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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 базавым узроўні ў 10 класе на вывучэнне сусветнай гісторыі Навейшага 
часу (1918—1945) і гісторыі Беларусі (1917—1945) адводзіцца па 1 вучэбнай 
гадзіне на тыдзень (усяго — па 35 вучэбных гадзін).

Каляндарна-тэматычнае планаванне прадстаўлена ў выглядзе табліцы, дзе 
вызначаны тэма і колькасць гадзін на вывучэнне кожнай тэмы, указаны па зна-
вальныя мэты вывучэння тэмы, спосабы вучэбна-па зна валь най дзейнасці, якія 
павінны засвоіць вучні. У планаванні так сама змешчана дамашняе заданне, 
абавязковае для ўсіх вучняў, і інды ві ду аль нае заданне, якое могуць выконваць 
тыя, хто праяўляе цікавасць да пытання, якое вывучаецца.

Дамашняе заданне можа быць вызначана на базе як асноўнага ву чэб нага 
ма тэ рыялу, так і дадатковага матэрыялу, які дапамагае раскрыць асноў ны: гі-
ста рычнага дакумента, ілюстрацыі, статыстычных даных, карта гра фі чнага ма-
тэ рыялу. Магчымы таксама заданні апераджальнага характару. Інды ві ду аль ныя 
заданні, прапанаваныя ў каляндарна-тэматычным пла на ван ні, не з’яў ля юцца 
абавязковымі і могуць выконвацца вучнямі па жаданні. Неаб ход на загадзя 
звярнуць увагу вучняў на падрыхтоўку да ўрокаў «Наш край» па гісторыі 
Беларусі, а таксама ўрокаў, прысвечаных праектнай дзей на сці. Трэба мець на 
ўвазе, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць за сво ены на ўроку.

Адным з эфектыўных метадаў фарміравання кампетэнцый з’яўляецца 
метад праектаў, пад якім разумеецца такі спосаб дасягнення дыдактычнай 
мэты, які павінен завяршыцца практычным вынікам, аформленым тым ці 
іншым чынам. Прагматычная накіраванасць на вынік складае аснову метаду. 
Каб да сягнуць такога выніку, неабходна навучыць вучняў самастойна мысліць, 
зна ходзіць і вырашаць праблемы, прыцягваючы для гэтай мэты веды з роз-
ных галін, прагназаваць вынікі і магчымыя наступствы розных варыянтаў 
ра шэння. Метад праектаў арыентаваны на самастойную дзейнасць вучняў 
(інды ві дуальную, парную, групавую), якую яны выконваюць на працягу пэў-
нага перыяду часу. З мэтай стварэння ўмоў для рэалізацыі праектнага метаду 
прадугледжаны спецыяльны вучэбны час для абароны праектаў. Асноў ны мі 
тэматычнымі напрамкамі распрацоўкі праектаў могуць быць:

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

і іншых краінах;
паўсядзённае жыццё людзей у розных краінах у асобныя перыяды між ва-

ен нага часу (быт 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;
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гісторыя сваёй сям’і ў вывучаемы перыяд;
змяненне аблічча гарадоў;
уплыў гістарычных падзей на змяненне сацыяльнага складу;
іх імёнамі названы вуліцы;
СССР і саюзнікі: уклад у Перамогу і інш.
Прыкладнымі тэмамі праектнай дзейнасці на ўроках гісторыі Беларусі 

мо гуць быць наступныя: «Роля асобы ў гісторыі», «Гісторыя Кастрычніцкай 
рэ ва люцыі 1917 г. у асобах і назвах вуліц», «Рудабельская рэспубліка», «Вынікі 
Рыжскага мірнага дагавора і гісторыя маёй сям’і», «Слуцкае паўстанне: пункты 
погляду», «Палітыка беларусізацыі: вынікі і ўрокі», «Калектывізацыя: тра-
гедыя і набыткі», «Гісторыя маёй сям’і (міжваенны перыяд)», «Уз’яднанне 
За ходняй Беларусі з БССР на фоне еўрапейскай геапалітыкі» і т. п.

У працэсе навучання гісторыі рэкамендуем актыўна выкарыстоўваць 
ін фар мацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі (ІКТ). Пры гэтым настаўніку 
важна разумець іх адукацыйныя магчымасці і выразна ўсведамляць межы іх 
пры мя нення, умець спалучаць гэтыя тэхналогіі з традыцыйнымі методыкамі. 
Пры выкарыстанні ІКТ на ўроках гісторыі мэтазгодна звярнуць увагу на 
вэб-сэрвісы. Магчымасці вэб-сэрвісаў для падрыхтоўкі і правядзення ўрокаў, 
стварэння дыдактычных матэрыялаў (LearningApps, Mindomo, MindMaps, 
TimeRine, Kahoot, Prezi, Google Earth і інш.) дазволяць прыцягнуць увагу 
вучняў да прадмета і зацікавіць іх.

Вучэбныя выданні, якія могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным пра-
цэсе, пададзены непасрэдна перад табліцай.

Каляндарна-тэматычнае планаванне носіць рэкамендацыйны характар.
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Гісторыя Беларусі 
са старажытных часоў да канца ХVIII ст.

(35 г)

1. Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца XVIII ст. : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. ся-
рэд. адукацыі з беларус. (рус.) мовай навучання / В. А. Белазаровіч, С. А. Кудраўцава, А. У. Любы ; пад рэд. В. А. Белазаровіча. — 
Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2020.
2. Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца XVIII ст.: электронны дадатак для павышанага 
ўзроўню [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: http://profil.adu.by.

№ 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

УВОДЗІНЫ (1 г)

1 Асаблі  васці гіс то-
рыі Бе ла ру сі ад ста-
ражытных часоў да 
канца ХVIII ст.
1. Гісторыя Бе ла ру-
сі — састаўная час т ка 
сусветнай гі с то рыі. 
2 .  Перыядызацыя 
гіс торыі Бе ла ру сі да 
канца ХVIII ст. 
3. Этапы фармі  ра-
ван ня беларус кага 
эт насу (на род нас ці). 

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: перыядызацыя, по-
ліэтнічная дзяржава, этнас, 
этнічныя меншасці, эт на гра-
фія і канкрэтызаваць іх змест;
- перыядызацыю гісторыі Бе-
ла ру сі, гістарычныя кры ні цы;
- нацыянальную канцэпцыю 
гісторыі;
- асаблівасці грамадска-палі-
тычнага, сацыяльна-эканамі-
ч нага і духоўнага развіцця 
беларускіх зямель.

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў перыяды-
зацыя, поліэтнічная дзяржава, 
этнас, этнічныя меншасці, эт-
на гра фія.
Работа са схемай «Перыядыза-
цыя гісторыі Бе ла ру сі»: вызна-
чыць тыпы дзяржавы.
Работа з тэкстам вучэбнага 
да па можніка: параўнаць фар-
ма цый ны і цывілізацыйны па-
ды хо ды да вывучэння гісторыі. 
Вы зна чыць этапы этнічнай гіс -

§ 1.
Індывідуальнае 
(на выбар): 
а) пыт. 7;
б) краязнаў-
чае даследа-
ванне па тэме 
«Паходжанне 
мясцовых 
гідронімаў»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Гістарычныя фор-
мы дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Бе ла ру сі.
5. Асаблі васці гра-
мад ска-па лі тыч нага, 
са цыяльна-эканамі -
ч нага і духоўна-куль-
тур нага развіцця на 
бе ла рускіх землях

Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць фармацый-
ны і цывілізацыйны па дыходы
да вывучэння гісто рыі; перы-
яды фармі ра вання беларус-
кага этнасу (народнасці); гіс-
тарычныя формы дзяр жаў-
насці на тэрыторыі Бе ла ру сі;
- вызначаць асаблівасці і да-
ваць асноўныя ха рак та рыс-
тыкі грамадска-палі тыч наму, 
сацыяльна-эканамі ч на му і ду-
хоўнаму развіццю бе ла рускіх 
зямель

то рыі Бе ла ру сі і суаднесці іх 
з хра налагічнай перыядыза цы-
яй гіс торыі Бе ла ру сі.
Работа з картай «Межы расся-
лення беларусаў» (с. 101): 1) вы-
значыць, ці ўваходзіць месца 
пражывання вучняў у межы рас-
сялення беларусаў паводле карт: 
а) Я. Карскага, б) М. Доўнар-
Запольскага; 2) знайсці гара-
ды, што ўва ходзілі ў арэал рас-
сялення бе ла русаў, якія сёння 
з’яўляюцца буй нымі цэнтрамі 
суседніх дзяр жаў.
Работа са схемай «Перыяды 
этнічнай гісторыі беларусаў» 
(с. 12): вызначыць асаблівасці 
эт на генезу беларусаў; дадаць 
да кожнага працэсу і з’явы, ад-
люстраваных на схеме, храна ла-
гіч ныя межы ці даты

1 Старонкі ў дужках прыведзены па вучэбным дапаможніку: Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі са старажыт-
ных часоў да канца XVIII ст. : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / В. А. Белазаровіч, С. А. Кудраўцава, А. У. Любы ; пад рэд. В. А. Белазаро віча. — Мінск : Выд. цэнтр 
БДУ, 2020.
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РАЗДЗЕЛ І. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕ ЛА РУ СІ (4 г)

2 Старажытнае на-
сель ніцтва Бе ла ру сі. 
1. Насельніцтва Бе-
ла ру сі ў каменным 
ве ку.
2. Індаеўрапейцы і іх 
роля ў гісторыі Бе-
ла ру сі.
3. Насельніцтва Бе-
ла ру сі ў бронзавым 
ве ку.
4. Насельніцтва Бе-
ла ру сі ў жалезным 
ве ку

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: прысвойвальная га-
спадарка, родавая абшчына, 
індаеўрапейцы і канкрэтыза-
ваць іх змест;
- перыядызацыю першабыт-
нага грамадства;
- заняткі старажытнага чала-
века ў каменным, бронзавым 
і жалезным вяках.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць уплыў пры-
родна-кліматычных умоў на 
працэсы засялення тэрыторыі 
Бе ла ру сі і ста наў лен ня матэ-
рыяльнай вы твор часці ў пер-
шабыт ным грамадс тве; ролю 
ін да еўрапейцаў у гіс то рыі 
народаў Еўропы і Бе ла ру сі;
- вызначаць археалагічную 
і сацыяльную перыядызацыю 
гісторыі першабытнага гра-
мадства на тэрыторыі Бе ла-
ру сі; этапы станаўлення і раз-
віцця старажытнага грамад-
ства на тэрыторыі Бе ла ру сі;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў прысвой-
вальная гаспадарка, родавая аб-
шчына, індаеўрапейцы.
Работа з тэкстам вучэбнага да-
па мож ніка па складанні таб лі-
цы: выдзеліць агульнае і адмет-
нае ў развіцці чалавечага гра-
мадства на тэрыторыі Бе ла ру сі 
ў перыяды палеаліту, мезаліту 
і неаліту.
Работа па складанні сінквейна: 
ахарактарызаваць ролю інда-
еўрапейцаў у гісторыі Бе ла ру сі.
Работа па складанні табліцы 
«Этапы станаўлення і развіцця 
старажытнага грамадства на тэ-
ры торыі Бе ла ру сі». 
Работа з картай: лакалізаваць 
напрамкі руху ледавіка, пра-
нікнення першых людзей на тэ-
рыторыю Бе ла ру сі, месцазнахо-
джанне першых стаянак; вы-
значыць, чаму сляды чалавечай 
дзейнасці знойдзены менавіта 
ка ля рэк.

§ 2; пыт. 4.
Скласці 
табліцу «Ар-
хеалагіч ная 
і сацыя ль ная 
пе рыя ды за-
цыя гісторыі 
перша быт нага 
грамадства на 
тэрыторыі Бе-
ла ру сі».
Індывідуальнае 
(на выбар): 
пыт. 5.
Да абагуль-
нення: а) пры 
дапамозе кніг 
«Памяць» 
падрыхтуйце 
паве дамленне-
прэзентацыю 
аб перша быт-
ных людзях 
у вашым краі;
б) правядзіце 
края знаўчае
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- выдзяляць агульнае і адмет-
нае ў развіцці чалавечага 
гра мад ства на тэрыторыі Бе-
ла ру сі ў перыяды палеаліту, 
ме заліту і неаліту

Работа з картай «Плямёны 
ран няга жалезнага веку (VII ст. 
да н. э. — V ст. н. э.)» (с. 26) і да-
дат ковымі крыніцамі інфар-
мацыі: а) вызначыць месца ла-
ка лізацыі плямён ранняга жалез-
нага веку на тэрыторыі Бе ла ру сі; 
б) вы светліць, якія асаблівыя 
прыме ты былі ўласцівыя гэтым 
пля мё нам

даследаван-
не па тэме 
«Археа лагіч-
ныя помнікі 
на тэры торыі 
вашага раёна»

3 Гаспадарчая дзей-
насць і сацыяльныя 
ад носіны ў ста ра-
жыт ны перыяд. 
1. Асаблі васці гаспа-
дарчай дзейнасці. 
«Не алі тычная рэ ва-
лю цыя» і яе наступ-
ствы.
2. Сацыяльныя выні-
кі выкарыстання ме-
талаў.
3. Эвалюцыя перша-
бытнай абшчыны. 
Зме ны ў сямейных 
ад носінах

