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Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст. 
10 клас

(87 г; з іх 4 г — рэзервовыя)

1. Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст. : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / А. А. Прохараў [і інш.] ; пад рэд. А. А. Прохарава. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2019 (далей — 
вучэбны дапаможнік).

2. Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст. : электрон. дадатак для павыш. узроўню / А. А. Прохараў 
[і інш.] ; пад рэд. А. А. Прохарава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2019 (далей — ЭД).

3. Сусветная гісторыя са старажытных часоў да канца XVIII ст. : атлас : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. 
адукацыі з беларус. мовай навучання / А. А. Прохараў, Л. А. Козік. — Мінск : Белкартаграфія, 2020 (далей — атлас).

№ урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма і асноўныя 
пытанні ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы ўрока Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці Дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

1
2

Уводзіны.
1. Сэнс і пры-
зна чэнне гіс то-
рыі як на вукі.
2. Роля сусвет-
най гісторыі як
галіны гіста-
рычнай на вукі.
Перыядыза цыя
сусветнай гі с-
то рыі.
2.1. Функцыі
гі ста рычнай
навукі ў жыцці
грамадства.

2 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю сусветнай 
гісторыі;
— значэнне паняццяў гі-
сто  рыя, гістарычны факт, 
гістарычны час, гіста рыч-
ная прастора, гіста рычная 
крыніца;
— асноўныя функцыі гі с-
та рычнай навукі і іх ролю 
ў гіс тарычным пазнанні;
— сутнасць фармацыйна-
га і цывілізацыйнага па-
дыходаў;
— формы гістарычных ве-

Работа з храналогіяй: вызначэн-
не храналагічных рамак гі ста-
рычных перыядаў на стужцы часу 
«Перыяды сусветнай гіс торыі» 
(вучэбны дапаможнік, с. 6).
Работа з паняццямі: фар мулёўка 
сучаснага азначэння гісторыі як 
галіны навуковых ведаў.
Перавод славесна-вербаль най 
інфармацыі ў візуальна-гра фіч-
ную: складанне мен тальнай карты 
(схемы) «Ас ноўныя паняцці гі ста-
рычнай навукі».
Работа з вучэбнай інфар мацыяй 
(ЭД): на аснове да ных табліцы

§ 1.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па -
ве дамленне ў фар-
маце артыкула для
«Ві кі педыі» аб ад ным 
з вя до мых беларус кіх 
гісторыкаў;

напісаць эсэ «Зна-
чэнне гісторыі ў жыц-
ці чалавека», «Гі с та-
рычная наву ка на
сучасным этапе»

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

2.2. Этапы 
раз віц ця гіста-
рычнай на вукі.
3. Фармацый-
ны і цывілі за-
цыйны пады-
ходы.
3.1. Гістарыч-
ныя веды

даў і прынцыпы гіста рыч-
нага даследавання.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— характарызаваць этапы 
развіцця гістарычнай навукі;
— параўноўваць фармацый-
ны і цывілізацыйны падыхо-
ды;
— вызначаць формы гі ста-
рычных ведаў;
— выказваць свой пункт 
гледжання на значэнне вы-
вучэння гісторыі для раз-
віцця грамадства

ахарактарызаваць этапы раз-
віцця гістарычнай навукі.
Выказванне аргументаванага 
пункта гледжання на значэнне 
вывучэння гісторыі для развіцця 
грамадства.
Дыскусія аб праблемах рэкан-
струкцыі гістарычнага мінулага 
і шляхах іх пераадолення

Раздзел I. Цывілізацыі Старажытнага свету (12 г)

3 Першабыт ная 
гі сторыя чала-
вецтва.
1. Перыядыза-
цыя гісторыі 
першабытнага
грамадства.
2. Праблема
паходжання
чалавека.

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
першабытнага грамадства;
— значэнне паняццяў пер-
шабытнае грамадства, пра-
абшчына, родавая абшчына, 
суседская абшчына, антра-
пагенез, сацыягенез;
— этапы антрапагенезу, са-
цыягенезу, іх біялагічныя 
і сацыяльныя фактары.

Работа з храналогіяй: аналіз 
да  ных храналагічнай табліцы 
«Археалагічная перыядызацыя 
гісторыі першабытнасці» (вучэб-
ны дапаможнік, с. 15).
Параўнанне розных пунктаў гле-
джання на паходжанне чалавека 
(вучэбны дапаможнік, табліца, с. 15).
Сістэматызацыя вучэбнага матэ-
рыялу ў выглядзе табліцы «Асноў-
ныя стадыі развіцця чалавека».

§ 2.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць віртуальнае
па дарожжа па ста-
янках старажытнага 
чалавека (у любым
фармаце)
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2.1. Ступені 
эва  люцыі ў кі-
рун ку да чала-
века разум нага.
3. Першабыт-
ная абш чына

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту рэ гі ёны 
з’яўлення першых людзей;
— характарызаваць этапы ан-
трапагенезу і сацыягенезу;
— рэканструяваць і ін тэр-
прэтаваць змест фак тала-
гічнага матэрыялу, які ад-
лю строўвае асаблівас ці 
гіс та рычных працэсаў і з’яў 
гіс то рыі Старажытнага свету

Работа з гістарычнай картай 
(ат лас, с. 2): характарыстыка геа-
графічных умоў рэгіёнаў з’яў лен-
ня першых людзей.
Рэканструкцыя выгляду чалаве-
чай істоты на аснове факта ла-
гічнага матэрыялу (ЭД).
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на па-
ходжанне чалавека

4 «Неалітычная 
рэвалюцыя».
1. Сутнасць
«неа літычнай
рэва лю цыі».
2. Асноўныя
цэнтры ранніх
земляробчых
культур Азіі
і Афрыкі.
3. Першыя
про тагарадскія
пасе ліш чы.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў «неа-
літычная рэвалюцыя», рэлі-
гія, політэізм, анімізм, мас-
тацтва;
— асноўныя працэсы са-
цыяльна-эканамічнага раз-
віцця першабытнага грамад-
ства;
— асноўныя дасягненні пер-
шабытнага грамадства.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;

Работа з паняццямі: фармуля-
ванне азначэння паняцця «неа лі-
тыч ная рэвалюцыя» і канкрэты-
зацыя яго.
Работа з гістарычнай картай: 
характарыстыка геаграфічных 
умоў рэгіёнаў з’яўлення протага-
радскіх паселішчаў, «урадлівага 
паўмесяца».
Тлумачэнне прычынна-вы ні ко-
вых сувязяў паміж гіста рыч -
нымі фактамі: прыродныя ўмовы 
ў далінах рэк — пераход да высо-
капрадуктыўнага земляробства; 

§ 2-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
ар ты кул у фарма-
це «Ві кіпедыі» аб
каляндарных сістэ-
мах у ста ражытных
лю дзей;

знайсці па цвер-
джанні існа вання
першых рэлігійных
вераванняў у казках 
народаў све ту, выні-
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4. Узнікненне
каляндарных
сістэм.
5. З’яўленне 
мас тац  тва.
6. Развіццё
рэлі гій ных ідэй

— лакалізаваць з апорай 
на гістарычную карту рэ-
гі ёны з’яўлення першых 
протагарадскіх па се лішчаў, 
«урадлівага паў ме сяца»;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці з’яўлення 
гаспадарчай дзейнасці, рэ-
лігіі, мастацтва;
— ацэньваць дасягненні пер-
шабытнага грамадства

«неалітычная рэвалюцыя» — рост 
насельніцтва; раскладанне пер-
шабытнай абшчыны — узнік-
ненне дзяржавы.
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): вызначыць і растлумачыць 
заканамернасці з’яўлення: 1) ма-
стацтва; 2) рэлігіі.
Міні-дыскусія пра значэнне 
дасягненняў першабытнага гра-
мадства для далейшага развіцця 
чалавецтва

кі даследа ван ня 
прадставіць у зруч-
ным фар маце

5 Эканоміка і па-
лі тыч ная карта 
Стара жыт нага 
Усходу.
1. Прыродныя
ўмо вы.
2. Асноўныя
гаспадарчыя
заняткі.
3. Сацыяльная 
струк  тура гра-
мадства. Гарады-
дзяржа вы 
Старажытнага 
Усходу.
4. Стварэнне 
аб’яд наных

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
цывілізацый Старажытнага 
Усходу;
— значэнне паняццяў са цы-
яльная структура, дзяр  жава, 
горад-дзяржава, гра мадскі 
падзел працы;
— асноўныя працэсы эка на-
мічнага і палі тыч нага раз  -
віцця цывілізацый Ста ра-
жытнага Усходу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяр жавы 
Старажытнага Усходу;

Сінхранізацыя гістарычных па-
дзей: складанне сінхра ніч най 
та б ліцы развіцця старажытна-
ўсходніх дзяржаў.
Работа з гістарычнай картай 
(ат лас, с. 3): характарыстыка геа-
графічных умоў рэгіёнаў з’яў лен-
ня першых цывілізацый.
Перавод славесна-вербальнай 
ін фармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: складанне схемы (мен-
таль най карты), якая структуруе 
інфар мацыю аб гаспадар чых за-
нятках насельніцтва стара жытна-
ўсходніх цывілізацый.
Параўнальная характарыстыка 
агульнага і асаблівага ў гаспадар-

§ 3.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць ар-
тыкул «10 ціка вых
фактаў пра Ва ві-
лон» для дзі ця чага
часопіса;

падрыхтаваць ка-
та лог (буклет, фо -
та выставу) з ін фар-
мацыяй аб стара-
жытных пом ніках,
якія славілі неаб-
межаваную ўладу
кіраўнікоў;

напісаць эсэ «Ста-
ражытны Усход —

4

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

дзяржаў і ім-
перый.
5. Ачаговы ха-
рак тар раз віцця
ста ра жыт на-
ўсходніх цы-
вілізацый

— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці з’яўлення 
грамадскага падзелу пра-
цы, сацыяльнай дыфе рэн-
цыяцыі;
— тлумачыць прычынна-
вы ніковыя сувязі: дэма гра-
фічны выбух і ўсклад ненне 
сістэмы сацыяльных су вя-
зяў — з’яўленне дзяр жавы;
— аналізаваць змяненні ў ча-
лавечым грамадстве з уз-
нікненнем дзяр жаўнасці

чай дзейнасці цывілізацый Ста-
ражытнага Усходу.
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэ рыялу: складанне табліцы «Да -
сягненні цывілізацый Усходу».
Фармуляванне вываду на аснове 
аналізу вучэбнай інфармацыі пра 
змяненні ў чалавечым грамадстве 
пры ўзнікненні дзяржаўнасці

гэта калыска чала-
вечай культуры ці 
дзі кае, чужое су-
час ным людзям гра-
мадства?»

6 Грамадства 
і дзяржава 
ў краінах Ста-
ражытнага 
Усходу.
1. Усходняя дэ-
спатыя.
2. Сацыяльныя 
ад носіны пана-
вання-падпа-
радкавання.
2.1. Прабле-
ма рабства
ў старажытна-
ўсходніх цыві-
ліза цыях.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця ўс ход-
няя дэспатыя;
— асаблівасці сацыяльнага 
развіцця цывілізацый Ста-
ражытнага Усходу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— характарызаваць ас ноў-
ныя рысы ўсходніх дэ спа-
тый, сістэму дзяр жаў  нага 
кіравання стара жытна ўсхо-
дніх дзяржаў;
— тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж гас па-

Работа з паняццямі: фарму-
ляванне азначэння паняцця 
«ўсход няя дэспатыя» на аснове 
вучэбнага матэрыялу, зверка з аз-
начэннем у слоўніку.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: характарыстыка ўсходніх 
дэспатый і старажытнаўсходніх 
супольнасцей на аснове схем 
і табліц (вучэбны дапаможнік, 
с. 36, 41).
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 37—40) па 
выяўленні асаблівасцей сацы-
яльнай структуры старажыт на-
ўсходніх дзяржаў.

§ 4.
Індывідуальнае (на
выбар): напісаць эсэ
«Усходнія дэ спа-
тыі: прычыны ўста-
лявання і іх асаб-
лівасці», «Ці была
ўсходняя дэ спатыя
адзінай маг чымай
формай арганізацыі
гра мадства ў ста-
ражытнасці?»

