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Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца ХVIII ст. 
10 клас

(87 г, з іх 2 г — рэзервовыя)
1. Белазаровіч, В. А. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца XVIII ст. : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. ся-

рэд. адукацыі з беларус. мовай навучання (з электрон. дадаткам для павышанага ўзроўню) / В. А. Белазаровіч, С. А. Куд-
раўцава, А. У. Любы ; пад рэд. В. А. Белазаровіча. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2020.

2. Атлас. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца XVIII ст. 10 клас / В. А. Белазаровіч, С. А. Куд раўцава. — 
Мінск : Белкартаграфія, 2020.

№ 
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 (4 г)
1
2

Асаблівасці гісторыі 
Беларусі ад старажыт-
ных часоў да канца 
ХVIII ст.
1. Гісторыя Бе ларусі —
састаўная частка сус-
ветнай гісторыі.
2. Перыядызацыя гі-
сто рыі Беларусі да кан-
ца ХVIII ст.
3. Этапы фар міравання 
беларускага этнасу (на-
род насці).
4. Гістарычныя фор-
мы дзяр жаў насці на
тэрыторыі Беларусі.

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: перыядызацыя,

поліэтнічная дзяржава,
этнас, этнічныя меншасці,
этнаграфія;

 – перыядызацыю гісторыі
Беларусі, гістарычныя
крыніцы;

 – нацыянальную канцэп-
цыю гісторыі;

 – асаблівасці грамадска-
палітычнага, сацыяльна-
эканамічнага і духоўнага
развіцця беларускіх зя-
мель.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў перыядыза-
цыя, поліэтнічная дзяржава, этнас, 
этнічныя меншасці, этна графія.
Работа са схемай «Перыяды-
зацыя гісторыі Беларусі» (с. 91): 
вызначыць тыпы дзяржавы.
Работа з тэкстам вучэбнага да-
паможніка: параўнаць фармацый-
ны і цывілізацыйны падыходы да 
вывучэння гісторыі; вызначыць 
этапы этнічнай гісторыі Беларусі 
і суаднесці іх з храналагічнай пе-
рыядызацыяй гісторыі Беларусі.
Работа з картай «Межы расся-
лення беларусаў» (с. 10): вызна-

§ 1, пыт. 1, 4, 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) падрыхта-
ваць да ўрока
«Наш край»
краязнаўчае
даследаванне
па адной з тэм:
«Паходжанне
мясцовых
гідронімаў»,
«Назвы майго
краю»

1 Старонкі ў дужках прыведзены па вучэбным дапаможніку 1.
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Працяг

1 2 3 4 5 6

5. Асаблівасці грамад-
ска-палітычнага, са-
цыяльна-эканамічнага
і духоўна-культурнага
развіцця на беларускіх
землях

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – характарызаваць фар-

мацыйны і цывілізацыйны 
падыходы да вывучэння
гісторыі; перыяды фар-
мі равання беларускага
этнасу (народнасці); гі-
ста рычныя формы дзяр-
жаў насці на тэры то рыі
Беларусі;

 – вызначаць асаблівасці
і даваць асноўныя ха-
рактарыстыкі грамадска-
палітычнаму, сацыяльна-
эканамічнаму і духоўнаму
развіццю беларускіх зя-
мель

чыць: а) ці ўваходзіць месца пра-
жывання вучняў у межы рассялен-
ня беларусаў паводле карт Я. Кар-
скага, М. Доўнар -За польскага; 
б) гарады, што ўваходзілі ў арэал 
рассялення беларусаў, якія сёння 
з’яўляюцца буйнымі цэнтрамі 
суседніх дзяр жаў.
Работа са схемай «Перыяды 
этнічнай гісторыі беларусаў» 
(с. 12): вызначыць асаблівасці 
этнагенезу беларусаў; дадаць да 
кожнага працэсу і з’явы, адлюстра-
ваных на схеме, храналагічныя 
межы ці даты.
Работа з табліцай «Дасягненні 
культурна-гістарычнай спадчыны 
Беларусі»

3 Навуковыя падыходы 
да вывучэння гісторыі 
Беларусі.
1. Прадмет гісторыі Бе-
ларусі як навукі.
2. Крыніцы па гісто-
рыі Беларусі да канца

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцце гісторыя;
 – перыядызацыю гісторыі 

Беларусі, гістарычныя кры-
ніцы;

 – падыходы да вывучэння
гісторыі Беларусі.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняцця гісторыя. 
Работа са схемай «Гістарычныя 
крыніцы»: прывесці прыклады да 
кожнага віду крыніц.
Работа з гістарычным дакумен там 
«Сага аб Эймундзе»: пра аналіза-

§ 1-12, пыт. 5, 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) скласці
інфаграфіку
«Дапаможныя
гістарычныя

2 Параграфы, прыведзеныя па электронным дадатку для павышанага ўзроўню (размешчаны на Нацыянальным адукацыйным пар-
тале http://profil.adu.by/).
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ХVIII ст.
3. Даследаванне гі сто-
рыі беларускіх зямель
у мінулым і ў наш час.
4. Канцэптуальныя па-
дыходы да тлумачэння
грамадска-гістарычных
працэсаў

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняцця;
 – характарызаваць гі сто-

рыю Беларусі як навуку;
 – характарызаваць пады-

ходы да вывучэння гісто-
рыі;

 – вызначаць асаблівасці
і даваць асноўныя харак-
тарыстыкі грамадска-па-
літычнаму, сацыяльна-
эка намічнаму і духоўнаму
развіццю беларускіх зя-
мель

ваць змест гістарычнага дакумен-
та: а) удакладніць звесткі пра гі-
старычных асоб, якія згад ваюцца 
ў дакуменце, і час яго стварэння; 
б) апісаць гістарычную сітуацыю, 
у якой ствараўся да кумент.
Работа з гістарычным дакумен там 
«З Хронікі польскай, лі тоў скай, 
жамойцкай і ўсяе Ру сі М. Cтрый-
коўскага»: пра ана ліза ваць змест 
гістарычнага даку мен та: а) уда-
кладніць звесткі пра гіс та рычных 
асоб, якія згад ваюцца ў дакуменце, 
і час яго ства рэння; б) апісаць 
гістарычную сіту а цыю, у якой 
ствараўся даку мент; в) ахаракта-
рызаваць стаўленне М. Стрый-
коўскага да ВКЛ.
Работа па параўнанні пун ктаў 
гледжання: на падста ве ўрыўкаў 
з дакументаў «Чте ния по истории 
Западной Рос сии» М. Каяло віча, 
«Кароткая гісторыя Беларусі» 
В. Ластоўскага, «Исто рия Бе ло-
руссии» М. Доўнар-За поль с кага 
ахарактарызаваць стаўленне аўта-
раў да беларускага народа. 
Работа па стварэнні табліцы «Да-
следаванні па гісторыі Бе ларусі»: 
прааналізаваць даследаванні па 
гісторыі Беларусі

дысцыпліны»;
б) падрых та-
ваць выступ-
ленне-прэзен-
тацыю па 
адной з тэм: 
«Летапісы як 
гістарычныя 
крыніцы», 
«Знакамітыя 
гісторыкі 
Беларусі» 
(В. Ластоўскі, 
У. Ігнатоўскі,
М. Доўнар-
Запольскі, 
У. Пічэта 
і інш.)
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – праводзіць аналіз змес-

ту гістарычных даку мен-
таў; перакладаць тэкс-
тавую інфармацыю ў зна-
кавую і наадварот;

 – аналізаваць гіста рыч-
ную інфармацыю, прад-
стаў леную ў розных зна-
ка вых сістэмах (тэкст,
кар та, графік, дыяграма,
таб ліца, ілю страцыя і г. д.)

Работа з паняццямі: канкрэ ты-
за ваць змест паняццяў гісто рыя, 
гістарыяграфія.
Работа з навуковым тэкстам 
«Прадмет, задачы і змест курса 
“Гісторыя Беларусі”»: вызначыць 
падыходы да вывучэння гісторыі; 
ахарактарызаваць асноўныя зада-
чы гістарычнай навукі.
Работа з навуковым тэкстам «Гі-
старыяграфія гісторыі Бела ру-
сі»: скласці табліцу па навуковых 
работах аб гісторыі Беларусі

Раздзел І. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ (9 г)
5 Практыкум. 

Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць мета-

ды вучнёўскага даследа-
вання пры вызначэнні яго
праблематыкі, мэт, збо ры
і апра цоўцы матэрыя лаў,
прад стаўленні вынікаў;

 – планаваць этапы праек-
тнай дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць ін тэр-
нэт-рэсурсы для сумес най
(індывідуальнай) работы
над праектам

Работа па вызначэнні праб ле ма-
ты кі, мэт, планаванні этапаў пра-
екта.
Прыкладныя тэмы:
«Ментальнасць беларусаў»;
«“Песня пра зубра” М. Гусоўскага 
як літаратурна-этнаграфічны по-
мнік эпохі Адраджэння»;
«Павучанні епіскапа Кірылы Ту-
раўскага як гісторыка-этна гра-
фічная крыніца»;
«Традыцыйныя гаспадарчыя за-
няткі беларусаў»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

6
7

Старажытнае на сель-
ніцтва Беларусі. 
1. Археалагічная і са-
цыяльная перыя ды-
за цыі гісторыі перша-
бытнага грамадства на
тэрыторыі Беларусі.
2. Пранікненне пер-
шых людзей на тэрыто-
рыю Беларусі: да следа-
ванні і гіпотэзы.
3. Насельніцтва Бе ла-
русі ў каменным веку.
4. З’яўленне інда еўра-
пейцаў у Еўропе і на
тэрыторыі Беларусі.
5. Насельніцтва Бе ла-
русі ў бронзавым і жа -
лезным вяках.
6. Першыя звест кі аб
ста ражытным на сель-
ніцтве

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: прысвойваль-

ная гаспадарка, родавая
абшчына, індаеўрапейцы;

 – перыядызацыю гісторыі
першабытнага грамадства;

 – заняткі старажытнага ча-
лавека ў каменным, брон-
завым і жалезным вя ках.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – характарызаваць уплыў
прыродна-кліматычных
умоў на працэсы засялен-
ня тэрыторыі Беларусі
і ста наўлення матэрыяль-
най вытворчасці ў перша-
бытным грамадстве; ролю
індаеўрапейцаў у гі сто рыі
народаў Еўропы і Бела русі;

 – вызначаць архе ала гіч-
ную і сацыяльную перы-
ядызацыі гісторыі перша-
бытнага грамадства на
тэрыторыі Беларусі; эта-
пы станаўлення і раз віцця
старажытнага грамад ства
на тэрыторыі Бе ла русі;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў прысвойваль-
ная гаспадарка, родавая абшчына, 
індаеўрапейцы.
Работа са схемай «Археалагічная 
перыядызацыя гісторыі перша-
бытнага грамадства на тэрыторыі 
Беларусі»: растлумачыць, які кры-
тэрый з’яўляецца асновай археа-
лагічнай перыядызацыі.
Работа са схемай «Перасялен не 
старажытных людзей»: ахарак-
та рызаваць працэс засялення тэ-
ры торыі Беларусі старажытнымі 
людзьмі.
Работа з тэкстам вучэбнага да-
па можніка па складанні таб лі цы: 
вылучыць агульнае і адметнае 
ў развіцці чалавечага грамадства 
на тэрыторыі Беларусі ў перыяды 
палеаліту, мезаліту і неаліту.
Работа па складанні сінквейна: 
ахарактарызаваць ролю інда еўра-
пейцаў у гісторыі Бе ла русі.
Работа па складанні табліцы 
«Этапы станаўлення і развіцця 
ста ражытнага грамадства на тэры-
торыі Беларусі». 

§ 2, пыт. 4.
Скласці
табліцу
«Археалагіч-
ная і са-
цыяльная
перыядызацыі
гісторыі пер-
шабытнага
грамадства
на тэрыторыі
Беларусі».
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 5;
б) да абагуль-
нення:
падрыхтаваць
паведамленне-
прэзентацыю
аб першабыт-
ных людзях у
краі пры дапа-
мозе кніг серыі
«Памяць» або
правесці
краязнаўчае
даследаванне
па тэме

78

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

 – вылучаць агульнае і ад-
метнае ў развіцці чалаве-
чага грамадства на тэ ры-
торыі Беларусі ў перыяды
палеаліту, мезаліту і не  а-
літу

Работа з картай: лакалізаваць на 
гістарычнай карце працэс перша-
пачатковага засялення тэрыторыі 
Беларусі.
Работа з картай «Плямёны рання-
га жалезнага веку (VII ст. да н. э. — 
V ст. н. э.)» (с. 26) і дадатковымі 
крыніцамі інфармацыі: а) вы-
значыць месца лакалізацыі пля-
мён ранняга жалезнага веку на 
тэрыторыі Беларусі; б) вы свет-
ліць, якія асаблівыя прыметы былі 
ўласцівы гэтым плямёнам.
Работа па характарыстыцы ролі 
і ўплыву прыродна-кліматычных 
фактараў на развіццё гаспадаркі 
старажытных людзей

«Ар хеалагіч-
ныя помнікі 
на тэрыторыі 
майго раёна»

8 Матэрыяльная культу-
ра першабытнага гра-
мадства на тэрыторыі 
Беларусі.
1. П р ы с в о й в а л ь н а я
і вы творчая гаспадарка.
2. Наступствы «неа-
літычнай рэвалюцыі»
на тэрыторыі Беларусі.
3. Роля металаў у жыц-
ці першабытных лю-
дзей.
4. Перадумовы ўзнік-

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: прысвойваль -

ная (спажывецкая) гаспа-
дарка, вытворчая гаспа-
дарка;

 – этапы станаўлення і раз-
віцця першабытнага гра-
мад ства на тэрыторыі Бе-
ла русі;

 – плямёны ранняга жалез-
нага веку на тэрыторыі Бе-
ларусі.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў прысвойваль-
ная (спажывецкая) гаспадарка, 
вытворчая гаспадарка. 
Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковых сувязяў паміж пачат-
кам вытворчай гаспадаркі і асе-
лым ладам жыцця. 
Работа па складанні табліцы 
«Асаблівасці гаспадаркі ў стара-
жытны перыяд»: вызначыць, якія 
з’явы паўплывалі на развіццё 
гаспадаркі ў старажытны перыяд.

§ 3-12, пыт. 4, 5.
Скласці
табліцу «Ха-
рактарыстыка
перыядаў пер-
шабытнага ладу 
на тэрыторыі
Беларусі»:
перыяд, уплыў
клімату на
жыццё людзей, 
тэрыторыя
рассялення,
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 нення маёмаснай і са-
цыяльнай няроўнасці 
ў першабытным гра-
мадстве

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – вызначаць уплыў клі-

мату на жыццё першабыт-
ных людзей; сацыяльныя
вынікі выкарыстання ме-
та лаў;

 – характарызаваць умо-
вы жыцця першабытнага
насельніцтва на тэрыторыі 
Беларусі;

 – тлумачыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
«неалітычнай рэвалюцы-
яй» і перадумовамі ўзні-
кнення маёмаснай ня роў-
насці ў першабытным гра-
мадстве;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць, абагульняць гі-
старычныя факты, звяза-
ныя з працэсамі эвалюцыі
гаспадарчай дзейнасці
і сацыяльнай структуры
першабытнага грамадства;

 – выкарыстоўваць набы-
тыя веды і ўменні для
ажыц  цяўлення пошуку гі -

Работа са схемай «Пераход да вы-
творчай гаспадаркі» (с. 28): раст-
лумачыць, якія змены ў жыцці 
чалавека адбыліся ў выніку «неа-
літычнай рэвалюцыі».
Работа па тлумачэнні пры чын-
на-выніковых сувязяў па між 
«неалітычнай рэвалюцыяй» і пе-
радумовамі ўзнікнення маёмаснай 
няроўнасці ў першабытным гра-
мадстве.
Работа па складанні схемы «Роля 
металаў у жыцці першабытных 
людзей». 
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 гаспа-
даркі

матэрыяльная 
і духоўная куль-
тура, эвалюцыя 
грамадскага 
ладу. 
Індывідуальнае 
(на выбар): 
а) правесці 
краязнаўчае 
даследаван-
не па тэме 
«Пахо джанне 
мясцовых 
тапанімічных 
назваў»; 
б) падрых-
таваць 
віртуальную 
экспазіцыю 
краязнаўчага 
музея па тэме 
ўрока
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ста рычнай інфармацыі па 
пытаннях эвалюцыі гас-
па дарчай дзейнасці і са-
цы яльнай структуры пер-
ша быт нага грамадства на 
тэрыторыі Беларусі; пад-
тры мання беражлівых 
адносін да помнікаў матэ-
рыяльнай культуры перша-
бытнага грамадства

9 Эвалюцыя сацы яльнай 
структуры перша быт-
нага грамадства на тэ-
ры торыі Беларусі. 
1. Праабшчына.
2. Родаплемянная ар га-
нізацыя першабытнага
грамадства.
3. Пераход да сусед-
скай абшчны.
4. Эвалюцыя сямейных 
адносін

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: праабшчына,

родавая абшчына, род, су-
седская абшчына;

 – этапы станаўлення і раз -
віцця сацыяльнай струк-
туры першабытнага гра-
мадства на тэрыторыі Бе-
ларусі.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – параўноўваць, сістэ-
матызаваць, абагульняць
гістарычныя факты, звяза-
ныя з працэсамі эвалюцыі
сацыяльнай структуры
першабытнага грамадства;

Работа з паняццямі: кан крэ ты-
заваць змест паняццяў пра аб-
шчына, родавая абшчына, род, су-
седская абшчына.
Работа па складанні табліцы: 
вы значыць асаблівасці родавай 
аб шчыны ў параўнанні з пра аб-
шчынай.
Работа па складанні схемы «Фор-
мы ўласнасці ў старажытных лю-
дзей»: ахарактарызаваць фор мы 
ўласнасці ў першабытным гра-
мад стве.
Работа па характарыстыцы пра -
цэсу пераходу да суседскай аб-
шчыны.
Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковых сувязяў паміж пера -

§ 3-22,
пыт. 1—6.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці
міні-даследа-
ванне «Рэшткі
старажытных
гарадзішчаў
у маім раёне»
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 – параўноўваць з вызна-
чэннем аргументаў пун-
кты гледжання па прабле-
ме эвалюцыі сацыяльнай
структуры першабытнага
грамадства;

 – рэканструяваць змест
факталагічнага матэрыялу 
па праблеме сацыяльна-
эканамічнай эвалюцыі
перша бытнага грамадства;

 – характарызаваць умовы
і лад жыцця першабыт-
нага насельніцтва на тэры-
торыі Беларусі

ходам да жывёлагадоўча-земля-
робчай гаспадаркі і эвалюцыяй 
сямейна-шлюбных адносін.
Работа па складанні ментальнай 
карты «Эвалюцыя сацыяльнай 
струк туры першабытнага гра мад-
ства на тэрыторыі Беларусі»

10
11

Рэлігійныя ўяўленні 
і духоўная культура 
старажытнага насель-
ніцтва Беларусі. 
1. Формы рэлігійных
уяўленняў у першабыт-
ным грамадстве. Ані-
мізм. Фетышызм. Татэ-
мізм. Магія.
2. Міфалогія. Культ
продкаў.
3. Дэкаратыўна-пры-
кладное мастацтва.