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: прысвойвальная 
(спажывецкая) гаспадарка, 
вытворчая гаспадарка і кан-
крэтызаваць іх змест;
- этапы станаўлення і развіцця 
першабытнага грамадства на 
тэрыторыі Бе ла ру сі;
- плямёны ранняга жалезнага 
веку на тэрыторыі Бе ла ру сі.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць уплыў клімату на 
жыццё першабытных людзей; 
сацыяльныя вынікі выкары-
стання металаў;
- характарызаваць умовы жы ц - 
ця першабытнага на сель-
ніцтва на тэрыторыі Бе ла ру сі;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў прысвой-
вальная (спажывецкая) гаспа-
дарка, вытворчая гаспадарка.
Работа са стужкай часу: адзна-
чыць час з’яўлення на тэрыто-
рыі Бе ла ру сі індаеўрапейцаў, 
перыяды развіцця старажытна-
га грамадства, час узнікнення 
ня роўнасці ў грамадстве.
Работа з ілюстрацыяй «Шах-
цёры Краснасельскай шахты» 
(с. 29): пры дапамозе ілюстрацыі 
і дадатковых крыніц інфармацыі 
скласці схему працэсу стварэння 
крамянёвых прылад працы.
Работа з табліцай «Асаблівасці 
гаспадаркі ў старажытны перы-

§ 3; пыт. 5, 6.
Скласці 
табліцу «Ха-
рактарыстыка 
перыядаў 
першабыт-
нага ладу на 
тэрыторыі 
Бе ла ру сі»: пе-
рыяд, уплыў 
клімату 
на жыццё 
людзей, 
тэрыторыя 
рассялення, 
матэрыяльная 
і духоўная 
культура,  

4
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- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж неалі-
тыч най рэвалюцыяй і пе ра-
думовамі  ўзнікнення маё мас-
най няроўнасці ў першабыт-
ным грамадстве;
-  параўноўваць, сістэ маты-
заваць, абагульняць гіста рыч-
ныя факты, звязаныя з пра-
цэ самі  эвалюцыі гаспадар чай 
дзейнасці і сацыяльнай струк-
туры першабытнага гра мад-
ства;
- выкарыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для ажыц цяў-
лення пошуку гістарычнай 
ін фар мацыі па пытаннях эва-
лю цыі гаспадарчай дзей на-
с ці і сацыяльнай структу ры 
пер ша бытнага грамадст ва на 
тэры торыі Бе ла ру сі; падтры-
ман ня беражлівых адносін да 
помнікаў матэрыяль най куль-
туры перша бытнага грамад-
ства на тэрыторыі Бе ла ру сі

яд» (с. 31): вызначыць, якія з’явы 
паўплывалі на развіццё гас па-
даркі ў старажытны перыяд.
Работа са схемай «Пераход да 
вытворчай гаспадаркі» (с. 28): 
растлумачыць, якія змены ў жыц-
ці чалавека адбыліся ў вы ні ку 
«неалітычнай рэва люцыі».
Работа па тлумачэнні пры чын-
на-выніковых сувязяў: паміж 
пе ра ходам ад прысвойвальнай 
да вытворчай гаспадаркі і ўз нік-
неннем вялікай патрыярхальнай 
сям’і на тэрыторыі Бе ла ру сі.
Работа па складанні схемы 
«Зна чэнне адкрыцця жалеза».
Работа з картай: вызначыць мес-
цы, дзе знаходзіліся радовішчы 
жалезнай руды.
Работа з ментальнай картай 
(с. 18—19): вызначыць і растлу-
мачыць, якія з пададзеных з’яў 
прывялі да змен у развіцці гас-
па даркі

эвалюцыя гра-
мадскага ладу.
Індывідуальнае 
(на выбар):  
а) пыт. 7;
б) правядзіце 
краязнаўчае 
даследаван-
не па тэме 
«Паходжанне 
мясцовых 
тапанімі чных 
назваў»

4 Рэлі гійныя ўяўленні 
і духоўная культура 
старажытнага на-
сель ніцтва Бе ла ру сі. 

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: татэмі зм, феты-
шызм, анімі зм, магія, язычніц-
т ва, капішча і канкрэтыза-

Работа з паняццямі : канкрэты-
за ваць змест паняццяў татэ-
мізм, фетышызм, анімі зм, магія, 
языч ніцтва, капішча.

§ 4, пыт. 5; 
паўт. 1—3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
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1. Формы рэлі гійных 
уяўленняў у перша-
бытным грамадстве. 
2. Мі фалогія.
3. Першабытнае мас-
тацтва

ваць іх змест;
- формы рэлігійных уяў лен-
няў у першабытным гра мад-
стве на тэрыторыі Бе ла ру сі.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць прычыны ўз нік-
нення рэлігійных вера ванняў; 
сувязь паміж рэлігіяй і мас-
тацтвам;
- параўноўваць, сістэ ма ты за-
ваць, абагульняць гіс та рыч-
ныя факты, звязаныя са з’яў-
леннем рэлігійных вера ван-
няў у старажытных лю дзей на 
тэрыторыі Бе ла ру сі і Еўропы;
- выкарыстоўваць набытыя ве-
ды і ўменні для ажыц цяў лен-
ня пошуку гіс тарычнай інфар-
мацыі па пытаннях эвалюцыі 
рэлігійных вераванняў пер-
шабытнага грамадства на тэ-
рыторыі Бе ла ру сі; падтры-
мання беражлівых адносін да 
помнікаў духоўнай культуры 
першабытнага грамадства на 
тэрыторыі Бе ла ру сі

Работа з вучэбным тэкстам: 
скласці разгорнуты план пара-
графа, даць пунктам новыя на-
звы.
Работа з гістарычным дакумен-
там «Мі ф аб нараджэнні Белбога 
і Чарнабога» (с. 38): вызначыць, 
якія рэлігійныя ўяўленні чалаве-
ка адлюстроўвае гэты мі ф
Работа па запаўненні табліцы 
«Першабыт ныя вераванні»: 
адзначыць  формы рэлігій-
ных уяўленняў, характэрныя 
асаблівасці, пра яў ленні ў сучас-
ным жыцці.
Работа па вызначэнні прычын-
на-выніковых сувязяў паміж 
існа ваннем рэлігійных вера-
ванняў і ўзнікненнем мастацтва

а) пыт. 6;
б) вызначыць, 
якія формы 
рэлігій ных 
уяўленняў
адлюстра-
ваны ў казцы 
«Пакацігаро-
шак»; пад-
рыхтаваць 
комікс па ма-
тывах казкі

4
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5 Абагульненне па 
раз дзеле І «Перша-
бытнае грамадства 
на бе ла рускіх зем-
лях»

1 Вучні павінны ведаць:
- па няцці па дадзеным раздзе-
ле і іх канкрэтызаваць;
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць этапы раз-
віцця першабытнага грамад-
ства на тэрыторыі Бе ла ру сі;
- параўноўваць гістарычныя 
падзеі па прапанаваных ці са-
ма стойна вылучаных пры ме-
тах з вызначэннем агульнага 
і адметнага;
- раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіста-
рыч нымі падзеямі, з’явамі, 
пра цэсамі 

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле І.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 41—47.
Варыянт 3. Прэзентацыя края-
знаўчых даследаванняў і індыві-
дуальных заданняў

РАЗДЗЕЛ ІІ. ЭТНІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ (3 г)

6 Балты і славяне на 
тэ рыторыі Бе ла ру сі. 
1. Фармі раванне бал-
ц кай супольнасці.
2. Праблема пахо-
джан ня славян і іх 
рас сялення па тэры-
торыі Бе ла ру сі.
3. Узаемадачыненні 
славян і балтаў.

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: славяне, усходнія 
славяне, саюз плямён, крывічы-
палачане, дрыгавічы, радзімі-
чы і канкрэтызаваць іх змест;
- месца прарадзімы славян.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць на гістарычнай 
карце працэсы засялення сла-
вянамі  тэрыторыі Бе ла ру сі;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў славяне, 
усходнія славяне, саюз плямён, 
кры вічы-палачане, дрыгавічы, 
ра дзімі чы.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Гоцкай вайны” Пра-
копія Кесарыйскага» (с. 55): 
вызначыць, ці дазваляе аналіз 
да дзенага тэксту лічыць славян

§ 5, пыт. 6 
(скласці паве-
дамленне).
Індывідуальнае 
(на выбар): 
пыт. 7.
Да аба-
гульнення: 
правесці мі ні-
даследаванне 
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4. Славянскія плямё-
ны на тэрыторыі Бе-
ла ру сі

- характарызаваць умовы 
жыцця людзей;
- вызначаць у гістарычных 
кры ніцах звесткі аб рас ся лен-
ні славян;
- выкарыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для правядзен-
ня вучэбнага гістарычнага да-
следавання па праблеме бела-
рускага этнагенезу

і антаў адным этнасам; вызна-
чыць грамадскую арганізацыю, 
якая існавала ў гэтых плямён.
Работа з картай: вызначыць 
месцазнаходжанне на тэрыторыі 
Бе ла ру сі балцкіх плямён падчас 
рассялення там славян; вызна-
чыць, па берагах якіх рэк сяліліся 
славяне; тэрыторыю рассялення 
ўсходнеславянскіх плямён.
Работа с картай (с. 54): вызна-
чыць месцы рассялення сла вян-
скіх плямён і сучасныя краіны, 
на тэрыторыі якіх адбывалася 
рассяленне.
Работа па складанні табліцы 
«Эт нічна-тэрытарыяльныя су-
польнасці» (пыт. 6)

па тэмах 
«Сімволіка 
колеру ў бе-
ларускай во-
пратцы», 
«Якія тра-
дыцыйныя 
сімвалы за-
шыфраваны 
ў арнаменце 
на беларускім 
сцягу?»

7 Фармі раванне бела-
рускай народнасці
1. Сацыяльна-эка на мі-
чныя і гра мад ска- па-
лі тыч ныя пера ду мо-
вы фар міра ван ня бе-
ларускай на род насці.
2. Складванне эт ніч-
най тэрыторыі і агу ль  -

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: этнас, народнасць 
і канкрэтызаваць іх змест;
- храналагічныя рамкі фармі-
равання беларускай народ-
насці;
- асноўныя прыметы і этапы 
фармі равання беларускага 
эт насу; 

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў этнас, 
народнасць.
Работа з вучэбным тэкстам: 
скласці разгорнуты план пара-
графа.
Работа па складанні гексаў 
(схемы) «Прыметы народ на-
сці».

§ 6; пыт. 2, 
5, 6.
Індывідуальнае 
(на выбар): 
пыт. 7. 
Да аба-
гульнення: 
правесці мі ні-
даследаванне
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най мовы беларус кага 
этнасу.
3. Адзінства матэры-
яльнай і духоўнай 
культуры беларускай 
народнасці

- гіпотэзы паходжання бела-
рускага этнасу.
Вучні павінны ўмець:
- суадносіць перыяды засялен-
ня славянамі  тэрыторыі Бе-
ла ру сі і фармі равання бела-
рускай народнасці з апорай 
на храналагічную табліцу;
- лакалізаваць на гістарычнай 
карце працэсы фармі равання 
беларускай народнасці;
- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж сацыяль-
на-эканамі чнымі і грамадска-
палітычнымі ўмо вамі  развіц-
ця беларускага этнасу; 
- параўноўваць па прапанава-
ных прыметах этапы фармі-
равання беларускага этнасу;
- выкарыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для ажыц цяў-
лення пошуку гістарычнай 
ін фармацыі па пытанні фар-
мі равання беларускага этнасу

Работа с картай: лакалізаваць 
тэрыторыю этнічных зямель бе-
ларускай народнасці.
Работа са схемай (пыт. 1, с. 61): 
ахарактарызаваць працэс фармі-
равання беларускай народнасці.
Работа па складанні ментальнай 
карты або схемы «Асаблівасці 
народнай культуры» (пыт. 4, 
с. 61)

па тэмах 
(на выбар): 
«Пісьмовыя 
помнікі ста-
рабеларускай 
мовы», 
«Помнікі 
духоўнай 
культуры 
беларускай 
народнасці», 
«Помнікі ма-
тэрыяльнай 
культуры 
беларускай 
народнасці»

8 Абагульненне па 
раз дзеле ІІ «Эт ніч-
ныя працэсы на бе-
ла рус кіх землях»

1 Вучні павінны ведаць:
- па няцці па дадзеным раздзе-
ле і канкрэтызаваць іх;
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць этапы эт -

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІІ.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 62—67.
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нічнай гісторыі беларусаў;
- параўноўваць гістарычныя 
падзеі па прапанаваных ці са-
мастойна вылучаных прыме-
тах з вызначэннем агульнага 
і адметнага;
- раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіс та-
рыч нымі падзеямі , з’явамі, 
пра цэсамі

Варыянт 3. Прэзентацыя мі ні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
Работа з ментальнай картай 
«Эт нічныя працэсы на тэры то-
рыі Бе ла ру сі» (с. 50—51): вы-
зна чыць і растлумачыць, якія 
фак тары ўтварэння беларускай 
народнасці з’яўляліся найбольш 
важнымі для этнічнай кан салі-
дацыі

РАЗДЗЕЛ ІІІ. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕ ЛА РУ СІ (8 г)

9 Першыя дзяр жаў-
ныя ўтварэн ні на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі. 
1. Дзяржава ўтвараль-
ныя працэсы ва Ус-
ходняй Еўропе. Кіеў-
ская Русь. 
2. Полацкае княст-
ва — першая гіс та-
рыч ная форма дзяр-
жаў нас ці на тэ рыто-
рыі Бе ла ру сі.
3. Тураўскае княства

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: зям ля- княства, 
Кіеўская Русь і кан крэ ты-
заваць іх.
Вучні павінны ўмець:
- суадносіць асноўныя перыя-
ды фармі равання гістарычных 
форм дзяржаўнасці ў Высокім 
сярэдневякоўі з апорай на 
хра налагічныя табліцы;
- лакалізаваць працэсы фармі-
равання гістарычных форм 
дзяр жаўнасці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі ў Высокім сярэд не-
вякоўі з апорай на гіста рыч-
ную карту і атлас;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў зямля-
княства, Кіеўская Русь.
Работа з вучэбным тэкстам 
па складанні гексаў (схемы) 
«Дзяр жаваўтваральныя працэ-
сы ва Усходняй Еўропе. Кіеўская 
Русь».
Работа па тлумачэнні прычын на-
вы ніковых сувязяў: паміж склад-
ваннем племянных кня жан няў ва 
ўсходнеславянскага на сель ніц - 
 тва на тэрыторыі Бе ла ру сі і зара-
джэн нем дзяржаўнасці.
Работа з гістарычнай картай 
«Дзяржаўнасць на беларускіх

§ 7, пыт. 3, 4, 
6; ахаракта ры-
заваць дзей-
насць Усясла-
ва Чарадзея.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) пыт. 8;
в) мі ні-дасле-
да ванне 
«Чаму князя 
Святапол-
ка празвалі 
“Акаян-
ным”?»

