл ыв у ў Рэчы Пасп ал ітай.
4. Крыз іс выка
наўч ай, закан а
даўчай і судовай
улады

Сацыяльна-эка
намічнае раз
віцц ё ў першай
палове XVIIІ ст.
1. Гарады і гандаль
у першай палове

23

24

Вучні павінны ведаць:
азначэнне паняцця «мануфактура»;
змены ў сацыяльна-эканаміч
ным развіцці ў першай палове
XVIIІ ст.

Вучні павінны ведаць:
падзеі феадальнай вайны 1697 —
1702 гг.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць перадумовы палі
тычнага крызісу Рэчы Пас
палітай;
характарызаваць уплыў Ра
сіі на ўнутрыпалітычнае ста
новішча Рэчы Паспалітай;
вызначаць прычыны, выні
кі і наступствы вайны за «Польскую спадчыну» (1733—
1739 гг.);
характарызаваць асобу і дзейнасць М. Чартарыйскага

4
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1

3

2

1

6

Работа з вучэбным тэкстам: скласці кластар «Сельская гаспадарка»; вызначыць формы пратэсту
сялян, запісаць у выглядзе схемы.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 105–106

§ 22.
Індывідуальнае
(на выбар): з дапамогай дадатковых
сродкаў інфармацыі падрыхтаваць

Работа з вучэбным тэкстам: § 21, заданні 3, 4
скласці схему «Унутрып алі
тычнае становішча Рэчы Паспа
літай у пачатку XVIIІ ст.».
Работа з гістарычнай картай:
паказаць прыватнаўласніцкія
гарады і мястэчкі Беларусі; вызначыць, каму належылі гэтыя
гарады і мястэчкі, стварыць адпаведную табліцу
Работа з гістарычным дакумен
там: пры дапамозе дакумента
«Апісанне мсціслаўскага пасольскага сойміка 1732 г.» і вучэбнага
тэксту растлумачыць, якім чынам шляхта вырашала спрэчныя
пытанні на сойміках у XVIII ст.
і чым гэта было абумоўлена.
Ролявая гульня «Пасяджэнне па
вятовага сойміка»: удзельнікі —
2 групоўкі: а) прыхільнікаў караля, б) прыхільнікаў магнацкай
групоўкі

5

Працяг

51

25

1

Вучні павінны ведаць:
змены ў адукацыі, навукі на бе
ларускіх землях
Вучні павінны ўмець: вызначаць характар адукацыі ў другой палове XVII — першай па
лове XVIII ст.;
раскрываць характар дзейнасці
і творчасці прадстаўнікоў на
вукі;
аналізаваць дзейнасць прад
стаўнікоў грамадска-палітыч
най думкі

Адукацыя, наву
ка і грамадска-па
літычная думка.
1. Развіццё аду
кацыі. 2. Пачаткі
навуковых ведаў.
3. Грамадска-па
літычная думка
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Работа з вучэбным тэкстам:
вызначыць характэрныя рысы
развіцця навукі ў другой палове
XVII — першай палове XVIII ст.,
яе асноўныя дасягненні. Запісаць
у выглядзе табліцы.
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць месцы знаходжання
навучальных устаноў на карце.
Прывесці доказы таго, што школьная адукацыя сканцэнтравалася
ў руках Каталіцкага касцёла.
Работа з гістарычным дакумен
там «Са статута Слуцкай гімназіі»:

і вучэбным тэкстам: скласці апавяданне пра Крыч аўс кае паў
станне па наступным плане:
1) прычыны; 2) мэты ўдзельнікаў;
3) час правядзення; 4) адмоўныя
і станоўчыя вынікі паўстання.
Самастойная праца па запаўненні
табліцы «Першыя мануфактуры
на беларускіх землях і іх вырабы». На падставе вучэбнага тэксту і дакумента (хрэстаматыя),
с. 129–132.
Работа з гістарычнай картай:
высвятліць, якія са значных га
радоў і мястэчак знаходзіліся ў ва
шым родным краі

Вучні павінны ўмець:
вызначаць асноўныя рысы
экан амічнага заняпаду бе
лар ускіх гарадоў у другой
палове XVII — першай пало
ве XVIII ст.; асаблівасці кір
машовага гандлю;
характарызаваць шляхі адра
джэння гарадскога жыцця;
вызначаць перадумовы ўзнік
нення мануфактурнай выт
ворчасці на беларускіх землях
і яе асаблівасці