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: татэмізм, фе-

тышызм, анімізм, ма гія,
язычніцтва, культ прод-
каў, капішча;

 – формы рэлігійных уяў-
лен няў у першабытным
гра мадстве на тэрыторыі
Беларусі.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў татэмізм, 
фетышызм, анімізм, магія, языч-
ніцтва, культ продкаў, капішча.
Работа з вучэбным тэкстам: скла-
сці разгорнуты план параграфа, 
даць пунктам новыя назвы. 
Работа з гістарычным дакумен-
там «Міф аб нараджэнні Белбога 
і Чарнабога» (с. 38): вызначыць, 
якія рэлігійныя ўяўленні чалавека 
адлюстроўвае гэты міф.

§ 4-12, пыт. 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) вызначыць,
якія формы
рэлігійных
уяўленняў
адлюстрава-
ны ў казцы
пра Пакаці-
гарошка;
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4. Адлюстраванне га-
спадарчай дзейнасці
ў мастацтве

 – вызначаць прычыны
ўзнікнення рэлігійных
ве ра ванняў; сувязь паміж
рэ лігіяй і мастацтвам;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць, абагульняць
гі старычныя факты, звя-
заныя са з’яўленнем рэ лі-
гій ных вераванняў у ста-
ра  жытных людзей на тэ-
рыторыі Беларусі і Еў ро пы;

 – выкарыстоўваць на-
бытыя веды і ўменні для
ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
па пытаннях эвалюцыі
рэ лігійных вераванняў
пер шабытнага грамадства
на тэрыторыі Беларусі;
пад трымання беражлівых
адносін да помнікаў ду-
хоўнай культуры перша-
бытнага грамадства

Запоўніць табліцу «Першабыт-
ныя вераванні»: формы рэлігійных 
уяўленняў, характэрныя асаб-
лівасці, праяўленні ў сучасным 
жыцці.
Работа па вызначэнні прычынна-
выніковых сувязяў паміж існа-
ваннем рэлігійных вераванняў 
і ўзнікненнем мастацтва 

падрыхтаваць 
комікс паводле 
казкі

12 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку

Работа з навуковым артыкулам 
«Культ каменных сякер на Бе-
ларусі»: скласці тэзісы па змесце 
артыкула.

Паўт. § 1—4-12
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гістарычнай інфармацыі 
па пытаннях эвалюцыі га-
спадарчай дзейнасці і са-
цыяльнай структуры пер-
шабытнага грамадства на 
тэрыторыі Беларусі;

 – правядзення вучэбна-
га гістарычнага дасле да-
вання па праблеме асаб-
лівасцей сацыяльнага
і гас падарчага развіцця
пер шабытнага грамадства
на тэрыторыі Беларусі;

 – вызначэння ўласных
адносін да значнасці гіс та-
рычных падзей, звязаных
з эвалюцыяй гаспадарчай
дзейнасці і сацыяльнай
структуры перша бытнага
грамадства на тэ рыторыі
Беларусі;

 – падтрымання бераж лі-
вых адносін да помнікаў
матэрыяльнай і духоўнай
культуры першабытнага
грамадства

Работа з мастацкім тэкстам 
«Валькірыя»: вызначыць, пра якія 
гістарычныя падзеі ідзе размова 
ў тэксце.
Работа па стварэнні картасхемы 
«Старажытныя людзі на тэры то-
рыі Беларусі»
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13 Абагульненне па раз-
дзеле І «Першабыт-
нае грамадства на тэ-
рыторыі Беларусі»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: прысвойваль-

ная гаспадарка, родавая
абшчына, індаеўрапейцы,
вытворчая гаспадарка,
праабшчына, суседская
аб шчына, язычніцтва.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў і ўстанаўліваць
сувязі паміж імі;

 – характарызаваць этапы
развіцця першабытнага
грамадства на тэрыторыі
Беларусі;

 – параўноўваць гіста рыч-
ныя падзеі па прапанава-
ных ці самастойна выбра-
ных прыметах з вызначэн-
нем агульнага і адрознага;

 – раскрываць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
гістарычнымі падзеямі,
з’явамі, працэсамі

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле І.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 41—47.
Варыянт 3. Прэзентацыя края-
знаўчых даследаванняў і інды-
відуальных заданняў

Раздзел ІІ. ЭТНІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ (10 г)

14 Практыкум. 
Праект ная дзейнасць. 
Пад рыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць метады 

вучнёўскага даследавання

Работа па вызначэнні пра бле-
матыкі, мэт, планаванні этапаў 
праекта.
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пры вызначэнні яго пра-
бле матыкі, мэт, зборы і ап-
ра цоўцы матэрыялаў, прад-
стаўленні вынікаў;

 – планаваць этапы пра-
ект най дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць ін тэр-
нэт-рэсурсы для сумеснай
(індывідуальнай) работы
над праектам

Прыкладныя тэмы:
«Пісьмовыя помнікі беларускай 
мовы»;
«Сімволіка колеру ў беларускай 
вопратцы»;
«Тайны беларускай хаты»;
«Народная кухня беларусаў»;
«Балцкія і славянскія гідронімы 
ў Беларусі»

15 Засяленне славянамі 
тэрыторыі Беларусі. 
1. «Вялікае перасялен-
не народаў» і пачатак
рассялення славян.
2. Асноўныя канцэпцыі 
паходжання славян.
3. Старажытна рым с-
кія, візантыйскія, араб -
скія і стара жытна рус-
кія крыніцы аб славя-
нах

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: «вялікае пера-

сяленне народаў», славяне;
 – месца прарадзімы славян.

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – лакалізаваць на гіста-

рыч най карце працэсы за-
сялення славянамі тэры-
торыі Беларусі;

 – характарызаваць умовы
жыцця людзей;

 – вызначаць у гістарыч-
ных крыніцах звесткі аб
рассяленні славян;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў «вялікае 
перасяленне народаў», славяне.
Работа з гістарычным даку-
ментам «З трактата “Аб готах” 
епіскапа Іардана пра рассялен-
не славян»: вызначыць, пра якія 
тэрыторыі ідзе размова.
Работа з гістарычным дакумен-
там «Звесткі аб славянах з тво-
ра Гардзізі»: падрыхтаваць гіс-
тарычны партрэт славянскіх пля-
мёнаў. 
Работа з вучэбным тэкстам па 
характарыстыцы канцэпцый аб 
прарадзіме славян.

§ 5-12, пыт. 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
да аба-
гульнення:
правесці міні-
даследаванне
па адной з тэм:
«Сімволіка
колеру ў бела-
рускай вопрат-
цы», «Якія
традыцыйныя
сімвалы за-
шыфраваны
ў арнаменце
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 – выкарыстоўваць набы-
тыя веды і ўменні для пра-
вядзення вучэбнага гі ста-
рычнага даследавання па
праблеме беларускага эт-
нагенезу

Работа з картай: вызначыць 
месцы рассялення славянскіх 
пля мёнаў і сучасныя краіны, на 
тэрыторыі якіх адбывалася рас-
сяленне

на беларускім 
сцягу?»

16 Перадумовы фар мі-
ра вання беларускага 
этнасу. 
1. Этапы засялення
сла вянамі тэрыторыі
Беларусі.
2. Славяна-балцкае
ўза емадзеянне.
3. Супольнасці кры-
вічоў-палачан, дры га-
вічоў, радзімічаў.
4. Праблемы пахо-
джання беларускага
эт насу

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: славяне, усход-

нія славяне, саюз пля мё наў,
крывічы-палачане, дры га-
вічы, радзімічы;

 – месца прарадзімы сла-
вян.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – лакалізаваць на гі ста-
рычнай карце этапы за-
сялення славянамі тэ ры-
торыі Беларусі;

 – характарызаваць уза ема-
адносіны балтаў і славян; 

 – вызначаць у гіста рыч-
ных крыніцах звесткі аб
рассяленні славян;

 – выкарыстоўваць на-
бытыя веды і ўменні для
правядзення вучэбнага гі-
ста рычнага даследавання
па праблеме беларускага
этнагенезу

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў славяне, 
усходнія славяне, саюз плямёнаў, 
крывічы-палачане, дрыгавічы, ра-
дзімічы.
Работа з табліцай «Усходне-
славянскія саюзы плямёнаў на 
бе ла рускіх землях»: перавесці 
ін фар мацыю табліцы ў апісанне 
ўсходнеславянскіх аб’яднанняў 
на беларускіх землях.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Аповесці мінулых гадоў” 
аб засяленні тэрыторыі ўсходняй 
Еўропы, звычаях пля мёнаў і іх 
князях»: вызначыць пля мёны, 
якія пералічваюцца ў ле тапісе, 
і якім сучасным дзяржавам адпа-
вядаюць месцы іх рассялення.
Работа па характарыстыцы кан-
цэпцый паходжання беларускага 
этнасу

§ 5-22, пыт. 2, 4.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці міні-
дасле даванне
па адной з тэм:
«Балцкія
гідронімы
ў Беларусі»,
«Славянскія
гідронімы
ў Беларусі»
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17
18

Фарміраванне белару-
скай народнасці.
1. Сацыяльна-экана-
мічныя і грамадска-па-
лі тычныя перадумовы
фарміравання белару-
скай народнасці.
2. Складванне этнічнай 
тэрыторыі і агульнай
мовы беларускага эт-
насу.
3. Гіпотэзы паходжан-
ня назвы «Белая Русь».
4. Саманазвы бела ру-
саў.
5. Адзінства матэры-
яль най і духоўнай
куль туры беларускай
на род насці

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: этнас, народ-

насць;
 – храналагічныя рамкі

фарміравання беларускай
народнасці;

 – асноўныя прыметы і эта-
пы фарміравання белару-
скага этнасу; 

 – гіпотэзы паходжання
беларускага этнасу.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – суадносіць перыяды за-
сялення славянамі тэ ры-
торыі Беларусі і фар мі-
равання беларускай народ-
насці з апорай на хра на-
лагічную табліцу;

 – лакалізаваць на гіста-
рыч най карце працэсы
фар міравання беларускай
народнасці;

 – тлумачыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
сацыяльна-эканамічнымі
і грамадска-палітычнымі
ўмовамі развіцця белару-
скага этнасу;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў этнас, на-
роднасць.
Работа з вучэбным тэкстам: скла-
сці разгорнуты план параграфа.
Работа па складанні схемы (гек-
саў) «Прыметы народнасці».
Работа з картай: лакалізаваць 
тэ рыторыю этнічных зямель бе-
ла рускай народнасці, вызначыць 
тэрыторыі, дзе пражывалі «рус-
кія», «ліцвіны», «беларусцы».
Работа са схемай (пыт. 1, с. 61): 
ахарактарызаваць працэс фар-
міравання беларускай на род насці.
Работа па складанні ментальнай 
карты або схемы «Асаблівасці на-
роднай культуры» (пыт. 4, с. 61)

§ 6, пыт. 2, 5, 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) да абагуль-
нення:
правесці міні-
дасле даванне
па адной з тэм:
«Пісьмовыя
помнікі
старабела-
рускай мовы»,
«Тапаніміка
роднага краю»,
«Асноўныя
гіпотэзы
паходжання
назвы “Белая
Русь”»;
«Матэрыяль-
ная культура
і традыцыйныя
заняткі
жыхароў
майго раёна
ў мінулым
і цяпер»

88

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

 – параўноўваць па прапа-
наваных прыметах этапы
фарміравання беларускага 
этнасу;

 – выкарыстоўваць на-
бытыя веды і ўменні для
ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
па пытанні фарміравання
беларускага этнасу

19 Побыт насельніцтва 
Беларусі  ў  XІV—
XVІ стст. 
1. Умовы жыцця на-
сельніцтва Беларусі.
2. Жыллё і ўмовы пра-
жывання. Адзенне.
3. Харчаванне.
4. Вольны час

1 Вучні павінны ведаць:
 – умовы жыцця на сель-

ніцтва Беларусі ў XІV—
XVІ стст.;

 – асаблівасці побытавага
жыцця насельніцтва Бе-
ларусі ў XІV—XVІ стст.
Вучні павінны ўмець:

 – характарызаваць умо-
вы жыцця насельніцтва
Беларусі ў XІV—XVІ стст.;

 – вызначаць асаблівасці
по бытавага жыцця на се-
льніцтва Беларусі ў XІV—
XVІ стст.;

 – вызначаць характэрныя
аса блівасці, уласцівыя на-
роднаму касцюму мясцо -

Работа з вучэбным тэкстам: вы-
значыць адрозненні ў занятках 
мяшчан і сялян.
Работа па складанні схемы «Вя-
лікая сялянская сям’я»: вызна-
чыць фактары, якімі было абу-
моўлена існаванне вялікіх ся лян-
скіх сем’яў.
Работа па апісанні ха рактару бе-
ларуса ў форме сін квейна.
Работа па складанні тэзісаў да 
параграфа

§ 6-12, пыт. 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці
краязнаўчае
даследаванне
«Версіі
паходжання
назвы “Белая
Русь” у маім
краі»
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васці вучняў, з дапамогай 
дадатковых крыніц інфар-
мацыі

20 Этнічныя меншасці на 
беларускіх землях. 
1. Татарскае на сель-
ніцтва.
2. Яўрэйскія абшчыны.
3. Іншыя народы на
тэрыторыі Беларусі

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: поліэтнічная

дзяр жава, этнічныя мен-
шасці;

 – працэс фарміравання
этнічных меншасцей у Бе-
ларусі.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – характарызаваць умо вы
і лад жыцця на сель ніцтва
Беларусі;

 – апісваць жыллё і ўмо вы
пражывання на сель ніцтва
Беларусі;

 – вызначаць асаблівасці
адзення насельніцтва Бе-
ла русі;

 – вызначаць заняткі на-
сель ніцтва Беларусі

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў поліэтнічная 
дзяржава, этнічныя меншасці.
Работа з фотаздымкам «Сінагога 
ў Слоніме»: вызначыць стыль, 
у якім пабудавана сінагога.
Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковых сувязяў паміж дзяр-
жаўнай палітыкай і фар мі ра-
ваннем ВКЛ як поліэтнічнай 
дзяр жавы.
Работа па складанні параў наль-
най табліцы «Этнічныя мен шасці 
ў ВКЛ».
Работа са статыстычнымі данымі: 
пра аналізаваць сацыяльна-эка на-
мічную і грамадска-гістарычную 
з’явы, пра якія сведчаць паказчыкі 
колькаснага складу этнічных мен-
шасцей на тэрыторыі Беларусі.
Работа з вучэбным тэкстам: скла-
сці кругавую дыяграму гада вых 
народных свят у XIV—XVI стст. 
і ў сучаснасці; вызначыць пада-
бенствы і адрозненні ка лен дароў

§ 6-22,
пыт. 1–5.
Падрых-
таваць эсэ
«Роля яўрэяў
у эканамічным
і культур-
ным жыцці
Беларусі».
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці
краязнаўчае
даследаванне
па адной з тэм:
«Асаблівасці
адзення
(харчавання,
жылля) у маёй
мясцовасці»,
«Беларуская
кухня»
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21 Практыкум.
Праектная дзейнасць.
Урок абароны вуч нёў-
скіх праектаў

1 Вучні павінны ўмець:
 – абгрунтоўваць уласнае

меркаванне;
 – афармляць сваё рашэн-

не ў выглядзе праекта;
 – рыхтаваць прэзентацыі

паведамленняў, анатацый,
рэзюме, рэцэнзій, рэ фе ра-
таў, гістарычных са чы нен-
няў (эсэ); пра ектаў аб гі-
ста рычных працэсах (па-
дзеях) і асобах;

 – ацэньваць якасць рэ алі-
зацыі праекта

Абарона вучнёўскіх праектаў

22 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу
па пытаннях балта-славян-
скай асіміляцыі, фар мі ра-
вання беларускага этнасу;

 – правядзення вучэбнага
гістарычнага даследаван-
ня па праблемах славяна-
балц кага ўзаемадзеяння
і беларускага этнагенезу

Работа з дакументамі «З “Гоцкай 
вайны” Пракопія Кесарыйскага», 
«Са “Стратэгікона” Маўрыкія”»: 
а) уда кладніць час і месца ства-
рэння дакумента; б) апісаць гі ста-
рычную сітуацыю, у якой ства раў-
ся дакумент.
Работа з навуковым артыкулам 
«Балты на тэрыторыі Беларусі»: 
скласці агульную характарыстыку 
балцкіх плямёнаў; вызначыць, пра 
якія ўзаемадзеянні славян і бал таў 
ідзе размова ў артыкуле; падрыхта-
ваць тэзісны план адказу на тэму 
«Балты на тэрыторыі Бе ларусі».
Работа па стварэнні картасхемы

Паўтарыць 
§ 5—6-22
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23 Абагульненне па раз-
дзеле ІІ «Этнічныя 
працэсы на беларускіх 
землях»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: славяне, балты,

усходнія славяне, крывічы-
палачане, дрыгавічы, ра-
дзімічы, этнас, народ-
насць, поліэтнічная дзяр-
жава, этнічныя меншасці.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў і ўстанаўліваць
сувязі паміж імі;

 – характарызаваць эта пы
этнічнай гісторыі бе ла-
русаў;

 – параўноўваць гі ста-
рычныя падзеі па пра-
панаваных ці самастой-
на вы браных прыметах
з вызначэннем агульнага
і адрознага;

 – раскрываць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
гістарычнымі падзеямі,
з’явамі, працэсамі

Работа з ментальнай картай 
«Этнічныя працэсы на тэрыторыі 
Беларусі» (с. 50—51): вызначыць 
і растлумачыць, якія фактары 
ўтварэння беларускай народнасці 
з’яўляліся найбольш важнымі для 
этнічнай кансалідацыі. 
Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІІ.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 62—
67.
Варыянт 3. Прэзентацыя міні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў

Раздзел ІІІ. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ (20 г)

24 Практыкум.
Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць метады 

вучнёўскага даследавання

Работа па вызначэнні праб ле ма-
тыкі, мэт, планаванні этапаў пра-
екта.
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пры вызначэнні яго пра-
блематыкі, мэт, зборы і ап-
ра цоўцы матэрыялаў, прад-
стаў ленні вынікаў; 

 – планаваць этапы праек-
тнай дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць інтэр-
нэт-рэсурсы для сумеснай
(індывідуальнай) работы
над праектам

Прыкладныя тэмы:
«Полацкае княства — першае 
дзяр жаў нае ўтварэнне на тэры-
торыі Беларусі»;
«Усяслаў Чарадзей як былінны ге-
рой і гістарычны дзеяч»;
«Роля асобы ў дзяржава ўтва раль-
ных працэсах»;
«Міндоўг, Войшалк, Трайнята, 
Трайдзень, Віцень — лідары ВКЛ»;
«Гедзімін — заснавальнік дына-
стыі»;
«Дзяржава ад мора да мора»;
«Жанчыны ў гісторыі ХІІІ—
ХVІІІ стст.»;
«Помнік гістарычнай асобе» (на 
выбар) з абгрунтаваннем выба-
ру менавіта гэтай асобы, месца 
ўста лявання помніка, вынікаў 
адкрыцця помніка і г. д.