5
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3. Сістэма
дзяр жаў нага
кіравання

дарчымі заняткамі на сель-
ніцтва і спецыфікай дзяр-
жаўнага ладу; з’яў лен нем 
няроўнасці людзей і ўз нік-
неннем дзяржавы;
— выказваць свой пункт 
гледжання на пра бле му раб-
ства ў стара жытна ўс ходніх 
цывілі зацыях;
— весці дыскусію аб пры-
чынах усталявання ўсход-
ніх дэспатый пры стварэнні 
стара жытна ўсходніх дзяр-
жаў

Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на 
ролю раб ства ў эканамічным 
жыцці старажытнаўсходняга 
грамадства.
Міні-дыскусія пра прычыны 
ўста лявання ўсходніх дэспа-
тый пры стварэнні старажытна-
ўсходніх дзяржаў

7 Рэлігія ў краі-
нах Старажыт-
нага Усходу.
1. Рэлігійныя 
ўяў ленні ста-
ражытных
егіпцян і жыха-
роў Між рэчча.
2. Іўдаізм —
першая мона-
тэістычная
рэ лігія.
3. Рэлігіі Стара-
жытнай Індыі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў по-
літэізм, монатэізм, іўда ізм, 
індуізм, будызм, да асізм, кан-
фуцыянства, зо раастрызм;
— асноўныя рэлігіі ста ра-
жытнаўсходніх цыві ліза-
цый;
— прычыны ўзнікнення 
і развіцця рэлігій Старажыт-
нага Усходу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;

Работа з гістарычнай картай: 
лакалізаваць тэрыторыі з’яў-
лення і распаўсюджання іўда-
ізму, індуізму, будызму, да асізму, 
канфуцыянства, зораастрызму.
Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра фіч-
ную і наадварот: прад стаў ленне 
рэлігій Старажытнага Усходу 
ў выглядзе схемы (ментальнай 
карты) і іх характарыстыка.
Параўнальная характарыстыка 
рэлігій Старажытнага Усходу 
(складанне параўнальнай таблі-

§ 4-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
пра  ект аб адным
з рэ лігійных ву чэн-
няў Старажытнага
Усходу з выка рыс-
таннем да дат ко вых
крыніц ін фар мацыі;
напісаць эсэ «Чаму
да гэтага часу іс ну-
юць старажытныя
рэлігіі?»

6
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і Старажытнага 
Кітая.
4. Зораастрызм.
5. Роля жрэц-
тва ў жыцці
грамадства

— выяўляць і тлумачыць 
прычыны ўзнікнення по-
літэізму;
— тлумачыць прычынна-
выніковыя сувязі паміж 
стварэннем дзяржавы і ўс-
кладненнем рэлігійных ве-
раванняў;
— характарызаваць і па-
раўноўваць рэлігіі Стара-
жытнага Усходу;
— выказваць свой пункт 
гледжання на прычыны 
ўзнікнення першай мо на-
тэістычнай рэлігіі

цы па самастойна вызначаных 
крытэрыях).
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД) па выяўленні і тлумачэнні 
прычынна-выніковых сувязяў 
па між стварэннем дзяржавы 
і ўс кладненнем рэлігійных вера-
ванняў.
Міні-дыскусія пра прычы ны 
ўзнікнення першай мона тэіс-
тычнай рэлігіі ў старажытных 
яўрэяў

8 Старажытная 
Грэцыя.
1. Ля вытокаў
старажыт-
нагрэчаскай
цывілізацыі.
2. Прыродныя
ўмо вы. Асноў-
ныя гаспадар-
чыя за няткі
насель ніцтва.
3. Антычны
поліс. Правы
грамадзян.

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
Старажытнай Грэцыі;
— значэнне паняццяў: ан-
тычнасць, поліс, грамадзя-
не, дэмакратыя, арыстакра-
тыя, элінізм;
— асноўныя працэсы па-
літычнага і сацыяльна-эка-
намічнага развіцця ста ра-
жытнагрэчаскай цы ві лізацыі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;

Работа з храналогіяй па су-
аднясенні асноўных падзей ста-
ражытнагрэчаскай гісторыі з яе 
перыядамі.
Самастойная работа з вучэбным 
тэкстам (вучэбны дапаможнік, 
с. 44—45): высветліць, як геагра-
фічныя і прыродныя ўмовы па-
ўплы валі на асаблівасці стара-
жытнагрэчаскай цывілізацыі.
Работа з гістарычнай картай 
(вучэбны дапаможнік, с. 45): 
вызначыць прычыны і рэгіёны 
Вялікай грэчаскай каланізацыі.

§ 5.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па -
ведамленні (прэ зен-
тацыі) аб дзей насці
Салона, Перыкла ці
Аляксандра Маке-
донскага;

напісаць эсэ «Ас-
ноўныя адроз нен ні
арыстакратычнай
і дэмакратыч най
формаў праў лення»;

7

Працяг
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4. Дзяржаўны
лад ста ражыт-
на грэ час кіх
полісаў.
5. Класічны
перыяд. Крызіс
поліснай сі-
стэмы.
6. Паходы
Аляксандра
Македон скага
і ўзнікненне
новых дзяржаў

— лакалізаваць з апорай на 
гіс тарычную карту дзяр-
жаўныя ўтварэнні стара-
жыт нагрэчаскай цыві лі за-
цыі, рэгіёны Вялікай грэча-
скай каланізацыі;
— характарызаваць палі-
тычнае і сацыяльна-эка на-
мічнае развіццё ста ра жыт-
нагрэчаскай цыві лі зацыі;
— выяўляць прычынна-вы -
ні ковыя сувязі па між асаб -
лівасцямі эка на міч на га 
развіцця ста ра жыт на  грэ-
часкіх дзяр жаўных фар-
мацый і фармі ра ван нем по-
ліс най дзяр жаўнай сі стэмы;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычнага дакумен та;
— выказваць свой пункт 
гледжання на прычыны 
фарміравання поліснай 
сістэмы каштоўнасцей

Работа з паняццямі: вызна-
чыць, у якіх гістарычных умовах 
з’явіліся паняцці «поліс», «гра-
ма дзянін», «дэмакратыя».
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 45—47): 
выявіць і растлумачыць пры-
чыны фарміравання поліснай 
сістэмы каштоўнасцей.
Перавод славесна-вербальнай 
ін фармацыі ў візуальна-гра фіч-
ную: скласці схему «Спар тан скі 
по ліс» (на аснове тэксту на с. 49 
ву чэб нага дапаможніка): правес-
ці параў нанне сістэмы кіравання 
з Афінскім полісам.
Работа з дакументам (вучэбны да-
паможнік, с. 46): на падставе клят-
вы афінскіх юнакоў вызна чыць 
ас ноўныя каштоўнасці жыха роў 
поліса.
Дыскусія «Якім чынам пера-
мога грэчаскіх полісаў у грэка-
персідскіх войнах паўплывала 
на фарміраванне нацыянальнай 
самасвядомасці іх грамадзян?»

падрыхтаваць ар-
тыкул у фармаце
«Вікіпедыі» «Элі-
ністычны свет»

9 Старажытны 
Рым.
1. Прыродныя 
ўмовы і заняткі

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
Старажытнага Рыма;
— асноўныя формы дзяр -

Работа з храналогіяй па суад-
нясен ні асноўных падзей ста-
ражытнарымскай гісторыі з яе 
перыядамі.

§ 6.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па -

8
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насель ніц тва 
Апенінскага 
паўвострава.
2. Найстара-
жытнейшы
Рым. Праў  лен-
не цароў.
3. Рымская рэс-
пуб ліка.
4. Пачатак
шыро кай ваен-
най экспан сіі
і стварэнне
пра фе сійнай
ар міі. Кры зіс
рэспуб лі кан-
скай сістэмы.
5. Рымская
імперыя: ад
грамадства
грамадзян да
грамадства
падданых

жаўнага ладу ў старажытна-
рымскай цывілізацыі;
— значэнне паняццяў рэс-
публіка, імперыя;
— асноўныя працэсы па-
літычнага і сацыяльна-эка-
на мічнага развіцця ста  ра-
жытнарымскай цыві лі  зацыі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту змяненне 
тэрыторыі Рымскай дзяржа-
вы ў розныя перыяды;
— характарызаваць палі-
тычнае і сацыяльна-экана-
мічнае развіццё Старажыт-
нага Рыма;
— параўноўваць рымскую 
грамадзянскую абшчыну 
і грэ часкі поліс;
— выяўляць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж раз-
віццём рабаўладання і за-
хопніцкімі войнамі Ста ра-
жытнага Рыма;

Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 52—53): 
вызначыць, як прыродныя ўмо-
вы Апенінскага паўвострава па-
ўплывалі на заняткі яго жыха-
роў.
Работа з гістарычнай картай: 
(атлас, с. 11) вызначыць, якія 
перавагі давала рымлянам паў-
астраўное становішча краіны; 
(вучэбны дапаможнік, с. 60—61): 
ахарактарызаваць тэрытарыяль-
ныя змяненні Рымскай дзяржа-
вы і іх прычыны.
Работа з паняццямі: вызна-
чыць, у якіх гістарычных умовах 
з’явіліся паняцці «рэспубліка», 
«імперыя».
Перавод славесна-вербальнай 
ін фармацыі ў візуальна-гра фіч-
ную і наадварот: стварэнне схем 
сістэм кіравання царскага і рэс-
публіканскага Рыма, характары-
стыка імператарскай сістэмы кі-
ра вання Рымам (работа ў групах).
Параўнальная характарыстыка 
рымскай грамадзянскай абшчы-

ведамленні (прэ-
зентацыі) аб дзей-
насці Сервія Тулія, 
Гая Марыя, Гая 
Юлія Цэзара або 
Акта віяна Аўгуста;

п а д р ы х т а в а ц ь
ар тыкул аб Стара-
жытным Рыме для
школьнай эн цы-
клапедыі;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэ зентацыю (лэп-
б у к )  « Р ы м с к а я
армія па сля рэ-
формы Гая Марыя»

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

— выяўляць прычыны ўз вы-
шэння Рымскай дзяржавы;
— тлумачыць пункт гле-
джання даследчыкаў на гі-
старычныя працэсы і з’явы 

ны і грэчаскага поліса (скла дан не 
параўнальнай табліцы па са ма-
стой на вызначаных крытэрыях).
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на 
прычыны ўзвышэння Рымскай 
дзяржавы.
Міні-дыскусія «Чаму сучасныя 
гісторыкі называюць Рымскую 
рэспубліку арыстакратычнай?»