5
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- характарызаваць становішча 
беларускіх зямель ва ўмовах 
ста наўлення гістарычных 
форм усходнеславянскай 
дзяр жаў насці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі падзеямі , якія ад люс-
троўваюць працэсы ста наў-
лення, развіцця дзяр жаўнасці 
на тэрыторыі Бе ла ру сі;
- вызначаць прычыны з’яў-
лення дзяржавы ва ўс ходніх 
славян; 
- раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіс та-
рычнымі  падзеямі,  вызначаць 
месцазнаходжанне гі ста рыч-
ных аб’ектаў на гіста рычнай 
карце

землях у ХІ ст.» (с. 75 ): а) да-
казаць, што крывічы-палачане 
і дрыгавічы падпарадкоўвалі 
тэ ры торыі ўздоўж суднаходных 
рэк; б) вызначыць тэрыторыі, 
якія адышлі да Полацкага княс-
тва ў 1021 г.
Работа з ілюстрацыямі «Помнік 
Рагнедзе і Ізяславу ў Заслаўі» 
(с. 77), «Помнік Усяславу Бра-
чыславічу ў Полацку» (с. 78): гл. 
памятку на с. 255.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні біяграфіі Усяслава Ча-
радзея (с. 79).
Работа па сінхранізацыі гіс-
тарычнай падзеі з грамадска-
гіс тарычным працэсам: вызна-
чэнне грамадска-гістарычнага 
працэсу, аб якім сведчыла кня-
жанне полацкага князя Усяслава 
Брачыславіча.
Работа са схемай «Дзяржаўнасць 
на беларускіх землях у Х—ХІІІ 
стст.» (с. 82): вызначыць доказы 
існавання двух розных шляхоў 
станаўлення дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Бе ла ру сі.
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Работа з вучэбным тэкстам: 
а) падабраць высновы, якія па-
цвярджаюць, што ў Х ст. на 
беларускіх землях утварылася 
дзяржава; б) вызначыць агуль-
ныя рысы дзяржаваўтваральных 
працэсаў з краінамі  Еўропы

10 Княствы на тэры то-
рыі Бе ла ру сі ў перы-
яд раздроб ленасці. 
1. Прычыны і пачатак 
раздробленасці. 
2. Удзельныя княс-
твы Полацкай зямлі .
3. Тураўская зямля 
ў перыяд раздроб ле-
насці.
4. Княствы Паня мон -
ня, Пабужжа і Па-
сожжа

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: раздробленасць, 
княства-зямля, княства-во-
ласць, Полацкае княства 
(Полацкая зямля) і канкрэ-
тызаваць іх;
Вучні павінны ўмець:
-вызначаць прычыны раз-
дробленасці;
- параўноўваць прычыны 
і на ступствы палітычнай раз-
дробленасці ў Заходняй Еў-
ропе і ва ўсходніх славян;
- характарызаваць становішча 
беларускіх зямель ва ўмовах 
раздробленасці;
- падрыхтоўваць і прэзентаваць 
паведамленні аб дзяржаўных 
(грамадска-палітычных) асо-

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў раздро-
бленасць, княства-зямля, кня-
ства-воласць, Полацкае княства 
(Полацкая зямля).
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні тэзіснага плана пара-
графа (гл. памятку).
Работа са схемай «Раздробле-
насць на беларускіх землях» 
(с. 83): вызначыць прычыны 
і на ступствы раздробленасці на 
бе ларускіх землях.
Работа па складанні табліцы 
«Раздробленасць на беларускіх 
землях і ў Заходняй Еўропе»: 
параўнаць перадумовы і наступ-
ствы раздробленасці ў Заходняй 
Еўропе і ва ўсходніх славян.

§ 8; пыт. 4, 5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
падрыхтаваць 
прэзентацыю 
аб Глебе Мі-
нскім
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бах з ацэнкай вынікаў іх дзей-
насці

Работа па складанні схемы (гек-
саў): вызначыць асаблівасці  
ўдзельнага перыяду ў Полацкім 
і Тураўскім княствах.
Работа па складанні ментальнай 
карты «Княствы Панямоння, 
Пабужжа і Пасожжа».
Работа з гістарычнай картай: 
ахарактарызаваць становішча 
бе ларускіх зямель з апорай на 
кар ту

11 Утварэнне Вялі ка га 
Княства Лі тоў с кага, 
Рускага і Жа мой ц-
ка га. 
1. Перадумовы ўт ва-
рэння ВКЛ як по лі-
этнічнай дзяржа вы. 
2. Асноўныя кан цэп-
цыі ўтварэння Вя лі-
кага Княства Лі тоў-
скага. 
3. Дзейнасць першых 
вялі кіх князёў па фар-
мі раванні тэрытары-
яльнай асновы ВКЛ

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: Вя лі кае Княства 
Літоўскае, Літ ва, Новагарод-
скае княства і канкрэтыза-
ваць іх.
Вучні павінны ўмець:
- суадносіць асноўныя перыя-
ды фармі равання гістарычных 
форм дзяржаўнасці з апорай 
на храналагічныя табліцы;
-  лакалізаваць працэсы фар-
мі равання гістарычных форм 
дзяржаўнасці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі з апорай на гіс та-
рыч ную карту і атлас;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў Вялікае 
Княства Літоўскае, Літва, Но-
вагародскае княства.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 87—89): вызначыць, якую 
карысць для станаўлення бе-
ларускай дзяржаўнасці прынёс 
Мі н доўг.
Работа са схемай «ВКЛ у пер-
шай палове ХIII — другой па-
лове XIV ст.» (с. 89): растлума-
чыць пры чыны ўтварэння ВКЛ 
і эканамі чныя перадумовы ўз вы-
шэння Новагародка; ахаракта-

§ 9, пыт. 2—5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) правесці 
мі ні-дасле-
даванне 
і вызначыць 
гісторыю 
назвы герба 
ВКЛ
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- характарызаваць становішча 
беларускіх зямель падчас ут-
варэння Вялікага Княства 
Літоўскага;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі  падзеямі, якія ад лю-
строў ваюць працэсы ста наў-
лення, развіцця дзяр жаў нас ці 
на тэрыторыі Бе ла ру сі;
- характарызаваць прычыны 
ўзвышэння Новагародскага 
княства; ролю першых князёў 
у гісторыі ВКЛ;
- вызначаць прычыны ўтва-
рэння Вялікага Княства Лі-
тоў скага;
- вызначаць пазіцыі наву коў-
цаў па праблеме знаходжан-
ня летапіснай Літвы;
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзяр-
жаўных (грамадска-палі тыч-
ных) асобах з ацэнкай вы ні-
каў іх дзей насці

рызаваць знешнюю палітыку 
першых вялікіх князёў літоўскіх.
Работа па тлумачэнні пры чын-
на-выніковых сувязяў: паміж 
уз вышэннем Новагародка і ўт ва -
рэннем Вялікага Княства Лі тоў -
скага.
Работа са схемай «Кан цэпцыі 
ўтварэння ВКЛ» (с. 90): растлу-
мачыць назвы і сутнасць канцэп-
цый утварэння ВКЛ.
Работа па запаўненні табліцы 
(пыт. 6, с. 93): ахарактарызаваць 
княжанне Мі ндоўга, Войшалка, 
Трайдзеня, Віценя.
Работа з гістарычнай картай: 
а) лакалізаваць змены меж дзяр-
жавы ВКЛ падчас кіравання пер-
шых князёў літоўскіх (вынікі 
прадставіць у форме табліцы); 
б) ахарактарызаваць становішча 
беларускіх зямель з апорай на 
карту

5
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12 Становішча бела рус-
кіх зямель у скла дзе 
ВКЛ у XIV — ся рэ-
дзіне XVІ ст. 
1. Шляхі ўва хо джа н-
ня беларускіх зямель 
у склад ВКЛ. 
2. Крэўская унія і яе 
наступствы.
3. Характар і змест 
па лі тыкі Вітаўта.
4. Грамадзянская вай-
на 1432—1439 гг. і яе 
вынікі. 
5. Асаблі васці ўнут-
ры палі тыч нага раз-
віц ця і знеш не палі-
тыч нага ста но вішча 
ВКЛ у XV — першай 
па лове XVI ст.

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: Вя лі кае Княства 
Літоўскае, Літ ва, Новагарод-
скае княства і канкрэтыза-
ваць іх;
- шляхі ўваходжання бе ла-
рускіх зямель у склад ВКЛ;
- вынікі дзейнасці дзяржаўных 
асоб.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць адносіны 
ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам;
- даваць ацэнку дзейнасці кня-
зёў Вялікага Княства Літоў-
скага; 
- вызначаць прычыны зблі-
жэння ВКЛ і Польшчы;
- вызначаць прычыны, умовы, 
вынікі і значэнне Крэўскай 
уніі; Грамадзянскай вайны 
1432—1439 гг.;
- характарызаваць адмі ніс-
тра цыйна-тэрытарыяльны, 
дзяр жаўны і палітычны лад 
ВКЛ;
- ацэньваць гістарычнае зна-
чэнне дзейнасці Вітаўта па 
за хаванні дзяржаўнай сама-
стой насці ВКЛ

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў Вялікае 
Княства Літоўскае, Літва, Но-
вагародскае княства.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні тэзіснага плана пара-
графа.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 94—95): вызначыць асноўныя 
падзеі з гісторыі кіравання ВКЛ 
Гедзімі нам.
Работа са статыстычнымі  да-
ны мі : прааналізаваць гра мад -
ска- гістарычную з’яву, аб якой 
свед чылі тэрытарыяльныя змя-
ненні ў Вялікім Княс тве Літоў-
скім у час княжання Гедзі мі на.
Работа з ілюстрацыямі «Помнік 
Альгерду ў Віцебску» (с. 96), 
«Помнік Ягайлу ў Цэнтральным 
парку» (с. 98): гл. памятку.
Работа з гістарычным дакумен-
там «“Хроніка Быхаўца” пра вя-
лікага князя Гедзімі на і яго сы-
ноў» (с. 94): ахарактарызаваць 
ўнутраную і знешнюю палітыку 
князя Гедзімі на.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З Акта Ягайлы і яго братоў

§ 10; пыт. 1, 
3, 5. Скласці 
гістарычныя 
партрэты 
князёў 
Гедзімі на, 
Вітаў та, Аль-
герда ў форме 
сінквейна.
Індывідуальнае 
(на выбар) да 
аба гульнення:
пад рыхтаваць 
інтэр ак тыў-
ную карту 
«Пом нікі кня-
зям ВКЛ  
у свеце»
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аб саюзе Літвы з Польшчай 
(Крэ ва, 14 жніўня 1385 г.)» 
(с. 99) (на выбар): па пытаннях 
на с. 99 або адказаць на пытанні: 
а) удакладніць звесткі пра гіс та-
рычных асоб, якія згадваюц ца 
ў дакуменце, і час стварэн ня да-
кумента; б) апісаць гістарычную 
сі ту а цыю, у якой ствараўся да-
ку мент; в) ахарактарызаваць 
умо вы заключэння саюза Літвы 
з Поль шчай і яго наступствы; 
г) вы значыць пазіцыю Ягайлы, 
прадстаўленую ў дадзеным да-
куменце.
Работа з гістарычным дакумен-
там «“Хроніка Быхаўца” пра тое, 
як князь Вітаўт Ноўгарад і Пскоў 
зваяваў» (с. 102): а) удакладніць 
звесткі пра гістарычных асоб, якія 
згадваюцца ў дакуменце, і час 
стварэння дакумента; б) апісаць 
гіс тарычную сітуацыю, у якой 
ства раўся дакумент; в) ахаракта-
рызаваць вынікі паходаў Вітаўта; 
г) вызначыць пазіцыю Вітаўта, 
прадстаўленую ў дадзеным да-
куменце.

5
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Работа ў групах па складанні 
ментальнай карты: а) «Крэўская 
унія»: абазначыць станоўчыя 
і адмоўныя наступствы Крэўскай 
уніі для развіцця ВКЛ; б) «Гра-
мадзянская вайна 1432—1439 гг.»: 
вылучыць прычыны, ход, наступ-
ствы грамадзянскай вайны.
Работа з гістарычнай картай: 
вызначыць асноўныя напрамкі 
знешняй палітыкі ВКЛ у XIV—
XV стст., месца асноўнай бітвы 
«Вялікай вайны», ход Грама-
дзянскай вайны 1432—1439 гг.

13 Дзяржаўная ўлада 
і мясцовае кіраван-
не ў ВКЛ у другой 
палове XІV — пер-
шай палове XVІ ст. 
1. Адмі ністрацыйна-
тэ рытарыяльны па-
дзел.
2. Эвалюцыя дзяр-
жаў нага кіра ван ня 
і пе раход да са слоў-
на-  прад стаў нічай 
ма нар хіі. 
3. Судовая сістэма 
і за канадаўства

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: «ягелонская ідэя», 
«праднейшая лавіца», вальны 
сойм, ваяводства, павет і кан-
крэтызаваць іх;
- вынікі дзейнасці дзяржаўных 
асоб.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць мерапрыемствы 
па цэнтралізацыі краіны 
ў ХІV — пачатку ХV ст.;
- характарызаваць палітыку 
«ягелонскай ідэі»; змены 
ў дзяр жаўным кіраванні;
- тлумачыць змены ў адмі ні -

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў «ягелон-
ская ідэя», «праднейшая ла ві-
ца», вальны сойм, ваяводства, 
павет.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні ментальнай карты 
«Змены ў дзяржаўным кі ра ван-
ні і пераход да саслоўна-прад-
стаўнічай манархіі».
Работа са схемай «Адмі ні стра-
цыйна-тэрытарыяльныя зме ны 
ў ВКЛ» (с. 105): ахарактарыза-
ваць змены ў адмі ністра цыйна-
тэрытарыяльным падзеле ВКЛ.