ХVIII ст. 2. З’яў
ленн е мануф ак
турн ай вытвор
часці. 3. Сельс
кая гаспадарка.
4. Формы сацыяльнай барацьбы
сялянства

1

5

3

4

2

§ 23, заданне 4, 5.
Індывідуальнае
апераджальнае (на
выбар): падр ых
таваць павед ам
ленні-прэзентацыі
пра Гальш анскі
замак, Нясвіжскі
палац Радзівілаў,
Гродзенскі Новы
замак

паведамленне пра
Ганну Кацяр ыну
Радзівіл ці яе праекты (адбудова Міра і Нясвіжа, стварэнне карцінных
галерэй, дзейнасць
мануфактур)

6

Працяг

52

1

Літаратура і мас
тацтва. 1. Літа
ратура. 2. Сімяон
Полацкі. 3. Роск
віт барока ў ар
хітэктуры і мас
тацтве. 4. Тэатр
і музыка

Абагульненне
па раздзеле III

26

27

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі гісторыі Бе
ларусі ў другой палове XVII —
першай палове XVIII ст., іх
даты;

Вучні павінны ведаць:
азначэнне паняцці «батлейка».
Вучні павінны ўмець:
характарызаваць асаблівасці
развіцця літаратуры барока на
беларускіх землях;
вызначаць асаблівасці высо
кага і позняга барока ў архі
тэктуры беларускіх зямель;
характарызаваць уплыў барока
на выяўленчае мастацтва;
аналізаваць развіццё музычнага і тэатральнага мастацтва;
характарызаваць дзейнасць
творчасць Сімяона Полацкага, Францішкі Уршулі Радзівіл

4
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1

3

2

1

Варыянт 1. Праверачная работа
па раздзеле III.
Варыянт 2. Работа з заданнямі
да ўрока абагульнення па раздзе
ле III.

Работа з вучэбным тэкстам:
скласці табліцу «Дасягненні
культуры»; па групах: скласці
характарыстыку: а) літаратуры,
б) архітэктуры, в) музыкі гэтага перыяду ў займальнай форме
(сэрца, ліста дрэва, кветкі і г. д. —
па ўзоры верша С. Полацкага).
Работа з ілюстрацыяй «Сабор
св. Сафіі ў Полацку»: вызначыць
з дапамогай здымку характэрныя
рысы віленскага барока.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 135–137 —
вызначыць ролю школьнага тэатра
ў культурным жыцці ВКЛ

параўнаць тагачасную і сучасную
ежу.
Работа з ілюстрацыяй: на падставе гравюры «На ўроку» і тэксту
параграфа скласці апавяданне пра
ўрок у школе XVII ст.
Скласці схему «Дасягненні вык
ладчыкаў Віленскага ўніверсітэта»

5

§ 24, заданне 4;
паўт. § 17–23.
Індывідуальнае
(на выбар): а) пад
рыхтаваць буклет
экскурсіі па маршруце: Гальшаны —
Нясвіж — Гродна;
б) стварыць лэпбук па адным з пы
танняў тэмы

6

Працяг

53

1

3

5

азначэнні гістарычных па Варыянт 3. Правядзенне гіста
няццяў («мануфактура», «лі рычнай віктарыны
берум вета», «батлейка»);
імёны гістарычных дзеячаў,
дзеячаў культуры Беларусі
ў другой палове XVII — першай палове XVIII ст., вынікі
іх дзейнасці (Сімяон Полацкі,
Казімір Лышчынскі, Казімір
Семяновіч, Васіль Вашчыла,
Георгій Каніскі, Ілля Капіевіч);
дасягненні культуры на тэры
торыі Беларусі ў другой палове XVII — першай палове
XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
сінхранізаваць гістарычныя
падзеі, якія адбываліся ў другой палове XVII — першай
палове XVIII ст. на тэрыторыі
Беларусі, у Еўропе;
паказваць на гістарычнай карце
месцы вывучаных гістарычных
падзей;
характарызаваць гістарычныя
падзеі і з’явы, гістарычных
асоб, помнікі культуры ў другой палове XVII — першай
палове XVIII ст. на падставе

4
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Працяг

54

Эканамічнае раз
віццё. 1. Пачатак
эканамічных рэ
формаў. 2. Гарады
і мястэчкі Бела
русі. 3. Сельская
гаспадарка. 4. Рэформы А. Тызенгаўза. 5. Маг
нацкае прадпры
мальніцтва