25
26

Першыя дзяржаўныя 
ўтварэнні на тэрыторыі 
Беларусі. 
1. Асаблівасці фар мі-
равання дзяржаў ва
ўсходніх славян. Кі еў-
ская Русь.
2. Перадумовы ўтва-
рэння дзяр жаў насці на
тэрыторыі Беларусі.

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: зям ля-княства,

Кіеўская Русь.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – суадносіць асноўныя
перыяды фарміравання
гістарычных форм дзяр-
жаўнасці ў Высокім сярэд-

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў зямля-кня-
ства, Кіеўская Русь.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні схемы (гексаў) «Дзяр-
жаваўтваральныя працэсы ва Ус-
ходняй Еўропе. Кіеўская Русь».
Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковай сувязі паміж склад-
ваннем племянных княжанняў ва

§ 7, пыт. 3, 4, 6. 
Характары-
заваць
дзейнасць
Усяслава
Чарадзея.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) пыт. 8;
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3. Полацкае княства —
першая гістарычная
форма дзяржаўнасці на
тэ рыторыі Беларусі.
4. Тураўскае княства

нявеччы з апорай на хра-
налагічныя табліцы;

 – лакалізаваць працэ-
сы фарміравання гі ста-
рычных форм дзяр жаў на-
сці на тэ ры то рыі Бе ларусі
ў Высокім сярэд ня веччы
з апорай на гі ста рычную
карту і атлас;

 – характарызаваць ста но-
вішча беларускіх зямель
ва ўмовах ста наў лен ня гі-
старычных форм ус ход не-
славянскай дзяр жаў нас-
ці на тэ ры торыі Бе ларусі;

 – тлумачыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
гістарычнымі падзеямі,
якія адлюстроўваюць пра-
цэсы станаўлення, раз віцця 
дзяржаўнасці на тэ рыторыі 
Беларусі;

 – вызначаць прычыны
з’яўлення дзяржавы ва
ўсходніх славян;

 – раскрываць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
гі ста рычнымі падзеямі;

ўсходнеславянскага насельніцтва 
на тэрыторыі Беларусі і зараджэн-
нем дзяржаўнасці.
Работа з гістарычнай картай 
«Дзяржаўнасць на беларускіх зем-
лях у ХІ ст.» (с. 75): а) дака заць, 
што крывічы-палачане і дры га-
вічы падпарадкоўвалі тэ ры торыі 
ўздоўж суднаходных рэк; б) вы-
значыць тэрыторыі, якія адышлі 
да Полацкага княства ў 1021 г.
Работа з ілюстрацыямі «Помнік 
Рагнедзе і Ізяславу ў Заслаўі» 
(с. 77), «Помнік Усяславу Бра чы-
славічу ў Полацку» (с. 78): гл. па-
мятку на с. 255.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні біяграфіі Усяслава Ча-
радзея (с. 79).
Работа па сінхранізацыі гіста-
рычнай падзеі з грамадска-гіста-
рычным працэсам: вызначэнне 
грамадска-гістарычнага працэсу, 
пра які сведчыла княжанне полац-
кага князя Усяслава Брачыславіча.
Работа са схемай «Дзяржаўнасць 
на беларускіх землях у Х—ХІІІ 
стст.» (с. 82): вызначыць доказы

в) правесці 
міні-дасле-
даванне 
па адной 
з тэм: «Роля 
Брачыслава 
Ізяславіча 
і Усяслава 
Брачыславіча 
ў ажыц-
цяўленні 
ўнутранай 
і знешняй 
палітыкі»,
«Чаму князя 
Святаполка 
празвалі 
Акаянным?»
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 – вызна чаць месца зна-
ходжан не пэўных гі ста-
рыч ных аб’ек таў на гі ста-
рыч най карце

існавання двух розных шляхоў 
станаўлення дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Беларусі.
Работа з вучэбным тэкстам: 
а) па дабраць высновы, якія пац-
вярджаюць, што ў Х ст. на бе ла-
рускіх землях утварылася дзяр-
жава; б) вызначыць агульныя 
рысы дзяржаваўтваральных пра-
цэсаў з краінамі Еўропы

27
28

Княствы на тэрыторыі 
Беларусі ў перыяд раз-
дробленасці. 
1. Прычыны і пачатак
раздробленасці.
2. Удзельныя княствы
Полацкай зямлі.
3. Тураўская зямля ў пе -
рыяд раз дроб ле насці.
4. Княствы Паня мон ня,
Пабужжа і Па сожжа

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: раз дробленасць,

княства-зям ля, княства-
воласць, По лацкае княства
(Полац кая зямля);
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць прычыны
раздробленасці;

 – параўноўваць прычыны
і наступствы палітычнай
раздробленасці ў Заход-
няй Еўропе і ва ўсходніх
славян;

 – характарызаваць ста-
новішча беларускіх зямель 
ва ўмовах раздробленасці;

 – рыхтаваць і прэ зен та-  

Работа з паняццямі: кан крэ ты-
заваць змест паняццяў раз дроб-
ленасць, княства-зямля, княс-
тва-воласць, Полацкае кня ства 
(По лацкая зямля).
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні тэзіснага плана па ра-
графа (гл. памятку).
Работа са схемай «Раз дроб ле насць 
на беларускіх землях» (с. 83): вы-
значыць прычыны і наступствы 
раздробленасці на беларускіх 
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
Менскім

95

Працяг

1 2 3 4 5 6

ваць паведамленні аб 
дзяр жаўных (грамадс-
ка-па лі тычных) асобах 
з ацэн кай вынікаў іх дзей-
нас ці

Работа па складанні схемы 
(гексаў) «Полацкае і Тураўскае 
княствы»: 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 
беларускіх зямель з апорай на 
карту

29
30

Утварэнне Вялікага 
Княства Літоўскага, 
Рускага і Жамойцкага. 
1. Праблема летапіснай
Літвы.
2. Утварэнне ВКЛ як
по ліэтнічнай дзяржавы. 
3. Асноўныя канцэпцыі
ўтварэння Вялікага
Княства Літоўскага.
4. Дзейнасць першых
вялікіх князёў па
фарміраванні тэрыта-
рыяльнай асновы ВКЛ

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Вя лікае Кня-

ства Лі тоў скае, Літва, Но-
вагародскае кня ства.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – суадносіць асноўныя
перыяды фарміравання
гі старычных форм дзяр-
жаўнасці з апорай на хра-
налагічныя табліцы;

 – лакалізаваць працэ-
сы фарміравання гіста-
рычных форм дзяр жаў-
на сці на тэрыторыі Бела -

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў Вялікае 
Княства Літоўскае, Літва, Нова-
гародскае княства.
Работа з вучэбным тэкстам 
(с. 87—90): вызначыць, якую ка-
рысць для станаўлення бела рус-
кай дзяржаўнасці прынёс Міндоўг.
Работа са схемай «ВКЛ у пер-
шай палове ХIII — другой палове 
XIV ст.» (с. 89): растлума чыць 
прычыны ўтварэння ВКЛ і эка-
наміч ныя перадумовы ўзвышэння 
Новагародка; ахарактарызаваць 
знешнюю палітыку першых вя лі-
кіх князёў літоўскіх.

§ 9, пыт. 2–5.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) правесці 
міні-дасле-
да ванне па 
вы значэнні 
гісторыі з’яў-
лення назвы 
герба ВКЛ
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русі з апорай на гі ста рыч-
ную карту і атлас;

 – характарызаваць ста но-
вішча беларускіх зямель
падчас утварэння Вялікага 
Княства Літоўскага;

 – тлумачыць прычынна-
вы ніковыя сувязі паміж
гі ста рычнымі падзеямі,
якія адлюстроўваюць пра-
цэсы станаўлення, раз-
віцця дзяржаўнасці на тэ-
ры торыі Беларусі;

 – характарызаваць пры-
чыны ўзвышэння Нова-
гародскага княства, ролю
першых князёў ВКЛ у гі-
сторыі;

 – вызначаць прычыны
ўтварэння Вялікага Кня-
ства Літоўскага;

 – вызначаць пазіцыі на-
вукоў цаў па праблеме
зна ходжання лета піс най
Літвы;

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб дзяр-
жаўных (грамадска-па лі-
тычных) асобах з ацэн кай
вынікаў іх дзей насці

Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковай сувязі паміж узвышэн-
нем Новагародка і ўтварэннем 
Вялікага Княства Літоўскага.
Работа са схемай «Канцэпцыі 
ўтварэння ВКЛ» (с. 90): растлума-
чыць назвы і сутнасць канцэпцый 
утварэння ВКЛ.
Работа па запаўненні табліцы 
(пыт. 6, с. 93): ахарактарызаваць 
княжанне Міндоўга, Войшалка, 
Трайдзеня, Віценя.
Работа з гістарычнай картай: 
а) лакалізаваць змены меж дзяр-
жавы ВКЛ падчас кіравання 
пер шых вялікіх князёў літоўскіх 
(вынікі прадставіць у форме таб-
ліцы); б) ахарактарызаваць ста-
новішча беларускіх зямель з апо-
рай на карту

97

Працяг

1 2 3 4 5 6

31
32

Становішча беларускіх 
зямель у складзе ВКЛ 
у XIV — сярэдзіне 
XVІ ст. 
1. Уключэнне бела рус-
кіх зямель у склад Вя-
лікага Княства Літоў-
скага.
2. Усходнеславянскія
землі як аснова полі-
этнічнай дзяржавы
ВКЛ.
3. Крэўская унія і яе
на ступствы.
4. Палітыка Вітаўта.
5. Грамадзянская вай-
на 1432—1439 гг. і яе
вынікі.
6. Асаблівасці ўнутры-
палітычнага развіцця
і знешнепалітычнага
ста новішча ВКЛ у XV — 
першай палове XVI ст.

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Вя лікае Кня-

ства Лі тоў скае, Літва, Но-
вагародскае княства;

 – шляхі ўваходжання бе-
ларускіх зямель у склад
ВКЛ;

 – вынікі дзейнасці дзяр-
жаўных асоб.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – характарызаваць адно-
сіны ВКЛ з Тэў тон скім
ордэ нам;

 – даваць ацэнку дзейнасці
князёў Гедзіміна, Альгер-
да, Ягайлы, Вітаўта;

 – вызначаць прычыны
зблі жэння ВКЛ і Поль-
шчы;

 – вызначаць прычыны,
умовы, вынікі і значэнне
Крэўскай уніі, Грамадзян-
скай вайны 1432—1439 гг.;

 – характарызаваць адмі-
ністрацыйна-тэры тары-
яльны, дзяржаўны і палі-
тычны лад ВКЛ;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў Вялікае 
Княства Літоўскае, Літва, Нова-
гародскае 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 
Гедзімінам.
Работа са статыстычнымі да-
ны мі: прааналізаваць гра мад с-
ка-гістарычную з’яву, аб якой 
свед чылі тэрытарыяльныя змены 
ў Вялікім Княстве Літоўскім у час 
кня жання Гедзі міна.
Работа з ілюстрацыямі «Помнік 
Альгерду ў Віцебску» (с. 96), 
«Помнік Ягайлу ў Цэнтральным 
парку» (с. 98): гл. памятку на 
с. 255.
Работа з гістарычным даку-
ментам «“Хроніка Быхаўца” пра 
вялікага князя Гедзіміна і яго 
сыноў» (с. 94): ахарактарызаваць 
унутраную і знешнюю палітыку 
князя Гедзіміна.

§ 10.
Падрыхтаваць
гістарычнае
сачыненне па
рэпрадукцыі
карціны
Я. Матэйкі
«Бітва пад
Грунвальдам».
Індывідуальнае
(на выбар) да
абагульнення:
скласці
інтэрактыўную
карту
«Помнікі
князям ВКЛ
у свеце»
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 – ацэньваць гістарычнае
зна чэнне дзейнасці Ві таў-
та па захаванні дзяр жаў-
най самастойнасці ВКЛ

Работа з гістарычным дакумен-
там «З Акта Ягайлы і яго братоў 
аб саюзе Літвы з Польшчай 
(Крэва, 14 жніўня 1385 г.)» 
(с. 99) — па пытаннях (с. 99) 
або: а) удакладніць звесткі пра 
гістарычных асоб, якія згадваюцца 
ў дакуменце, і час яго стварэння; 
б) апісаць гістарычную сітуацыю, 
у якой ствараўся дакумент; в) аха-
рактарызаваць умовы заключэння 
саюзу Літвы з Польшчай і яго на-
ступствы; г) вызначыць пазіцыю 
Ягайлы, прадстаўленую ў дадзе-
ным дакуменце.
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 яго 
стварэння; б) апісаць гістарычную 
сітуацыю, у якой ства раўся даку-
мент; в) ахарактарыза ваць вы нікі 
паходаў Вітаўта; г) вы зна чыць 
пазіцыю Вітаўта, прад стаўленую 
ў дадзеным дакуменце.
Работа па характарыстыцы дзей-
насці гістарычных асоб: склас-
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ці гістарычныя партрэты князёў 
Ге дзіміна, Вітаўта, Альгерда 
ў фор ме сінквейна.
Работа ў групах па складанні 
ментальнай карты: а) «Крэўская 
унія»: вызначыць станоўчыя 
і адмоўныя наступствы Крэўскай 
уніі для развіцця ВКЛ; б) «Гра-
мадзянская вайна 1432—1439 гг.»: 
вызначыць прычыны, ход, наступ-
ствы.
Самастойная работа па складанні 
схемы «Напрамкі дзейнасці Ві-
таўта».
Работа з гістарычнай картай: 
а) вызначыць асноўныя напрамкі 
знешняй па літыкі ВКЛ у XIV—
XV стст.; б) лакалізаваць месца 
асноўнай бітвы Вялікай вайны

33 Знешняя палітыка 
ВКЛ у XV — першай 
па лове XVІ ст.
1. Ліквідацыя крыжац-
кай пагрозы.
2. Уніі з Польшчай.
3. Уз а е м а а д н о с і н ы
з Крым скім ханствам.
4. Памежныя вой ны
з Маскоўскай дзяржа-
вай

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцце грамадзянская

вайна.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняцця;

 – апісваць асноўныя па-
дзеі ў супрацьстаянні бе-
ла рускіх зямель знеш нім
заваёўнікам;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняцця грамадзянская 
вайна.
Работа па стварэнні схемы «Уза-
емаадносіны ВКЛ з Тэў тон скім 
ордэнам»: вызначыць пры чыны 
барацьбы ВКЛ з Тэў тон скім ор-
дэнам.
Работа з гістарычнай карцінай 
«Уладзіслаў Ягайла і Вітаўт мо-

§10-12, пыт. 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
паведамлен-
не-прэзента-
цыю «Сталіца
Тэўтонскага
ордэна. Маль-
баркскі замак»
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 – характарызаваць знеш-
нюю палітыку ВКЛ
у XV — першай палове
XVI ст.;

 – апісваць узаема адно-
сіны паміж ВКЛ і ўсход-
нерускімі кня ствамі і За-
латой Ардой;

 – характарызаваць адно-
сіны ВКЛ з Поль шчай;

 – вызначаць прычыны
і характар барацьбы з Ма-
скоўскім княствам

ляцца перад бітвай»: апісаць сі-
туацыю, якая адлюстравана на 
карціне; скласці дыялог паміж 
дзеючымі асобамі карціны.
Работа па складанні па ве дам-
лення па ментальнай карце «Грун-
вальдская бітва 15 ліпеня 1410 г.».
Работа па складанні табліцы «Уніі 
з Польшчай».
Работа па складанні табліцы «Па-
межныя войны»: вызначыць пры-
чыны і вынікі войнаў

34 Дзяржаўная ўлада 
і мясцовае кіраванне 
ў ВКЛ у другой палове 
XІV — першай палове 
XVІ ст. 
1. Змены ў дзяр жаў-
ным кіраванні і пера-
ход да саслоўна-прад-
стаў нічай манархіі.
2. Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел. 
3. Судовая сістэма і за-
ка надаўства

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: «Ягелонская

ідэя», «праднейшая ла-
віца», вальны сойм, вая-
водства, павет;

 – вынікі дзейнасці дзяр-
жаўных асоб.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць мерапрыем-
ствы па цэнтралізацыі
кра іны ў ХІV — пачатку
ХV ст.;

 – характарызаваць палі-
тыку «Ягелонская ідэя»;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў «Ягелонская 
ідэя», «праднейшая лавіца», валь-
ны сойм, ваяводства, павет.
Работа з вучэбным тэкстам па скла-
данні ментальнай карты «Зме ны 
ў дзяржаўным кіра ванні і пераход да 
саслоўна-прад стаў нічай манархіі».
Работа са схемай «Ад мі ні стра-
цыйна-тэрытарыяльныя змены 
ў ВКЛ» (с. 105): ахарактарыза-
ваць змены ў адміністрацыйна-
тэрытарыяльным падзеле ВКЛ.
Работа па стварэнні стужкі часу 
«Асноўныя падзеі жыцця князя

§ 11, пыт. 2—4,
6.
Індывідуальнае
(на выбар):
скласці інфа-
графіку,
якая б ад лю-
строў вала
дзей насць
князёў: Казімі-
ра Ягайлавіча,
Аляксандра
Казіміравіча,
Жыгімонта І
Старога,
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змены ў дзяржаўным кі-
раванні;

 – тлумачыць змены ў ад-
міністрацыйна-тэры та ры-
яльным падзеле ВКЛ;

 – вызначаць функцыі
органаў улады, характар
судовых органаў ВКЛ;

 – характарызаваць дзей-
насць і складаць гі ста-
рычныя партрэты дзеячаў: 
Казіміра Ягай лавіча,
Аляксандра Ка зі міравіча,
Жыгімонта І Ста рога,
Жыгімонта ІІ Аўгуста;

 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гіста-
рыч ных дакументаў па
праб леме станаўлення
і развіцця дзяржаўнасці
на тэрыторыі Беларусі

Жыгімонта І Старога»: скласці ка-
роткую характарыстыку кожнай 
з гэтых падзей

Жыгімонта ІІ 
Аўгуста

35
36

Утварэнне Рэчы Па-
спа літай. 
1. Перадумовы і пры-
чыны аб’яднання Вялі-
кага Княства Лі тоўскага 
і Польскага каралеўства. 
2. Люблінская унія.
3. Дзяржаўны лад і ор-
ганы кіравання Рэчы

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Рэч Пас па-

літая Абодвух Народаў,
інкарпарацыя, «ліберум
вета» ,  канфедэрацыя ,
Пакта канвента, Генры-
хавыя артыкулы;

 – вынікі дзейнасці дзяр-
жаўных асоб;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў Рэч Па-
с па літая Абодвух Народаў, ін-
карпарацыя, «ліберум вета», 
канфедэрацыя, Пакта канвента, 
Генрыхавыя артыкулы.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні схемы (гексаў): вы-
значыць перадумовы і прычыны 

§ 12, пыт. 1, 
3, 6.
Стварыць
параўнальную
табліцу «Уніі
ВКЛ з Поль-
скім каралеў-
ствам»
(дата, месца,
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Паспалітай. 
4. Адстойванне дзяр-
жаўнай сама стой насці
ВКЛ у складзе Рэчы
Па спалітай

 – вынікі аб’яднання Вя-
лікага Княства Літоўскага
і Польскага каралеўства.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць фактары,
якія садзейнічалі заклю-
чэнню дзяржаўнай уніі
ВКЛ з Польшчай;

 – тлумачыць узаема су-
вязь паміж прыняццем
ак та Люблінскай уніі
і пад рыхтоўкай Статута
ВКЛ 1588 г.;

 – характарызаваць ста-
новішча беларускіх зя-
мель ва ўмовах утварэння
Рэчы Паспалітай;

 – характарызаваць дзяр-
жаўных дзеячаў ВКЛ
і Польшчы;

 – праводзіць аналіз змес-
ту разнастайных гі старыч-
ных дакументаў па праб -
леме станаўлення і раз-
віцця дзяржаўнасці на
тэрыторыі Беларусі

аб’яд нання Вялікага Княства Лі-
тоўскага і Польскага каралеўства.
Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковай сувязі паміж вынікамі 
заключэння Люблінскай уніі і ба-
рацьбой за захаванне сама стой на-
сці Вялікага Княства Літоў скага.
Работа па стварэнні сінквейна: 
ахарактарызаваць дзяржаўны лад 
Рэчы Паспалітай.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З тэксту Люблінскай уніі 
1569 г.» (с. 116): а) удакладніць час 
стварэння дакумента; б) апісаць 
гістарычную сітуацыю, у якой 
ствараўся дакумент; в) ахарак-
тарызаваць умовы Люблінскай 
уніі і яе наступствы; г) вызна-
чыць пазіцыю ВКЛ адносна ўмоў 
уніі; д) вызначыць, ці захоўвала 
дзяржаўную самастойнасць ВКЛ 
у складзе Рэчы Паспалітай.
Работа па характарыстыцы па-
зіцыі польскага і веліка кня жац-
кага бакоў пры стварэнні Рэчы 
Па спалітай (параўнанне ўмоў 
стварэння Рэчы Паспалітай 
пры падпісанні Люблінскай уніі 
1569 г.).