§ 11, пыт. 2, 3, 
4, 6.
Індывідуальнае 
(на выбар): 
скласці 
інфаграфіку, 
якая б 
адлюстроўвала 
дзейнасць 
князёў Казімі-
ра Ягайлавіча, 
Аляксандра 
Казімі равіча, 
Жыгімонта І 
Старога, 
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страцыйна-тэрыта рыяль ным 
падзеле ВКЛ;
- вызначаць функцыі органаў 
улады, характар судовых ор-
ганаў ВКЛ;
- характарызаваць дзейнасць 
і складаць гістарычныя пар-
трэты дзяржаўных дзеячаў 
ВКЛ;
- праводзіць аналіз зместу раз-
настайных гістарычных да-
кументаў па праблеме ста наў-
лення і развіцця дзяр жаўнасці 
на тэрыторыі Бе ла ру сі

Работа па складанні стужкі ча-
су «Асноўныя падзеі жыцця кня-
зя Жыгімонта І Старога»: скласці 
кароткую характарыстыку кож-
най з гэтых падзей

Жыгімонта ІІ 
Аўгуста

14 Беларускія землі  
ў скла дзе Рэчы Па с-
па лі тай у другой па-
ло ве XVІ — XVІІ ст. 
1. Перадумовы і пры-
чыны аб’яднання Вя-
лі кага Княства Лі-
тоў скага і Польскага 
ка ралеўства. 
2. Дзяржаўны лад 
і ор ганы кіравання 
Рэ чы Паспалі тай. 

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: Рэч Паспалітая 
Абодвух Народаў, інкар па-
рацыя, «ліберум вета», кан-
федэрацыя, Пакта канвента, 
Генрыхавы артыкулы і кан-
крэтызаваць іх;
- вынікі дзейнасці дзяржаўных 
асоб;
- вынікі аб’яднання Вялікага 
Княства Літоўскага і Поль-
скага каралеўства.

Работа з паняццямі : канкрэ-
тызаваць змест паняццяў Рэч 
Па спалітая Абодвух Народаў, 
ін карпарацыя, «ліберум вета», 
кан федэрацыя, Пакта канвента, 
Генрыхавы артыкулы.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні схемы (гексаў): вы-
значыць перадумовы і прычыны 
аб’яднання Вялікага Княства 
Літоўскага і Польскага ка ра леў-
ства.

§ 12; пыт. 1, 
3, 6.
Індывідуальнае 
(на выбар) да 
абагульнення:
падрыхтаваць  
комі кс пра ад -
наго з улада-
роў Полацкага 
княства ці 
Вялікага  
Княства
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3. Адстойванне дзяр-
жаўнай са мастой на-
сці ВКЛ у скла дзе 
Рэ чы Пас па лі тай

Вучні павінны ўмець:
- вызначаць фактары, якія са-
дзейнічалі заключэнню дзяр-
жаўнай уніі ВКЛ з Польшчай; 
- тлумачыць узаемасувязь 
па між прыняццем акта Лю-
блінскай уніі і пад рых тоў кай 
Статута ВКЛ 1588 г.;
- ха рак та ры заваць становішча 
беларускіх зямель ва ўмовах 
утварэння Рэчы Паспалітай;
- ха рак та ры заваць дзяр жаў-
ных дзеячаў ВКЛ і Польшчы;
- праводзіць аналіз зместу 
раз настайных гістарычных 
дакументаў па праблеме ста-
наўлення і развіцця дзяр жаў-
насці на тэрыторыі Бе ла ру сі

Работа па тлумачэнні прычын-
на-выніковых сувязяў: паміж 
вы нікамі  заключэння Люблін-
скай уніі і барацьбой за захаван-
не самастойнасці Вялікага Кня-
ства Літоўскага.
Работа па стварэнні сінквейна: 
аха рак та ры заваць дзяржаўны 
лад Рэчы Паспалітай.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З тэксту Люблінскай уніі 
1569 г.» (с. 116): а) удакладніць 
час стварэння дакумента; б) апі-
саць гістарычную сітуацыю, 
у якой ствараўся дакумент; в) аха-
рак та ры заваць умовы Люб лін- 
с кай уніі і яе наступствы; г) вы-
значыць пазіцыю ВКЛ аднос-
на ўмоў уніі; д) вызначыць, ці 
захоўвала дзяржаўную сама-
стойнасць ВКЛ у складзе Рэчы 
Паспалітай.
Работа па характарыстыцы 
па зіцыі польскага і веліка кня-
жацкага бакоў пры стварэнні 
Рэчы Паспалітай (параўнанне 
ўмоў стварэння Рэчы Паспалітай 
пры падпісанні Люблінскай уніі 
1569 г.).

Літоўскага 
або пра лю-
бую значную, 
на ваш по-
гляд, падзею 
з гісторыі
Бе ла ру сі
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Работа па тлумачэнні прычын-
на-выніковых сувязяў паміж 
прыняццем акта Люблінскай 
уніі і падрыхтоўкай Статута 
ВКЛ 1588 г.
Работа па параўнанні пар трэ-
таў Жыгімонта ІІ Аўгуста: вы-
значыць, чым адрозніваюцца 
ўяўленні аб Жыгімонце ў аўта-
раў партрэтаў; зрабіць прапано-
ву аб тым, чаму нават у ХІХ ст. 
мас так абраў аб’ектам жывапісу 
ме навіта гэтага манарха

15 Уключэнне бе ла рус-
кіх зямель у склад 
Ра сійскай імпе рыі. 
1. Перадумовы заня-
паду Рэчы Паспалі тай. 
2. Умяшанне замеж-
ных дзяржаў ва ўну-
траныя справы Рэчы 
Паспалі тай. 
3. Спробы палі тыч-
на га рэфармавання 
Рэ чы Паспалі тай. 
4. Падзелы Рэчы Па-
спалі тай. Паў стан не 
1794 г.

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: «залатыя шляхец-
кія вольнасці», «польскі народ 
шляхецкі» і канкрэтызаваць 
іх;
- вынікі дзейнасці дзяржаўных 
асоб;
- вынікі палітычнага рэфарма-
вання Рэчы Паспалітай.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць фактары, якія са-
дзейнічалі заняпаду Рэчы Па-
спалітай; 
- асаблівасці грамадска-па лі-
тычнага становішча бела рус -

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў «залатыя 
шляхецкія вольнасці», «польскі 
народ шляхецкі».
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні схемы (гексаў): вы-
значыць перадумовы заняпаду 
Рэчы Паспалітай.
Работа з вучэбным тэкстам 
па стварэнні тэзіснага плана 
пункта «Умяшанне замежных 
дзяржаў ва ўнутраныя справы 
Рэчы Паспалітай».
Работа па характарысты-
цы дзяр жаў ных дзеячаў ВКЛ 

§ 13; пыт. 4. 
Індывідуальнае 
(на выбар) да 
абагульнення:
правесці мі ні-
даследаванне 
па тэмах: 
«Чаму Якуба 
Ясінскага 
лічаць “яка-
бінцам”?», 
«Тадэвуш 
Касцюшка — 
герой Поль-
шчы, Бе ла ру -
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кіх зямель у складзе Расій-
скай імперыі;
- ха рак та ры заваць становішча 
беларускіх зямель ва ўмовах 
утварэння Рэчы Паспалітай;
- ха рак та ры заваць дзяр жаў-
ных дзеячаў ВКЛ і Поль ш чы;
- праводзіць аналіз зместу 
раз настайных гістарычных 
да кументаў па праблеме ста-
наўлення і развіцця дзяр жаў-
насці на тэрыторыі Бе ла ру сі

і Поль шчы: Станіслава Ляшчын-
с ка га, Мі хала Казімі ра Агінскага, 
Та дэву ша Касцюшкі ў форме сін-
квейна.
Работа з гістарычным даку-
ментам «З Канстытуцыі 3 мая 
1791 г.» (с. 123): вызначыць, чаму 
Кацярына ІІ назвала Канстыту-
цыю 1791 г. «увасабленнем яка-
бінскіх правіл»

сі, Францыі 
і ЗША»

16 Абагульненне па 
ра здзеле ІІІ «Ста-
на ў ленне і развіццё 
дзяр жаўнасці на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі»

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: дзяр жава, зям-
ля-княства, раз дроб ленасць, 
унія, грама дзян ская вайна, 
саслоўна-прад стаўнічая ма-
нархія, шля хец кая рэспубліка, 
па лані зацыя, анархія, дэ-
цэнтралізацыя, рэ форма;
- асноўныя этапы фармі ра-
ван ня гістарычных форм 
дзяр жаў насці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі; 
- асаблівасці грамадска-па-
лі тычнага становішча бе ла-
рус кіх зямель у складзе По-
лацкага, Тураўскага княстваў, 
Кіеў скай Русі, Вялікага Кня-

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІІІ.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 126—131.
Варыянт 3. Прэзентацыя мі ні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
Работа з ментальнай картай 
«Станаўленне і развіццё дзяр-
жаўнасці на тэрыторыі Бе ла ру-
сі» (с. 72—73): вызначыць і рас-
тлумачыць, якія падзеі гэтага 
пе рыяду з’яўляюцца знакавымі  
для развіцця Полацкага княства, 
ВКЛ, Рэчы Паспалітай; змены, 
якія прынеслі гэтыя падзеі
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с тва Літоўскага і Рэчы Па-
спа літай;
- вытокі ўсходнеславянскай 
дзяржаўнасці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі; 
- змены грамадска-палі тыч-
на га ладу Вялікага Княс тва 
Лі тоўскага і Рэчы Пас палі тай; 
- вынікі дзейнасці дзяржаўных 
асоб;
- асаблівасці геапалітычнага 
становішча Бе ла ру сі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няц цяў;
- суадносіць асноўныя перыя-
ды фармі равання гістарычных 
форм дзяржаўнасці з апорай 
на храналагічныя табліцы;
- лакалізаваць працэсы фармі-
равання гістарычных форм 
дзяржаўнасці на тэ ры торыі 
Бе ла ру сі з апорай на гіс та-
рычную карту і атлас;
- ха рак та ры заваць станові шча 
беларускіх зямель ва ўмовах 
ста наўлення гістарычных 
форм усходнеславянскай 
дзяр жаўнасці на тэрыторыі 
Бе ла ру сі;
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- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіс та-
рыч нымі  падзеямі , якія ад-
люстроў ваюць працэсы ста-
наў лення, развіцця дзяр жаў-
нас ці на тэрыторыі Бе ла ру сі;
- параўноўваць пункты гле-
д жання па праблеме ста наў-
лення і развіцця дзяр жаўнасці 
на тэрыторыі Бе ла ру сі з вы-
значэннем іх аргу мен таў;
- праводзіць аналіз зместу 
разнастайных гістарычных 
дакументаў па праблеме ста-
наўлення і развіцця дзяр жаў-
насці на тэрыторыі Бе ла ру сі; 
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзяр-
жаўных (грамадска-палі тыч-
ных) асобах з ацэнкай вы ні-
каў іх дзей насці

РАЗДЗЕЛ ІV. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ (6 г)

17 Сацыяльна-эканамі-
ч нае развіццё бе ла-
рускіх зямель у ІХ — 
сярэдзіне ХІІІ ст. 
1.Станаўленне феа-
да льных адносін. 
Шмат укладная гас -

1 Вучні павінны ведаць: 
- этапы станаўлення феадаль-
ных адносін;
- шляхі ўзнікнення старажыт-
ных гарадоў Бе ла ру сі.
Вучні павінны ўмець: 
- вызначаць асаблівасці ў ге -

Работа з вучэбным тэкстам: па-
раўнаць працэсы станаўлення 
феадальных адносін у Заходняй 
і Усходняй Еўропе.
Работа па тлумачэнні пры чын-
на-выніковых сувязяў па між уз-
нік неннем маёмаснай ня роўнас-

§ 14, пыт. 6; 
пыт. на с. 140.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) правесці 
мі ні-дасле-
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па дарка. 
2. Шляхі ўзнікнення 
і функцыі старажыт-
ных гарадоў Бе ла ру-
сі.
3. Значэнне гандлёва-
га шляху «з варагаў 
у грэкі»

незісе і развіцці феадальных 
адносін;
- ха рак та ры заваць ролю га-
радоў у сацыяльна-эканамі ч-
ным і грамадска-палітычным 
жыцці старажытнарускіх 
княс тваў на тэрыторыі Бе ла-
ру сі; 
- вызначаць палітычныя пра-
цэсы, якія паўплывалі на ўзні-
кненне шэрага гандлёва-рамес-
ных паселішчаў;
- суадносіць асноўныя этапы 
фармі равання фальваркова-
паншчыннай сістэмы гаспада-
рання на беларускіх землях 
з эканамі чнымі  працэсамі  ва 
Усходняй Еўропе з апорай на 
храналагічныя табліцы

ці ў грамадстве і фар мі ра ван-
нем феадальнага сацыяль на- 
эканамі чнага ўкладу сярод ус-
ходнеславянскіх плямён на тэ-
ры торыі Бе ла ру сі.
Работа са схемай «Формы феа-
дальнай рэнты» (с. 136): аха рак-
та ры заваць тры асноўныя фор-
мы феадальнай рэнты.
Работа па складанні схемы 
(гексаў): вызначыць асаблівасці 
гаспадаркі ўсходніх славян.
Работа з гістарычнай картай: 
а) вызначаць месцазнаходжанне 
наступных гістарычных аб’ектаў 
на гістарычнай карце: шлях «з ва-
рагаў у грэкі», волакі мі ж Дня-
пром і Заходняй Дзвіной; б) вы-
значыць сучасныя гарады, праз 
якія ў Сярэдневякоўі праходзіў 
шлях «з варагаў у грэкі»; в) вы-
значыць, якія магчымасці мелі 
гэтыя гарады.
Работа са схемай «Імпарт 
на беларускія землі ў ХІІ—
ХІІІ стст.»: вызначыць, якія 
асноўныя тавары ўвозіліся на 
беларускія землі ў ХІІ—ХІІІ стст.; 
фактары, якія на гэта ўплывалі.