28

памяткі з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка,
ілюстр ацый, урыўкаў гіста
рычных дакументаў

4

5

1

Вучні павінны ведаць:
азначэнне паняцця «рэформа»;
перадумовы, сутнасць і вынікі
аграрнай рэформы А. Тызен
гаўза.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць змены, якія ад
быліся ў эканоміцы беларус
кіх зямель у другой палове
ХVІІІ ст.;
вызначаць асаблівасці развіцця
гарадоў і сельскай гаспадаркі;
характарызаваць магнацкае
прадпрымальніцтва

Работа з вучэбным тэкстам:
скласці ментальную карту (схему) «Асноўныя эканамічныя
пераўтварэнні ў другой палове
XVIII ст.»;
пры дапамозе схемы «Прычыны
няўдач рэформы А. Тызенгаўза»
і тэксту параграфа ацаніць вынікі
рэформы А. Тызенгаўза. Вызначыць станоўчыя рысы рэформы.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 138–139 —
вызначыць змены ў развіцці
гарадоў у другой палове XVIII ст.
у параўнанні з першай паловай
стагоддзя. Скласці параўнальную
табліцу.
Работа з гістарычнай картай: вызначыць месцазнаходжанне мануфактур, характар вырабляемай
прадукцыі, суднаходныя каналы,
водныя шляхі;

Раздзел IV. Беларускія землі ў другой палове ХVIII ст. (6 г.)

3
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§ 25, заданне 3.
Індывідуальнае
(на выбар): а) зра
біць малюнак, які
можна было б размясціць на сучасным слуцкім по
ясе;
б) Падрыхтаваць
прэзентацыю (вір
туальную экскур
сію) па музеі слуц
кіх паясоў

6

Працяг

55

1

Палітычны кры
зіс у Рэчы Паспа
літай. 1. Рост палітычнай неста
більнасці. 2. Дысі
дэнцкае пытанне.
3. Барская канфе
дэрацыя. 4. Першы
падзел Рэчы Пас
палітай (1772 г.)

29

Вучні павінны ведаць:
азначэнні паняццяў «дысі
дэнты», «шляхецкая канфедэрацыя»;
сутнасць дысідэнцкага пытання.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць перадумовы палі
тычнага крызісу Рэчы Пас
палітай;
характарызаваць прычыны
і вынікі першага падзелу Рэчы
Паспалітай;
характарызаваць дзейнасць
С. А. Панятоўскага

4
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Работа з вучэбным тэкстам:
пры дапамозе схемы «Асноўныя
рэформы сойма 1764 г.» і вучэбнага тэксту ахарактарызаваць
пераўтварэнні, якія былі праве
дзены ў Рэчы Паспалітай у 1764 г.;
вызначыць сутнасць дысідэнц
кага пытання, запісаць у выглядзе
схемы;
скласці схему «Першы паздел Рэчы Паспалітай».
Работа з гістарычнай картай: вызначыць тэрыторыі, якія адышлі
да Расіі, Прусіі і Аўстрыі паводле ўмоў першага падзелу Рэчы
Паспалітай.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 150–151 —
вызначыць прычыны палітычнага
крызісу Рэчы Паспалітай на думку шляхты

запоўніць табліцу «Магнацкае
прадпрымальніцтва ў другой па
лове ХVIII ст.»: (прадстаўнік магнацкага роду, перыяд заснавання,
рэгіён, характар дзейнасці)

5

§ 26, заданне 5.
Індывідуальнае
апераджальнае (на
выб ар): прав есц і
міні-даследаванне
«Помнікі ў гонар
Т. Касцюшкі» (магчым а стварэнне
прэзентацыі, вір
туальнай, ілюстра
ванай карты і г. д.)

6

Працяг

56
1

Вучні павінны ведаць:
ход паўстання 1794 г. на бела
рускіх землях.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць прычыны, вынікі
і значэнне паўстання 1794 г.
на тэрыторыі Беларусі;
паказваць асаблівасці паўстан
ня на беларускіх землях;
характарызаваць вынікі паў
стання;
характарызаваць дзейнасць
Т. Касцюшкі

Вучні павінны ведаць:
вынікі падзелаў Рэчы Паспа
літай.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць перадумовы паглыблення рэформаў у Рэчы Пас
палітай;
характарызаваць рашэнні «Вя
лікага сойма»;
даваць ацэнку Канстытуцыі
3 мая 1791 г.;
вызначаць прычыну другога
падзелу Рэчы Паспалітай

4
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Паўстанне 1794 г.
на беларускіх
землях. 1. Пачатак і ход паўстан
ня на беларускіх
землях. Т. Касцюшка, Я. Ясінскі.
2. Прычыны паражэння паўстання.
3. Трэці падзел
Рэчы Паспалітай
(1795 г.)