10 Культурная 
спадчына 
старажытных 
цывілізацый.
1. Развіццё
пісь мен ства.
2. Эпас і літара-
тура.
3. Станаўленне
навуковых
ведаў.
4. Архітэктура,
скуль птура,
жы ва піс.
5. Грамадскія
відо вішчы.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў мона-
тэізм, хрысціянства;
— культурныя дасяг нен ні 
старажытных цывілі за цый.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці з’яў лен ня 
пісьменства ў стара жыт насці;
— параўноўваць стара жыт-
наўсходнюю і антычную на-
вуку;
— характарызаваць куль-
турнае развіццё цыві лізацый

Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную: скласці класіфікацыю 
розных відаў пісьменства ў вы-
глядзе схемы (ментальнай карты).
Параўнальная характарыстыка 
антычнай і старажытнаўсходняй 
навукі; старажытнагрэчаскай 
і старажытнарымскай культуры.
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэрыялу: складанне таб лі цы «Ас-
ноўныя культурныя да сяг ненні 
старажытных цыві ліза цый».
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 67—68) па выяўленні асаб лі -

§ 7.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
вір туальную экс-
па зі цыю «Культур-
ныя шэдэўры Ста-
ражытнага све ту»;

напісаць эсэ на
тэму «Фундамен-
тальнае значэнне
антычнай культу-
ры»

10

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

6. Сусветнае
значэнне ан-
тычнай куль-
туры

Старажытнага Усходу, Ста-
ражытнай Грэцыі і Стара-
жытнага Рыма;
— ацэньваць уклад у су-
светную культуру цыві-
лізацый Старажытнага Ус-
ходу, Старажытнай Грэцыі 
і Старажытнага Рыма

васцей архітэктуры розных цы-
вілізацый.
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 70—71): 
вызначэнне прычын узнікнення 
хрысціянства і адметных асаб-
лівасцей монатэістычнай рэлігіі.
Міні-дыскусія пра значэнне ан-
тычнай культуры для сучаснага 
грамадства

11 Светаўспры-
манне і рэлігіі 
Ан тыч насці.
1. Сістэма
жыццёвых
каштоўнасцей
грамадзяніна
по ліса.
2. Свет — багі —
чалавек —
поліс.
3. Старажыт-
нагрэчаская
філасофія.
4. Старажытна-
рымская
рэлігія.
5. Грамадзяне

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя грамадзянскія 
полісныя каштоўнасці і пры-
чыны іх крызісу;
— асноўных багоў старажыт-
нагрэчаскага і старажытна-
рымскага пантэона;
— вядомых стара жытна грэ-
часкіх філосафаў;
— прычыны і ўмовы ўз нік-
нення хрысціянства.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць рэлігійна-
міфалагічны і навуковы па-
дыходы да тлумачэння на-
вакольнага свету; антычнае 
і хрысціянскае разуменне 
месца чалавека ў грамадстве 
і дзяржаве;

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): скласці спіс жыццёвых 
каш тоўнасцей грамадзяніна по-
ліса.
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на 
тое, ці з’яўляюцца актуальнымі 
гэтыя каштоўнасці для сучаснага 
грамадства.
Параўнальная характарыстыка: 
старажытнагрэчаскага пантэона 
багоў і старажытнарымскага; 
рэлігійна-міфалагічнага і наву-
ковага падыходу да тлумачэння 
навакольнага свету; антычнага 
і хрысціянскага разумення месца 
чалавека ў грамадстве і дзяржаве 
(работа ў групах).

§ 7-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

на прыкладзе ад-
наго са старажытна-
грэчаскіх міфаў па-
казаць асаблівасці
дзяржаўнага кі ра-
вання або гра ма д-
скіх адносін у ста-
ражытна грэ час кім
або ста ра жыт на рым-
скім грамадстве;

падрыхтаваць ар-
тыкул для дзі цячага
часопіса «Варвары
і падзенне Заходняй 
Рымскай імперыі»
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і варвары.
6. Крызіс гра-
ма дзян скіх
каш тоўнасцей
і распаўсю-
джанне
хрысціянства

— тлумачыць прычыны 
ўплыву старажытнагрэча-
скай культуры на старажыт-
нарымскую;
— характарызаваць уза ема-
адносіны варвараў і Рыма;
— выказваць і аргумен таваць 
свой пункт гле джання на 
падабенст ва і адрозненні 
ў света ўс прыманні чалавека 
ан тыч насці і сучаснага чала-
века

Дыскусія па пытанні па да-
бенстваў і адрозненняў у света-
ўспрыманні чалавека антыч насці 
і сучаснага чалавека

12 
13

Практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных крыніц аб па-
дзеях гісторыі Старажытна-
га свету;
— адрозніваць у гі ста рыч-
ных крыніцах суб’ ек тыўныя 
і аб’ектыўныя ацэнкі гі ста-
рычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;
— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; па раў-
ноўваць і тлумачыць пун-
кты гледжання на розныя 
гістарычныя працэсы і з’явы 
гісторыі Старажытнага све-
ту;

Аналіз гістарычных дакументаў, 
статыстычных даных, ілю стра-
цыйнага і картаграфічнага ма-
тэрыялу, навуковых артыкулаў, 
літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання

12
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— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і аб грун тоў -
ваць сваё стаўленне да 
розных версій, ацэнак гіс-
тарычных падзей, дзей насці 
гістарычных асоб

14 Абагульненне 
па раздзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
першабытнага грамадства, 
гісторыі цывілізацый Стара-
жытнага Усходу, Старажыт-
най Грэцыі і Старажытнага 
Рыма;
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць раз віццё 
першабытнага грамадства 
і старажытных цывілізацый;
— асноўныя працэсы эка-
намічнага і грамадскага 
раз віцця першабытнага гра-
мадства, цывілізацый Ста-
ражытнага Усходу, Ста ра-
жытнай Грэцыі і Ста ра жыт-
нага Рыма;
— асноўныя дасягненні пер-
шабытнага грамадства; куль-
турную спадчы ну цыві лі-
зацый Старажыт нага Усходу, 

Варыянт 1. Работа з заданнямі да 
ўрока абагульнення па раздзеле I 
(вучэбны дапаможнік, с. 74—76).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачатку 
раздзела (вучэбны дапаможнік, 
с. 11) або абраных вучнямі сама-
стойна.
Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях гісторыі Ста-
ражытнага свету

13
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Старажытнай Грэцыі і Ста-
ражытнага Рыма.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту рэгіёны 
з’яўлення першых людзей, 
дзяржаў Старажытнага Ус-
ходу, Старажытнай Грэцыі 
і Старажытнага Рыма;
— характарызаваць і параў-
ноўваць палітычнае, сацы-
яльна-эканамічнае і культур-
нае развіццё дзяржаў Ста-
ражытнага Усходу, Старажыт-
най Грэцыі і Старажыт нага 
Рыма;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў 
як крыніц інфармацыі пра 
падзеі гісторыі Старажыт-
нага свету;
— ацэньваць дасягненні 
першабытнага грамадства 
і ўклад у сусветную культуру 
цывілізацый Старажытнага 
Усходу, Старажытнай Грэцыі 
і Старажытнага Рыма;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
Старажытнага свету
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Раздзел II. Цывілізацыі Сярэднявечча (29 г)

Тэма 1. ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА І ВІЗАНТЫЯ (12 г)

15 Палітычная 
карта сярэд-
нявечнай 
Еўропы.
1. Ранняе ся-
рэднявечча:
ад варварскіх
каралеўстваў
да імперыі Кар-
ла Вялікага.
2. Еўропа Вы-
сокага сярэдня-
вечча: феадаль-
ная раздробле-
насць.
3. Позняе ся-
рэднявечча:
фарміраванне
цэнтралі за-
ваных дзяржаў

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
Сярэдніх вякоў;
— значэнне паняццяў Сярэд-
нія вякі, варварскія кара-
леўствы, феадальная раз-
дробленасць, манарх, цэнт-
ралізаваныя дзяржавы;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага развіцця дзяр жаў 
Заходняй Еўропы ў Ся рэд-
нія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту пера -
мяшчэнні варварскіх пля-
мёнаў у перыяд Вялікага 
пе расялення народаў, дзяр-
жавы, якія існавалі ў Сярэд-
нявеччы ў Заходняй Еўропе;
— характарызаваць палі-
тычнае развіццё дзяржаў 
Сярэднявечча;

Работа з гістарычнай картай: 
прасачыць рассяленне варвар-
скіх плямёнаў (атлас, с. 13); 
змя ненні тэрыторыі Францыі; 
фарміраванне палітычнай кар-
ты Заходняй Еўропы ў Вы-
сокае сярэднявечча (вучэбны 
дапаможнік, с. 83—84).
Работа з дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 82): вызначыць 
негатыўныя наступствы падзелу 
імперыі Карла Вялікага.
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 82—87): 
выявіць асаблівасці феадаль-
най раздробленасці і працэсу 
цэнтралізацыі ў найбуйнейшых 
дзяржавах Заходняй Еўропы.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную і наадварот: з дапамо-
гай схемы (вучэбны дапаможнік, 
с. 87) ахарактарызаваць лад 
цэнтралізаванай дзяржавы; на ас-
нове вучэбнага тэксту (вучэбны

§ 8.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па-
ведамленні (прэ-
зентацыі) аб дзей-
насці  Хлодвіга ,
Кар ла Вялікага,
Віль гельма Нар-
мандскага;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэ зентацыю (лэп-
бук, артыкул у фар-
маце «Вікіпедыі»)
аб адносінах Англіі
і Францыі ў XIV—
XV стст.
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— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— параўноўваць і тлумачыць 
розныя пункты гледжання 
на значэнне нармандскага 
заваявання Англіі;
— выяўляць тэндэнцыі раз-
віцця дзяржаўнасці ў За-
ходняй Еўропе ў перыяд 
феадалізму

дапаможнік, с. 87) скласці схему 
саслоўна-прадстаўнічай ма нар-
хіі ў Англіі і параўнаць яе з са-
слоўна-прадстаўнічай манар хі-
яй у Францыі (вучэбны дапа-
можнік, с. 88).
Параўнанне розных пунктаў 
гледжання на наступствы нар-
мандскага заваявання Англіі 
(вучэбны дапаможнік, с. 85)

16 Дзяржаўны 
лад Заходняй 
Еўропы.
1. Органы
ўлады ў ранне-
сярэднявечных
дзяржавах.
2. Сярэднявеч-
ная манархія.
3. Феадальная
раздробле-
насць і пераход
да цэнтра-
лізаваных
дзяржаў.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця са слоў-
на-прадстаўнічая манархія;
— эвалюцыю форм дзяр жаў-
нага ладу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— выяўляць прычыны феа-
дальнай раздробленасці і яе 
наступствы;
— выказваць меркаванне аб 
прычынах фарміравання 
цэнтралізаваных дзяржаў;
— параўноўваць розныя пун-
кты гледжання на прычыны 

Аналіз вучэбнай інфармацыі 
(ЭД, схема): выявіць, чым улада 
караля адрознівалася ад улады 
ваеннага правадыра.
Работа з вучэбным тэкстам (ЭД): 
прывесці прыклады, якія даказ-
ваюць, што заходнееўрапейскае 
сярэднявечнае грамадства паў-
стала пад уплывам двух фак-
тараў: рымскай культуры і гер-
манскіх традыцый.
Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фіч ную: выявіць прычыны феа -
дальнай раздробленасці і прад-
ставіць іх у выглядзе схемы.

§ 8-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць эсэ «Ас-
ноўныя вынікі дзяр-
жаўнага развіцця
Заходняй Еўропы
ў перыяд Сярэдня-
вечча»;

напісаць арты-
кул у фармаце «Ві-
кіпедыі» «Са слоў на-
прад стаў нічыя орга-
ны краін Заход няй
Еўропы ў Вы сокім
сярэднявеччы»
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4. Фармі ра-
ванне са слоў на-
прадстаўнічай
манархіі

ўзнікнення саслоўна-прад-
стаўнічай манархіі ў Англіі;
— вылучаць асноўныя пры-
меты гістарычных з’яў і на 
іх аснове самастойна фар-
муляваць азначэнні па няц-
цяў раздробленасць, цэнт-
ралізаваная дзяржава

Параўнанне пунктаў гледжан-
ня вучоных на прычыны фармі-
равання саслоўна-прадстаўнічай 
манархіі ў Англіі.
Работа з паняццямі: на аснове 
вылучаных прымет гістарычных 
з’яў самастойна сфармуля-
ваць азначэнні паняццяў «феа-
дальная раздробленасць», «цэн-
тралізаваная дзяржава»

17 Еўропа феа-
дальная.
1. Ранняе ся-
рэднявечча —
зараджэнне
феа дальных
адносін.
1.1. Феод 
і феадалізм.
Высокае ся-
рэд ня вечча:
адносіны пана-
вання-падпа-
радкавання.
2. Сюзерэ ні-
тэт-васалітэт, 
феадальная 
іерархія.
3. Саслоўі ся-
рэднявечнага

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў васаль-
ныя адносіны, інвестытура, 
алод, бенефіцый, вотчына, 
саслоўе, феод, феадалізм, 
дамен, імунная грамата;
— асноўныя саслоўі заходне-
еўрапейскага феадальнага 
грамадства;
— асноўныя працэсы сацы-
яльнага развіцця заходне-
еўрапейскай цывілізацыі 
ў Ся рэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў, кла-
сіфікаваць паняцці па сама-
стойна вызначаных кры тэ-
рыях;
— выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці і асаблівасці