даванне і вы-
значыць, 
ці існавалі 
ў вашым краі 
«летапісныя» 
гарады. 
Вынікі дас-
ледавання 
прадставіць 
у форме 
флаера, 
інфаграфікі, 
прэзентацыі 
і г. д.
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Работа зз гістарычнай картай па 
стварэнні табліцы «Гарады Бе ла-
ру сі ІХ—ХІІІ стст.» (стагоддзе, 
год, назва горада (летапісная, 
сучасная), сучасны статус;
прааналізаваць сацыяльна-эка-
намі чную з’яву, аб якой свед-
чыць узнікненне на тэрыторыі 
Бе  ла  ру сі больш чым 30 гарадоў 
у ІХ—ХІІІ стст.

18 Развіццё феадаль-
ных адносін на бе ла-
рускіх землях у ся-
рэдзіне ХІІІ — пер-
шай палове ХVI ст. 
1. Пазямельныя ад-
но сіны ў ВКЛ.
2. Складванне ста наў- 
саслоўяў феа да ль  нага 
грамадст ва. Шляхта. 
Духа вен ст ва. Сяляне. 
Мя шча не

1 Вучні павінны ведаць: 
- паняцці: грамада, дварышча, 
шляхта, магнаты, духавен-
ства, мяшчане, сяляне і кан-
крэтызаваць іх;
- асноўныя катэгорыі насель-
ніцтва беларускіх зямель у дру-
гой палове XVI — XVIІІ стст.;
Вучні павінны ўмець: 
- вызначаць асаблівасці ў ге-
незісе і развіцці пазямельных 
адносін;
- ха рак та ры заваць становішча 
прадстаўнікоў розных са слоў-
яў ВКЛ

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў грамада, 
дварышча, шляхта, магнаты, ду-
хавенства, мяшчане, сяляне.
Работа з вучэбным матэрыялам 
па складанні тэзіснага плана (гл. 
памятку на с. 258).
Работа па складанні схемы «Па-
зямельныя адносіны ў Вялікім 
Княстве Літоўскім».
Работа па складанні табліцы 
«Формы феадальнага земле ўла-
дання».
Работа з гістарычным дакумен-
там «З Пагаднення земле ўлас-
нікаў Віцебскага павета» (с. 147): 
вызначыць умовы пе раходу 
і пражывання пахожых сялян 
на пры ватнаўласніцкіх землях 
паводле полацкага звычаю.

§ 15, пыт. 5
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Работа па характарыстыцы 
становішча прад стаўнікоў роз-
ных саслоўяў ВКЛ у выглядзе 
«воблака слоў».
Работа са статыстычнымі да-
нымі: прааналізаваць сацыяль-
на-эканамі чную з’яву, аб якой 
сведчылі паказчыкі перапісаў 
1529 і 1567 гг. у Вялікім Княс-
тве Літоўскім аб колькасці маг-
натаў, якія мелі свае ўладанні на 
беларускіх землях

19 Гарады, рамёствы 
і гандаль на бе ла рус-
кіх землях у ся рэ дзі-
не ХІІІ — першай па-
лове ХVI ст. 
1. Станаўленне га ра-
доў як рамесна-ганд-
лёвых цэнтраў. 
2. Мястэчкі. 
3. М а г д э б у р г с к а е 
пра ва

1 Вучні павінны ведаць: 
- паняцці: юрыдыка, мястэч-
ка, магдэбургскае права, 
магістрат, гарадскі войт, га-
радская рада, гарадская лава 
і канкрэтызаваць іх;
- асноўныя этапы станаўлення 
гарадоў як рамесна-гандлёвых 
цэнтраў.
Вучні павінны ўмець: 
- тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж падзе-
лам працы і ўзнікненнем га-
радоў,
- вызначаць фактары, якія 
садзейнічалі захаванню га ра -

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў юрыдыка, 
мястэчка, магдэбургскае права, 
магістрат, гарадскі войт, гарад-
ская рада, гарадская лава.
Работа з вучэбным матэрыялам 
па складанні ментальнай карты 
(схемы, гексаў) «Гарады ВКЛ 
як рамесна-гандлёвыя цэнтры».
Работа па складанні лагічнага 
ланцужка, які адлюстроўвае 
сувязі паміж фактарамі , што 
садзейнічалі захаванню гарадамі  
ў сярэдзіне ХІІІ — першай па-
лове XVI ст. функцыі рамесна-
гандлёвых цэнтраў.

§ 16, пыт. 1, 2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
правесці мі ні-
даследаванне, 
прысвечанае 
мястэчкам 
вашай малой 
радзімы, іх 
гандлёвым 
зносінам, 
асаблівасцям 
развіцця
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дамі  ў сярэдзіне ХІІІ — пер-
шай палове XVI ст. функ цыі 
рамесна-гандлёвых цэнт раў;
- ха рак та ры заваць сістэму 
кі равання ў гарадах з маг дэ-
бург скім правам;
- вызначаць асаблівасці магдэ-
бургскага права ў беларускіх 
гарадах у параўнанні з такім 
правам у Еўропе;
- ха рак та ры заваць развіццё 
рамяства ў беларускіх гарадах 
у сярэдзіне ХІІІ — першай па-
лове XVI ст.

Работа са схемай «Сістэма кі-
равання ў гарадах з правам на 
самакіраванне»: аха рак та ры за-
ваць сістэму кіравання ў гарадах 
з магдэбургскім правам.
Работа з гістарычным дакумен-
там: «З прывілея вя лі кага князя 
літоўскага Аляксандра на маг-
дэбургскае права гораду Мен-
ску 14 сакавіка 1499 г.» (с. 151): 
вызначыць: а) мэту надання 
Менску магдэбургскага пра-
ва, зафіксаваную дакументам; 
б) пра вы, якія атрымалі жыхары 
Мен ска паводле магдэбургскага 
пра ва; в) падаткі насельніцтва.
Работа з гістарычнай картай 
«Гарады і мястэчкі, якія ат ры-
малі магдэбургскае права да кан-
ца XVI ст.» (с. 152): вызначыць: 
а) колькасць гарадоў і мястэ-
чак, што атрымалі магдэбургскае  
права ў XV ст., XVI ст., XVII ст.;  
б) гарады і мястэчкі з магдэ бург-
скім правам, найбольш блізкія да 
населенага пункта вучняў.
Работа па складанні параў-
нальнай табліцы «Маг дэбур г-
скае права ў беларускіх і заход-
не еўрапейскіх гарадах».
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Работа па сінхранізацыі гіс та-
рычнай падзеі з грамадска-гіс-
та рычным працэсам: вызначэ нне 
грамадска-гістарычнага працэсу, 
аб якім сведчыла наданне гара-
дам на тэрыторыі Бе ла ру сі маг-
дэбургскага права

20 Сацыяльна-эканамі-
чнае становішча 
бе ларускіх зямель 
у другой палове 
XVI — першай пало-
ве XVII ст. 
1 .  П е р а д у м о в ы 
і асаб лі васці ста наў-
лення фальваркова- 
паншчыннай гаспа-
даркі.
2. Аграрная рэформа 
1557 г. 
3. Гарады ў сярэдзіне 
XVІ—XVІІ стст.
4. Цэхавая аргані за-
цыя рамеснай вы т-
вор часці. 
5. Развіццё гандлю

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: кры зіс, фальварак, 
валочная па мера, валока, цэх, 
партач, кір маш, госць, гільдыя, 
га с ці нец і канкрэтызаваць іх.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць перадумовы 
і асаб лівасці станаўлення 
фаль варкова-паншчыннай 
гас па даркі на беларускіх зем-
лях;
- суадносіць асноўныя этапы 
фармі равання фальваркова-
паншчыннай сістэмы гаспа-
дарання на беларускіх землях 
з эканамі чнымі  працэсамі  ва 
Усходняй Еўропе з апорай на 
храналагічныя табліцы;
- лакалізаваць працэсы фармі-
равання фальваркова-пан-

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў крызіс, 
фальварак, валочная памера, ва-
лока, цэх, партач, кірмаш, госць, 
гільдыя, гасцінец.
Работа па ўстанаўленні пры-
чынна-выніковых сувязяў 
паміж попытам на збожжа ў За-
ходняй Еўропе і ўзнікненнем 
фальваркаў у ВКЛ.
Работа з вучэбным матэрыялам 
па характарыстыцы аграрнай рэ-
формы сярэдзіны XVI ст. па пла-
не: прычыны — сутнасць — вы нікі.
Работа з гістарычным даку-
ментам «З “Уставы на валокі” 
1557 г.» (с. 155): вызначыць, 
што ў дакуменце сведчыць пра 
за цікаўленасць дзяржавы ў ства-
рэнні фальваркаў.

§ 17, пыт. 4, 5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) падрых-
таваць 
паведамленні 
аб Боне Сфор-
цы з ацэнкай 
вынікаў яе 
гаспадарчай 
дзейнасці 
ў выглядзе 
прэзентацыі, 
інфаграфікі 
або інтэр ак-
тыў нага пла-
ката;
б) падрых-
таваць мі ні-
даследаванне
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шчыннай сістэмы гаспадаран-
ня з апорай на гістарычную 
карту і атлас;
- характарызаваць аграрную 
рэформу і яе наступствы; 
- ха рак та ры заваць становішча 
гарадоў на тэрыторыі Бе ла ру-
сі ў сярэдзіне XVІ — XVІІІ ст.;
- характарызаваць структуру 
цэхавай арганізацыя рамес-
най вытворчасці;
- падрыхтоўваць і прэзен-
таваць паведамленні аб 
дзяржаўных (гаспадарчых) 
асобах з ацэнкай вынікаў іх 
дзейнасці

Работа з гістарычным дакумен-
там «З Ведамасці збору пошліны 
на Віцебскай мытні» (с. 159): вы-
значыць заняткі залежных ся-
лян; «З рашэння сходу купцоў 
Магілёва»: вызначыць, з якімі  
38 гарадамі  наладзілі гандлёвыя 
сувязі купцы Магілёва.
Работа па суаднясенні працэсу 
станаўлення фальваркова-пан-
шчыннай сістэмы гаспадарання 
ў ВКЛ у XVI ст. з эканамі чнай 
сітуацыяй у Заходняй Еўропе 
(у форме табліцы, схемы).
Работа па складанні схемы 
«Гандлёвыя шляхі ВКЛ (унутра-
ныя і знешнія)» з адлюстраван-
нем прадметаў гандлю.
Работа з гістарычнай картай 
«Эканомі ка Бе ла ру сі ў XVI — 
першай палове XVII ст.» 
(с. 158): вызначыць, якія фор-
мы вытворчасці былі больш 
развітыя на поўначы, поўдні, 
усходзе і захадзе Бе ла ру сі

па тэме 
«Гандлё-
выя тракты, 
кірмашы, 
таргі на тэры-
торыі Бе ла-
ру сі»
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21 Сацыяльна-эканамі-
чнае развіццё бела-
рускіх зямель у дру-
гой палове XVII — 
XVIII ст. 
1. Эканамі чны заня-
пад у другой пало-
ве XVII — пачатку 
XVIII ст. 
2. Аднаўленне гаспа-
даркі. 
3. Сацыяльныя су пя-
рэчнасці. 
4. Узнікненне ману-
фактур і магнацкае 
прадпрымальніцтва. 
5. Спробы эканамі-
чнага рэфармавання 
Рэчы Паспалі тай

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: пусташы, ману-
фактура, скарбовая камі сія, 
тракты і канкрэтызаваць іх.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць прычыны эка на-
мі чнага заняпаду і дэма гра-
фічнага спаду ў другой палове 
XVII — пачатку XVIII ст;
- называць шляхі выхаду 
з кры зісу; 
- ха рак та ры заваць працэс за-
ра джэння капіталістычных 
ад носін, мануфактур;
- вызначаць пры дапамозе 
кар ты тэрытарыяльную вы-
творчую спецыялізацыю бе-
ла рускіх зямель; 
- ха рак та ры заваць магнацкае 
прадпрымальніцтва;
- вызначаць прычыны і на-
ступствы эканамі чных рэ фор-
маў у Рэчы Паспалітай; 
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзяр-
жаўных (гас падарчых) асобах 
з ацэнкай вынікаў іх дзейнасці

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў пусташы, 
мануфактура, скарбовая камі сія, 
тракты.
Работа з табліцай «Змяншэнне 
насельніцтва ў Бе ла ру сі за 1648—
1667 гг.» (с. 160): пабудаваць 
гра фік змяншэння насельніцтва 
Бе ла ру сі за 1648—1667 гг.; вы-
значыць, якія рэгіёны Бе ла ру сі 
найбольш пацярпелі ад ваенных 
дзеянняў сярэдзіны XVII cт.
Работа з вучэбным тэкстам: 
да казаць, што ў другой палове 
ХVІІ — пачатку ХVІІІ ст. на бе-
ларускіх землях меў месца эка-
намі чны заняпад (доказ афор-
міць у выглядзе гексаў).
Работа з табліцай «Гарадскія 
паўстанні ў першай палове 
XVIІ ст.» (с. 162): вызна чыць 
агульную прычыну вы ступ-
ленняў гараджан у першай па-
лове XVIІ ст.; катэгорыі мяшчан, 
якія прымалі ўдзел у гарадскіх 
паўстаннях.
Работа з гістарычнай кар-
тай «Эканомі ка Бе ла ру сі 
ў XVIII ст.» (с. 165): вызначыць