прычыны пад-
пісання, вынікі 
уніі).
Індывідуальнае 
(на выбар) да 
абагульнення:
падрыхтаваць 
комікс пра 
аднаго з ула-
дароў Пола-
цкага княства 
ці Вялікага 
Княства Лі-
тоўскага або 
пра любую 
значную (на 
погляд вучня) 
падзею з гісто-
рыі Беларусі
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Работа па тлумачэнні прычынна-
выніковай сувязі паміж прыняц-
цем акта Люблінскай уніі і пад-
рыхтоўкай Статута ВКЛ 1588 г.
Работа па параўнанні партрэтаў 
Жыгімонта ІІ Аўгуста: вызначыць, 
чым адрозніваюцца ўяўленні аб 
Жыгімонце ў аўтараў партрэтаў; 
выказаць меркаванне, чаму нават 
у ХІХ ст. мастак абраў аб’ектам 
жывапісу менавіта гэтага манарха

37 Знешнепалітычнае ста-
новішча Рэчы Паспа-
лі тай у другой пало ве 
XVI — першай пало ве 
XVII ст. 
1. Завяршэнне Лі вон-
скай вайны.
2. Інтэрвенцыя ў Расію.
Смаленская вайна.
3. Войны са Швецыяй.
4. Пачатак супрацьста-
яння з Асманскай імпе-
рыяй

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Альтмаркскае

перамір’е, Ілжэдзмітрыі,
Дэвулінскае перамір’е, Па-
лянаўскае перамір’е, Ям-
Запольскае перамір’е.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць прычыны,
вынікі і значэнне Лівон-
скай вайны;

 – характарызаваць знеш-
не палітычныя погляды
ка ралёў дынастыі Ваза;

 – вызначаць асноўныя на-
прамкі знешняй палітыкі

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў Альтмарк-
скае перамір’е, Ілжэдзмітрыі, 
Дэвулінскае перамір’е, Па ля наў-
скае перамір’е, Ям-Запольскае пе-
ра мір’е.
Работа па стварэнні ментальнай 
карты «Прычыны, вынікі і значэн-
не Лівонскай вайны».
Работа па стварэнні схемы (гек-
саў) «Знешняя палітыка Рэчы Па-
спалітай у першай палове XVII ст.».
Работа з гістарычнай картай: вы-
значыць асноўныя напрамкі знеш-
няй палітыкі Рэчы Паспалітай 
у другой палове XVI — першай 
палове XVII ст.; тэрытарыяльныя

§ 12-12, пыт. 10.
Індывідуальнае
(на выбар):
скласці
інфаграфіку
«Знешне па-
лі тычнае ста-
новішча Рэчы 
Паспалітай 
у другой
палове XVI —
першай палове
XVII ст.»
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Рэчы Паспалітай і Расіі 
ў другой палове XVI — 
першай палове XVII ст.;

 – характарызаваць уза-
ема адносіны паміж Рэччу
Паспалітай і Асманскай
імперыяй

змены Рэчы Паспалітай у першай 
палове ХVII ст.

38 Знешнепалітычнае 
ста новішча Рэчы Па-
спа літай у другой па-
лове XVIІ — першай 
па лове XVIIІ ст.
1. Уплыў казацка-ся-
лянскай вайны на Бе-
ларусь.
2. Вайна з Расіяй 1654—
1667 гг.
3. « П а т о п »  1 6 5 5 —
1660 гг. 
4. Ліквідацыя турэцкай 
пагрозы.
5. Паўночная вай на і яе
наступствы

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Андро саўскае

пе ра мір’е, Аліўскі мір.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць прычыны,
вынікі і значэнне казац-
ка-сялянскай вайны;

 – характарызаваць знеш-
не палітычныя амбіцыі ка-
ралёў дынастыі Ваза;

 – вызначаць асноўныя на-
прамкі знешняй палітыкі
ВКЛ, Рэчы Паспалітай
і Швецыі ў другой пало-
ве XVIІ — першай палове
XVIIІ ст.;

 – характарызаваць уза-
ема адносіны паміж Рэччу
Паспалітай і Расіяй

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў Андро-
саўскае пе ра мір’е, Аліўскі мір.
Работа з гістарычнай картай: ха-
рактарыстыка знешнепалітычнага 
становішча ВКЛ, а затым і Рэчы 
Паспалітай у паўднёвым кірунку.
Работа з вучэбным тэкстам: вы-
значыць, якія прычыны вымусілі 
караля Яна ІІ Казіміра Вазу ад-
мовіцца ад трона.
Работа з гістарычнай картай: 
апісаць казацка-сялянскую вайну 
і войны з Расіяй і Швецыяй.
Стварыць схему «Вынікі і на-
ступствы Паўночнай вайны для 
беларускіх зямель»

§ 12-22, пыт. 3,
5, 9—11.
Індывідуальнае
(на выбар): 
падрыхтаваць
інтэрактыўны
плакат
«Знешне-
палітычнае
становішча
Рэчы Па спа-
літай у другой
палове XVIІ — 
першай палове 
XVIIІ ст.»
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39
40

Уключэнне беларускіх 
зямель у склад Ра сій-
скай імперыі. 
1. Перадумовы заняпа-
ду Рэчы Паспалітай.
2. Умяшальніцтва за-
меж ных дзяржаў ва
ўну траныя справы Рэ-
чы Паспалітай.
3. Спробы палітычнага
рэфармавання Рэчы
Па спалітай.
4. Падзелы Рэчы Па-
спа літай. Паўстанне
1794 г.

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: «за латыя шля-

хецкія воль нас  ці», «по-
ль скі народ шля хецкі»;

 – вынікі дзейнасці дзяр-
жаўных асоб;

 – вынікі палітычнага рэ-
фар мавання Рэчы Па спа-
літай.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць фактары,
якія садзейнічалі заняпа-
ду Рэчы Паспалітай;

 – вызначаць асаблівасці
грамадска-палітычнага ста-
новішча беларускіх зямель 
у скла дзе Расійскай ім перыі;

 – характарызаваць ста но-
вішча беларускіх зямель
ва ўмовах утварэння Рэчы
Паспалітай;

 – характарызаваць дзяр-
жаў ных дзеячаў ВКЛ
і Поль шчы;

 – праводзіць аналіз зместу 
разнастайных гіста рыч-
ных дакументаў па праб-

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў «залатыя 
шляхецкія вольнасці», «польскі на-
род шляхецкі».
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні схемы (гексаў): вызна-
чыць перадумовы заняпаду Рэчы 
Паспалітай.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзіснага плана «Умя-
шальніцтва замежных дзяр жаў ва 
ўну траныя справы Рэчы Па спа-
літай».
Работа па характарыстыцы дзяр-
жаўных дзеячаў ВКЛ і Поль шчы 
(Станіслава Ляшчынскага, Міхала 
Казіміра Агінскага, Тадэвуша Ка-
сцюшкі) у форме сінквейна.
Работа з гістарычным дакумен-
там «З Канстытуцыі 3 мая 1791 г.» 
(с. 123): вызначыць, чаму Кацяры-
на ІІ назвала Канстытуцыю 1791 г. 
«увасабленнем якабінскіх правіл»

§ 13, пыт. 4.
Індывідуальнае
(на выбар): да
абагульнення:
правесці мі-
ні-даследава-
нне па адной
з тэм: «Чаму
Якуба Ясі-
нскага лічаць
яка бінцам?»,
«Тадэвуш Ка-
сцюшка — ге-
рой Польшчы,
Беларусі, Фра-
нцыі і ЗША»
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 леме станаўлення і раз-
віц ця дзяржаўнасці на тэ-
рыторыі Беларусі

41 Практыкум.
Праектная дзейнасць.
Урок абароны вуч нёў-
скіх праектаў

1 Вучні павінны ўмець:
 – абгрунтоўваць уласнае

меркаванне;
 – афармляць сваё рашэн-

не ў выглядзе праекта;
 – рыхтаваць прэзентацыі

паведамленняў, аната-
цый, рэзюме, рэцэнзій,
рэ фератаў, гістарычных
сачыненняў (эсэ); пра ек-
таў аб гістарычных працэ-
сах (падзеях) і асобах;

 – ацэньваць якасць рэа лі-
зацыі праекта

Абарона вучнёўскіх праектаў

42 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу
па пытаннях станаўлення
і развіцця дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Беларусі;

 – правядзення вучэбнага
гістарычнага дасле давання

Работа з дакументамі практыку-
му па пытаннях да іх з выкары-
станнем памяткі.
Работа з навуковымі артыкуламі: 
прачытаць фрагменты навуковых 
артыкулаў і выканаць заданні 
да іх.
Работа з мастацкім тэкстам: пра-
чытаць урыўкі з мастацкіх тэкстаў 
і выканаць заданні.
Работа з ілюстрацыямі: праана лі-

Паўт. § 7—13
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па праблеме станаўлення 
і раз віцця гістарычных 
форм дзяржаўнасці на 
тэрыторыі Беларусі, у тым 
ліку праз ажыццяўленне 
сацыяльных праектаў;

 – вызначэння ўласных
адносін да значнасці гі-
старычных падзей, звяза-
ных са станаўленнем і раз-
віццём гістарычных форм
дзяржаўнасці на тэры то-
рыі Беларусі, і вынікаў
дзейнасці ўдзельнікаў да-
дзеных падзей;

 – падтрымання беражлі-
вых адносін да помнікаў
гісторыі, якія адлюстроў-
ваюць гістарычныя фор-
мы дзяржаўнасці на тэры-
торыі Беларусі

заваць гравюры мастака А. Та ра-
севіча са знакамітага калян дарнага 
цыкла (XVII ст.) і вы канаць за-
данні да іх.
Работа з гістарычнай картай: 
прааналізаваць карту «Эканоміка 
Беларусі ў XVIІІ ст.»: вызначыць 
асноўныя раёны Беларусі па вы-
рошчванні збожжавых культур, 
па развядзенні буйной рагатай 
жывёлы, коней, авечак, па пчаляр-
стве; вызначыць гарады і мястэчкі 
Беларусі, тыпы мануфактур у іх; 
ахарактарызаваць экспарт і імпарт 
тавараў на беларускіх землях

43 Абагульненне па раз-
дзеле ІІІ «Станаўленне 
і развіццё дзяр жаў на-
сці на тэрыторыі Бе-
ла русі»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці:  дзяржава ,

зямля-княства, раздроб-
ленасць, унія, гра ма дзян-
ская  вайна ,  са слоў на- 
прад стаўнічая ма нар хія,
шля хецкая рэ спуб ліка, па-
ланізацыя, анар хія, дэцэн-
тралізацыя, рэ форма;

Работа з ментальнай картай 
«Станаўленне і развіццё дзяр-
жаўнасці на тэрыторыі Беларусі» 
(с. 72—73): вызначыць і растлу-
мачыць, якія падзеі гэтага перы-
яду з’яўляюцца знакавымі для 
развіцця Полацкага княства, ВКЛ, 
Рэчы Паспалітай; змены, якія 
прынеслі гэтыя падзеі.
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 – асноўныя этапы фармі-
ра вання гістарычных
форм дзяржаўнасці на тэ-
ры торыі Беларусі;

 – асаблівасці грамадска- 
палітычнага становішча
беларускіх зямель у скла-
дзе Полацкага, Тураўска-
га княстваў, Кіеўскай Русі,
Вялікага Княства Літоў-
скага і Рэчы Паспалітай;

 – вытокі ўсходнеславян-
скай дзяржаўнасці на тэ-
рыторыі Беларусі;

 – змены грамадска-палі-
тыч нага ладу Вялікага
Кня ства Літоўскага і Рэчы 
Па спалітай;

 – вынікі дзейнасці дзяр-
жаўных асоб;

 – асаблівасці геапаліты-
чнага становішча Беларусі.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў і ўстанаўліваць
сувязі паміж імі;

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІІІ.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 126—
131.
Варыянт 3. Прэзентацыя міні-
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў
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 – суадносіць асноўныя
перыяды фарміравання
гістарычных форм дзяр-
жаў насці з апорай на хра-
на лагічныя табліцы;

 – лакалізаваць працэсы
фарміравання гіста ры-
чных форм дзяржаўнасці
на тэрыторыі Беларусі
з апорай на гістарычную
карту і атлас;

 – характарызаваць стано-
вішча беларускіх зямель
ва ўмовах станаўлення гі-
старычных форм усходне-
славянскай дзяржаўнасці
на тэрыторыі Беларусі;

 – тлумачыць прычынна- 
выніковыя сувязі паміж
гістарычнымі падзеямі,
якія адлюстроўваюць пра-
цэсы станаўлення, развіц-
ця дзяржаўнасці на тэры-
торыі Беларусі;

 – параўноўваць пункты
гледжання па праблеме
станаўлення і развіцця
дзяржаўнасці на тэ ры то-
рыі Беларусі з вызначэн-
нем іх аргументаў;
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 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гіста-
рычных дакументаў па
праблеме станаўлення
і развіцця дзяржаўнасці
на тэрыторыі Беларусі;

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб
дзяржаўных (грамадска-
палітычных) асобах з ацэ-
нкай вынікаў іх дзейнасці

Раздзел ІV. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ (10 г)

44 Практыкум.
Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць мета-

ды вучнёўскага даследа-
вання пры вызначэнні яго
праблематыкі, мэт, зборы
і апрацоўцы матэрыялаў,
прадстаўлен ні вынікаў;

 – планаваць этапы праек-
тнай дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць інтэр-
нэт-рэсурсы для сумеснай
(індывідуальнай) работы
над праектам

Работа па вызначэнні праб ле-
матыкі, мэт, планаванні этапаў 
праекта.
Прыкладныя тэмы:
«Назвы беларускіх гарадоў і пасе-
лішчаў як вынік палітычных, са-
цы яльна-эканамічных і куль тур-
ных адносін»;
«Паходжанне магнацкіх родаў Бе-
ларусі»;
«Роля магнацкіх родаў у палі-
тычным, эканамічным і куль тур -
ным жыцці ВКЛ»;
«Шляхта і яе роля ў культурным 
развіцці беларускіх зямель»;
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«Славутыя прадстаўнікі — засна-
вальнікі магнацкіх і княжацкіх 
родаў»; 
«Рэформы І. Храптовіча і А. Ты-
зенгаўза»

45 Сацыяльна-эка на міч-
нае развіццё бела рус-
кіх зямель у ІХ — ся-
рэ дзіне ХІІІ ст. 
1. Станаўленне феа-
дальных адносін. Шмат-
укладная гаспадарка. 
2. Шляхі ўзнікнення
і функцыі старажыт-
ных гарадоў Беларусі.
3. Значэнне гандлёва-
га шляху «з варагаў
у грэкі»

1 Вучні павінны ведаць: 
 – паняцці: шматуклад-

ная гаспадар ка, палюддзе,
пагост, радо вічы, закупы,
сяляне, феа далізм;

 – этапы станаўлення феа-
дальных адносін;

 – шляхі ўзнікнення стара-
жытных гарадоў Беларусі.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць асаблівасці
ў генезісе і развіцці феа-
дальных адносін;

 – характарызаваць ролю
гарадоў у сацыяльна-эка-
намічным і грамадска-па-
літычным жыцці ста ра-
жытнарускіх княстваў на
тэрыторыі Беларусі;

 – вызначаць палітычныя
працэсы, якія паўплыва-
лі на ўзнікненне шэрага

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў шмат-
укладная гаспадар ка, палюддзе, 
пагост, радо вічы, закупы, сяляне, 
феа далізм.
Работа з вучэбным тэкстам: па-
раўнаць працэсы станаўлення 
феа дальных адносін у Заходняй 
і Усходняй Еўропе.
Работа па тлумачэнні прычын-
на-выніковай сувязі паміж узні-
кненнем маёмаснай няроўнасці 
ў грамадстве і фарміраваннем 
фе адальнага сацыяльна-экана-
міч нага ўкладу сярод усходне сла-
вянскіх плямёнаў на тэрыторыі 
Бе ларусі.
Работа са схемай «Формы феа-
дальнай рэнты» (с. 136):  ахарак-
тарызаваць тры асноўныя формы 
феадальнай рэнты.
Работа па складанні схемы 
(гексаў): вызначыць асаблівасці 
гаспадаркі ўсходніх славян.

§ 14, пыт. 6,
пыт. на с. 140.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) правесці
міні-дасле-
даванне
і вызначыць,
ці існавалі
ў вашым краі
«летапісныя»
гарады. Вынікі
даследавання
прадставіць
у форме
флаера,
інфаграфікі,
прэзентацыі
і г. д.
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ган длёва-рамесных па се-
лішчаў;

 – суадносіць асноўныя
этапы фарміравання фаль-
варкава-паншчыннай сі-
стэмы гаспадарання на
беларускіх землях з эка-
намічнымі працэсамі ва
Усходняй Еўропе з апорай
на храналагічныя табліцы

Работа з гістарычнай картай: 
а) вызначыць месцазнаходжанне 
наступных гістарычных аб’ек таў 
на гістарычнай карце: шлях «з ва-
рагаў у грэкі», волакі між Дня-
пром і Заходняй Дзвіной; б) вы-
значыць сучасныя гарады, праз 
якія ў Сярэднявеччы праходзіў 
шлях «з варагаў у грэкі»; в) вы-
значыць, якія магчымасці мелі 
гэтыя гарады.
Работа са схемай «Імпарт у бела-
рускія землі ў ХІІ—ХІІІ стст.» 
(с. 141): вызначыць, якія асноўныя 
тавары ўвозіліся на беларускія 
землі ў ХІІ—ХІІІ стст.; фактары, 
якія на гэта ўплывалі.
Работа з гістарычнай картай 
па стварэнні табліцы «Гарады 
Беларусі ІХ—ХІІІ стст.» (ста-
год дзе, год, назва горада (лета-
піс ная, сучасная), сучасны ста-
тус): пра аналі заваць сацыяльна-
эканамічную з’яву, пра якую 
сведчыць узнікненне на тэрыторыі 
Беларусі больш чым 30 гарадоў 
у ІХ—ХІІІ стст.