Работа з паняццямі: скласці во-
блака слоў з паняццяў парагра-
фа, растлумачыць значэнне слоў.
Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную і наадварот (работа 
ў групах): прадставіць з дапа-
могай гексаў і растлумачыць 
працэс запрыгоньвання сялян, 
фарміравання феадальных ад-
носін і сістэмы сюзерэнітэту- 
васалітэту.
Вызначэнне лагічных сувязяў: 
у форме лагічнага ланцужка 
паказаць працэс станаўлення 
заходнееўрапейскага сярэдня-
вечнага грамадства.
Міні-дыскусія пра прычыны змя-
нення сацыяльных адносін у За-
ходняй Еўропе ў Сярэднія вякі

§ 9.
Індывідуальнае (на
выбар): напісаць
эсэ «Сацыяльныя
адносіны ў сярэд-
нявечным феадаль-
ным грамадстве»
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грамадства. 
Познефеадаль-
нае грамадства

развіцця сацыяльных ад-
носін у краінах Заходняй 
Еўропы;
— выяўляць лагічныя су-
вязі працэсу станаўлення 
заходнееўрапейскага сярэд-
нявечнага грамадства

18 Эканоміка 
сярэднявечнай 
Еўропы.
1. Прырод-
ныя ўмовы
і насельніцтва.
2. Земляроб-
ства.
3. Жывёла-
гадоўля і про-
мыслы.
4. Рамяство
і гандаль.
5. Гарады
Заходняй
Еўропы. Месца
горада ў феа-
дальным гра-
мадстве

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў цэх, 
гільдыя;
— асноўныя працэсы са-
цыяльна-экана міч нага раз-
віцця заходне еўра пейскай 
цывілізацыі ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— характарызаваць сацы-
яль на-эканамічнае развіццё 
гарадоў Заходняй Еўропы 
ў перыяд Сярэднявечча;
— параўноўваць па сама-
стойна вызначаных прыме-
тах натуральную і таварную 
гаспадаркі;
— выказваць свой пункт 
гледжання на ролю цэхаў 
у развіцці рамеснай вытвор-
часці

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): 1) растлумачыць, якім чы-
нам прыродныя ўмовы ўплывалі 
на гаспадарчае жыццё ў Сярэд-
нявеччы; 2) якія новаўвядзенні 
ў земляробстве спрыялі павы-
шэнню ўраджаю.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: на аснове схемы (ЭД) рас-
тлумачыць прычыны ўзнікнення 
гарадоў.
Параўнальная характарыстыка 
(з дапамогай табліцы) натураль-
най і таварнай гаспадарак.
Міні-дыскусія «Цэхавыя ар-
ганізацыі спрыялі развіццю ра-
меснай вытворчасці ці тар мазілі 
яго?»

§ 9-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
вір туальную эк с-
кур  сію па сярэдня-
веч ным горадзе;

напісаць арты-
кул у фармаце «Ві-
кіпедыі» «Сярэдня-
вечны горад»
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19 Еўропа 
хрысціянская.
1. Хрысція-
нізацыя
Еўропы.
1.1. Царкоўная
арганізацыя.
2. Сутнасць
царкоўнага
расколу 1054 г.
3. Роля царквы
ў палітычным,
эканамічным
і культурным
жыцці Еўропы

1 Вучні павінны ведаць:
— шляхі распаўсюджання 
хрысціянства ў Заходняй 
Еўропе;
— прычыны расколу хры-
сціянскай царквы ў 1054 г.;
— асноўныя адрозненні 
паміж каталіцкай і права-
слаўнай цэрквамі.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць прычыны рас-
колу хрысціянскай царквы;
— характарызаваць сі стэ му 
кіравання рымскай хры-
сціянскай царквой;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— выказваць свой пункт 
гле джання на прычыны 
аслаблення ўплыву ката-
ліцкай царквы ў перы яд 
фарміравання цэнтра лі за-
ваных дзяржаў

Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную і наадварот (работа 
ў групах): 1) на аснове вучэбна-
га тэксту (вучэбны дапаможнік, 
с. 96—97) скласці схему (мен-
тальную карту) шляхоў рас паў-
сюджання хрысціянства ў Заход-
няй Еўропе ў Сярэднія вякі; 2) на 
падставе схемы (матэрыялы для 
павышанага ўзроўню) скласці 
схему, якая паказвае структуру 
рымскай каталіцкай царквы; 
3) на падставе вучэбнага тэксту
(вучэбны дапаможнік, с. 98) аха-
рактарызаваць прычыны расколу 
хрысціянскай царквы ў 1054 г.
Работа з дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 99): вызна-
чыць суадносіны ўлады каралёў
і ўлады рымскіх пап з пункта
гледжання папы Інакенція III.
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 98—100):
знайсці гістарычныя факты, якія
пацвярджаюць пункт гледжання
рымскага папы Інакенція III.

§ 10.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць ар-
тыкул для школь-
най энцыклапедыі
«Дзіцячы крыжовы
паход: міфы і рэаль-
насць» (з падборкай 
ілюстрацый і схем);

п а д р ы х т а в а ц ь
па ведамленні (прэ-
зентацыі) пра «аві-
ньёнскае паланен-
не» рымскіх пап,
Вя лікі раскол ка та-
ліц кай царквы
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Абмеркаванне пункта гледжан-
ня вучонага на прычыны страты 
ўплыву каталіцкай царквы (ву-
чэбны дапаможнік, с. 100).
Выказванне і аргументаванне 
свайго пункта гледжання на 
прычыны аслаблення ўплыву 
каталіцкай царквы ў перыяд 
фарміравання цэнтралізаваных 
дзяржаў

20 Светаўспры-
манне і жыц-
цёвыя каш-
тоўнасці ся-
рэднявечных 
еўрапейцаў.
1. Уяўленні
аб прасторы
і часе.
2. Сацыяльнае
асяроддзе.
3. Сям’я, ка-
ханне, феномен
дзяцінства
ў сярэднявеч-
най Заходняй
Еўропе.
4. Жыццёвыя
арыенціры.
Сістэма

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця све-
таўспрыманне;
— асноўныя каштоўнасці ся-
рэднявечнага грамадства.
Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— параўноўваць жыццёвыя 
арыенціры прад стаўнікоў 
ан тычнай і заходне еўра пей-
скай сярэднявечнай цы ві-
лізацый;
— характарызаваць прасто-
равыя і часавыя ўяўленні 
сярэднявечных людзей;
— выказваць свой пункт гле-
джання на прычыны ўплыву 
царквы на светапогляд сярэ-
днявечных людзей

Работа з вучэбным тэкстам (ЭД):
вызначыць асаблівасці прастора-
вых і часавых уяўленняў сярэд-
нявечных людзей, фактары, якія 
ўплывалі на сацыяльны статус 
чалавека.
Работа з дакументам (ЭД): на 
аснове дакумента выявіць якасці, 
якімі павінен быў валодаць узор-
ны хрысціянін.
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (ЭД): вызначыць, якім 
ва ўяўленні сярэднявечнага ча-
лавека было дзяленне свету на 
рэальны і звышнатуральны, як 
еўрапейцы ўяўлялі лад свету.
Міні-дыскусія пра прычыны 
ўплыву царквы на светапогляд 
сярэднявечных людзей

§ 10-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць эсэ «Уп-
лыў каталіцкай
царквы на сістэму
каштоўнасцей еў-
рапейцаў Сярэдня-
вечча»;

падрыхтаваць ар-
тыкул у фарма це
«Ві кіпедыі» «Пра-
сто равыя і часа выя
ўяўленні еў ра пей-
цаў Сярэднявечча»
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жыццёвых 
каштоўнасцей.
5. Ідэалы
Антычнасці
і Сярэднявечча

21 Культура 
заходне еўра-
пейскага Ся-
рэднявечча.
1. Сістэма
адукацыі ў За-
ходняй Еўропе.
2. Універсітэты.
«Сем вольных
мастацтваў».
3. Літаратура.
Архітэктура.
4. Ранняе
Адраджэн-
не і ранні
гуманізм

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця Адра-
джэнне (Рэнесанс);
— асаблівасці раманскага 
і гатычнага архітэктурных 
стыляў;
— культурную спадчыну 
за ходнееўрапейскай цы ві-
лізацыі ў літаратуры, наву-
цы, архітэктуры, мастацтве.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— характарызаваць навуко-
выя і культурныя дасягненні 
перыяду Сярэднявечча;
— параўноўваць раманскі 
і гатычны архітэктурныя 
стылі;
— характарызаваць прычы-
ны фарміравання і асабліва-

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: характарыстыка сістэмы 
адукацыі ў Заходняй Еўропе 
перыяду Сярэднявечча на асно-
ве схемы (вучэбны дапаможнік, 
с. 102); характарыстыка прычын 
фарміравання і асаблівасцей 
культуры Ранняга Адраджэн-
ня на аснове схемы (вучэбны 
дапаможнік, с. 107).
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэрыялу: складанне табліцы 
«Да сягненні заходнееўрапейскай 
культуры перыяду Сярэднявеч-
ча».
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 105—106): параўнанне раман-
скага і гатычнага архітэктурных 
стыляў, выяўленне іх адметных

§ 11.
Індывідуальнае (на
выбар):

скласці разгорну-
ты план кнігі (ката-
лога) аб заходне еў-
рапейскім мастацт-
ве (архі тэктуры)
эпохі Сярэднявеч-
ча;

р а с п р а ц а в а ц ь
(апісаць, намаля-
в а ц ь ,  с т в а р ы ц ь
у элек тронным вы-
гля  дзе) вокладку
кнігі (каталога)

21

Працяг

1 2 3 4 5 6

сці культуры Ранняга Ад-
раджэння;
— даваць ацэнку культур-
ным дасягненням перыяду 
Сярэднявечча

рысаў, схематычны малюнак 
раманскага і гатычнага храмаў 
у разрэзе; выяўленне адметных 
рысаў мастацтва Ранняга Адра-
джэння.
Міні-дыскусія аб месцы сярэд-
нявечнай заходнееўрапейскай 
культуры ў кантэксце сусветнай

22 Візантыя ў Ся-
рэднявеччы.
1. Візантый-
ская імперыя
на палітычнай
карце Сярэдня-
вечча.
2. Сацыяль-
ныя адносіны
ў Візантыі.
3. Візантыйскія
гарады.
4. Праваслаў-
ная царква
ў Візантыі.
5. Культур-
ная спадчына
Візантыі

1 Вучні павінны ведаць:
— асаблівасці палітычнага, 
сацыяльнага і рэлігійнага 
жыцця Візантыі ў Сярэдня-
веччы;
— адметныя рысы візан тый-
скіх гарадоў;
— асноўныя дасягненні куль-
туры Візантыі ў Сярэднявеч-
чы.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай 
на гістарычную карту тэ-
рыторыю Візантыйскай 
імперыі ў розныя перыяды 
яе існавання;
— выяўляць і вызначаць 
заканамернасці развіцця 
сацыяльных адносін і рэ-
лігійнага жыцця Візантыі 
ў Сярэднія вякі;

Работа з храналогіяй: на падста-
ве зместу параграфа вызначыць 
храналагічныя рамкі існавання 
Візантыйскай імперыі.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную: на аснове схемы (ву-
чэбны дапаможнік, с. 109) аха-
рактарызаваць асаблівасці Ві-
зантыйскай імперыі ў Сярэдня-
веччы, дапоўніць схему вучэбнай 
інфармацыяй.
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 109): вызначыць асаблівасці 
дзяржаўнага ладу Візантыі.
Работа з гістарычнай картай 
(вучэбны дапаможнік, с. 110): 
ахарактарызаваць знеш не па-
літычнае становішча Візантыі 
ў VI ст., прасачыць тэрытарыяль-

§ 12.
Індывідуальнае (на
выбар):

правесці вір ту-
альную экс курсію
па храме Святой
Сафіі ў г. Стамбуле;

н а п і с а ц ь  э с э
«Уклад Візантыі
ў сусветную куль-
туру»
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— ацэньваць дасягненні 
і ўклад Візантыі ў сусветную 
культуру