1

Спробы палітыч
ных рэформ у Рэ
чы Паспалітай.
1. «Чатырохгадовы сойм» (1788 —
1792). 2. Канстытуцыя 3 мая 1791 г.
3. Таргавіцкая
канфед эр ацыя.
4. Другі пад зел
Рэчы Паспалітай
(1793 г.)

30

31

3

2

1

Работа з вучэбным тэкстам: стварыць ментальную карту (табліцу)
«Паўстанне 1794 г. у Беларусі»;
скласці схему: «Прычыны паражэння паўстання».
Самастойная работа: ахарактарызаваць паўстанне 1794 г. у Рэчы
Паспалітай па плане: 1) прычыны;
2) удзельнікі паўстання; 3) ход
падзей; 4) вынікі.
Работа з гістарычнай картай: вызначыць тэрыторыі, якія паводле
ўмоў другога, трэцяга падзелаў
Рэчы Паспалітай адышлі да Расіі

Работа з вучэбным тэкстам:
скласці схему «Склад урада
па Канстытуцыі 1791 г.»;
знайсці ў тэксце параграфа сказы,
якія пацвярджаюць, што Канстытуцыя 3 мая прадугледжвала стварэнне новых органаў дзяржаўнага
кіравання.
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць тэрыторыі, якія паводле ўмоў другога падзелу Рэчы Паспалітай адышлі да Расіі
і Прусіі, запісаць у выглядзе схемы (табліцы)

5

§ 28, заданне 2.
Індывідуальнае
(на выбар): падрыхт аваць паве
дамленні (прэзентацыі, лэпбукі) на
тэмы (на выбар):
«Адукацыйная ка
місія»; «Жан Жы
лібер»; «Саламон
Майман»; «Адам
Нарушэвіч»; «Марц ін Пачобут-А д
ляніцкі»

§ 27, заданні 1—3.
Індывідуальнае
(на выбар): а) скласц і апав яд анн е-
ўспамін ад імя
шляхціча аб сва
ім удзеле ў рабоце
сойма 1793 г.;
б) апераджальнае —
падрыхтаваць па
вед амленні: пра
Тадэвуша Кас
ц ю ш к у , Я к у б а
Ясінскага

6

Працяг

57

1

Культура. 1. Асаб
лівасці Асвет
ніцтва ў Беларусі.
2. Дзейнасць Адукацыйнай камісіі.
3. Развіццё наву
кі. 4. Палаца-паркавыя комплексы.
5. Прыгонны тэатр. 6. Мастацтва

32

5

і Прусіі, запісаць ў выглядзе схемы (табліцы).
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 151–158 —
1) вызначыць: а) правы, абавязкі
шляхты; б) функцыі караля;
2) ахарактарызаваць: а) судовую
сістэму краіны; б) ролю арміі.
Выступленні вучняў з паведам
леннямі
Работа з вучэбным тэкстам:
запоўніць табліцу «Прыгонныя
тэатры на беларускіх землях»
(месца, заснавальнік, перыяд
дзейнасці, асаблівасці).
Скласці ментальную карту
«Культура беларускіх зямель
XVIII ст.»
Работа з гістарычнай картай:
вызначыць месцы пабудовы
архітэктурных збудаванняў.
Выступленні вучняў з паведам
леннямі — па выніках запоўніць
табліцу «Развіццё навукі і культуры ў другой палове XVIII ст.».
Работа з ілюстрацыяй «Роспіс
касцёла ў Будславе» — з дапамогай ілюстрацыі і слоўніка вы-