§ 18, пыт. 4, 6.
Індывідуальнае 
(на выбар):
падрыхтаваць 
паведамленні 
аб Антонію 
Тызенгаўзе, 
Ганне Каця-
рыне Радзівіл, 
Мі хале Казі-
мі ру Радзі віле 
з ацэнкай 
вынікаў іх 
гаспадарчай 
дзейнасці 
(у выглядзе 
прэзентацыі, 
інфаграфікі 
або інтэр ак-
тыў нага пла-
ката)
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най больш значныя гандлёвыя 
га ра ды Бе ла ру сі ў XVІІІ ст.; га-
рады, дзе былі створаны ману-
фактуры, аргані заваны буйныя 
кір машы; асноўныя напрамкі 
спе цыялізацыі прамысловасці на 
бе ларускіх землях у XVІІІ ст.; та-
вары, якія вывозілі з беларускіх 
зямель. 
Работа з гістарычным дакумен-
там «Запіс у Магілёўскай хро-
ніцы пра канфлікт жыхароў 
Ма гі лёва з магістратам» (с. 162): 
пры чы ны бунтаў у Магілёве.
Работа па стварэнні ментальнай 
карты «Прычыны і наступствы 
эканамі чных рэформаў у Рэчы 
Паспалітай»

22 Абагульненне па 
ра здзеле ІV «Ста-
наў ленне і развіццё 
дзяр жаўнасці на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі»

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: феадальныя ад-
но сіны, фальваркава-пан-
шчынная сістэма, аг рарнае 
гра мадства, прыгон нае пра-
ва, саслоўе, шляхта, мя шча-
не, цэх, магнацкае прад пры-
мальніцтва, мануфактура;

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІV.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 168—171.
Варыянт 3. Прэзентацыя мі ні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
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- саслоўную структуру гра-
мадства ў ВКЛ і Рэчы Па спа-
літай;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
запрыгоньвання сялянства, 
фармі равання фальваркова-
паншчыннай сістэмы гаспа-
дарання на беларускіх землях; 
- напрамкі і асаблівасці рэ-
фармавання аграрнага секта-
ра эканомі кі ў ВКЛ і Рэчы 
Па спалітай;
- формы арганізацыі вы твор-
часці рамеснай прадукцыі 
ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай; 
- вынікі гаспадарчай дзейнасці 
дзяржаўных асоб.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няццяў;
- суадносіць асноўныя этапы 
фармі равання фальваркова-
паншчыннай сістэмы гаспа-
дарання на беларускіх землях 
з эканамі чнымі  працэсамі  ва 
Усходняй Еўропе з апорай на 
храналагічныя табліцы; 
- лакалізаваць працэсы фармі-
равання фальваркова-пан-

Варыянт 4. Выніковая работа 
па вызначэнні асаблівасцей са-
цыяльна-эканамі чнага развіц-
ця вашай мясцовасці (развіццё 
гарадоў і мястэчак, гандаль, спе-
цыялізацыя сельскай гаспа даркі 
і рамяства і г. д.)
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шчыннай сістэмы гаспадаран-
ня з апорай на гістарычную 
карту і атлас;
- ха рак та ры заваць становішча 
прадстаўнікоў розных саслояў 
у ВКЛ і Рэчы Паспалітай, 
розныя формы арганізацыі 
пра мысловай вытворчасці, 
напрамкі гаспадарчай спецыя-
лізацыі беларускіх зямель;
- тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж падзе-
лам працы і ўзнікненнем га-
радоў, развіццём сацыяльна-
эканамі чных адносін і ста наў-
леннем дзяржаўнасці;
- параўноўваць, сістэ ма ты-
за ваць, абагульняць гіс та-
рыч ныя факты, звяза ныя 
з пра цэсамі  рэфармавання 
аг рар нага сектара эканомі кі, 
ста наўлення розных форм 
пра мысловасці і прад пры-
маль ніцтва ў ВКЛ і Рэчы 
Па спалітай і рабіць на гэтай 
аснове аргументаваныя вы-
сновы;
- праводзіць аналіз зместу раз-
настайных гістарычных да-
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кументаў па праблеме ста наў-
лення і развіцця феадальных 
адносін, рэфармавання аг-
рарнага сектара гаспадаркі, 
запрыгоньвання сялянства, 
эвалюцыі сацыяльных адно-
сін у ВКЛ і Рэчы Паспалітай; 
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзяр-
жаў ных (гаспадарчых) асобах 
з ацэнкай вынікаў іх дзейнасці

РАЗДЗЕЛ V. РЭЛІГІЙНАЕ СТАНОВІШЧА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ (5 г)

23 Рэлі гійная сітуацыя 
на беларускіх зем-
лях у канцы Х — ся-
рэдзіне ХІІІ ст. 
1. Язычніцтва на бе-
ла рускіх землях. 
2. Прычыны пры няц-
ця і працэс рас паў-
сюджання хры сціян-
ства. 
3. Дваяверства. 
4. Уплыў хрысці ян-
ства на дзяржа ва-
ўтва ральныя і куль-
тур ныя працэсы

1 Вучні павінны ведаць:
- вызначэнне паняццяў: языч-
ніцтва, хрысціянства, двая-
верства і канкрэтызаваць іх;
- храналагічныя рамкі пра-
цэсаў хрысціянізацыі на тэ-
рыторыі беларускіх зямель;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі — духоўных асоб у роз-
ных галінах культуры.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы хры-
сціянізацыі на тэрыторыі бе-
ларускіх зямель з апорай на 
гістарычную карту і атлас, 
хра налагічныя табліцы;

Работа з паняццямі : канкрэтыза-
ваць змест паняццяў язычніцтва, 
хрысціянства, дваяверства.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні лагічнага ланцужка 
(гексаў) «Прычыны прыняцця 
хрысціянства на беларускіх зем-
лях». 
Работа па складанні схемы 
«Старажытныя язычніцкія вера-
ванні насельніцтва Бе ла ру сі».
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Гоцкай вайны” Пракопія 
Кесарыйскага» (с. 178): вызна-
чыць рэлігійныя ўяўленні сла-
вян.

§ 19, пыт. 5, 7; 
характарыс-
тыка дзей-
насці Ефра-
сінні Полац-
кай, Кірылы 
Тураўскага.
Індывідуальнае 
(на выбар):
мі ні-да сле-
даванні па 
тэмах «Рэшткі 
язычніцтва 
ў сучас-
ным жыцці 
беларусаў»,
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- называць вынікі і значэн-
не распаўсюджання хры сці-
янства на беларускіх землях;
- знаходзіць асаблівасці ў рэ-
лігійнай сітуацыі на ўс ход-
неславянскіх землях пад час 
зацвярджэння хры сціянства, 
растлумачваць праб лему двая-
верства;
- ха рак та ры заваць працэсс 
распаўсюджання хры сціян-
ства на беларускіх землях 
і стварэнне царкоўнай ар га-
ні зацыі;
- суадносіць падзеі і працэ-
сы хрысціянізацыі на тэ-
ры торыі беларускіх зямель 
з ад паведнымі  ім па змесце 
пра цэсамі  сусветнай гісторыі;
- тлумачыць асаблівасці пра-
цэсу хрысціянізацыі на тэ-
ры торыі беларускіх зямель 
у параўнанні з краінамі  Заход-
няй Еўропы, Кіеўскай Русі;
- тлумачыць значэнне дзей-
насці рэлігійных ас вет нікаў 
на беларускіх землях для жыц-
ця тагачаснага грамадства

Работа з гістарычнай картай: 
вызначыць месцазнаходжанне 
на гістарычнай карце Полацкай 
і Тураўскай епархій, першых 
ма настыроў на тэрыторыі Бе ла-
ру сі, месцы жыцця і дзейнасці 
Ефрасінні Полацкай і Кірыла 
Тураўскага.
Работа з вучэбным матэрыялам 
па падрыхтоўцы інфаграфікі 
«Рэлігійная сітуацыя на бе ла-
рускіх землях у канцы Х — ся-
рэ дзіне ХІІІ ст.»
Работа па стварэнні па раў-
нальнай табліцы «Прыняцце 
хры сціянства на беларускіх 
землях, ва Усходняй Еўропе, 
Кіеўскай Русі».
Работа па стварэнні гексаў 
«Уп лыў хрысціянства на дзяр-
жа ва ўтваральныя і культурныя 
працэсы»

«Вясельныя 
абрады на 
беларускіх 
землях»,
«Спадарожнік 
па храмах 
канца Х — 
сярэдзіны 
ХІІІ ст.»
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24 Рэлі гійнае жыццё на 
беларускіх землях 
у сярэдзіне ХIII — 
п е р ш а й  п а л о в е 
ХVІ ст. 
1 .  П о л і  к а н  ф е  с і я -
нальны ха рактар гра-
мадства ВКЛ. 
2. Змяненне рэлі гій-
най палі тыкі ў ВКЛ 
пасля заключэння 
Крэ ўскай уніі. 
3. Ідэя і спробы за-
ключэння царкоўна-
рэлі гійнай уніі ў кан-
цы XIV — пачатку 
XVI ст.

1 Вучні павінны ведаць:
-  п а н я ц ц і :  п р а  в а с л а ў е , 
каталіцызм, по лікан фесія-
нальнасць і канкрэтызаваць іх;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
станаўлення канфесіянальнай 
структуры насельніцтва бе-
ларускіх зямель;
-  асаблівасці  канфе с ія-
нальнага становішча і ду хоў-
нага жыцця на сель ніцтва Бе-
ла ру сі ў Сярэдневякоўі;
Вучні павінны ўмець:
- ха рак та ры заваць ролю пра-
васлаўнай царквы ў ВКЛ;
- вызначаць прычыны хуткага 
распаўсюджання каталіцызму 
ў ВКЛ;
- параўноўваць, сістэ ма ты за-
ваць і абагульняць гіс та рыч-
ныя факты, звя за ныя са ста-
наўленнем кан фе сія нальнай 
структуры на сель ніцтва бе-
ларускіх зямель і ра біць на 
гэтай аснове аргументаваныя 
высновы;
- праводзіць аналіз зместу раз-
настайных гістарычных да-
кументаў па пытаннях рэ лі -

Работа з паняццямі : канкрэ-
тызаваць змест паняццяў пра-
васлаўе, каталіцызм, полі кан фе-
сіянальнасць.
Работа з вучэбным тэкстам па 
ства рэнні схемы «Прычыны 
ства рэння ў ВКЛ асобнай пра-
ва слаўнай мі траполіі».
Работа па характарыстыцы рэ-
лігійнай палітыкі ў ВКЛ пасля 
заключэння Крэўскай уніі: вы-
зна чыць, як заключэнне Крэў-
скай уніі паўплывала на рэ лігій-
ную сітуацыю ў краіне (у форме 
сінквейна або гексаў).
Работа па складанні параў-
наль най табліцы (магчыма 
ар га ні за цыя групавой рабо-
ты): «Параўнальны аналіз пра-
васлаўнай і каталіцкай царквы 
на Бе ла ру сі»: структура царквы 
(арганізацыя), манастыры, роля 
царквы ў грамадска-палітычным 
і духоўным жыцці, роля царквы 
ў гісторыі ВКЛ з выкарыстаннем 
вучэбнага тэксту, карт атласа, 
гістарычных карт.

§ 20, пыт. 4. 
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) падрыхта-
ваць флаер,
інфаграфіку 
або плакат 
аб Мі нскім 
свяцілішчы 
(яго ролі 
ў жыц ці 
насельніцтва);
б) падрыхта-
ваць інтэр ак-
тыўную карту 
«Ван дроўка 
па рэ лігійных 
святынях 
Бе ла ру сі», 
«Права-
слаўныя  
манастыры  
ХІІ—VІІІ стст. 
у Бе ла ру сі» 
(пры  
дапа мозе 
геаінфар-
мацыйных 
сэрвісаў)
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гій нага жыцця на тэрыторыі 
Бе ла ру сі; 
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць паведамленні аб дзей-
насці духоўных асоб з ацэн-
кай іх вынікаў

25 Рэфармацыйны рух 
у другой палове 
ХVІ ст. 
1. Перадумовы Рэ-
фар мацыі ў ВКЛ.
2. Асноўныя на пра-
мкі, асаблі васці і на-
ступствы рэфарма-
цыйнага руху на бе-
ла рускіх землях. 
3. Контррэфармацыя 
ў ВКЛ

1 Вучні павінны ведаць:
-  паняцці :  Рэфармацыя, 
пратэстантызм,  анты-
трынітарызм, Контррэфар-
мацыя і канкрэтызаваць іх;
- храналагічныя рамкі пра-
цэсаў Рэфармацыі і Кон тр-
рэфармацыі на тэ ры то рыі 
беларускіх зямель;
- асноўныя ацэначныя мер-
каванні (пункты гле джан ня) 
наконт уплыву па ла ні за цыі на 
стан на сель ніц тва беларускіх 
зямель і вынікаў дзейнасці 
духоўных асоб;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі — духоўных асоб у роз-
ных галінах культуры.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы Рэ -
фармацыі і Контррэфармацыі

Работа з паняццямі : канкрэ ты-
заваць змест паняццяў Рэ фар-
мацыя, пратэстантызм, анты-
трынітарызм, Контррэфарма-
цыя.
Работа па стварэнні схемы «Пе-
радумовы Рэфармацыі ў ВКЛ».
Работа з ментальнай картай 
«Асаблівасці развіцця Рэ фар-
ма цыі на беларускіх землях» 
(с. 188) і вучэбным тэкстам па 
вы значэнні асаблівасцей Рэ-
фар мацыі на беларускіх землях; 
суаднясенне працэсу ра спаў-
сюджання Рэфармацыі на тэ-
рыторыі Бе ла ру сі і ў Заходняй 
Еўропе.
Работа з гістарычнай картай 
«Рэфармацыйны рух у ВКЛ» 
(с. 193): вызначыць гарады — 
цэнтры пратэстантызму.