46
47

Развіццё феадальных 
адносін на беларускіх 

2 Вучні павінны ведаць: 
 – паняцці: грамада, два-

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў грамада, 

§ 15, пыт. 5.
Індывідуальнае
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землях у сярэдзіне 
ХІІІ — першай палове 
ХVI ст. 
1. Аграрны характар
эканомікі ВКЛ.
2. Формы феадальнага
землеўладання і земле-
карыстання.
3. Асноўныя этапы за-
прыгоньвання сялян.
4. Складванне станаў-
саслоўяў феадальнага
грамадства. Шляхта.
Духавенства. Сяляне.
Мяшчане

рышча, шляхта, магнаты, 
духавенства, мяшчане, ся-
ляне;

 – асноўныя катэгорыі на -
сельніцтва беларускіх зя-
мель у сярэдзіне XІІI —
першай палове XVІ ст.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць асаблівасці
ў генезісе і развіцці пазя-
мельных адносін;

 – характарызаваць ста но-
вішча прадстаўнікоў роз-
ных саслоўяў ВКЛ;

 – характарызаваць шляхі
фарміравання феадаль-
ных адносін

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 землеўла-
дання».
Работа з гістарычным даку мен-
там «З “Пагаднення земле ўлас-
нікаў Віцебскага павета” (1551 г.)» 
(с. 147): вызначыць умовы пражы-
вання і пераходу пахожых сялян 
на прыватнаўласніцкіх землях 
паводле полацкага звычаю.
Работа па складанні характары-
стык станаў-саслоўяў ВКЛ (шлях-
ты, духавенства, мяшчан, сялян)  
у выглядзе «воблакаў слоў».
Работа па характарыстыцы 
эканомікі ВКЛ у сярэдзіне ХIII — 
першай палове XVI ст. у форме 
сінквейна.

(на выбар):
правесці 
краязнаўчае 
даследаванне 
«Беларускія 
шляхецкія 
роды майго 
краю»
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48 Развіццё гарадоў, ра-
мёстваў, гандлю ў ся-
рэдзіне ХІІІ — пер шай 
палове ХVI ст.
1. Станаўленне гарадоў 
як рамесна-гандлёвых
цэнтраў.
2. Мястэчкі.
3. Магдэбургскае пра-
ва.
4. Пачатак фармі ра ван-
ня ўнутранага рынку

1 Вучні павінны ведаць: 
 – паняцці: юры дыка, мя-

стэчка ,  маг дэ бургскае
права, магі страт, гарадскі
войт, гарадская рада, га-
радская лава;

 – асноўныя этапы ста-
наўлення гарадоў як ра-
месна-гандлёвых цэнтраў.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – тлумачыць прычынна-
вы ніковыя сувязі паміж
падзелам працы і ўзнік-
неннем гарадоў;

 – вызначаць фактары,
якія садзейнічалі захаван-
ню гарадамі ў сярэдзіне
ХІІІ — першай палове
XVI ст. функцыі гандлёва-
рамесніцкіх цэнтраў;

 – характарызаваць сістэ-
му кіравання ў гарадах
з магдэбургскім правам;

 – вызначаць асаблівасці
магдэбургскага права
ў бела рускіх гарадах у па-
раў нанні з такім правам
у Еўропе;

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 
лан цужка, які адлюстроўвае су-
вязі паміж фактарамі, што са-
дзейнічалі захаванню гарадамі 
ў сярэдзіне ХІІІ — першай па-
лове XVI ст. функцыі гандлёва-
рамесніцкіх цэнтраў.
Работа са схемай «Сістэма кі-
равання ў гарадах з правам на 
сама кіраванне» (с. 150): ахарак-
тарызаваць сі стэму кіравання 
ў гарадах з магдэбургскім правам.
Работа з гістарычным дакумен там  
«З прывілея вялікага князя лі-
тоўскага Аляксандра на маг дэ-
бургскае права гораду Менску 
14 сакавіка 1499 г.» (с. 151): вы зна-
чыць: а) мэту надання Мен ску ма-
гдэбургскага права, зафіксаваную 
даку ментам; б) правы, якія атрымалі 
жыхары Менска дзякуючы магдэ-

§ 16, пыт. 1, 2.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці міні-
даследаванне,
прысвечанае
мястэчкам
малой радзімы
вучняў, іх
гандлёвым
зносінам,
асаблівасцям
развіцця115
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 – характарызаваць разві-
ццё рамяства ў беларускіх
гарадах у сярэдзіне ХІІІ —
першай палове XVI ст.

бургскаму праву; в) падаткі на-
сель ніцтва.
Работа з гістарычнай картай 
«Га рады і мястэчкі, якія атрымалі 
магдэбургскае права да канца 
XVI ст.» (с. 152): вызначыць: 
а) коль касць гарадоў і мястэчак, 
што атрымалі магдэбургскае 
права ў XV ст., XVI ст., XVII ст.; 
б) гарады і мястэчкі з магдэ бург-
скім правам, найбольш бліз кія да 
населенага пункта вучняў.
Работа па складанні параў наль-
най табліцы «Магдэбургскае 
права ў беларускіх і за ходне-
еўрапейскіх гарадах».
Работа па сінхранізацыі гіста-
рычнай падзеі з грамадска-гіста-
рычным працэсам: вызначыць 
грамадска-гістарычны працэс, пра 
які сведчыла наданне гарадам на 
тэрыторыі Беларусі магдэбургска-
га права

49 Сацыяльна-экана міч-
нае ста но вішча бе ла-
рускіх зямель у другой 
палове XVI — першай 
палове XVII ст. 

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: кры зіс, фаль-

варак, валочная па мера,
валока, цэх, партач, кір-
маш, госць, гільдыя, га сцінец.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў крызіс, фаль-
варак, валочная памера, валока, 
цэх, партач, кірмаш, госць, гільдыя, 
гасцінец.

§ 17, пыт. 4, 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) падрых-
таваць
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1. Перадумовы і аса-
блівасці станаўлення
фальваркава-паншчы-
ннай гаспадаркі.
2. Аграрная рэформа
1557 г.
3. Гарады ў сярэдзіне
XVІ — першай палове
XVІІ ст.
4. Цэхавая арганізацыя
рамеснай вытворчасці.
5. Развіццё гандлю

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – вызначаць перадумовы

і асаблівасці станаўлення
фальваркава-паншчыннай 
гаспадаркі на беларускіх
землях;

 – суадносіць асноўныя эта-
пы фарміравання фаль вар-
ка ва-панш чын най сістэмы 
гаспадарання на беларус-
кіх землях з эка на мічнымі 
працэсамі ва Усход няй
Еў ропе з апо рай на хра на-
лагічныя таб ліцы;

 – лакалізаваць працэсы
фарміравання фальвар-
кава-паншчыннай сістэмы 
гаспадарання з апорай на
гістарычную карту і атлас;

 – характарызаваць аграр-
ную рэформу і яе наступ-
ствы;

 – характарызаваць ста но-
 вішча гарадоў на тэ ры то-
рыі Беларусі ў ся рэдзіне
XVІ — першай палове
XVІІ ст.;

 – характарызаваць струк-
туру цэхавай арганізацыі

Работа па ўстанаўленні прычын-
на-выніковых сувязяў паміж 
по пытам на збожжа ў Заходняй 
Еўропе і ўзнікненнем фальваркаў 
у ВКЛ.
Работа з вучэбным матэрыялам 
па характарыстыцы аграрнай рэ-
формы сярэдзіны XVI ст. па пла-
не: прычыны — сутнасць — вынікі.
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 фаль варкаў.
Работа з гістарычнымі даку-
ментамі (с. 159): «З Веда масці збо-
ру пошліны на Віцебскай мытні 
(1605 г.)»: вызначыць заняткі за-
лежных сялян; «З рашэння сходу 
купцоў Магілёва (1623 г.)»: вызна-
чыць, з якімі 38 гарадамі наладзілі 
гандлёвыя сувязі купцы Магілёва.
Работа па суаднясенні працэсу 
станаўлення фальваркава-панш-
чыннай сістэмы гаспадарання 
ў ВКЛ у XVI ст. з эканамічнай 
сі туацыяй у Заходняй Еўропе 
(у выглядзе табліцы, схемы).

паведамленне 
аб Боне 
Сфорцы 
з ацэнкай 
вынікаў яе 
гаспадарчай 
дзейнасці 
ў выглядзе 
прэзентацыі, 
інфаграфікі 
або інтэ рак-
тыўнага пла-
ката;
б) правесці 
міні-дасле-
даванне 
па тэме 
«Гандлёвыя 
тракты, 
кірмашы, таргі 
на тэрыторыі 
Беларусі»
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рамеснай вытворчасці;
 – рыхтаваць і прэзента-

ваць паведамленні аб
дзяр  жаўных (гаспадар-
чых) асобах з ацэнкай вы-
ні  каў іх дзейнасці

Работа па складанні схемы  
«Ганд лёвыя шляхі ВКЛ (унутра-
ныя і знешнія)» з адлюстраваннем 
прадметаў гандлю.
Работа з гістарычнай картай 
«Эканоміка Беларусі ў XVI — пер-
шай палове XVII ст.» (с. 158): вы-
значыць, якія формы вытворчасці 
былі больш развітыя на поўначы, 
поўдні, усходзе і захадзе Беларусі

50 Сацыяльна-эканаміч-
нае развіццё беларускіх 
зямель у другой палове 
XVII — XVIII ст. 
1. Эканамічны заняпад
у другой палове XVII —
пачатку XVIII ст.
2. Аднаўленне гаспа-
даркі.
3. Сацыяльныя супя-
рэч насці.
4. Узнікненне мануфак-
тур і магнацкае прад-
пры мальніцтва.
5. Спробы экана міч на-
га рэфармавання Рэчы
Паспалітай

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: пу сташы, ма-

нуфактура , скар бовая
камісія, тракты.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць прычыны
эка намічнага заняпаду
і дэ маграфічнага спаду
ў другой палове XVII —
па чатку XVIII ст.;

 – называць шляхі выхаду
з крызісу;

 – характарызаваць пра-
цэс зараджэння капі та лі-
стыч ных адносін, ману-
фак тур;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў пусташы, 
мануфактура, скарбовая камісія, 
тракты.
Работа з табліцай «Змяншэнне 
насельніцтва ў Беларусі за 1648—
1667 гг.» (с. 160): пабудаваць 
графік змяншэння насельніцтва 
Беларусі за 1648—1667 гг.; вызна-
чыць, якія рэгіёны Беларусі больш 
пацярпелі ад ваенных дзеянняў 
сярэдзіны XVII cт.
Работа з вучэбным тэкстам: дака-
заць, што ў другой палове ХVІІ — 
пачатку ХVІІІ ст. на беларускіх 
землях меў месца эканамічны 
заняпад (доказ прадставіць у вы-
глядзе гексаў).

§ 18, пыт. 4, 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
паведамленні
аб Антонію
Тызенгаўзе,
Ганне Каця-
рыне Радзівіл,
Міхале Казі-
міру Радзівіле
з ацэнкай
вынікаў іх
гаспадарчай
дзейнасці
ў выглядзе
прэзентацыі,
інфаграфікі
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 – вызначаць пры дапамо-
зе карты тэрытары яльную
вытворчую спецы яліза-
цыю бела рускіх зямель;

 – характарызаваць магнац-
кае прадпры маль ніцтва;

 – вызначаць прычыны
і наступствы эканамічных
рэформаў у Рэчы Паспа-
літай;

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб
дзяр жаўных (гаспадар-
чых) асобах з ацэнкай вы-
ні каў іх дзейнасці

Работа з табліцай «Гарадскія паў-
станні ў першай палове XVIІ ст.» 
(с. 161): вызначыць агульную 
прычыну выступленняў гара-
джан у першай палове XVIІ ст.; 
катэгорыі мяшчан, якія прымалі 
ўдзел у гарадскіх паўстаннях.
Работа з гістарычнай картай 
«Эканоміка Беларусі ў XVIII ст.» 
(с. 165): вызначыць найбольш знач-
ныя гандлёвыя гарады Беларусі 
ў XVІІІ ст.; гарады, дзе былі ство-
раны мануфактуры, арганізаваны 
буйныя кірмашы; асноўныя кіру-
нкі спецыялізацыі прамысловасці 
на беларускіх землях у XVІІІ ст.; 
тавары, якія вывозілі з беларускіх 
зямель. 
Работа з гістарычным дакумен-
там «Запіс у Магілёўскай хроніцы 
пра канфлікт жыхароў Магілёва 
з магістратам» (с. 162): назваць 
прычыны бунтаў у Магілёве.
Работа па стварэнні параў наль-
най табліцы «Цэхавая і ману фак-
турная вытворчасць».
Работа з ілюстрацыяй: скласці 
ментальную карту «Прычыны 
і на ступствы эканамічных рэфор-
маў у Рэчы Паспалітай»

або 
інтэрактыўнага 
плаката
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51 Практыкум.
Праектная дзейнасць.
Урок абароны вучнёў-
скіх праектаў

1 Вучні павінны ўмець:
 – абгрунтоўваць уласнае

меркаванне;
 – афармляць сваё рашэн-

не ў выглядзе праекта;
 – рыхтаваць прэзентацыі

паведамленняў, аната-
цый, рэзюме, рэцэнзій,
рэфератаў, гістарычных
са чы ненняў (эсэ); пра ек-
таў аб гістарычных працэ-
сах (падзеях) і асобах;

 – ацэньваць якасць рэа лі-
зацыі праекта

Абарона вучнёўскіх праектаў

52 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу
па пытанні мадэрнізацыі
аграрнага сектара эка но-
мікі ў ВКЛ і Рэчы Пас па-
літай;

 – правядзення вучэбнага
гістарычнага даследаван-
ня па пытанні рэфарма-
вання аграрнага сектара

Работа з гістарычнымі дакуме нта-
мі «З дагавора Смаленска з Ры гай 
і Гоцкім берагам», «З ін вен тару 
маёнткаў Шчорсы і Ня гневічы гра-
фа Іахіма Храпто віча», «Вытрымкі 
з пастано вы Варшаўскага сойма 
1764 г. аб паляпшэнні становішча 
вая вод скіх гарадоў Вялікага Кня-
ства Літоўскага»: прачытаць даку-
менты і адказаць на пытанні да іх.
Работа з навуковымі артыкуламі 
«Свята гарадское ХVІ—ХVІІІ стст.», 
«Кірмашовае свята»: вызначыць 
тыпы гарадскіх свят у XVI—

Паўт. § 14—18
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эканомікі ў ВКЛ і Рэчы 
Па спа лі тай, у тым ліку 
праз ажыц цяў ленне сацы-
яльных пра ектаў;

 – вызначэння ўласных
адносін да значнасці гі ста-
рычных падзей, звязаных
з сацыяльна-эканамічным
развіццём беларускіх зя-
мель і вынікамі дзейнасці
гаспадарчых дзеячаў;

 – падтрымання бе раж лі-
вых адносін да помнікаў
матэрыяльнай культу-
ры, якія адлюстроўваюць
вынікі і асаблівасці сацы-
яльна-эканамічнага раз-
віцця беларускіх зямель

XVIIІ стст.; вылучыць афіцыйныя 
гарадскія святы.
Работа з мастацкім тэкстам: пра-
чы таць мастацкі тэкст і выканаць 
заданні.
Работа з ілюстрацыямі: пра ана-
лі заваць гравюры мастака А. Та-
расевіча са знакамітага ка лян-
дарнага цыкла (XVII ст.) і вы ка-
наць заданні.
Работа з гістарычнай картай па 
лакалізацыі працэсаў фар мі ра-
вання фальваркава-пан шчын най 
сістэмы гаспадарання 

53 Абагульненне па раз-
дзеле ІV «Сацыяльна-
эканамічнае развіццё 
беларускіх зямель»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: феадальныя

адносіны, фальваркава-
паншчын ная сістэма ,
аграрнае гра мадства ,
прыгоннае пра ва, саслоўе,
шляхта, мяшчане, цэх,
магнацкае прад пры маль-
ніцтва, мануфактура;

 – саслоўную структуру

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле ІV.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 168—
171.
Варыянт 3. Прэзентацыя міні-
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
Варыянт 4. Выніковая работа па 
вызначэнні асаблівасцей са цы-
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грамадства ў ВКЛ і Рэчы 
Паспалітай;

 – асноўныя этапы і аса-
блівасці запрыгоньвання
сялянства, фарміравання
фальваркава-паншчыннай 
сістэмы гаспадарання на
беларускіх землях;

 – напрамкі і асаблівасці
рэфармавання аграрнага
сектара эканомікі ў ВКЛ
і Рэчы Паспалітай;

 – формы арганізацыі вы-
творчасці рамеснай пра-
дукцыі ў ВКЛ і Рэчы Па-
спа літай;

 – вынікі гаспадарчай дзей-
насці дзяржаўных асоб.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
па няццяў і ўстанаўліваць
су вязі паміж імі;

 – суадносіць асноўныя
эта пы фарміравання фаль-
варкава-паншчыннай сі-
стэмы гаспадарання на
беларускіх землях з эка -

яльна-эканамічнага развіцця 
мясцовасці вучняў (развіццё га-
ра доў і мястэчак, гандаль, спе-
цы ялізацыя сельскай гаспадаркі 
і ра мяства і г. д.)
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на мічнымі працэсамі ва 
Усходняй Еўропе з апорай 
на храналагічныя табліцы; 

 – лакалізаваць працэсы
фарміравання фальвар-
кава-паншчыннай сістэмы 
гаспадарання з апорай на
гістарычную карту і атлас;

 – характарызаваць ста но-
вішча прадстаўнікоў роз-
ных саслояў у ВКЛ і Рэчы
Паспалітай, розныя фор-
мы арганізацыі прамысло-
вай вытворчасці, кірункі
гаспадарчай спе цыя лі за-
цыі беларускіх зямель;

 – тлумачыць прычынна-
вы ні ковыя сувязі па  між
падзелам працы і ўзнік-
неннем гара доў, раз віц цём
са цы я ль на-эка на мічных
адно сін і ста наў лен нем
дзяр жаў насці;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць, абагульняць
гістарычныя факты, звя-
заныя з працэсамі рэфар-
мавання аграрнага секта-
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ра эканомікі, ста наў лен ня 
розных форм пра мы сло-
васці і прад пры маль ніцтва 
ў ВКЛ і Рэчы Па спалітай 
і рабіць на гэтай аснове 
аргументаваныя высновы;