ныя змены Візантыі да сярэдзіны 
XIII ст.
Параўнальная характарыстыка 
хрысціянскай царквы ў Візантыі 
і Заходняй Еўропе (складанне 
параўнальнай табліцы).
Аналіз пункта гледжання гіс-
торыка-даследчыка і выказ-
ванне свайго пункта гледжання 
на прычыны высокага культур-
нага развіцця Візантыі (вучэбны 
дапаможнік, с. 115)

23
24
25

Практыкум 3 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных крыніц аб па-
дзеях заходнееўрапейскай 
гісторыі Сярэдніх вякоў;
— адрозніваць у гістарычных 
крыніцах суб’ектыўныя 
і аб’ектыўныя ацэнкі гіста-
рычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;
— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; па раў-
ноўваць і тлумачыць пунк-
ты гледжання на розныя 
гіс тарычныя працэсы і з’я-
вы заходнееўрапейскай гіс-
торыі Сярэдніх вякоў; 

Аналіз гістарычных даку мен-
таў, статыстычных даных, ілю-
страцыйнага і карта гра фіч нага 
матэрыялу, навуковых ар ты ку-
лаў, літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання.
Фармуляванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання
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— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей і асоб

26 Абагульненне 
па тэме 1

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
Сярэдніх вякоў;
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
заходнееўрапейскага сярэд-
нявечнага грамадства;
— асноўныя працэсы па-
літычнага, эканамічнага 
і грамадскага развіцця за-
ходнееўрапейскага сярэд-
нявечнага грамадства;
— асноўныя культурныя 
дасягненні заходне еўра-
пейскага сярэднявечнага 
гра мадства.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту расся-
ленне варварскіх плямёнаў, 

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 1 
раздзела II (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.
Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях сярэднявеч-
най гісторыі Заходняй Еўропы
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дзяр жавы Заходняй Еўропы 
і Візантыю ў Сярэднявеччы;
— характарызаваць і па-
раўноўваць палітычнае, са-
цыяльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё сярэднявеч-
най Заходняй Еўропы;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі пра па-
дзеі гісторыі Сярэдніх вя-
коў;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру сярэднявечнай Заходняй 
Еўропы;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях сярэд-
нявечнай гісторыі Заходняй 
Еўропы

Тэма 2. СЛАВЯНСКІЯ НАРОДЫ Ў СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ (9 г)

27 Палітычнае 
развіццё сла-
вянскага свету 
ў Сярэдня-
веччы.
1. З’яўленне
славян і пача-
так славянскай

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя сярэднявечныя 
славянскія дзяржавы;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага развіцця славянскіх 
дзяржаў.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-

Комплексная работа з даку-
ментам (вучэбны дапаможнік, 
с. 117) і гістарычнай картай па 
рассяленні славян (вучэбны да-
паможнік, с. 118).
Работа з вучэбным тэкстам 
(вучэбны дапаможнік, с. 117—
119) па выяўленні і характа-

§ 13.
Індывідуальнае (на
выбар):

правесці аналіз
ле тапісных даных
аб славянах і пра д-
ставіць яго ў любой
зручнай форме;
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дзяржаўнасці.
2. Утварэнне
першых
славянскіх
дзяржаў.
3. Славянскія
землі ў перыяд
раздробленасці

вы, якія існавалі ў Сярэдня-
веччы ў славян;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця народаў славянска-
га свету;
— характарызаваць палі-
тыч нае развіццё славянскіх 
цывілізацый;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— выказваць і аргумента-
ваць сваё меркаванне аб па-
ходжанні славян

рыстыцы перадумоў стварэння 
дзяржаўнасці ў славян.
Параўнальная характарысты-
ка працэсаў утварэння дзяржаў 
у за ходніх, паўднёвых і ўсходніх 
славян (складанне параўнальнай 
табліцы).
Работа з гістарычнай кар-
тай (атлас, с. 20) па выяўленні 
змяненняў на палітычнай карце 
славянскага свету ў XI—XV стст.
Міні-дыскусія аб версіях пахо-
джання славян

 скласці даведнік-
гід для купцоў IX ст.
па гандлёвым шля-
ху «з варагаў у грэ-
кі»;

п а д р ы х т а в а ц ь
па ведамленне (прэ-
зентацыю) аб дзей-
насці чэшскага ка-
раля і імператара
Свяшчэннай Рым-
скай ім перыі Кар-
ла IV

28 Эканоміка 
і гра мадства 
славян у перы-
яд Сярэдня-
вечча.
1. Асноўныя
гаспадарчыя
заняткі.
2. Асаблівасці
ўзнікнення
і развіцця
славянскіх
гарадоў.
3. Грамадскія
адносіны.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя працэсы эка-
намічнага развіцця сла вян-
скіх дзяржаў;
— сацыяльную структуру 
сярэднявечнага славянскага 
грамадства.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сацы-
яльна-эканамічнае развіццё 
славянскіх дзяржаў;
— выяўляць заканамернасці 
і асаблівасці ў грамадскім 
і эканамічным развіцці сла вян-
скіх народаў у Сярэднявеччы

Работа з вучэбным тэкстам 
(у групах) па выяўленні: 1) спе-
цыфікі гаспадарчай дзейнасці 
славян; 2) асаблівасцей развіцця 
гарадоў; 3) асаблівасцей фар-
міравання феадальных адносін 
(вучэбны дапаможнік, с. 124—
128).
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: характарыстыка сацыяль-
най структуры сярэднявечнага 
славянскага грамадства на асно-
ве схемы (вучэбны дапаможнік, 
с. 127).

§ 14.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па-
ведамленні (прэ-
зентацыі) аб дзей-
насці кіеўскай кня-
гіні Вольгі, поль-
скага караля Казі мі-
ра III;

напісаць эсэ «Пра
што расказваюць
берасцяныя грама-
ты»
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Асаблівасці 
фарміравання 
феадальных 
адносін і са-
цыяльнага 
развіцця

Параўнальная характарысты-
ка сістэмы кіравання ўсход не-
славянскімі дзяржавамі і стара-
жытнагрэчаскімі полісамі (скла-
данне параўнальнай табліцы)

29 Дзяржаўны 
лад славянскіх 
краін.
1. Дзяржаўны
лад і яго
заканадаўчае
афармленне.
2. Стара-
жытна рускія
землі ў перыяд
раздроб ле-
насці. Наўга-
родская зям-
ля — баярская
рэспубліка.
3. Уладзіміра-
Суздальскае
княства.
Пачатак узвы-
шэння Масквы.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя славянскія 
дзяржавы (Кіеўская (Стара-
жытная) Русь, Маскоўская 
дзяржава, дзяржава Само, 
Балгарскае царства, Чэш-
ская дзяржава, Каралеўства 
Польскае);
— асноўныя працэсы палі-
тычнага развіцця славянскіх 
дзяржаў.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай 
на гістарычную карту 
славянскія дзяржавы, якія 
існавалі ў Сярэднія вякі;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці развіцця 
дзяржаў славянскага свету 
ў Сярэднія вякі;

Работа з гістарычнай картай (ат-
лас, с. 21, 23): ахарактарызаваць 
становішча асноўных славянскіх 
дзяржаў.
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД) (у групах): 1) ахаракта-
рызаваць сістэму дзяржаўнага 
кіравання ў славян; 2) на-
зваць прычыны ўзвышэння 
Уладзіміра-Суздальскага кня-
ства; 3) выявіць асаблівасці 
кіравання Наўгародскай зямлёй.
Работа з дакументам: аналіз 
вытрымкі з «Аповесці мінулых 
гадоў».
Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную: прадставіць у вы-
глядзе схемы прычыны раз-
дробленасці Кіеўскай Русі.

§ 14-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць эсэ «Раз-
дробленасць перы-
яду феадалізму —
заканамерны этап
развіцця грамад-
ства»;

напісаць ліст ад
імя купца Вялікага
Княства Літоўскага
аб яго паездцы
ў Ноўгарад
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4. Дзяржаўны
лад паўднёвых
і заходніх сла-
вян

— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— параўноўваць дзяржаўны 
лад усходніх, заходніх 
і паўднёвых славян;
— выказаць і аргументаваць 
сваё меркаванне па прабле-
ме развіцця дзяржаўнасці 
ў славян

Параўнальная характарысты-
ка дзяржаўнага ладу ўсходніх, 
заходніх і паўднёвых славян 
(скласці табліцу, крытэрыі для 
параўнання вызначыць сама-
стойна).
Міні-дыскусія  «Агульнае 
і асаблівае ў развіцці сістэмы 
кіравання славянскіх дзяржаў»

30 Рэлігія ў гісто-
рыі славян.
1. Язычніцтва.
2. Прыняцце
і распаў-
сюджанне
хрысці янства.
3. Царква
ў сістэме
дзяржаўнага
кіравання.
4. Уплыў рэлігіі
на развіццё
культуры

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя рысы славян-
скага язычніцтва;
— асноўных багоў славян-
скага пантэона;
— прычыны і наступствы 
прыняцця хрысціянства.
Вучні павінны ўмець:
— выяўляць асаблівасці 
развіцця рэлігіі ў славян 
у перыяд Сярэднявечча;
— параўноўваць рэлігіі сла-
вян і старажытных грэкаў;
— тлумачыць прычыны пры-
няцця хрысціянства сла-
вянамі;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную: ахарактарыза ваць 
язычніцтва славян, выкарыс-
тоўваючы схемы (ЭД).
Работа з дакументам: суадня-
сенне інфармацыі гістарычнага 
дакумента з інфармацыяй ву-
чэбнага тэксту (Пракопій Кеса-
рыйскі. Вайна з готамі).
Параўнальная характарыстыка 
славянскага язычніцтва і рэлігіі 
старажытных грэкаў.
Работа з вучэбным тэкстам: 
выявіць і растлумачыць пры-
чыны прыняцця хрысціянства 
славянскімі дзяржавамі.
Міні-дыскусія пра значэнне

§ 15-1*.
Індывідуальнае (на
выбар): правесці
гістарычнае да сле-
даванне «Языч-
ніц кія тра дыцыі
і аб рады ўсходніх
славян (па матывах
беларускіх (рускіх,
украінскіх) казак)»
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— выказваць свой пункт 
гледжання на значэнне 
прыняцця хрысціянства для 
славян

прыняцця хрысціянства для 
славян (выкарыстаць схему 
«Наступствы прыняцця хрыс-
ціянства») (ЭД)

31 Матэрыяльная 
і духоўная 
культура 
ўсход ніх сла-
вян.
1. Асаблівасці
прыняцця
і распаўсю-
джання хрысці-
янства.
2. Рас паў сю-
джанне пісь-
мен ства.
3. Старажытна-
руская літа-
ратура.
4. Лета пісанне.
5. Архі тэктура
ўсходне-
славянскіх
гарадоў.
Царкоўнае
дойлідства.
6. Старажытна-
рускае мас-
тацтва

1 Вучні павінны ведаць:
— культурную спадчыну 
ўсходніх славян у Сярэднія 
вякі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць культур-
нае развіццё ўсходніх славян 
у перыяд Сярэднявечча;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад усходніх славян у су-
светную культуру

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную: на аснове схемы (ЭД) 
ахарактарызаваць прычыны, 
значэнне і наступствы пры-
няцця хрысціянства ўсходнімі 
славянамі.
Комплексная работа з вучэб-
ным тэкстам і ілюстрацыйным 
матэрыялам (работа ў групах): 
ахарактарызаваць і канкрэ-
тызаваць прыкладамі кірункі 
культурнага развіцця ўсходніх 
славян (пісьменства, літаратура, 
летапісанне, архітэктура, ма-
стацтва).
Міні-дыскусія «Культура ўсход-
ніх славян як частка сусветнай 
культурнай спадчыны: агульнае 
і асаблівае»

§ 15-2*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
пла кат (флаер, ін-
фа графіку) пра ар-
хі тэктуру ўсход не-
славянскіх гара доў
у Х—ХІІІ стст. на
прыкладзе г. По-
лацка;

стварыць ін тэ-
рактыўную карту
ўсходнеславянскіх
архітэктурных пом-
нікаў Х—ХІ стст.
з фотаздымкамі,
малюнкамі і апі-
саннем бу дынкаў
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32 Культура 
паўднёвых 
і заходніх сла-
вян.
1. Літаратура.
2. Адукацыя
і навука.
3. Архітэктура
і жывапіс