§ 21, пыт. 6; 
характарыс-
тыка дзей-
насці і по гля-
даў Мі калая 
Радзівіла Чор-
нага, Астафія 
Валовіча, Сы-
мона Буднага.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) падрых-
таваць ін-
фар мацыю 
аб жыцці 
і дзейнасці 
Мі калая Ра-
дзівіла Чор-
нага, Астафія 
Валовіча, 
Сымона
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на тэ ры торыі беларускіх зя-
мель з апорай на гістарычную 
карту і атлас, храналагічныя 
табліцы;
- вызначаць перадумовы Рэ-
фармацыі ў ВКЛ, асаб лі ва-
сці і напрамкі Рэфармацыі 
ў ВКЛ; 
- характарызаваць становішча 
каталіцкага касцёла ў ВКЛ 
у ХVІ ст.;
- тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж пра цэ-
самі Рэфармацыі і Контр рэ-
фармацыі на тэрыторыі бе ла-
рускіх зямель;
- суадносіць падзеі і працэсы 
Рэфармацыі і Контр рэ фар ма-
цыі на тэрыторыі бе ла рус кіх 
зямель з адпавед ны мі ім па 
змесце працэсамі  су светнай 
гіс торыі; 
- вызначаць асноўныя на-
прам кі дзейнасці езуітаў;
- праводзіць аналіз зместу 
разнастайных гістарычных 
да кументаў па пытаннях рэлі-
гійнага жыцця на тэрыторыі 
Бе ла ру сі; 

Работа з вучэбным тэкстам 
па стварэнні тэзісаў да пункта 
«Контр рэфармацыя ў ВКЛ».
Работа па стварэнні схемы, мен-
тальнай карты, гексаў «Контр-
рэфармацыя на беларускіх зем-
лях».
Работа са схемай «Асаблівасці 
і наступствы Контррэфармацыі 
ў ВКЛ» (с. 196): вызначыць, 
што з пералічанага ў схеме з’яў-
ляецца асаблівасцямі , а што — 
наступствамі .
Работа па характарыстыцы 
дзей насці ордэна езуітаў у фор-
ме сінквейна.
Работа па стварэнні менталь-
най карты «Рэфармацыя на 
беларускіх землях» (перадумо-
вы, напрамкі, вынікі).
Работа па стварэнні параў наль-
най табліцы «Контррэфармацыя 
ў краінах Заходняй Еўропы і на 
беларускіх землях»: вызначыць 
адрозненні Контррэфармацыі 
ў ВКЛ і ў краінах Заходняй 
Еўропы; формы і асаблівасці 
Контррэфармацыі на беларускіх 
землях

Буднага нак-
шталт акаўнту 
ў сацыяльнай 
сетцы «ВКон-
такте» або 
«Фэйсбук»;
б) да аба-
гульнення: 
падрыхтаваць 
ілюстраваны 
каталог 
«Каталіцкія 
манасты-
ры ХІV—
ХVІІІ стст. 
у Бе ла ру сі» 
(пры дапамозе 
сэрвісаў вэб 
2.0)
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- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ве дамленні аб дзей-
насці Мі ка лая Радзівіла Чор-
нага і Мі ка лая Радзівіла Рудо-
га, Сы мона Буднага з ацэнкай 
іх вы нікаў;
- ха рак та ры заваць помнікі ду-
хоўнай культуры, у т. л. ар хі-
тэктуры Бе ла ру сі

26 Канфесіянальнае 
ста но вішча на бела-
рус кіх землях у кан-
цы ХVІ — ХVІІІ ст. 
1. Прычыны заклю-
чэння Берасцейскай 
царкоўнай уніі. 
2. Усталяванне ўні-
яц кай царквы на бе-
ларускіх землях. 
3. Праблема ды сі дэн-
таў у Рэчы Па спа лі-
тай

1 Вучні павінны ведаць:
- вызначэнне паняццяў: унія, 
паланізацыя, дысідэнты і кан-
крэтызаваць іх;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
станаўлення канфесіянальнай 
структуры насельніцтва бе ла-
рускіх зямель;
- асаблівасці кан фе сія наль-
нага становішча і ду хоўнага 
жыцця на сель ніцтва Бе ла ру-
сі ў ранні Новы час.
Вучні павінны ўмець:
- вызначаць прычыны пагар-
шэння становішча пра ва слаў-
най царквы ў Рэчы Паспалітай 
у канцы ХVІ ст;
- вызначаць прычыны і на-
ступствы Берасцейскай 
царкоўнай уніі;

Работа з паняццямі : канкрэ-
тызаваць змест паняццяў унія, 
паланізацыя, дысідэнты.
Работа па стварэнні схемы 
«Пры чыны ажыццяўлення цар-
коўнай уніі ў ВКЛ». 
Работа па характарыстыцы па-
зіцыі караля Рэчы Паспалітай 
і царскага ўрада да каталіцкай 
і праваслаўнай цэркваў пры за-
ключэнні Берасцейскай цар коў-
най уніі (параўнанне ра шэн няў, 
прынятых у выніку заключэння 
Берасцейскай цар коўнай уніі).
Работа па стварэнні лагічных 
ланцужкоў па вызначэнні на-
ступстваў рашэнняў Берасцей-
скага сабору.
Работа з ілюстрацыяй «Па кут-
ніцкая смерць Іасафата Кунцэві-

§ 21, пыт. 6.
Індывідуальнае 
(на выбар):
падрыхтаваць 
флаер,
інфаграфіку 
або плакат 
аб дзейнасці 
рэлігійных 
дзеячаў Іпація 
Пацея, Пятра 
Скаргі
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- ха рак та ры заваць працэс ста-
наўлення ўніяцкай царквы на 
беларускіх землях;
- параўноўваць, сіс тэ маты за-
ваць і абагульняць гіста рыч-
ныя факты, звязаныя са ста-
наўленнем канфе сія наль най 
структуры на сель ніцтва бе-
ларускіх зямель і рабіць на 
гэтай аснове аргументаваныя 
высновы;
- тлумачыць прычыны рэлі-
гійных канфліктаў пасля за-
ключэння Берасцейскай уніі;
- праводзіць аналіз зместу 
разна стайных гістарычных 
да кументаў па пытаннях рэ-
лі гій нага жыцця на тэ ры торыі 
Бе ла ру сі; 
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць паведамленні аб дзей-
насці духоўных асоб з ацэн-
кай іх вынікаў

ча» (с. 199): па пытаннях памяткі 
на с. 255.
Работа па стварэнні табліцы 
«Асноўныя перыяды ў працэ-
се пашырэння ўніяцкай царк-
вы ў ВКЛ»: аха рак та ры заваць 
ас ноўныя этапы пашырэння 
ўніяцтва на беларускіх землях. 
Работа па суаднясенні працэсу 
распаўсюджання царкоўнай уніі 
на тэрыторыі Бе ла ру сі і ў Заход-
няй Еўропе
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзісаў «Праблема 
дысідэнтаў у Рэчы Паспалітай».
Работа па стварэнні ментальнай 
карты, гексаў «Канфесіянальнае 
становішча ў ВКЛ у канцы 
ХVІ — ХVІІІ ст.»

27 Абагульненне па 
раз дзеле V «Рэлі-
гій нае становішча на 
бе ла рускіх землях»

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: языч ніцтва, хры-
сціянства, двая верства, 
права слаўе, ка та ліцызм, полі-
кан фесія нальнасць, Рэфарма-

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле V.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 204—208.

8
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цыя, пра тэ стан тызм, анты-
тры ні та рызм, Контр рэ фар-
мацыя, па ла ні за цыя, ды сі-
дэнты і кан крэ ты заваць іх;
- храналагічныя рамкі пра-
цэсаў хрысціянізацыі, Рэ-
фармацыі і Контр рэфармацыі 
на тэрыторыі бе ла рускіх зя-
мель; 
- асноўныя ацэначныя мер-
ка ванні (пункты гледжання) 
наконт уплыву паланізацыі на 
стан насельніцтва беларускіх 
зямель і вынікаў дзейнасці 
духоўных асоб;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
станаўлення канфесіянальнай 
структуры насельніцтва бе-
ларускіх зямель; 
- асаблівасці кан фесія наль-
нага становішча і ду хоў нага 
жыцця на сель ніцтва Бе ла-
ру сі ў Сярэдне вякоўі і ранні 
Новы час; 
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі — духоўных асоб.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы хры-
сціянізацыі, Рэфармацыі

Варыянт 3. Прэзентацыя мі ні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў
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і Контррэфармацыі на тэ-
ры торыі беларускіх зямель 
з апорай на гістарычную кар-
ту і атлас, храналагічныя таб-
ліцы;
- суадносіць падзеі і працэсы
хрысціянізацыі, Рэфармацыі
і Контррэфармацыі на тэ-
рыторыі беларускіх зямель
з адпаведнымі  ім па змесце
пра цэсамі  сусветнай гісторыі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі па між працэсамі
хры сція ні зацыі, Рэфармацыі
і Контррэфармацыі на тэры-
торыі беларускіх зямель;
- параўноўваць, сіс тэ ма ты за-
ваць і абагульняць гіс та рыч-
ныя факты, звя за ныя са ста-
наўленнем кан фе сія наль най
структуры на сель ніцтва бе-
ларускіх зямель і рабіць на
гэтай аснове аргументаваныя
высновы;
- праводзіць аналіз зместу
раз настайных гістарычных
да кументаў па пытаннях рэ-
лі гійнага жыцця на тэ рыто рыі
Бе ла ру сі;
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- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзей-
насці ду хоўных асоб з ацэн-
кай іх вы нікаў;
- ха рак та ры заваць помнікі ду-
хоўнай культуры

РАЗДЗЕЛ VІ. КУЛЬТУРА БЕ ЛА РУ СІ (5 г)

28 Культура беларускіх 
зямель у ІХ — пер-
шай палове ХІІІ ст. 
1. Умовы развіцця
культуры на бела рус-
кіх землях.
2. Пісьменства і лі та-
ратура.
3. Полацкая і Гро-
дзенская архітэк тур-
ныя школы.
4. Помнікі эпіграфікі
і сфрагістыкі

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: эпі гра фіка, полацкі
летапіс, По лац кая архі тэк -
турная шко ла, гродзенская
архі тэк тур ная школа, агія-
гра фіч ная лі та ра тура і кан-
крэтызаваць іх;
- адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры і мастацт-
ва на тэрыторыі беларускіх зя-
мель перыяду Сярэдневякоўя.
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі ў розных галінах ма-
тэрыяльнай і духоўнай куль-
туры.
Вучні павінны ўмець:
- вылучаць асаблівасці дзвюх
архітэктурных школ на тэ ры-
торыі Бе ла ру сі ў ста ра жыт-
нарускі перыяд;

Работа з паняццямі : канкрэ-
ты заваць змест паняццяў эпі-
графіка, Полацкі летапіс, полац-
кая архітэктурная школа, гро-
дзенская архітэктурная школа, 
агіяграфічная літаратура.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні разгорнутага плана 
па раграфа.
Работа па стварэнні схемы 
(гексаў) «Умовы развіцця куль-
туры на беларускіх землях».
Работа па складанні параў-
нальнай табліцы «Архі тэктур-
ныя школы на беларускіх зем-
лях».
Работа па стварэнні ментальнай 
карты «Культура беларускіх зя-
мель у ІХ — першай палове ХІІІ 
ст.».

§ 23, пыт. 7.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 8;
б) да аба-
гульнення:
падрыхтаваць
паведамлен-
не на тэму
«Пры няцце
хры сціянства
і візан тыйскі
ўплыў на
культуру
беларускіх
зямель»; пад-
рыхтаваць
каталог архі-
тэктурных
збу даванняў
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- вызначаць асаблівасці ся-
рэдневяковага мастацтва на 
тэрыторыі Бе ла ру сі;
- лакалізаваць працэсы раз-
віц ця сярэдневяковай куль-
ту ры на тэрыторыі Бе ла ру-
сі з апорай на гістарычную 
кар ту і атлас, храналагічныя 
табліцы;
- суадносіць падзеі і працэ-
сы развіцця сярэдневяковай 
культуры на тэрыторыі Бе-
ла ру сі з адпаведнымі  ім па 
змесце працэсамі  сусветнай 
гісторыі;
- параўноўваць, сістэ маты-
заваць і абагульняць гіс та рыч-
ныя факты аб раз віц ці куль-
туры, розных ар хі тэк турных 
і мастацкіх школах і рабіць на 
гэтай аснове аргументаваныя 
высновы;
- ха рак та ры заваць помнікі 
культуры Бе ла ру сі, створа-
ныя ў перыяд Сярэдневякоўя

Работа па характарыстыцы 
дэ каратыўна-прыкладнога мас-
тацтва Бе ла ру сі ў ІХ — першай
палове ХІІІ ст. у форме сін-
квейна

на тэрыторыі 
Бе ла ру сі XI—
XIII стст.
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29 Культура беларускіх 
зямель у другой па-
лове ХІІІ — ХVI ст. 
1. Характар культур-
ных працэсаў у ВКЛ. 
2. Культавае і абарон-
чае дойлі дства. 
3. Беларуская готыка.
4. Агульнадзяржаў нае 
летапісанне ў ВКЛ. 
5. Пачатак кніга дру-
кавання.
6. Асаблі васці культу-
ры эпохі Адра джэ н  ня 
(Рэнесансу) на бе-
ларускіх землях

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: ратуша, беларуская 
готыка, Адраджэнне і канкрэ-
тызаваць іх;
- храналагічныя рамкі і асаб-
лі васці эпохі Адраджэння 
(Рэ не сансу) на тэрыторыі 
Бе ла ру сі;
- асноўныя ацэначныя мер-
ка ванні (пункты гледжання) 
на конт сродкаў і вынікаў 
дзей насці гістарычных асоб 
у да дзеныя эпохі;
- адметнасці і асаблівасці раз-
віцця культуры і мастацтва на 
тэрыторыі беларускіх зямель 
перыяду Сярэдневякоўя і ран-
няга Новага часу;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі ў розных галінах ма-
тэрыяльнай і духоўнай куль-
туры.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы раз-
віцця культуры, Адраджэння 
на тэрыторыі Бе ла ру сі з апо-
рай на гістарычную карту і ат-
лас, храналагічныя табліцы;