 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гі ста-
рыч ных дакументаў;

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб дзяр-
жаў ных (гаспадарчых)
асобах з ацэнкай вы ні каў
іх дзейнасці

Раздзел V. РЭЛІГІЙНАЕ СТАНОВІШЧА НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ (13 г)

54 Практыкум.
Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць мета-

ды вучнёўскага даследа-
вання пры вызначэнні яго
праблематыкі, мэт, зборы
і апра цоўцы матэрыялаў,
прад стаў лен ні вынікаў;

 – планаваць этапы праек-
тнай дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць інтэр -
нэт-рэсурсы для сумеснай

Работа па вызначэнні праб ле ма-
тыкі, мэт, планаванні этапаў пра-
екта.
Прыкладныя тэмы:
«Сінтэз язычніцкай і хрысціян-
скай культуры»;
«Культы земляробчых і жывёла-
гадоўчых багоў (асаблівасці да-
хры сціянскага пантэона)»;
«Рэлігійна-культавыя тапонімы 
дахрысціянскага і хрысціянскага 
перыяду» (інтэрактыўная карта, 
каталог і інш.);
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(індывідуальнай) работы 
над праектам

«Графіці Спаса-Пра абражэнскай 
царквы ў Полацку»;
«Культавае будаўніцтва на Бе ла-
русі ў Х—ХVI стст.» (інтэ рак тыў-
ная карта, інфаграфіка)

55
56

Язычніцтва на бела-
рускіх землях.
1. Асаблівасці языч ніц-
кіх вераванняў славян
і балтаў і іх эвалюцыя.
2. Язычніцкія багі .
Языч ніцкія свяцілішчы 
на тэрыторыі Беларусі.
3. Захаванне рэшткаў
язычніцтва да нашага
часу

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: языч ніцтва,

пантэон, ідал, свяцілішча.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – вызначаць асаблівасці
язычніцкіх вераванняў
славян і балтаў;

 – лакалізаваць на карце
месцы знаходжання рэш-
т каў язычніцкіх свя ці ліш-
чаў на тэрыторыі Бе ла русі;

 – характарызаваць языч -
ніцкія вераванні на сель-
ніцтва тэрыторыі Бе ла русі;

 – вызначаць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
эва люцыяй язычніцтва
і раз віццём гаспадарчых
ад носін насельніцтва;

 – вызначаць прычыны
за  хавання рэшткаў языч-
ніцтва да нашага часу

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў язычніцтва, 
пантэон, ідал, свяцілішча.
Работа па вызначэнні аса блі-
васцей язычніцкіх вераванняў 
сла вян і балтаў. 
Работа са схемай «Асноўныя ха-
рак тарыстыкі язычніцтва». 
Работа з табліцай «Падабенства 
і адрозненні язычніцкіх пантэонаў 
багоў балтаў і славян»: вызначыць, 
якія падобныя рысы пазначаны 
ў таб ліцы (з дапамогай дадатко-
вых крыніц інфармацыі).
Работа па стварэнні ментальнай 
карты «Язычніцтва на беларускіх 
землях»

§ 19-02,
пыт. 4, 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 7;
б) правесці
міні-дасле-
даванне па
тэме «Рэшткі
язычніцтва
ў сучас-
ным жыцці
беларусаў»
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57 Хрысціянізацыя на-
сель ніцтва беларускіх 
зямель. 
1. Прычыны прыняц-
ця і працэс рас паў сю-
джвання хрысціянства.
2. Дваяверства.
3. Уплыў хрысціянства
на дзяр жава ўтва раль-
ныя і культурныя пра-
цэсы

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: язычніцтва,

хрысціянства, дваявер-
ства;

 – храналагічныя рамкі
пра цэсаў хрысціянізацыі
на беларускіх землях;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі — духоўных асоб
у розных галінах куль туры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – лакалізаваць працэсы
хрысціянізацыі на бела-
рускіх землях з апорай на
гіста рыч ную карту і атлас,
хра на ла гіч ныя табліцы;

 – называць вынікі і зна-
чэнне распаўсюджвання
хрысціянства на бела рус-
кіх землях;

 – знаходзіць асаблівасці
ў рэлігійнай сітуацыі на
ўсходнеславянскіх зем-
лях падчас зацвярджэння
хрысціянства, растлумач-
ваць праблему дваявер-
ства;

Работа з паняццямі: канкрэ ты-
заваць змест паняццяў хры сці ян-
ства, дваяверства.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні лагічнага ланцужка 
(гексаў) «Прычыны прыняцця 
хрысціянства на беларускіх зем-
лях». 
Работа па складанні схемы «Ста-
ражытныя язычніцкія вераванні 
насельніцтва Беларусі».
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Гоцкай вайны” Пракопія 
Кесарыйскага» (с. 178): вызна-
чыць рэлігійныя ўяўленні славян.
Работа з гістарычнай картай: 
вызначыць месцазнаходжанне на 
гі ста рычнай карце Полацкай і Ту-
раў скай епархій, першых ма на сты-
роў на тэрыторыі Бе ла ру сі, мес-
цы жыцця і дзей насці Еф ра сінні 
Полацкай і Кіры лы Ту раў скага.
Работа з вучэбным матэрыя-
лам па падрыхтоўцы інфаграфікі 
«Рэлігійная сітуацыя на бела-
рускіх землях у канцы Х — ся рэ-
дзіне ХІІІ ст.».
Работа па стварэнні параўнальнай 
табліцы «Прыняцце хрысціянства

§ 19, пыт. 5, 7.
Характарыза-
ваць дзейнасць
Ефрасінні
По лацкай,
Кірылы Тураў-
скага.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці міні-
дасле даванне
па адной з тэм:
«Першыя
епіскапы
беларускіх
зямель — Міна
і Фама»,
«Рэлігійна-
асветніцкія
дзеячы ІХ—
ХІІІ стст.»
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 – характарызаваць працэс
распаўсюджвання хры -
сціянства на бела рус кіх
землях і стварэнне цар-
коўнай арганізацыі;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы хрысціянізацыі на
тэрыторыі Беларусі з ад-
паведнымі ім па змес-
це працэсамі сусветнай
гісторыі;

 – тлумачыць асаблівасці
працэсу хрысціянізацыі
на тэрыторыі беларускіх
зямель у параўнанні з краі-
намі Заходняй Еўро пы,
Кіеўскай Русі;

 – тлумачыць значэн-
не дзейнасці рэлігійных
асвет нікаў на беларускай
зям лі для жыцця тагачас-
нага грамадства

на беларускіх землях, ва Усходняй 
Еўропе, Кіеўскай Русі».
Работа па стварэнні гексаў 
«Уплыў хрысціянства на дзяр-
жава ўтваральныя і культурныя 
пра цэсы»

58
59

Рэлігійнае жыццё на 
беларускіх землях 
у сярэдзіне ХIII — пер-
шай палове ХVІ ст. 

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: праваслаўе,

каталіцызм, по лі кан фе-
сійнасць;

Работа з паняццямі: кан крэ-
тызаваць змест паняццяў права-
слаўе, каталіцызм, полікан фесій-
насць.

§ 20, пыт. 4.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) падрых -
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1. Поліканфесійны ха-
рактар грамадства ВКЛ. 
2. Умацаванне ста-
но вішча праваслаўя
ў ХІV ст.
3. Літоўская пра ва-
слаўная мітра полія.
4. Змяненне рэлігійнай
палітыкі ў ВКЛ пасля
заключэння Крэўскай
уніі.
5. Ідэя і спробы заклю-
чэння царкоўна-рэ-
лі гій най уніі ў канцы
XIV — пачатку XVI ст.

 – асноўныя этапы і асаб-
лівасці станаўлення кан-
фе сійнай структуры на-
сель ніцтва бела рускіх зя-
мель;

 – асаблівасці кан фесій-
нага становішча і духоў-
нага жыцця насель ніцтва
Беларусі ў Сярэднявеччы.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – характарызаваць ролю
праваслаўнай царквы
ў ВКЛ;

 – вызначаць прычыны
хуткага распаўсюджвання
каталіцызму ў ВКЛ;

 – параўноўваць, сістэ-
маты заваць і абагульняць
гістарычныя факты, звя-
заныя са станаўленнем
кан фе сійнай структуры
на сельніцтва беларускіх
зямель, і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
высновы;

 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гіста-
рыч ных дакументаў па

Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні схемы «Прычыны ства-
рэння ў ВКЛ асобнай праваслаў-
най мітраполіі».
Работа па характарыстыцы рэлі-
гійнай палітыкі ў ВКЛ пасля за-
ключэння Крэўскай уніі: вызна-
чыць, як заключэнне Крэўскай 
уніі паўплывала на рэлігійную 
сітуацыю ў краіне (у форме сін-
квейна або гексаў).
Работа па складанні параў нальнай 
табліцы «Параўнальны аналіз 
права слаў най і каталіцкай царквы 
на Бела русі» (магчыма ар га нізацыя 
групавой работы): структура царк-
вы (ар га нізацыя), манастыры, роля 
царк вы ў грамадска-палітычным 
і ду хоў ным жыцці, роля царквы 
ў гісто рыі ВКЛ (з выкарыстаннем 
ву чэб нага тэксту, насценных карт, 
карт атласа)

таваць флаер,
інфаграфіку 
або плакат 
аб Мінскім 
свяцілішчы 
(яго ролі 
ў жыцці 
насельніцтва);
б) падрых-
таваць 
інтэрактыўную 
карту 
«Вандроўка 
па рэлігійных 
святынях 
Беларусі» або 
«Праваслаў-
ныя мана-
стыры ХІІ—
ХVІІІ стст. 
у Беларусі» 
(пры дапамозе 
геаінфар-
мацыйных 
сэрвісаў)
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пы танні рэлігійнага жыц-
ця на тэрыторыі Беларусі; 

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб ду-
хоўных асобах з ацэнкай
вынікаў іх дзейнасці

60 Рэфармацыйны рух 
у другой палове ХVІ ст. 
1. Перадумовы Рэ фар-
мацыі ў ВКЛ.
2. Асноўныя напрамкі,
асаблівасці і наступ-
ствы рэфармацыйна-
га руху на беларускіх
землях.
3. Значэнне Рэфар ма-
цыі

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Рэфармацыя,

пратэстантызм, анты-
трынітарызм, Контррэ-
фармацыя;

 – храналагічныя рамкі
пра цэсаў Рэфармацыі
і Контррэфармацыі на бе-
ларускіх землях; 

 – асноўныя ацэначныя
меркаванні (пункты гле-
джання) наконт уплыву
паланізацыі на становішча 
на сельніцтва беларускіх
зямель і вынікаў дзейнасці 
духоўных асоб;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі — духоўных асоб
у розных галінах культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў Рэфар мацыя, 
пратэстантызм, анты тры ні та-
рызм, Контррэфармацыя.
Работа па стварэнні схемы «Пе-
радумовы Рэфармацыі ў ВКЛ».
Работа з ментальнай картай 
«Асаб лівасці развіцця Рэфар ма-
цыі на беларускіх землях» (с. 188) 
і вучэбным тэкстам па вы значэнні 
асаблівасцей Рэфар мацыі на 
беларускіх землях; суаднясенні 
працэсу распаў сюджвання Рэ-
фармацыі на тэры торыі Беларусі 
і ў Заходняй Еўропе.
Работа з гістарычнай картай «Рэ-
фармацыйны рух у ВКЛ» (с. 193): 
вызначыць гарады — цэнтры пра-
тэстантызму.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзісаў да пункта «Контр-
рэфармацыя ў ВКЛ».

§ 21, пыт. 6.
Характары-
заваць
дзей насць
і погляды
Мікалая Ра дзі-
віла Чорнага,
Астафія
Ва ловіча,
Сымона
Буднага.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) падрых-
таваць
інфармацыю
аб жыцці
і дзейнасці
Мікалая Радзі-
віла Чорнага,
Астафія Вало-
віча, Сымона
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 – лакалізаваць працэсы
Рэ фармацыі і Контррэ-
фар мацыі на бела рускіх
землях з апорай на гіста-
рычную карту і атлас, хра-
налагічныя таб ліцы;

 – вызначаць перадумовы
Рэфармацыі ў ВКЛ, аса-
б лівасці і напрамкі Рэ-
фармацыі ў ВКЛ;

 – характарызаваць ста-
новішча каталіцкай царк-
вы ў ВКЛ у ХVІ ст.;

 – тлумачыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж
пра цэсамі Рэфармацыі
і Контр рэфармацыі на
беларускіх землях;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы Рэфармацыі і Контр-
рэфармацыі на тэрыторыі
Беларусі з ад па веднымі ім
па змесце працэсамі сус-
ветнай гі сторыі;

 – вызначаць асноўныя
кірункі дзейнасці езу і таў;

 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гі ста-
рычных дакументаў па пы-

Работа па стварэнні схемы (мен-
тальнай карты, гексаў) «Контррэ-
фармацыя на беларускіх землях».
Работа са схемай «Асаблівасці 
і наступствы Контррэфармацыі 
ў ВКЛ» (с. 196): вызначыць, што 
з пералічанага ў схеме з’яўляецца 
асаблівасцямі, а што — наступ-
ствамі.
Работа па характарыстыцы дзей-
насці ордэна езуітаў у форме сін-
квейна.
Работа па стварэнні ментальнай 
карты «Рэфармацыя на белару-
скіх землях» (перадумовы, накі-
рункі, вынікі).
Работа па стварэнні параўналь-
най табліцы «Контррэфармацыя 
ў краінах Заходняй Еўропы і на 
беларускіх землях»: вызначыць 
адрозненні Контррэфармацыі 
ў ВКЛ і ў краінах Заходняй Еў-
ропы; формы і асаблівасці Контр-
рэфармацыі на беларускіх землях

Буднага 
ў выглядзе 
акаўнта 
ў сацыяльных 
сетках 
«УКантакце» 
або 
«Фэйсбук»;
б) да абагуль-
нення: пад-
рыхтаваць 
ілюстраваны 
каталог «Ка-
таліцкія ма-
настыры ХІV—
ХVІІІ стст. 
у Беларусі» 
(пры дапамозе 
сэрвісаў  
вэб 2.0)
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танні рэлігійнага жыц ця 
на тэрыторыі Бе ла русі; 

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб Мі-
калаю Радзівіле Чорным
і Мікалаю Радзі віле Ру-
дым, Сымоне Будным
з ацэн кай вынікаў іх дзей-
насці;

 – характарызаваць пом-
нікі духоўной культуры,
у тым ліку архітэктуры
Беларусі

61
62

Берасцейская цар коў-
ная унія. 
1. Прычыны заключэн-
ня Берасцейскай цар-
коўнай уніі.
2. Берасцейскі цар коў-
ны сабор і яго вынікі.
3. Умацаванне ўні яц-
кай царквы на бела-
рускіх землях

2 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: унія, пала ні-

зацыя, дысі дэн ты;
 – асноўныя этапы і асаб-

лі васці станаўлення кан-
фесійнай структуры на-
сельніцтва бела рус кіх зя-
мель;

 – асаблівасці кан фе сій-
нага становішча і ду хоў-
нага жыцця на сель ніцтва
Беларусі ў Ранні Новы
час.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў унія, па-
ланізацыя, дысі дэн ты.
Работа па стварэнні схемы «Пры-
чыны ажыццяўлення царкоўнай 
уніі ў ВКЛ». 
Работа па характарыстыцы ад-
носін караля Рэчы Паспалітай 
і цар скага ўрада да каталіцкай 
і праваслаўнай цэркваў пры 
заклю чэнні Берасцейскай царкоў-
най уніі (параўнанне рашэнняў, 
прынятых у выніку заклю чэн ня 
уніі).
Работа па стварэнні лагічных 
ланцужкоў па вызначэнні насту -

§ 22-12.
Скласці
ментальную
карту па тэме
ўрока.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
флаер,
інфаграфіку
або плакат
аб дзейнасці
рэлігійных
дзеячаў Іпація
Пацея, Пятра
Скаргі
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 – вызначаць прычыны
пагаршэння становішча
праваслаўнай царквы
ў Рэчы Паспалітай у кан-
цы ХVІ ст.;

 – вызначаць прычыны
і на ступствы Берасцей-
скай царкоўнай уніі;

 – характарызаваць пра-
цэс станаўлення ўніяцкай
царквы на беларускіх зем-
лях;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты, звя-
заныя са станаўленнем
кан  фе сійнай структуры
на сельніцтва беларускіх
зя мель, і рабіць на гэтай
асно ве аргументаваныя
высновы;

 – тлумачыць прычыны
рэ лігійных канфліктаў па-
сля заключэння Берасцей-
скай уніі;

 – праводзіць аналіз змес-
ту разнастайных гі ста рыч-
ных дакументаў па пы-
танні рэлігійнага жыцця
на тэрыторыі Беларусі;

пстваў рашэнняў Берасцейскага 
царкоўнага сабору.
Работа з ілюстрацыяй «Пакутні-
цкая смерць Іасафата Кунцэвіча» 
(с. 199): гл. памятку на с. 255.
Работа па стварэнні табліцы 
«Асноўныя перыяды ў працэ-
се пашырэння ўніяцкай царквы 
ў ВКЛ»: ахарактарызаваць асноў-
ныя этапы пашырэння ўніяцтва на 
беларускіх землях. 
Работа па суаднясенні працэсу 
распаўсюджвання царкоўнай уніі 
на тэрыторыі Беларусі і ў Заход-
няй Еўропе.
Выказванне асабістага мер-
ка вання па пытанні ўвядзення 
ўніяцтва ў ВКЛ
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 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб ду-
хоўных асобах з ацэнкай
вынікаў іх дзейнасці

63 Узмацненне Контр рэ-
фармацыі. 
1. Асаблівасці Контр-
рэфармацыі ў ВКЛ.
2. Дзейнасць езуітаў.
3. Адыход ад рэлігійнай 
талерантнасці ў другой
палове ХVII — пачатку
XVIII ст.
4. Дысідэнцкае пытанне

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцце ды сідэнты;
 – асноўныя этапы і асаб-

лівасці станаўлення кан фе-
сійнай структуры на сель-
ніцтва бела рускіх зямель;

 – асаблівасці канфе сій-
нага становішча і духоў-
нага жыцця насель ніцтва
Беларусі ў Ранні Новы час.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняцця;

 – вызначаць асаблівасці
Контррэфамацыі ў ВКЛ;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гі ста рычныя факты, звя-
заныя са станаўленнем
кан фесійнай структуры
на сель ніцтва бела рускіх
зямель, і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняцця дысідэнты.
Работа па складанні схемы «Аса-
блівасці Контррэфармацыі на 
тэрыторыі Беларусі».
Работа з гістарычным тэкстам 
«З успамінаў Яна Цадроўскага аб 
віленскім пагроме пратэстантаў»: 
прачытаць тэкст і адказаць на пы-
танні да яго.
Работа па складанні характары-
стыкі дзейнасці ордэна езуітаў 
на тэрыторыі Беларусі ў форме 
сінквейна.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзісаў «Праблема ды-
сідэнтаў у Рэчы Паспалітай».
Работа па вызначэнні вынікаў 
Рэфармацыі і Контррэфармацыі.
Работа па стварэнні ментальнай 
карты (гексаў) «Канфесійнае 
ста новішча ў ВКЛ у канцы ХVІ — 
ХVІІІ ст.»