4

Вучні павінны ведаць:
азначэнні паняццяў «Адука
цыйная камісія», «Асветніцт
ва», «прыгонны тэатр», «кла
сіцызм».
Вучні павінны ўмець:
вызначаць асаблівасці Асвет
ніцтва на беларускіх землях
у другой палове XVIII ст.;
характарызаваць тыпы школ,
створаных Адукацыйнай камі
сіяй;
характарызаваць дзейнасць
і творчасць прадстаўнікоў на
вукі;
характарызаваць асаблівасці
развіцця літаратуры на бела
рускіх землях;
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§ 29, заданні 2—3.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхтаваць буклет эк
скурсіі (віртуаль
ную экскурсію) па
маршруце: Няс
віж — Ружаны —
Свяцк (па жадан
ні, з дапамогай сэр
вісаў вэб 2.0)

6

Працяг

58

33

1

1

3

Варыянт 1. Праверачная работа
па раздзеле IV.
Варыянт 2. Работа з заданнямі
да ўрока абагульнення па раздзеле IV.
Варыянт 3. Правядзенне гіста
рычнай віктарыны

значыць розніцу паміж стылямі 
барока і класіцызму.
Работа з гістарычным дакумен
там (хрэстаматыя): с. 173–175 —
а) вызначыць змены ў адукацыі;
б) параўнаць навучанне ў пара
фіяльнай школе з сучасным

вызначаць рысы класіцызму
ў архітэктуры другой паловы
XVIII ст.;
аналізаваць развіццё музычнага і тэатральнага мастацтва

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі гісторыі Бела
русі ў другой палове XVIII ст.,
іх даты;
азначэнні гістарычных паняц
цяў (дысідэнты, рэформа, шляхецкая канфедэрацыя, Адукацыйная камісія);
імёны гістарычных дзеячаў,
дзеячаў культуры Беларусі
ў другой палове XVIII ст.,
вынікі іх дзейнасці (А. Тызен
гаўз, І. Храптовіч, Т. Касцюшка, Я. Ясінскі, М. ПачобутАдляніцкі);
дасягненні культуры на тэры
торыі Беларусі ў другой палове
XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
сінхранізаваць гістарычныя па
дзеі, якія адбываліся ў другой

5

4
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Абагульненне
па раздзеле IV

2

6

Працяг

59

34

1

1

3

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі «мясцовай»
гісторыі ХVI—ХVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
вызначаць асноўныя падзеі
«мясцовай» гісторыі ХVI—
ХVIII ст., якія зафіксаваны
як у пісьмовых крыніцах, так
і ў вуснай традыцыі;
паказваць адлюстраванне
агульнагістарычных працэсаў
ХVI—ХVIII ст. у «мясцовай»
гісторыі

палове XVIII ст. на тэрыторыі
Беларусі, у Еўропе;
паказваць на гістарычнай
карце: месцы вывучаных гіс
тарычных падзей;
характарызаваць гістарычныя
пад зеі і з’явы, гістарычных
асоб, помнікі культуры ў другой палове XVIII ст. на падставе памяткі з выкарыстаннем
тэксту вучэбнага дапаможніка,
ілюстрацый, урыўкаў гістарыч
ных дакументаў

4
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Наш край
у XVI — XVIII ст.

2

Варыянт 1. Правядзенне экскур
сіі ў школьны, краязнаўчы музей,
па гістарычных месцах.
Варыянт 2. Работа з заданнямі
да ўрока «Наш край» у вучэбным
дапаможніку.
Варыянт 3. Запоўніць табліцу
«Мой (я) ... (край, вобласць, раён, горад, вёска) у складзе Рэчы
Паспалітай» (ваенна-палітычныя
падзеі, сацыяльна-эканамічныя
працэсы, культурнае жыццё, вядомыя людзі)

5

6

Працяг

60

35

1

2

3

Вучні павінны ведаць:
асноўныя падзеі гісторыі Бе
ларусі XVI—XVIII стст., іх
даты;
азначэнні гістарычных па
няццяў;
імёны гістарычных дзеячаў,
дзеячаў культуры Беларусі
ў XVI—XVIII стст., вынікі іх
дзейнасці;
дасягненні культуры на тэ
рыторыі Беларусі XVI—
XVIII стст.
Вучні павінны ўмець:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў XVI—
XVIII стст. на тэрыторыі Бе
ларусі, у Еўропе;
паказваць на гістарычнай
карце: месцы вывучаных гіс
тарычных падзей;
характарызаваць гістарычныя
падзеі і з’явы, гістарычных
асоб, помнікі культуры XVI—
XVIII стст. на падставе памяткі
з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстрацый,
урыўкаў гістарычных даку
ментаў

4
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Выніковае
абагульненне

2

5

6

Заканчэнне