1 Вучні павінны ведаць:
— культурную спадчыну за-
ходніх і паўднёвых славян 
у Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць куль-
турнае развіццё заходніх 
і паўднёвых славян у перыяд 
Сярэднявечча;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад заходніх і паўднёвых 
славян у сусветную культу-
ру

Работа з вучэбным тэкстам 
(работа ў групах): ахаракта-
рызаваць і канкрэтызаваць 
прыкладамі кірункі культурнага 
развіцця заходніх і паўднёвых 
славян (пісьменнасць, навука, 
літаратура).
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам: вызначыць і канкрэ-
тызаваць прыкладамі, у чым 
выявіўся заходнееўрапейскі 
і візантыйскі ўплыў на архі-
тэктуру заходніх і паўднёвых 
славян.
Міні-дыскусія «Культура за-
ходніх і паўднёвых славян як 
частка сусветнай культурнай 
спадчыны: агульнае і асаблівае»

§ 15-3*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
прэ зентацыю аб
жы вапісных шко-
лах Другога Бал-
гарскага царства
ў XII—XIV стст.;

п а д р ы х т а в а ц ь
ка талог (прэзента-
цыю, буклет) фота-
выставы архі тэк-
турных пом ні каў
заходніх і паў днё-
вых славян з ка-
роткім апі сан нем
будынкаў;

скласці анталогію
(зборнік) або карту
помнікаў, прысве-
чаных Кірылу і Мя-
фодзію

33
34

Практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зме-
сту гістарычных крыніц 
аб падзеях гісторыі славян 
у Сярэднія вякі;

Аналіз  гістарычных даку-
мен таў, статыстычных даных, 
ілюстрацыйнага і карта гра-
фічнага матэрыялу, навуковых 
артыкулаў, літаратурных крыніц.

30

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

— адрозніваць у гістарычных 
крыніцах суб’ектыўныя 
і аб’ектыўныя ацэнкі гіс-
тарычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;
— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; параў-
ноўваць і тлумачыць пун-
кты гледжання на розныя 
гістарычныя працэсы і з’явы 
гісторыі славян у Сярэднія 
вякі;
— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей, дзейнасці гіста рыч-
ных асоб

Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання

35 Абагульненне 
па тэме 2

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
славян у Сярэднявеччы;
— а с н о ў н ы я  п р а ц э с ы 
палітычнага, эканамічнага 
і грамадскага развіцця сла-

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 2 
раздзела II (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.
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вянскага свету ў Ся рэд нія 
вякі;
— асноўныя культурныя да-
сягненні славян у Сярэд нія 
вякі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту тэры-
торыю рассялення сла вян-
скіх плямёнаў, дзяржавы за-
ходніх, усходніх і паў днёвых 
славян у Сярэднявеччы;
— характарызаваць і па-
раў ноўваць палітычнае, са-
цыяльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё славянскіх 
народаў у Сярэднія вякі;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў 
як крыніц інфармацыі пра 
падзеі славянскай гісторыі 
Сярэдніх вякоў;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад славян у сусветную 
культуру ў Сярэднія вякі;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях сярэд-
нявечнай гісторыі славян

Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях гісторыі сла-
вян у Сярэднія вякі
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Тэма 3. ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ (8 г)

36 Гаспадар-
чае жыццё 
і палітычная 
карта Азіі ў Ся-
рэднявеччы.
1. Асноўныя
гаспадар-
чыя заняткі
насельніцтва.
Этнічныя
змяненні.
2. Палітычная
карта Азіі
ў Сярэдня-
веччы

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Сярэднія вякі 
ў Азіі;
— асноўныя працэсы гаспа-
дарчага і палітычнага раз-
віцця цывілізацый Азіі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Сярэднія 
вякі ў Азіі;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця цывілізацый Азіі;
— характарызаваць гаспа-
дарчае і палітычнае развіццё 
дзяржаў Азіі;
— выказваць свой пункт 
гледжання на прычыны змя-
ненняў палітычнай карты 
Азіі ў перыяд Сярэднявечча

Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 139—140) 
па выяўленні прычын нераў-
намернасці развіцця цывілізацый 
Азіі ў перыяд Сярэднявечча.
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 25—28): ахарактарыза-
ваць карту рассялення народаў 
Азіі.
Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную (вучэбны дапа мож-
нік, с. 141—146): выявіць асаб-
лівасці палітычнага развіцця 
цывілізацый Азіі ў перыяд Ся-
рэднявечча і скласці кластар 
(ментальную карту).
Работа з храналогіяй: скла-
сці сінхранічную табліцу гіста-
рычных падзей цывілізацый Азіі 
і Еўропы ў Сярэднія вякі.
Міні-дыскусія пра прычыны 
змяненняў палітычнай карты 
Азіі ў розныя перыяды Сярэд-
нявечча

§ 16.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць інфармацыю
аб адной з краін
сярэднявечнай Азіі
ў фармаце артыкула 
для «Вікіпедыі»
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37 Дзяржава 
і грамадства.
1. Дзяржаўны
лад сярэдня-
вечных Кітая
і Японіі.
2. Дзяржаўны
лад Манголь-
скай імперыі
і імперыі
Юань.
3. Дзяржаўны
лад Арабска-
га халіфата
і Асманскай
імперыі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця тэакра-
тыя;
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Сярэднія вякі 
ў Азіі;
— асноўныя працэсы дзяр-
жаўнага развіцця цывілі-
зацый Азіі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Сярэднія 
вякі ў Азіі;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця дзяржаў у Азіі;
— выказваць і аргумента-
ваць сваё меркаванне аб 
прычынах своеасаблівага 
развіцця дзяржаўнага кі-
равання ў краінах Азіі

Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 26—28): ахарактарыза-
ваць асаблівасці геаграфічнага 
становішча краін Азіі (Кітай, 
Мангольская імперыя, Японія, 
Арабскі халіфат, Асманская 
імперыя).
Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную і наадварот (рабо та 
ў групах): ахарактарыза ваць 
дзяржаўны лад краін Азіі (склас-
ці схему па апісанні, скласці апі-
санне па схеме).
Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць фактамі паняцце «тэакра-
тыя» на прыкладзе Арабскага 
халіфата.
Параўнальная характарысты-
ка: 1) дзяржаўнага ладу Кітая 
ў перыяд імперыі Тан і пас-
ля мангольскага заваявання; 
2) дзяржаўнага ладу Арабскага
халіфата і Асманскай імперыі.
Міні-дыскусія пра прычыны
адрознення дзяржаўнага кі ра-
вання ў краінах Азіі і ў краінах
Заходняй Еўропы

§ 16-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):
 п а д р ы х т а в а ц ь

прэзентацыю (лэп-
бук, буклет) «Тэ-
акратычныя дзяр-
жавы ў сучасным
свеце»;
 напісаць эсэ «За-

коны Вялікай Ясы»
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38 Сацыяльныя 
адносіны ў ся-
рэднявечных 
цывілізацыях 
Азіі.
1. Сацыяль-
ная структура
сярэднявеч-
ных усходніх
цывілізацый.
2. Сацыяльная
арганізацыя
Танскага Кітая.
3. Асаблівасці
сацыяльнага
развіцця ў ся-
рэднявечнай
Японіі.
4. Асаблівасці
сацыяльных
адносін у му-
сульманскіх
краінах.
5. Сацыяль-
ная структура
Індыі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця тымар;
— сацыяльную структуру 
дзяржаў Азіі ў перыяд Ся-
рэднявечча;
— асноўныя працэсы са-
цыяльна-эканамічнага раз-
віцця цывілізацый Азіі;
— культурную спадчыну 
цывілізацый Азіі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
сацыяльных адносін у цы-
вілізацыях Азіі;
— характарызаваць са цы-
яльна-эканамічнае развіццё 
дзяржаў Азіі;
— параўноўваць грамадскія 
адносіны сярэднявечных 
цывілізацый Азіі і за ход не-
еўрапейскіх цыві лізацый

Работа з вучэбным тэкстам 
(вучэбны дапаможнік, с. 147—
148) па выяўленні адметных
асаблівасцей сацыяльнай струк-
туры, спосабаў землеўладання,
развіцця гарадоў і штодзённым
жыцці цывілізацый Азіі.
Параўнальная характарыстыка
землеўладання ў сярэднявеч-
ных Кітаі і Японіі, грамадскіх
адносін у Японіі і Заходняй
Еўропе (складанне параўнальнай 
табліцы або кластара (менталь-
най карты)).
Канкрэтызацыя сцвярджэння,
што іслам рэгуляваў сацыяльныя 
адносіны ў Арабскім халіфаце
(пошук пацвярджальных фактаў
у вучэбным тэксце).
Перавод візуальна-графічнай
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: на аснове схемы ахаракта-
рызаваць сістэму дзяржаўнага
кіравання ў імперыі Тан (ву-
чэбны дапаможнік, с. 148),
асаб лівасці цывілізацыйнага
раз віцця Індыі (вучэбны дапа-
можнік, с. 153)

§ 17.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць эсэ «Са-
цыяльнае развіццё
Японіі ў Сярэднія
вякі»;

правесці дасле-
даванне на тэ му
«Спектаклі еўра-
пейцаў аб Усходзе
ў Раннім сярэдня-
веччы»35

Працяг
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39 Рэлігіі і куль-
тура сярэд-
нявечных 
цывілізацый 
Азіі.
1. Іслам
у гісторыі Ся-
рэднявечча.
2. Будызм у лё-
сах азіяцкіх
цывілізацый.
3. Роля кан-
фуцыянства,
даасізму,
сінтаізму
ў грамадска-
палітычным
жыцці Кітая,
Японіі.
4. Індуізм.
5. Культурная
спадчына ся-
рэднявечных
цывілізацый
Азіі

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя рэлігіі, якія 
існавалі ў дзяржавах Азіі 
ў Сярэднія вякі;
— культурную спадчыну 
цывілізацый Азіі ў Сярэднія 
вякі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту рэгіёны 
распаўсюджання рэлігій 
у Азіі;
— выяўляць асаблівасці 
рэлігійнага развіцця цыві-
лізацый Азіі ў Сярэднія вякі;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру цывілізацый Азіі ў перы-
яд Сярэднявечча

Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную: скласці схему (мен-
тальную карту, кластар), якая 
характарызуе рэгіёны рас паў-
сюджання рэлігій у Азіі (ЭД).
Работа з вучэбным тэкстам: 
ахарактарызаваць асаблівасці 
рэлігій Азіі і іх уплыў на 
светаўспрыманне, жыццёвыя 
каштоўнасці і паўсядзённае жыц-
цё людзей (работа ў групах).
Абагульненне вучэбнага матэ-
рыялу: скласці табліцу «Асноў-
ныя культурныя дасяг ненні 
цывілізацый Азіі ў перыяд Ся-
рэднявечча».
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам (ЭД): выявіць харак-
тэрныя рысы архітэктурных 
помнікаў цывілізацый Азіі.
Міні-дыскусія «У чым заклю-
чаецца непаўторнасць і ўні-
кальнасць культуры Азіі ў перы-
яд Сярэднявечча?»