§ 22-22, пыт. 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
скласці
інфаграфіку
«Дзеячы
Контр-
рэфармацыі на
Беларусі»
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 – тлумачыць прычыны
рэлі гійных канфліктаў
пасля заключэння Бера-
сцейскай уніі;

 – п р а в о д з і ц ь  а н а л і з
зместу разнастайных гі-
ста рычных дакументаў па
пытанні рэлігійнага жыц-
ця на тэрыторыі Беларусі;

 – рыхтаваць і прэ зен та-
ваць паве дам ленні аб ду-
хоўных асобах з ацэнкай
вынікаў іх дзейнасці

64 Практыкум.
Праектная дзейнасць.
Урок абароны вучнёў-
скіх праектаў

1 Вучні павінны ўмець:
 – абгрунтоўваць уласнае

меркаванне;
 – афармляць сваё рашэн-

не ў выглядзе праекта;
 – рыхтаваць прэзентацыі

паведамленняў, аната-
цый, рэзюме, рэцэнзій, рэ-
фератаў, гістарычных са-
чыненняў (эсэ); пра ектаў
аб гістарычных працэсах
(падзеях) і асобах;

 – ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

Абарона вучнёўскіх праектаў
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65 Практыкум 1 Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу
па пытаннях духоўнага
жыцця насельніцтва Бе-
ларусі;

 – правядзення вучэбнага
гістарычнага даследаван-
ня па праблемах эвалюцыі
канфесійнай структуры
на сельніцтва бе ла рускіх
зямель у часы ВКЛ і Рэчы
Паспалітай;

 – вызначэння ўласных
ад носін да гістарычных
па дзей і ўчынкаў ду хоў-
ных асоб, звязаных з кан-
фе сійнымі ад но сі намі па-
між вернікамі бе ла рус кіх
зямель;

 – падтрымання між асо-
ба с ных зносін у шмат-
кан фесійным грамад стве
з апорай на гіс та рычны во-
пыт талеран т ных узаема -

Работа з гістарычнымі дакумен-
тамі «Акт Варшаўскай канфедэ-
рацыі аб свабодзе веравызнанняў 
у Рэчы Паспалітай», «З рашэння 
Віленскага з’езда прадстаўнікоў 
праваслаўнай і евангелічнай цэр-
кваў аб пераследзе так званых  
неаўніятаў і гвалтах з боку ўні-
ятаў і каталікоў», «З булы папы 
Клімента VIII аб падпарадкава-
нні групы вышэйшага праваслаў-
нага духавенства папе рымскаму», 
«З “Трэнасу, або Плачу Усходняй 
царквы” Мялеція Сматрыцкага аб 
цяжкім становішчы праваслаўнай 
царквы»: прачытаць дакументы, 
адказаць на пытанні да іх

Паўт. § 19-02— 
222

135

Працяг

1 2 3 4 5 6

адносін паміж вернікамі 
на тэрыторыі беларускіх 
зямель;

 – падтрымання беражлі-
вых адносін да духоўных
помнікаў гісторыі і куль-
туры

66 А б а г у л ь н е н н е  п а 
раздзеле V «Рэлігійнае
становішча на бела-
рускіх землях»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: язычніцтва,

хрысціянства, дваявер-
ства, права слаўе, ката лі-
цызм, полі кан фе сій насць,
Рэфарма цыя, пра тэс тан-
тызм, анты тры  нітарызм,
Контр рэ фар мацыя, па ла-
нізацыя, ды сідэнты;

 – храналагічныя рамкі
пра цэсаў хрысціянізацыі,
Рэфармацыі і Контр рэ-
фар мацыі на беларускіх
землях;

 – асноўныя ацэначныя
меркаванні (пункты гле-
джання) наконт уплыву
паланізацыі на становішча 
насель ніцтва беларускіх
зямель і вынікаў дзейнасці 
духоўных асоб;

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле V.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 204—
208.
Варыянт 3. Прэзентацыя міні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў
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 – асноўныя этапы і асаб-
лівасці станаўлення кан-
фе сійнай структуры на-
сель ніцтва беларускіх зя-
мель;

 – асаблівасці кан фе сій-
нага становішча і ду хоў-
нага жыцця насель ніцтва
Беларусі ў Сярэднявечча
і Ранні Новы час;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі — духоўных асоб.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў і ўстанаўліваць
су вязі паміж імі;

 – лакалізаваць працэсы
хрысціянізацыі, Рэ фар-
мацыі і Контр рэфар мацыі
на беларускіх землях з апо-
рай на гіста рычную карту
і атлас, хра налагічныя та-
бліцы;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы хрысціянізацыі, Рэ -
фар мацыі і Контррэ фар ма-
цыі на беларускіх землях
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з адпа вед нымі ім па змес-
це працэсамі сусветнай 
гісторыі;

 – тлумачыць прычынна- 
выніковыя сувязі паміж
працэсамі хрысціянізацыі,
Рэфармацыі і Контррэ-
фармацыі на беларускіх
землях;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты, звя-
заныя са станаўленнем
кан фесійнай структуры
насельніцтва бела рускіх
зямель, і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы;

 – праводзіць аналіз зме-
сту разнастайных гіс та-
рычных дакументаў па
пы танні рэлігійнага жыц-
ця на тэрыторыі Беларусі;

 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб ду-
хоўных асобах з ацэнкай
вынікаў іх дзейнасці;

 – характарызаваць пом-
нікі духоўнай культуры
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Раздзел VІ. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (14 г)

67 Практыкум.
Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап

1 Вучні будуць умець:
 – выкарыстоўваць мета-

ды вучнёўскага даследа-
вання пры вызначэнні яго
праблематыкі, мэт, зборы
і апра цоўцы матэрыялаў,
прад стаў ленні вынікаў;

 – планаваць этапы праек-
тнай дзейнасці;

 – вызначаць шляхі, сродкі
вырашэння праблемы;

 – выкарыстоўваць інтэр-
нэт-рэсурсы для сумеснай
(індывідуальнай) работы
над праектам

Работа па вызначэнні праб ле-
матыкі, мэт, планаванні этапаў 
праекта.
Прыкладныя тэмы:
«Асаблівасці каляндарнай абрад-
насці гісторыка-культурных рэгіё-
наў Беларусі»; 
«Беларускія замкі і палацы эпохі 
Рэнесансу»;
«“Жывая гісторыя”: лёс сядзібы як 
лёс краіны» (на прыкладзе ся дзіб 
свайго краю);
«Малюнкі Януша Радзівіла сярэ-
дзіны XVII ст.»

68 Культура беларускіх 
зямель у ІХ — першай 
палове ХІІІ ст. 
1. Каляндарна-абрада-
вы фальклор.
2. Агіяграфічная літа-
ра тура ХІ — першай
па ловы ХІІ ст. на бела -
рус кіх землях.
3. Помнікі эпіграфікі
і сфрагістыкі

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: эпі графіка ,

По лацкі ле та піс, агіягра-
фічная літара ту ра;

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры і ма-
стацтва на тэрыторыі Бе-
ларусі перыяду Сярэдня-
вечча;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў эпіграфіка, 
Полацкі летапіс, агіяграфічная 
літаратура.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні разгорнутага плана па-
раграфа.
Работа з вучэбным тэкстам п. 1, 
§ 23 (электрон. дадатак) па вы зна-
чэнні адлюстравання ролі сям’і ў ка-
ляндарна-абрадавым фальклоры.

§ 232, пыт. 7.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 8;
б) да аба-
гульнення:
падрыхтаваць
паведамлен не
на тэму «Пры -
няцце хрыс-
ціянства
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матэрыяльнай і духоўнай 
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – характарызаваць асно-
вы каляндарна-абрадава-
га фальклору;

 – візуалізаваць гадавы
каляндар беларусаў у вы-
глядзе кругавой схемы;

 – апісваць агіяграфічную
літаратуру;

 – характарызаваць пом ні-
кі эпіграфікі і сфра гістыкі

Работа па стварэнні схемы (гек-
саў) «Умовы развіцця культуры 
на беларускіх землях у ІХ — пер-
шай палове ХІІІ ст.»

і візантыйскі 
ўплыў на 
куль туру бе ла-
рускіх зямель» 
або каталог 
архітэктурных 
збудаванняў 
на тэрыторыі 
Беларусі XI—
XIII стст.

69 Горадабудаўніцтва 
і архітэктура бела рус-
кіх зямель.
1. Планіроўка і забу-
дова старажытных га-
радоў.
2. Абарончая архі тэк-
тура.
3. Адметныя рысы
культавага дойлідства
на беларускіх землях:
полацкая і гарадзен-
ская архітэктурныя
школы

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: полацкая архі-

тэк турная школа, гарадзен-
ская архі тэк тур ная школа;

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця архітэктуры на
бела рускіх землях перыя-
ду Сярэднявечча;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў полацкая 
архі тэк турная школа, гарадзен-
ская архітэктурная школа.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні тэзісаў да параграфа.
Работа па складанні параў-
нальнай табліцы «Архі тэктурныя 
школы на беларускіх землях»: 
вызначыць асаблівасці архі тэк-
турных школ.
Работа па складанні гексаў «Ад-
метныя рысы культавага дой-
лідства на беларускіх землях».

§ 23-12.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхта-
ваць каталог
культавага
дойлідства
на Беларусі
з гісторыяй,
апісаннем
і фотаздымкамі
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 – вылучаць асаблівасці
дзвюх архітэктурных
школ на тэрыторыі Бела-
ру сі ў перыяд Кіеўскай
Русі;

 – лакалізаваць працэсы
развіцця сярэднявечнай
архітэктуры на беларускіх
землях з апорай на гі ста-
рычную карту і атлас,
храналагічныя табліцы;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы развіцця сярэдня веч-
най архітэктуры на тэ ры-
торыі Беларусі з ад па-
веднымі ім па змесце пра-
цэсамі сусветнай гі сто рыі;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты аб раз-
віцці архітэктуры, роз ных
архітэктурных і ма стацкіх
школах і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы;

 – характарызаваць пом-
нікі культуры Бела ру сі,
створаныя ў перыяд Ся-
рэднявечча

Работа з гістарычнай картай: 
лакалізаваць працэсы развіцця 
сярэднявечнай культуры на 
тэрыторыі Беларусі з апорай на 
гі ста рычную карту і атлас, хра на-
лагічную табліцу ў пачатку раз-
дзела.
Работа па суаднясенні падзей 
і працэсаў развіцця сярэдня-
вечнай культуры на тэрыторыі 
Беларусі з адпаведнымі ім па змес-
це працэсамі сусветнай гісторыі: 
скласці параўнальную табліцу141
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70 Жывапіс і дэка ра-
тыўна-прыкладное ма-
стацтва ў ІХ — першай 
палове ХІІІ ст.
1. Манументальны жы-
вапіс.
2. Аздабленне рука піс-
ных кніг.
3. Дэкаратыўна-пры-
клад ное мастацтва

1 Вучні павінны ведаць:
 – адметнасці і асаблівасці

развіцця жывапісу і дэ-
ка ратыўна-пры клад нога
мастацтва на беларускіх
землях перыяду Сярэд-
нявечча;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоўнай
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – вылучаць асаблівасці
развіцця жывапісу і дэ -
ка ратыўна-пры клад нога
мастацтва на тэрыторыі
Беларусі ў ІХ — першай
палове ХІІІ ст.;

 – вызначаць асаблівасці
мастацтва на тэрыторыі
Беларусі ў перыяд Сярэд-
нявечча;

 – лакалізаваць працэсы
развіцця сярэднявечнага
мастацтва на тэрыторыі
Беларусі з апорай на гі-
старычную карту і атлас,
храналагічныя табліцы;

Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні разгорнутага плана па-
раграфа.
Работа па вызначэнні асаб лі-
васцей жывапісу і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва ў ІХ — пер-
шай палове ХІІІ ст. у форме схемы.
Работа па стварэнні менталь-
най карты «Культура беларускіх 
зямель у ІХ — першай палове 
ХІІІ ст.».
Работа па характарыстыцы 
дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва Беларусі ў ІХ — першай
палове ХІІІ ст. у форме сінквейна.
Работа ў групах па складанні 
табліц «Жывапіс», «Дэ ка ра-
тыў на-прыкладное ма стацтва», 
«Рукапісныя кнігі» (назва твора, 
дата, характарыстыка)

§ 23-22, пыт. 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
каталог для
аўкцыёну
прадметаў
жывапісу
і дэкаратыўна-
прыкладнога
мастацтва
ІХ — першай
паловы ХІІІ ст.142
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 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты аб раз-
віцці культуры і рабіць на
гэтай аснове аргументава-
ныя вы сновы;

 – характарызаваць пом-
нікі Беларусі, створаныя
ў перыяд Сярэднявечча

71 Культура беларускіх 
зямель у другой пало-
ве ХІІІ — ХVI ст. 
1. Характар культур-
ных працэсаў у ВКЛ.
2. Культавае і абарон-
чае дойлідства.
3. Беларуская готыка.
4. Агульнадзяржаўнае
летапісанне ў ВКЛ

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: ратуша, бе-

ларуская готыка, замкі-
кастэлі, сарматы;

 – асноўныя ацэначныя мер-
каванні (пункты гледжан-
ня) наконт сродкаў і вы-
нікаў дзейнасці гіста рыч-
ных асоб у дадзеную эпоху;

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры і ма-
стацтва на тэрыторыі бе-
ларускіх зямель перыяду
Сярэднявечча і Ранняга
Новага часу;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоўнай
культуры.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў ратуша, бе-
ларуская готыка, замкі-кастэлі, 
сарматы.
Работа з вучэбным тэкстам па 
стварэнні тэзісаў да п. 1, § 24.
Работа па складанні гексаў 
«Раз віццё беларускай культуры 
ў другой палове ХІІІ — пачат-
ку ХVІ ст.»: вызначыць факта-
ры, якія станоўча ўплывалі на 
развіццё культуры, і фактары, 
якія перашкаджалі развіццю бе-
ларускай культуры.
Работа з ілюстрацыяй «Ле та-
пісец» (с. 227): вызначыць, чаму 
гэты помнік, прысвечаны Ф. Ска-
рыну, І. Фёдараву і П. Мсціслаўцу, 
называецца «Летапісец».

§ 24, пыт. 2,
пыт. на с. 228.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. 5;
б) да абагуль-
нення:
падрыхтаваць
паведамленне
«Беларуска-
літоўскія
летапісы як
гістарычна-
літаратурныя
творы»;
в) скласці
даведнік
«ВКЛ — краіна
замкаў»
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Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – лакалізаваць працэсы

развіцця культуры пе-
рыяду Сярэднявечча на
тэрыторыі Беларусі з апо-
рай на гістарычную кар-
ту і атлас, храналагічныя
табліцы;

 – рэканструяваць і ін тэр-
прэтаваць змест фак та -
лагічнага матэрыялу, які
адлюстроўвае адметнасці
і асаблівасці развіцця
куль туры і мастацтва на
беларускіх землях;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты аб
раз віцці культуры, розных
архі тэктурных і мастацкіх
школах і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы

Работа па складанні схемы (мен-
тальнай карты) «Культура бела-
рускіх зямель у другой палове 
ХІІІ — ХVI ст.»

144
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72 Культура Адраджэн-
ня (Рэнесансу) на тэ-
рыторыі Беларусі. 
1. Перадумовы рас паў-
сюджвання ў ВКЛ ідэй
Адраджэння (Рэнесан-
су).
2. Этапы культуры Ад-
ра джэння.
3. Дзеячы эпохі Адра-
джэння на тэрыторыі
Беларусі

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцце Адраджэнне;
 – храналагічныя рамкі

і асаб лівасці эпохі Адра-
джэння (Рэнесансу) на
тэрыторыі Беларусі;

 – асноўныя ацэначныя
мер каванні (пункты гле-
джання) наконт сродкаў
і вынікаў дзейнасці гіста-
рыч ных асоб у дадзеную
эпоху;

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры Ад ра-
джэ ння на бе ла рус кіх зем-
лях;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоў най
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняцця;

 – лакалізаваць працэсы
раз віцця культуры эпохі
Ад ра джэння на тэрыторыі
Бе ла русі з апорай на гі ста-
рычную карту і атлас, хра-
на лагічныя табліцы;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняцця Адраджэнне.
Работа па складанні схемы 
«Перад умовы распаўсюджвання 
ідэй Адраджэння (Рэнесансу) на 
тэ рыторыі Беларусі»: вызначыць 
перадумовы распаўсюджвання 
ідэй Адраджэння ў ВКЛ.
Работа са схемай «Культура 
эпохі Адраджэння на беларускіх 
землях» (с. 229): вызначыць 
асаблівасці культуры эпохі Адра-
джэння на беларускіх землях.
Работа з табліцай «Развіццё 
кнігадрукавання ў ВКЛ у дру-
гой палове ХVI — першай па-
лове ХVII ст.» і картай па вы-
значэнні асноўных цэнтраў кні-
гадрукавання ў другой палове 
ХVI — першай палове ХVII ст.
Работа па складанні табліцы 
«Дзе ячы эпохі Адраджэння».
Работа па складанні сінквейна 
для характарыстыкі паняцця Ад-
раджэнне.
Работа з вучэбным тэкстам па 
складанні тэзісаў да тэмы ўрока

§ 24-12, пыт. 7.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
паведамленне
(інфаграфіку)
аб прад стаў-
ніках эпохі
Адраджэння
ў культуры
Беларусі
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 – рэканструяваць і інтэр-
прэтаваць змест фак та-
лагічнага матэрыялу, які
адлюстроўвае адметнасці
і асаблівасці развіцця
куль туры Адраджэння на
беларускіх землях;

 – параўноўваць, сістэма-
тызаваць і абагульняць гі-
старычныя факты аб раз-
віцці культуры Адраджэн-
ня і рабіць на гэтай аснове
аргументаваныя вы сновы

73 Барока ў культуры Бе-
ла русі. 
1. Літаратура і кніжная
справа.
2. Тэатр.
3. Выяўленчае мастац-
тва.
4. Архітэктура.
5. Музыка

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: батальны жанр,

барока, віленскае барока;
 – адметнасці і асаблівасці

раз віцця культуры і ма-
стац тва на бе ла рускіх зем-
лях у вывучаемы пе рыяд;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоўнай
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў батальны 
жанр, барока, віленскае барока.
Работа з вучэбным тэкстам па 
вызначэнні фактараў, якія са-
дзейнічалі развіццю культуры ба-
рока на беларускіх землях (у фор-
ме схемы).
Работа па складанні гексаў 
«Асноўныя рысы культуры барока 
на тэрыторыі Беларусі».
Работа з ілюстрацыяй «Пры-
езд Міхала Казіміра Радзівіла 
з пасольствам да Рыму» (с. 235): 