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў ратуша, 
беларуская готыка, Адраджэнне.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзісаў да пункта 1.
Работа па складанні гексаў 
«Развіццё беларускай культуры 
ў другой палове ХІІІ — пачат-
ку ХVІ ст.»: вызначыць факта-
ры, якія станоўча ўплывалі на 
развіццё культуры, і фактары, 
якія перашкаджалі развіццю 
беларускай духоўнай культуры.
Работа з ілюстрацыяй «Ле та пі-
сец» (с. 227): вызначыць, ча му гэ-
ты помнік, прысвечаны Ф. Ска-
рыну, І. Фёдараву і П. Мсці-
слаўцу, называецца «Ле та пі сец».
Работа са схемай «Культура 
эпо хі Адраджэння на беларускіх 
землях» (с. 229): вызначыць 
асаб лівасці культуры эпохі Ад-
раджэння на беларускіх землях.
Работа з гістарычнай картай: 
вызначыць месцы будаўніцтва 
замкаў і цэр кваў, буйных замкаў.
Работа па групах. Скласці таб -
ліцы: «Архітэктура» (назва пом-

§ 24, пыт. 2; 
пыт. на с. 228. 
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. 5.;
б) да аба-
гульнення: 
падрыхтаваць 
паведамленне 
«Беларуска-
літоўскія 
летапісы як 
гістарычна-
літаратурныя 
творы»; 
в) падрыхта-
ваць каталог 
«ВКЛ — краі-
на зам каў»
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- суадносіць падзеі і працэ-
сы развіцця культуры Адра-
джэння на тэрыторыі Бе ла ру-
сі з адпаведнымі  ім па змесце 
працэсамі  сусветнай гісторыі;
- параўноўваць, сістэ ма ты за-
ваць і абагульняць гіс та рыч-
ныя факты аб развіцці культу-
ры, розных мастацкіх школах 
і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя высновы

ніка, дата, характарыстыка), 
«Жы вапіс і скульптура» (назва 
тво ра, дата, характарыстыка), 
«Ру капісныя кнігі і летапісы» 
(наз ва твора, дата, характары-
стыка)

30 Барока ў культуры 
Бе ла ру сі. 
1. Лі таратура і кніж-
ная справа. 
2. Тэатр. 
3. Выяўленчае мас-
тацтва.
4. Архітэктура

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: сарматызм, «сар-
мацкі партрэт», батальны 
жанр, барока, ві ленскае баро-
ка і канкрэтызаваць іх;
- адметнасць і асаблівасці 
раз віцця культуры і мастацт-
ва на тэрыторыі беларускіх 
зямель перыяду ранняга Но-
вага часу;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі ў розных галінах ма-
тэрыяльнай і духоўнай куль-
туры.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы раз -
віцця культуры Адраджэння

Работа з паняццямі : канкрэты-
заваць змест паняццяў сарма-
тызм, «сармацкі партрэт», ба-
тальны жанр, барока, віленскае 
барока.
Работа з вучэбным тэкстам па 
вызначэнні фактараў, якія са-
дзей нічалі развіццю культуры 
барока на беларускіх землях 
(у фор ме схемы).
Работа па складанні гексаў 
«Асноўныя рысы культуры ба-
рока на тэрыторыі Бе ла ру сі».
Работа з ілюстрацыяй «Прыезд 
Мі хала Казімі ра Радзівіла з па-
сольствам да Рыма» (с. 235): вы-
значыць элементы карціны, якія

§ 25, пыт. 3, 5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. на 
с. 232;
б) пыт. 7;
в) падрыхта-
ваць паведам-
лен ні аб жыц-
ці і дзейнасці 
Францішкі 
Уршулі Ра-
дзівіл у форме 
інфа графікі, 
флаера, пла-
ката
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на тэрыторыі Бе ла ру сі з апо-
рай на гістарычную карту і ат-
лас, храналагічныя табліцы;
- ха рак та ры заваць помнікі 
культуры Бе ла ру сі, створа-
ныя ў другой палове XVI — 
пачатку XVII ст.

дазваляюць вызначыць, што 
гэта батальны жанр; дамысліць 
вобраз карціны: што адбылося 
за 3 хвіліны да таго моманту, які 
адлюстраваны на ёй. Што адбы-
лося пасля?
Работа з гістарычнай картай: 
вызначыць гарады-асяродкі 
раз віцця музычнай культуры, 
цэнтры школы іканапісу; гра-
мад скія і культавыя збу даванні 
на беларускіх землях таго часу, 
якія пабудаваны ў стылі: а) баро-
ка і пераходнага тыпу ад барока 
да класіцызму; б) класіцызму; 
вызначыць месцазнаходжанне 
палацава-паркавых комплексаў 
таго часу, пабудаваных на бе ла-
рускіх землях у канцы XVIII ст.
Работа па складанні табліцы 
(па групах): «Мастацтва», «Лі-
та ратура», «Музыка», «Архі тэк-
тура» (аўтар, творы, дата ства-
рэння)

31 Эпоха Асветніцтва 
і яе ўплыў на развіц-
цё культуры Бе ла-
ру сі.

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: Ас ветніцтва, кла-
сіцызм, секулярызацыя куль-
туры і канкрэтызаваць іх;

Работа з паняццямі : канкрэ ты-
заваць змест паняццяў Асвет-
ніцтва, класіцызм, секулярыза-
цыя культуры.

§ 26, пыт. 5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
а) пыт. 7;
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1. Грамадска-палі-
тыч ная думка. 
2. Мастацкая куль-
тура.
3. Навуковыя да сяг-
ненні.
4. Рэформы Адука-
цыйнай камі сіі. 
5. Асаблі васці куль-
туры Асветніцтва на 
беларускіх землях

- храналагічныя рамкі і асаб-
лівасці эпохі Асветніцтва на 
тэрыторыі Бе ла ру сі;
- адметнасць і асаблівасці раз-
віцця культуры і мастацтва на 
тэрыторыі беларускіх зямель 
перыяду ранняга Новага часу;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі ў розных галінах ма-
тэрыяльнай і духоўнай куль-
туры.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы раз-
віцця культуры Ас вет ніцтва 
на тэрыторыі Бе ла ру сі з апо-
рай на гістарычную карту і ат-
лас, храналагічныя табліцы;
- суадносіць падзеі і працэсы 
развіцця культуры Асвет ніц-
тва на тэрыторыі Бе ла ру сі 
з адпаведнымі  ім па змесце 
працэсамі  сусветнай гісторыі;
- характарызаваць помнікі 
культуры Бе ла ру сі, створаныя 
ў XVII — канцы ХVIII ст.

Работа з табліцай «Прадстаўнікі 
грамадска-палітычнай думкі 
ВКЛ і іх галоўныя ідэі» па скла-
данні ментальнай карты.
Работа па складанні гексаў 
«Асаб лівасці развіцця мастацт-
ва і архітэктуры ў другой палове
XVIII ст.».
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Логікі, або Навукі раз-
важання і меркавання пра прад-
меты навукі” Казімі ра Нарбута» 
(с. 241): даказаць, што погляды 
Казімі ра Нарбута адпавядалі 
ідэям Асветніцтва.
Работа з табліцай «Навукоўцы 
ВКЛ эпохі Асветніцтва і іх да-
сягненні» (с. 242—243): вызна-
чыць сферы навуковых інтарэсаў 
в у ч о н ы х  д р у г о й  п а л о в ы 
XVIII ст.; вызначыць, пад уплы-
вам якіх ідэй сфармі раваліся іх 
погляды.
Работа з інфаграфікай «Аду-
кацыйная камі сія» (с. 246): аха-
рактарызаваць дзейнасць Адука-
цыйнай камі сіі.

б) скласці 
каталог 
помнікаў 
архітэктуры  
Х—ХVIII стст.
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Работа са схемай  «Шляхі 
ўзні к нення і распаўсюджання 
асветніцкіх ідэй у ВКЛ» 
(с. 247): ахарактарызаваць пра-
цэс распаўсюджання асветніцкіх 
ідэй у ВКЛ

32 Абагульненне па 
раздзеле VI «Куль-
тура Бе ла ру сі»

1 Вучні павінны ведаць:
- паняцці: народная культура, 
полі куль турнасць, раманскі 
стыль ,  га тычны стыль , 
Адраджэнне (Рэнесанс), сар-
матызм, барока, Асветніцтва, 
класіцызм;
- храналагічныя рамкі і асаб-
лівасці эпохі Адраджэння 
(Рэ несансу) і Асветніцтва на 
тэ рыторыі Бе ла ру сі; 
- адметнасць і асаблівасці раз-
віцця культуры і мастацтва на 
тэрыторыі беларускіх зямель 
перыяду Сярэдневякоўя і ран-
няга Новага часу; 
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла ру сі ў розных галінах ма-
тэрыяльнай і духоўнай куль-
туры

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле VI.
Варыянт 2. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 248—251.
Варыянт 3. Прэзентацыя мі ні-
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
Варыянт 4. Скласці параў наль-
ную або сінхра ніс тычную таб-
ліцу «Культура пе рыядаў Ся-
рэд невякоўя, эпох Ад раджэння 
і Ас ветніцтва на тэ рыторыі Бе ла-
ру сі і ў Заходняй Еўропе»

Падрыхтавац-
ца да абароны 
мі ні-да сле-
даванняў 
і індыві-
дуальных 
заданняў па 
вывучэн ні 
гісторыі свай-
го краю
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Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэсы раз-
віцця сярэдневяковай куль ту-
ры, Адраджэння і Асвет ніцтва
на тэрыторыі Бе ла ру сі з апо-
рай на гістарычную кар ту і ат-
лас, храналагічныя табліцы;
- суадносіць падзеі і працэ сы
развіцця сярэдневяковай куль-
туры, Адраджэння і Ас вет-
ніцтва на тэрыторыі Бе ла ру сі
з адпаведнымі  ім па змесце
працэсамі  сусветнай гіс торыі;
- раскрываць узаема абу моў-
ленасць змя ненняў у сферах
грамадска-палітычнага, ду-
хоў нага і культурнага жыцця;
- параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць гіс-
та рыч ныя факты аб раз віц ці
куль туры, розных архі тэк-
тур ных і мастацкіх школах
і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя высновы;
- падрыхтоўваць і прэзента-
ваць па ведамленні аб дзея чах
культуры з характарыстыкай
гі ста рыч най тэматыкі ў іх
творчасці;

9
0
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- характарызаваць помнікі
культуры Бе ла ру сі, створа-
ныя ў перыяд са старажытных
часоў да канца ХVIII ст.

33 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць палітычнае, 
с а ц ы я л ь н а - э к а н а м і  ч н а е
і куль тур нае развіццё бе ла-
рус кіх зямель са ста ра жыт-
нас ці да канца XVIII ст.; дзей-
насць гістарычных асоб і дзе-
ячаў культуры роднага краю
са старажытнасці да кан ца
XVIII ст.;
- даваць ацэнку гістарычным
па дзеям, дзейнасці гіс та рыч-
ных асоб, ацэньваць уклад
дзеячаў культуры і на вукі род-
нага краю са стара жытнасці да 
канца XVIII ст.;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гі ста-
рычнымі  фактамі , раскрываць 
узаема абумоўленасць змен
у ас ноў ных сферах грамад-
скага жыцця роднага краю
са ста ражытнасці да канца
XVIII ст.;

Прэзентацыя краязнаўчых да-
следаванняў і індывідуальных 
заданняў па вывучэнні гісторыі 
свайго краю

Зад. 1—3 
вучэбнага 
дапаможніка 
на с. 252—253. 
Індывідуальнае 
(на выбар):
зад. 4—9, 
с. 252—253
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- сістэматызаваць, класі фі-
каваць і абагульняць гіс та-
рычныя факты і рабіць на ас-
нове гэтага аргументаваныя 
высновы.
- вы ка рыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для ажыц цяў-
лення пошуку гіс тарычнай 
інфармацыі ў кры ніцах роз на-
га тыпу, якія ад лю строўваюць 
адметнасць і асаблівасці гра-
мадска-па лі тычнага, са цыяль-
на-эканамі чнага, куль турнага 
развіцця на тэры то рыі роднага 
краю са ста ра жыт насці да кан-
ца XVIII ст.

34 Выніковае абагуль-
ненне (1 г)

1 Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць палі тыч-
нае, сацыяльна-эканамі ч нае 
і культурнае развіццё бела  рус-
кіх зямель са ста ражытнасці 
да канца XVIII ст.; дзейнасць 
гістарычных асоб і дзеячаў 
культуры;
- даваць ацэнку гістарычным 
падзеям, дзейнасці гістарыч-

Варыянт 1. Работа па задан-
нях вучэбнага да па можніка на 
с. 252—253.
Варыянт 2. Прэзентацыя мі ні- 
даследаванняў і індывідуаль ных 
заданняў
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ных асоб, ацэньваць уклад 
дзеячаў культуры і навукі;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіста-
рычнымі фактамі, раскрываць 
узаема абумоўленасць змен 
у асноў ных сферах грамад-
скага жыцця; 
- сістэматызаваць, кла сі фі-
каваць і абагульняць гіс та-
рычныя факты і рабіць на ас-
нове гэтага аргументаваныя 
высновы;
- параўноўваць гістарычныя 
факты па самастойна вызна-
чаных крытэрыях;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных дакументаў;
- перакладаць тэкставую ін-
фар мацыю ў знакава-сімваль-
ную і наадварот;
- аналізаваць гістарычную ін-
фармацыю, прадстаўленую 
ў розных знакавых сістэмах 
(тэкст, карта, графік, дыягра-
ма, табліца, ілюстрацыя і г. д.);
- тлумачыць розныя пункты 
гледжання на адны і тыя ж 
гіс тарычныя факты
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