§ 17-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
буклет аб архі тэк-
турных помніках
ся рэднявечных цы-
ві лізацый Азіі;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэзентацыі (лэп бу-
кі) «Фарфор і мас-
тац тва вырабаў з яго 
ў сярэднявечным Кі-
таі», «Японскі тэатр 
у Ся рэднявеччы»;

н а п і с а ц ь  э с э
«Уплыў арабскай
куль туры на еў ра-
пейскую»

40 Амерыка і Аф-
рыка ў Сярэд-
нявеччы.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Сярэднія вякі ў Аме-

Комплексная работа з гіста рыч-
най картай і вучэбным тэкстам 
(вучэбны дапаможнік, с. 155—

§ 18.
Індывідуальнае (на
выбар):
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1. Геаграфічнае
становішча
і заняткі
насельніцтва
Амерыканскага
кантынента
ў Сярэднія
вякі.
2. Земляроб-
ства ў Амеры-
цы і першыя
дзяржавы.
3. Дзяржавы
Цэнтральнай
Амерыкі ў Ся-
рэднявеччы.
4. Асноўныя
дзяржавы Анд-
скага рэгіёна
ў Сярэд-
нявеччы.
5. Сацыяль-
ная структура
і культурныя
дасягненні
дзяржаў
Амерыкі.
6. Сярэднявеч-
ныя дзяржавы
Афрыкі

рыцы і Трапічнай Афрыцы;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага, сацыяльна-эка-
на мічнага развіцця цыві-
лі зацый Амерыкі і Афрыкі 
ў Сярэднія вякі;
— культурную спадчыну 
цывілізацый Амерыкі і Аф-
рыкі ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Сярэднія 
вякі ў Амерыцы і Афрыцы;
— выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці і асаблівасці 
развіцця цывілізацый Аме-
рыкі і Афрыкі;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную куль-
туру цывілізацый Амерыкі 
і Афрыкі

156) па выяўленні геаграфічных
асаблівасцей, якія абумовілі ад-
сутнасць адзінага цэнтра цыві-
лізацыі, і лакалізацыі дзяр жаў-
ных утварэнняў, якія ўзніклі на
Амерыканскім і Афрыканскім
кантынентах (магчымая работа
ў групах).
Характарыстыка з выкарыс-
таннем гексаў грамадскіх ад-
носін у цывілізацыях Амерыкі
і Афрыкі (работа ў групах).
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэ рыялам (вучэбны дапа мож-
нік, с. 158, 160): аца ніць асаб лі-
васці культурных пом ні каў цы-
вілізацый Амерыкі і Тра пічнай
Афрыкі.
Міні-дыскусія «У чым заключа-
лася непаўторнасць гістарычнага 
развіцця цывілізацый Амерыкі
і Трапічнай Афрыкі?»

 п а д р ы х т а в а ц ь
ілю страваны ката-
лог (можна элек-
тронны), пры све-
чаны культурным
дасягненням ся-
рэднявечных цыві-
лізацый Аме ры кі ці
Тра піч най Аф рыкі;
 п а д р ы х т а в а ц ь

п р э  з е н т а ц ы ю
«Гео глі фы Наска
ў Перу»;
 н а п і с а ц ь  э с э

«Афры канскія ся-
рэднявечныя дзяр-
жавы ў Заходнім
Судане»
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41
42

Практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных крыніц аб па-
дзеях гісторыі цывілізацый 
Азіі, Афрыкі і Амерыкі 
ў Сярэднія вякі;
— адрозніваць у гістарычных 
крыніцах суб’ектыўныя 
і аб’ектыўныя ацэнкі гі ста-
рычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;
— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; параў-
ноўваць і тлумачыць пун-
кты гледжання на розныя 
гістарычныя працэсы і з’я вы 
гісторыі цывілізацый Азіі, 
Афрыкі і Амерыкі ў Ся-
рэднія вякі;
— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей і асоб

Аналіз гістарычных дак умен-
таў, статыстычных да ных, ілю-
страцыйнага і картагра фіч нага 
матэрыялу, навуковых арты-
кулаў, літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання
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43 Абагульненне 
па тэме 3

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
цывілізацый Азіі, Афрыкі 
і Амерыкі ў Сярэднявеччы;
— асноўныя працэсы па-
лі тычнага, эканамічнага 
і гра мадскага развіцця цы-
вілізацый Азіі, Афрыкі 
і Аме рыкі ў Сярэднія вякі;
— асноўныя культурныя 
дасягненні цывілізацый 
Азіі, Афрыкі і Амерыкі 
ў Сярэднія вякі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы Азіі, Афрыкі і Амерыкі 
ў Сярэднявеччы;
— характарызаваць і параў-
ноўваць палітычнае, сацы-
яль на-эканамічнае і куль-
турнае развіццё цывілізацый 
Азіі, Афрыкі і Амерыкі ў Ся-
рэднія вякі;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў як

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 3 
раздзела II (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.
Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
цывілізацый Азіі, Афрыкі і Аме-
рыкі ў Сярэднія вякі
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крыніц інфар мацыі аб гіс-
та рычных падзеях цы ві лі-
зацый Азіі, Афрыкі і Аме-
рыкі ў Сярэднія вякі;
— ацэньваць уклад цыві лі-
зацый Азіі, Афрыкі і Аме-
рыкі ў сусветную культуру 
ў Сярэднія вякі;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях сярэдня-
вечнай гісторыі цывілізацый 
Азіі, Афрыкі і Амерыкі

Раздзел III. Ля вытокаў індустрыяльнай цывілізацыі (38 г)

Тэма 1. ЗАХОДНІ СВЕТ У XVI—XVIII стст. (20 г)

44 Новы час як 
асаблівы перы-
яд сусветнай 
гісторыі.
1. Новы час 
і яго перыяды-
зацыя.
2. Вытокі Но-
вага часу.
3. Палітычная
карта Еўропы
ў XVI ст.
4. Зараджэнне 
індустры яль най
цывілізацыі

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю гісторыі 
Новага часу;
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Новы час;
— значэнне паняццяў Но вы 
час, індустрыяльная цы-
вілізацыя;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага развіцця заходне-
еўрапейскай цывілізацыі 
ў Новы час;
— перадумовы пераходу 
да індустрыяльнай цывілі-
зацыі.

Работа з храналогіяй: выяў лен-
не храналагічных рамак і асноў-
ных перыядаў Новага ча су.
Комплексная работа з картай 
і вучэбным тэкстам (вучэб ны 
дапаможнік, с. 170—173): ла-
ка лізацыя асноўных дзяр жаў 
Еўропы ў Новы час і выяў лен-
не прычын змяненняў на палі-
тычнай карце.
Канкрэтызацыя гістарычных 
з’яў прыкладамі: работа з таб-
ліцамі «Змены ў жыцці еўр а-
пейскага грамадства» (вучэбны 
дапаможнік, с. 169), «Перадумо-

§ 19.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць ві-
зітную картку Но-
вага часу ў любым
зручным фармаце;

параўнаць ха рак -
тарыстыкі Нова-
га часу ў вучэб-
ным дапаможніку
і ў «Вікіпедыі», вы ні-
кі прадставіць у лю-
бой зручнай форме
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Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Новы час;
— характарызаваць палі тыч-
нае развіццё дзяржаў Новага 
часу;
— параўноўваць аграрнае 
і індустрыяльнае грамад-
ства;
— даваць ацэнку змяненням, 
якія адбыліся ў заходнім 
свеце ў Новы час

вы пераходу да індустрыяльнай 
цывілізацыі» (с. 173).
Параўнальная характарысты-
ка аграрнага і індустрыяльнага 
грамадстваў (табліца ў вучэбным 
дапаможніку, с. 174).
Міні-дыскусія «Чаму Новы час 
названы гісторыкамі “новым”?»

45 Зараджэнне 
капіталізму.
1. Вытокі
капіталізму.
2. Рост еўра-
пейскай эка-
номікі і ганд-
лю, развіццё
банкаўскай
сістэмы.
3. Гандлёвая
рэвалюцыя і рэ-
валюцыя цэн.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў капі-
талізм, пратэкцыянізм, пер-
шапачатковае накапленне 
капіталу, прамысловая рэ-
валюцыя;
— асноўныя працэсы са цы-
яльна-экана мічна га раз-
віцця заходне еўрапей скай 
цывілізацыі ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;

Работа з вучэбным тэкстам 
(ву чэбны дапаможнік, с. 175—
177) па выяўленні фактараў,
якія спрыяюць фарміраванню
капіталістычных адносін.
Перавод вербальна-славеснай
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную, канкрэтызацыя паняц ця
(работа ў групах): 1) скласці схе-
му «Рэвалюцыя цэн»; 2) скласці
характарыстыку паняцця «капі -
талізм» у форме сінквейна;
3) скласці схему (ментальную

§ 20.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць артыкул у фар-
маце «Вікіпедыі»
аб дзейнасці бры-
танскай або галанд-
скай Ост-Індскай
гандлёвай кампаніі

41

Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Першапа-
чатковае на-
запашванне
капіталу.
5. Прадпры-
мальніцтва
і капіталісты.
6. Гандлё-
выя кампаніі
і палітыка
меркан тылізму.
7. Пачатак
прамысловай
рэвалюцыі

— выяўляць і тлумачыць 
зака намернасці і асаблівасці 
развіцця капіталістычных 
адносін у краінах Заходняй 
Еўропы;
— выказваць і тлумачыць 
свой пункт гледжання на 
пры чыны больш хуткага раз-
віцця пэўных дзяржаў За-
ходняй Еўропы

кар ту, гекс), якая адлюстроўвае 
перадумовы прамысловай рэва-
люцыі.
Міні-дыскусія пра прычыны 
больш хуткага эканамічнага 
развіцця Галандыі і Англіі

46 Гуманізм 
і Адраджэнне.
1. Гістарычныя
перадумовы
ўзнікнення
культуры
Адраджэння.
2. Гуманізм —
філасофія
Адраджэння.
*2.1. Змяненні
ў духоўным
жыцці і куль-

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў Адра-
джэнне, гуманізм;
— імёны дзеячаў культуры 
Адраджэння;
— асноўныя прынцыпы 
культуры Адраджэння;
— культурную спадчыну 
заходнееўрапейскага Адра-
джэння.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;

Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную і наадварот: 1) скласці 
схему (ментальную карту, гекс) 
«Перадумовы эпохі Адраджэн-
ня»; 2) на аснове схемы (ЭД) аха-
рактарызаваць асноўныя прын-
цыпы культуры Адраджэння.
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 187): параўнанне мастацкіх 
твораў Ранняга і Позняга Адра-
джэння, выяўленне характэрных

§ 21.
Індывідуальнае (на
выбар):

стварыць візіт-
ную картку (па-
ш т о ў  к у )  э п о х і
Адра джэння;

скласці сінквейн
пра чалавека Адра-
джэння;

п а д р ы х т а в а ц ь
па ве дамленні (прэ-
зентацыі) «Стандар-
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туры.
3. Мастацтва
Адраджэння.
*3.1. Жанчына
ў эпоху Рэне-
сансу

— характарызаваць змя-
нен ні, якія адбыліся ў ду-
хоўным жыцці і культуры 
еўрапейцаў у Новы час;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру дзеячаў эпохі Адраджэн-
ня;
— дыскутаваць пра змяненні 
ў становішчы жанчыны 
ў эпоху Адраджэння

рыс мастацтва Позняга Адра-
джэння.
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): ахарактарызаваць змя-
ненні, якія адбыліся ў ду хоўным 
жыцці і культуры еўра пей цаў 
у Новы час. Выказванне свайго 
пункта гледжання на сучаснасць 
ідэй гуманістаў.
Міні-дыскусія «Як змянілася 
стаўленне да жанчыны ў эпоху 
Рэнесансу»

ты жаночай пры-
гажосці эпохі Ад-
раджэння», «Са-
крэты прыгажосці 
ў эпоху Адраджэн-
ня»

47 Навука і куль-
тура эпохі Рэ-
несансу.
1. Зараджэн-
не сучаснай
навукі.
2. Развіццё
палітычных
ідэй, свец-
кай адукацыі
і  кніга друка-
вання.
3. Італьянскі
Рэнесанс.
4. Мастацтва
Паўночнага
Рэнесансу

1 Вучні павінны ведаць:
— навуковыя ідэі XV ст. 
і адкрыцці XVI ст., якія 
заклалі асновы сучаснай 
навукі, іх аўтараў;
— асноўныя палітычныя ідэі, 
якія з’явіліся ў эпоху Адра-
джэння, іх аўтараў;
— культурную спадчыну 
італьянскага і Паўночнага 
Рэнесансу.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць куль-
турнае развіццё Заходняй 
Еўропы ў Новы час;
— параўноўваць мастацтва 
італьянскага і Паўночнага 
Рэнесансу;

Выказванне свайго пункта гле-
джання на значнасць навуко-
вых ідэй і адкрыццяў XV—XVII 
стст. (ЭД, вучэбны дапаможнік, 
с. 189): вызначыць найбольш 
важныя навуковыя ідэі і ад-
крыцці, якія заклалі асновы су-
часнай навукі, аргументаваць 
свой пункт гледжання.
Сістэматызацыя вучэбнага ма-
тэрыялу: складанне табліцы 
«Раз віццё палітычных ідэй у эпо-
ху Адраджэння».
Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную (ЭД): скласці схему 
«Палі тычныя і эканамічныя 

§ 21-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
вір туальную эк с-
кур сію па адным
з еўрапейскіх гара-
доў эпохі Ад ра-
джэння (напры клад, 
па Фла рэнцыі);

напісаць эсэ «Дзе-
ячы культуры, якія
ўнеслі ўклад у адра-
джэнне антычных
ведаў»;

п а д р ы х т а в а ц ь
флаер (плакат),
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— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культуру 
прадстаўнікоў італьянскага 
і Паўночнага Рэнесансу

пе рад умовы італьянскага Рэне-
сансу».
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэрыялам і параўнальная ха-
рактарыстыка  італьянскага 
і Паўночнага Рэнесансу (ЭД).
Міні-дыскусія «Чаму кнігадру-
каванню прыпісваюць рэвалю-
цыйную ролю ў распаўсюджанні 
гуманістычных ідэй у Еўропе?»