§ 25, пыт. 3, 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
а) пыт. на
с. 232;
б) пыт. 7;
в) пад рыхта-
ваць паве-
да м ленне
аб жыцці
і дзейнасці
Францішкі
Уршулі Радзі-
віл у форме
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 – лакалізаваць працэсы
развіцця культуры ба-
рока на тэрыторыі Бе -
ла русі з апорай на гі ста-
рычную карту і атлас, хра-
налагічныя табліцы;

 – характарызаваць пом-
нікі культуры Беларусі,
створаныя ў другой па ло-
ве XVI — пачатку XVII ст.;

 – рэканструяваць і ін тэр-
прэтаваць змест фак та-
ла гічнага матэрыялу, які
адлюстроўвае адметнасці
і асаблівасці развіцця
куль туры і мастацтва
на беларускіх землях;

 – параўноўваць, сістэ ма-
ты заваць і абагульняць гі-
ста рычныя факты аб раз-
віцці культуры, розных
архітэктурных і мастацкіх
школах і рабіць на гэтай
асно ве аргументаваныя
вы сновы

вызначыць элементы карціны, 
якія дазваляюць сказаць, што 
гэта батальны жанр; дамысліць
вобраз карціны: што адбылося за 
тры хвіліны да таго моманту, які 
адлюстраваны на ёй? што адбы-
лося пасля?
Работа з гістарычнай картай: вы-
значыць гарады — асяродкі развіцця 
музычнай культуры, цэнтры іка-
напісу; грамадскія і культавыя 
збудаванні на беларускіх землях 
таго часу, якія пабудаваны ў стылі: 
а) барока і пераходнага тыпу ад ба-
рока да класіцызму; б) кла сіцызму; 
вызначыць месцазнаходжанне 
палацава-паркавых комплексаў, 
пабудаваных на бе ла рускіх землях 
у канцы XVIII ст.
Работа ў групах па складанні та-
бліц «Мастацтва», «Літаратура», 
«Му зы ка», «Архітэктура» (аўтар, 
назва тво ра, дата стварэння)

інфаграфікі, 
флаера або 
плаката
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74 Ідэалогія сарматызму 
ў культурных працэ-
сах.
1. Легенда аб сар мац-
кім паходжанні шлях-
ты Рэчы Паспалітай.
Шлях ціц-сармат.
2. Місія Рэчы Па спа-
літай як «ідэальнай
дзяр жавы».
3. Уплыў сарматызму
на мастацкую культуру

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: сар матызм,

«сармацкі пар трэт»;
 – адметнасці і асаблівасці

развіцця культуры і ма-
стацтва на бе ла рускіх зем-
лях эпохі барока.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – параўноўваць пункты
гледжання аб сармацкім
паходжанні шляхты Рэчы
Паспалітай;

 – характарызаваць шлях-
ціца-сармата;

 – вызначаць уплыў сарма-
тызму на мастацкую куль-
туру

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў сарматызм, 
«сармацкі партрэт».
Выказванне пунктаў гледжання 
аб сармацкім паходжанні шляхты 
Рэчы Паспалітай.
Работа па характарыстыцы 
шлях ціца-сармата ў форме сін-
квейна.
Работа з ілюстрацыяй «Стафан 
Баторый»: пацвердзіць фактамі 
з тэксту, што прыведзены партрэт 
з’яўляецца сармацкім.
Работа па вызначэнні ўплыву 
сарматызму на мастацкую куль-
туру ў форме гексаў (схемы)

§ 25-12, пыт. 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
інфаграфіку
«Стафан Бато-
рый і развіццё
сарматызму»

75 Эпоха Асветніцтва 
і яе ўплыў на развіццё 
куль туры Беларусі.
1. Грамадска-палі тыч-
ная думка.
2. Мастацкая культура.
3. Навуковыя дася г-
ненні.

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: Асветніцтва,

класіцызм, секулярызацыя
культуры;

 – храналагічныя рамкі
і асаб лівасці эпохі Асвет -
ніцтва на тэрыторыі Бела-
русі;

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў Асветніцтва, 
класіцызм, секулярызацыя куль-
туры.
Работа з вучэбным тэкстам «Аса-
блівасці культуры Асветніцтва на  
беларускіх землях» па складанні 
схемы.

§ 26, пыт. 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
паведамленне
(інфа графіку)
аб прадстаўні-
ках эпохі
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4. Асаблівасці культу-
ры Асветніцтва на бе-
ла рускіх землях

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры і ма-
стац тва на бе ла рускіх зем-
лях перыяду Асвет ніцтва;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоўнай
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – лакалізаваць працэсы
развіцця культуры Асвет-
ніцтва на тэрыторыі Бе ла-
русі з апорай на гіста рыч-
ную карту і атлас, хра на-
лагічныя табліцы;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы развіцця культуры
Асветніцтва на тэрыторыі
Беларусі з адпаведнымі
ім па змесце працэсамі су-
светнай гісторыі;

 – характарызаваць пом-
нікі культуры Бела русі,
створаныя ў XVII — кан-
цы ХVIII ст.

Работа з табліцай «Прадстаўнікі 
грамадска-палітычнай думкі ВКЛ 
і іх галоўныя ідэі» (с. 240—241) 
па вызначэнні асноўных ідэй гра-
мадска-палі тычнай думкі.
Работа па складанні гексаў «Аса -
блі васці развіцця мастацтва і архі-
тэктуры ў другой палове XVIII ст.».
Работа з гістарычным дакумен-
там «З “Логікі, або Навукі раз-
важання і меркавання пра прад-
меты навукі” Казіміра Нарбута» 
(с. 241): даказаць, што погляды 
Казіміра Нарбута адпавядалі ідэ-
ям Асветніцтва.
Работа з табліцай «Навукоўцы 
ВКЛ эпохі Асветніцтва і іх да-
сягненні» (с. 242—243): вызна-
чыць сферы навуковых інтарэсаў 
вучоных другой паловы XVIII ст.;
вызначыць, пад уплывам якіх ідэй 
сфарміраваліся іх погляды.
Работа са схемай «Шляхі ўзнік-
не ння і распаўсюджання асветніц-
кіх ідэй у ВКЛ» (с. 247): ахаракта-
рызаваць працэс распаўсюджання 
асветніцкіх ідэй у ВКЛ

Асветні цтва 
ў культу ры 
Беларусі
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76 Адукацыя на бела-
рускіх землях у другой 
палове ХVI — ХVIII ст. 
1. Царкоўны характар
адукацыі.
2. Брацкія і пра тэ стан-
цкія школы.
3. Езуіцкая сістэма
аду кацыі.
4. Віленскі ўніверсітэт.
5. Рэформы Адукацый-
най ка місіі

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: брацкія шко-

лы, пра тэ стан цкія школы,
Віленскі ўніверсітэт, Аду-
кацыйная камісія.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў;

 – лакалізаваць працэсы
развіцця адукацыі на тэ-
ры торыі Беларусі з апо-
рай на гістарычную кар-
ту і атлас, храналагічныя
таб ліцы;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы развіцця адукацыі
на тэрыторыі Беларусі
з ад павед нымі ім па змес-
це працэсамі сусветнай
гісторыі;

 – характарызаваць пом-
нікі культуры Беларусі,
ство раныя ў XVII — кан-
цы ХVIII ст.

Работа з паняццямі: канкрэтыза-
ваць змест паняццяў брацкія шко-
лы, пратэстанцкія школы, Віленскі 
ўніверсітэт, Адукацыйная камісія.
Работа па параўнанні адукацыі 
ў брацкіх і пратэстанцкіх школах 
у выглядзе табліцы.
Работа па вызначэнні адрознен-
няў езуіцкай адукацыі ў форме 
сінквейна. 
Работа з інфаграфікай «Адука-
цыйная камісія» (с. 246): ахарак-
тарызаваць дзейнасць Адукацый-
най камісіі.
Работа па стварэнні схемы (мен-
тальнай карты) «Адукацыя на 
бела рускіх землях у другой пало-
ве ХVI — ХVIII ст.»

§ 26-12,
пыт. 5, 6.
Індывідуальнае
(на выбар):
падрыхтаваць
інфаграфіку
«Галоўная
школа ВКЛ —
Віленскі
ўнівер сітэт»

77 Традыцыйная культу-
ра беларусаў. 
1. Паўсядзённае жыццё 
насельніцтва Беларусі
ў XІV—XVІ стст.

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: этна цэн трызм,

скамарохі;
 – адметнасці паў ся дзён-

нага жыцця бела русаў.

Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць змест паняццяў этна цэн-
трызм, скамарохі. 
Работа па аналізе на аснове фота-
здымкаў традыцыйнай народнай

§ 26-22, пыт. 5.
Індывідуальнае
(на выбар):
правесці міні-
даследаванні
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2. Сямейныя адносіны
і выхаванне дзяцей

Вучні павінны ўмець:
 – канкрэтызаваць змест

паняццяў;
 – характарызаваць тра-

дыцыйную культуру бела-
русаў;

 – вызначаць асаблівасці
паў ся дзённага жыцця бе-
ла русаў;

 – характарызаваць сямей-
ныя адносіны і выхаванне
дзяцей

архітэктуры беларусаў.
Работа па вызначэнні асаб лі ва-
сцей паўсядзённага жыцця бела-
русаў: скласці апісанне.
Работа па характарыстыцы тра-
дыцыйнай народнай культуры 
ў форме схемы (гексаў)

«Казкі майго 
краю», 
«Песні майго 
краю»,
«Ежа і пры-
смакі насель-
ніцтва бела-
рускіх зямель 
у Сярэдня-
веччы»

78 Практыкум.
Праектная дзейнасць.
Урок абароны вучнёў-
скіх праектаў

1 Вучні павінны ўмець:
 – абгрунтоўваць уласнае

меркаванне;
 – афармляць сваё рашэн-

не ў выглядзе праекта;
 – рыхтаваць прэзентацыі

паведамленняў, аната-
цый, рэзюме, рэцэнзій, рэ-
фератаў, гістарычных са-
чы ненняў (эсэ); праектаў
аб гістарычных працэсах
(падзеях) і асобах;

 – ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

Абарона вучнёўскіх праектаў
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79 Практыкум 1 Выкарыстоўваць на бы-
тыя веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу,
якія адлюстроўваюць ад-
мет насці і асаблівасці раз-
віцця культуры і мастацт-
ва на бела рус кіх землях;

 – правядзення вучэбнага
гістарычнага даследаван-
ня аб дасягненнях куль-
туры і мастацтва Беларусі
і яе прадстаўнікоў у часы
ВКЛ і Рэчы Паспалітай,
у тым ліку праз ажыц цяў-
ленне сацыяльных пра ек-
таў;

 – вызначэння ўласных ад-
носін да дасягненняў у га-
ліне культуры і ма стац тва,
а таксама вынікаў твор-
часці дзеячаў культуры;

 – рэалізацыі гістарычнай
пераемнасці з дасяг нен-
нямі ў галіне культуры
і мастацтва, а таксама вы -
нікамі творчасці дзея чаў
куль туры;

Работа з гістарычнымі крыніцамі: 
прачытаць дакументы, адказаць на 
пытанні да іх.
Работа з навуковым артыкулам: 
прачытаць урыўкі, адказаць на 
пытанні да іх.
Работа з мастацкім тэкстам: 
прачытаць урыўкі, адказаць на 
пытанні да іх.
Работа з картай «Культура Бела-
русі ў XVI — першай палове 
XVII ст.»: вызначыць, у якіх 
гарадах Беларусі былі засна-
ваны: а) кальвінісцкія школы; 
б) езуіцкія школы; в) школы пры 
праваслаўных брацтвах; вызна-
чыць месцазнаходжанне асноўных 
школ жывапісу.
Работа з картай  «Культура 
Беларусі ў другой палове XVII —  
XVIII ст.»: вызначыць гарады —
асяродкі развіцця музычнай куль-
туры, цэнтры іканапісных школ; 
свецкія і культавыя будынкі на 
беларускіх землях, узведзеныя 
ў стылі: а) барока і пераходнага 
тыпу ад барока да класіцызму; 
б) класіцызму; палацава-паркавыя 
ком плексы таго часу, пабудаваныя 

Паўт. § 232— 
26-22
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 – падтрымання бераж лі-
вых адносін да помнікаў
гісторыі і культуры

на беларускіх землях; магнацкія 
сядзібы, якія можна назваць ася-
родкамі культуры таго часу 

80 Абагульненне па раз-
дзеле VI «Культура 
Бе ла русі»

1 Вучні павінны ведаць:
 – паняцці: народная куль-

тура, полі куль тур насць,
ра ман скі стыль, гатычны
стыль, Ад ра джэнне (Рэне-
санс), сар матызм, барока,
Асвет ніцтва, класіцызм;

 – храналагічныя рамкі
і асаблівасці эпохі Адра-
джэння (Рэнесансу) і Ас-
вет ніцтва на тэрыторыі
Бе ларусі;

 – адметнасці і асаблівасці
развіцця культуры і ма-
стацтва на бе ларускіх зем-
лях перыяду Сярэднявеч-
ча і Ранняга Новага часу;

 – дасягненні ўраджэнцаў
Беларусі ў розных галінах
матэрыяльнай і духоўнай
культуры.
Вучні павінны ўмець:

 – канкрэтызаваць змест
паняццяў і ўстанаўліваць
су вязі паміж імі;

Варыянт 1. Праверачная работа 
па раздзеле VI.
Варыянт 2. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 248—
251.
Варыянт 3. Прэзентацыя міні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў.
Варыянт 4. Скласці параўналь-
ную або сінхраністычную табліцу 
«Куль тура перыяду Сярэднявечча, 
эпохі Адраджэння і Асветніцтва на 
тэрыторыі Беларусі і ў Заходняй 
Еўропе»
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 – лакалізаваць працэсы
развіцця сярэднявечнай
культуры, Адраджэн ня
і Асветніцтва на тэры-
торыі Беларусі з апорай на 
гістарычную карту і атлас,
храналагічныя табліцы;

 – суадносіць падзеі і пра-
цэсы развіцця сярэднявеч-
най культуры, Адра джэн-
ня і Асветніцтва на тэ-
ры торыі Бе ларусі з ад па-
веднымі ім па змесце пра-
цэсамі сусветнай гі сто рыі;

 – раскрываць узаема абу-
моўленасць змяненняў
у сферах грамадска-палі-
тычнага, духоўнага і куль-
турнага жыцця;

 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць і абагульняць
гістарычныя факты аб раз-
віцці культуры, розных ар-
хітэктурных і мастацкіх
школах і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы;
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 – рыхтаваць і прэзента-
ваць паведамленні аб
твор часці дзеячаў куль-
туры з характарыстыкай
гі ста рычнай тэматыкі ў іх
творчасці;

 – характарызаваць пом-
нікі культуры Бела русі,
ство раныя ў перыяд са
старажытных часоў да
канца ХVIII ст.

81
82
83

Наш край 3 Вучні павінны ўмець:
 – выказваць аргумен-

таваны пункт гледжан-
ня пры абмеркаванні
праблем і асаблівасцей
гістарычнага развіцця
свайго краю са стара-
жытных часоў да канца
XVIII ст.;

 – выкарыстоўваць ме-
та ды вучэб на га гіста-
рыч нага даследавання:
фар му ляваць праблемы,
ажыццяўляць збор, сістэ-
ма ты зацыю і абагульнен-
не матэрыялу, праводзіць
прэзентацыю вынікаў аса-
бі стага даследавання.

Прэзентацыя краязнаўчых дасле-
даванняў і індывідуальных задан-
няў па вывучэнні гісторыі свайго 
краю

Заданні 1—3 
вучэбнага 
дапаможніка 
на с. 252. 
Індывідуальнае 
(на выбар):
заданні 4—9 на 
с. 252—253

155

Працяг

1 2 3 4 5 6

Вучні павінны ўмець вы-
карыстоўваць набытыя 
веды і ўменні для:

 – ажыццяўлення пошуку
гістарычнай інфармацыі
ў крыніцах рознага тыпу,
якія адлюстроўваюць ад-
мет насці і асаблівасці палі-
тычнага, сацыяльна-эка-
на мічнага і куль тур нага
раз віцця на тэ ры то рыі
род нага краю са ста ра жыт-
насці да канца XVIII ст.

84
85

Выніковае абагуль-
ненне 

2 Вучні павінны ўмець:
 – лакалізаваць падзеі гі-

сто рыі Беларусі са ста-
ражытных часоў да кан-
ца XVIII ст. у часе і пра-
сторы; характарызаваць
змены ў геапалітычным
становішчы беларускіх
зямель са старажытных
ча соў да канца XVIII ст.;

 – тлумачыць значэнне
асноўных паняццяў, кан-
крэтызаваць іх і правільна
выкарыстоўваць пры ха-
рак тарыстыцы гіста рыч-
най і сучаснай сацы яль най 
рэчаіснасці;

Варыянт 1. Работа па заданнях 
вучэбнага дапаможніка на с. 252—
253.
Варыянт 2. Прэзентацыя міні- 
даследаванняў і індывідуальных 
заданняў
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 – адрозніваць гістарычны
факт ад яго інтэрпрэтацыі;

 – рэканструяваць і інтэр-
прэтаваць змест фак та-
ла гічнага матэрыялу, які
адлюстроўвае адметнасці
і асаблівасці развіцця бе-
ларускіх зямель са стара-
жытных часоў да канца
XVIII ст.;

 – характарызаваць па лі-
тычнае, сацыяльна-эка-
на мічнае і культурнае
раз віццё беларускіх зя-
мель са старажытнасці да
канца XVIII ст., дзейнасць
гістарычных асоб і дзеячаў 
культуры;

 – даваць ацэнку гіста рыч-
ным падзеям, дзей насці
гістарычных асоб, ацэнь-
ваць унёсак дзеячаў куль-
туры і навукі;

 – тлумачыць прычынна-
вы ніковыя сувязі па між
гі старычнымі факта мі, рас-
крываць узаема абу моў ле-
насць змен у ас ноў ных сфе-
рах грамадскага жыцця; 
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 – параўноўваць, сістэ ма-
тызаваць, класіфікаваць
і абагульняць факты аб
гі ста рычным і культур-
ным раз віцці бе ларускіх
зямель і рабіць на гэтай
аснове аргументаваныя
вы сновы;

 – праводзіць аналіз зме-
сту гістарычных даку мен-
таў; перакладаць тэкста-
вую інфармацыю ў знака-
вую і наадварот;

 – аналізаваць гіста рыч-
ную інфармацыю, прад-
стаў леную ў розных зна-
ка вых сістэмах (тэкст,
карта, графік, дыяграма,
та бліца, ілюстрацыя і г. д.);

 – параўноўваць пункты
гледжання з вызначэн-
нем іх аргументаў наконт
сутнасці гістарычных па-
дзей і з’яў, якія адбываліся
на беларускіх землях
і ў іншых краінах у адпа-
ведны перыяд;
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 – выказваць аргументава-
ны пункт гледжання пры
абмеркаванні праблем
асаблівасцей гістарычнага
развіцця беларускіх зя-
мель са старажытных
часоў да канца XVIII ст.;

 – выкарыстоўваць ме-
тады вучэбнага гіста-
рыч нага даследавання:
фар му ляваць праблемы,
ажыц цяўляць збор, сістэ-
матызацыю і абагульнен-
не матэрыялу, праводзіць
прэзентацыю вынікаў аса-
бістага даследавання
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