прысвечаны вядо-
май карціне або 
скульптуры эпохі 
Адраджэння, у якой 
знайшлі адлюстра-
ванне новыя веды 
ў галіне анатоміі

48 Пачатак 
еўрапейскай 
каланіяльнай 
экспансіі.
1. Вытокі
каланіяльнай
экспансіі і яе
асаблівасці.
2. Эканамічныя
матывы, роля
царквы і дзяр-
жавы.
3. Барацьба
еўрапейскіх
краін за вало-
данне марскімі
гандлёвымі
шляхамі.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця кала-
ніялізм;
— перадумовы і наступ-
ствы Вялікіх геаграфічных 
адкрыццяў.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту ка ла-
ніяльныя ўладанні еўра-
пейскіх краін;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— ацэньваць значэнне Вя-
лікіх геаграфічных ад крыц-
цяў

Канкрэтызацыя гістарычных 
з’яў: на аснове схемы (вучэб-
ны дапаможнік, с. 193) рас-
крыць змест перадумоў Вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў.
Работа з вучэбным тэкстам 
(вучэбны дапаможнік, с. 194) 
па вызначэнні эканамічных 
матываў, ролі царквы і дзяржавы 
ў Вялікіх геаграфічных адкрыц-
цях.
Работа з дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 194): праана-
лізаваць і адказаць на пытанні.
Работа з картай (атлас, с. 32—
33): лакалізаваць новыя марскія 
шляхі і адкрытыя тэрыторыі, 
вызначыць каланіяльную прына-

§ 22.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
па ведамленне для
дзяцей 12—13 гадоў 
пра помнік перша-
а д к р ы  в а л ь н і к а м
у г. Лісабон;

падабраць най-
больш прыдатныя
да зместу пара-
графа ілюстрацыі
з апісаннем
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4. Стварэнне
каланіяльных
імперый

лежнасць адкрытых тэрыторый.
Міні-дыскусія  «Значэнне 
Вялікіх геаграфічных адкрыццяў 
для сусветнай цывілізацыі»

49 Сустрэча 
цывілізацый.
1. Уяўленні
еўрапейцаў пра
краіны Усходу.
2. Раннія
марскія пада-
рожжы.
3. Першыя
калоніі ў Аме-
рыцы.
4. Каланізацыя
Паўночнай
Амерыкі
Англіяй
і Францыяй.
5. Вынікі
каланіяльнай
экспансіі

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю эпохі Вя-
лікіх геаграфічных адкрыц-
цяў;
— імёны вядомых пада-
рож нікаў і першаад кры-
вальнікаў;
— наступствы Вялікіх геа-
графічных адкрыццяў для 
каланізаваных краін і краін-
каланізатараў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць марскія 
падарожжы еўрапейцаў 
з апорай на гістарычную 
карту;
— сістэматызаваць, кла-
сі фікаваць і абагульняць 
гістарычныя факты аб пра-
цэсе каланізацыі і рабіць на 
аснове гэтага аргументава-
ныя вывады;

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную (ЭД): 1) на аснове схемы вы-
лучыць і ахарактарызаваць перы-
яды эпохі Вялікіх геаграфічных 
адкрыццяў; 2) на аснове малюнка 
з індзейскага кодэкса растлума-
чыць, якія працэсы намаляваны.
Работа з гістарычнай картай 
(ЭД): ахарактарызаваць марскія 
падарожжы еўрапейцаў.
Сістэматызацыя і абагульнен-
не вучэбнага матэрыялу (ЭД): 
скласці табліцу «Вялікія геа-
графічныя адкрыцці» па прапа-
наваных крытэрыях.
Работа з вучэбным матэрыялам 
(ЭД): скласці тэзісы аб утва рэнні 
першых калоній у Амерыцы.
Міні-дыскусія аб станоўчых 
і адмоўных наступствах Вялікіх 
геаграфічных адкрыццяў

§ 22-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць па-
ведамленне (прэзен-
тацыю) пра змя ненні 
найважнейшых сус-
ветных ганд лёвых
шляхоў і цэнтраў
між на род  нага ганд-
лю ў выніку Вялікіх 
геа  графічных ад-
крыц  цяў;

напісаць эсэ «Ча-
му Іспанія і Пар ту-
галія страцілі сус-
ветнае панаванне
над марскімі ганд лё-
вы мі шляхамі»
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— выказваць свой пункт 
гледжання на наступствы 
каланіяльнай экспансіі 
еўрапейскіх краін

50 Рэфармацыя 
і рэлігійныя 
войны.
1. Прычыны
і перадумовы
Рэфармацыі.
2. Пачатак
Рэфармацыі
ў Германіі.
3. Распаў-
сюджанне
Рэфармацыі
ў Еўропе
і заснаванне
пратэстанцкіх
цэркваў.
4. Раскол
каталіцкай
Еўропы на
каталіцкую
і пратэстанц-
кую

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў рэфар-
мацыя, пратэстантызм;
— асноўныя кірункі пратэ-
стантызму ў Еўропе;
— асноўныя працэсы рэлі-
гійнага жыцця заходне еўра-
пейскіх краін.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту кірункі 
распаўсюджання пратэстан-
тызму;
— характарызаваць рэлі-
гійнае развіццё заходне-
еўра пейскіх дзяржаў Новага 
часу;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— ацэньваць значэнне Рэ-
фармацыі

Работа з вучэбным тэкстам 
(вучэбны дапаможнік, с. 198—
200) па выяўленні прычын
і перадумоў Рэфармацыі.
Работа з дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 204): пра ана-
лізаваць і адказаць на пытанні.
Работа з гістарычнай картай
(вучэбны дапаможнік, с. 203):
прасачыць распаўсюджанне пра-
тэстантызму ў Еўропе.
Міні-дыскусія пра значэнне
Рэфармацыі для далейшага
развіцця заходняй цывілізацыі

§ 23.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць інтэрактыўную 
стужку часу з ас ноў-
нымі па дзе ямі пе-
рыяду Рэфар ма цыі
і рэлі гійных вой наў
у Еўропе
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51 Асаблівасці 
рэфарма-
цыйнага руху 
і Контррэфар-
мацыя.
1. Рэфарма-
цыя і сялян-
ская вайна
ў Германіі.
2. Пратэстан-
тызм у Швей-
царыі і Англіі.
3. Ідэі Рэфар-
мацыі і паў-
станне ў Нідэр-
ландах.
4. Рэлігійныя
войны ў Фран-
цыі.
5. Контррэ-
фармацыя і яе
вынікі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў Контр-
рэфармацыя, рэлігійная вай-
на;
— сутнасць пратэстанцкіх 
веравучэнняў;
— асноўныя падзеі буржу-
азнай рэвалюцыі ў Нідэр-
ландах і рэлігійных войнаў 
у Францыі;
— асноўныя мерапрыемствы 
Контррэфармацыі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— параўноўваць пратэс-
танцкія веравучэнні;
— сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя фак-
ты аб Рэфармацыі і Контр-
рэфармацыі;
— ацэньваць наступствы 
Контррэфармацыі

Параўнальная характарысты-
ка (ЭД, табліца «Пратэстанцкія 
веравучэнні»): выявіць агуль-
нае і асаблівае ў пратэстанцкіх 
веравучэннях, выказаць пункт 
гледжання на прычыны іх ад-
розненняў.
Сістэматызацыя і абагуль-
ненне вучэбнай інфармацыі: 
1) скласці табліцу «Асноўныя
падзеі Рэфармацыі» (ЭД); 2) аха-
рак тарызаваць палітыку Контр-
рэфармацыі па плане (вучэбны
дапаможнік, заданне 5, с. 206).
Міні-дыскусія «Ці дасягнула
Контррэфармацыя сваіх мэт?»

§ 23-1*.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць артыкул пра
адну з галоўных
дзеючых асоб Рэ-
фармацыі «10 ці ка-
вых фактаў з жыц-
ця ...»

52 Еўрапейская 
навука і куль-
тура канца 
XVI — XVII ст.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў наву-
ковая рэвалюцыя, навуковая 
карціна свету, маньерызм, 

Аналіз вучэбнай інфармацыі 
(вучэбны дапаможнік, с. 207, 
табліца «Дасягненні еўрапейскай 
навукі»).

§ 24.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць прэзентацыю
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1. Навуко-
вая рэвалю-
цыя. Навука
і рэлігія.
2. Фарміра-
ванне новай
карціны свету.
3. Ідэі сацыяль-
най роўнасці
і народнага
суверэнітэту.
4. Літаратура
і мастацтва

барока, класіцызм;
— культурную спадчыну 
заходнееўрапейскай цы ві-
лізацыі ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— характарызаваць культур-
ныя дасягненні Новага часу;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад у сусветную культу-
ру еўрапейскай цывілізацыі 
Новага часу

Параўнальная характарысты-
ка развіцця еўрапейскай навукі 
ў XVI—XVIII стст. (складанне 
параўнальнай табліцы).
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 209—211) 
па характарыстыцы ідэй сацы-
яльнай роўнасці і народнага 
суверэнітэту.
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 212—213) па выяўленні харак-
тэрных рыс розных мастацкіх 
стыляў (маньерызму, барока, 
класіцызму).
Міні-дыскусія пра ўплыў на-
вуковай рэвалюцыі XVI—
XVII стст. на сучаснае развіццё 
свету

(буклет, лэпбук), 
прысвечаную ар хі-
тэктуры (жы ва пісу) 
аднаго з мас тацкіх 
стыляў XVII ст.

53 Еўрапейскі аб-
салютызм.
1. Бараць-
ба вялікіх
дзяржаў за
панаванне
ў Еўропе
ў XVI—
XVIII стст.
2. Станаўленне

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў абса-
лютызм, абсалютная манар-
хія, парламенцкая манархія, 
буржуазная рэвалюцыя;
— асноўныя кірункі знеш-
няй палітыкі еўрапейскіх 
дзяржаў;
— асноўныя прыметы еў-
рапейскага абсалютызму;

Комплексная работа з картай 
і вучэбным тэкстам: лакалізацыя 
на карце асноўных падзей 
міжнародных адносін XVI—
XVIII стст.
Работа з вучэбным тэкстам 
(работа ў групах) па характары-
стыцы палітычнага становішча 
Францыі, Прусіі, Аўстрыі, Англіі 
ў XVII ст.

§ 25.
Індывідуальнае (на
выбар):

падабраць фа та  -
графіі помнікаў
і ін шых выяў фран-
цузскага караля Лю-
довіка XIV, якія ха-
рактарызуюць яго як 
дзяржаўнага дзеяча;
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абсалютысцкіх 
дзяржаў.
3. Рэвалюцыя
і ўсталяванне
парламенц-
кай манархіі
ў Англіі

— прычыны, асноўныя па-
дзеі і вынікі Англійскай бур-
жуазнай рэвалюцыі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту асноўныя 
падзеі міжнароднай палітыкі 
XVI—XVIII стст.;
— тлумачыць пункты гле-
джання на розныя гіста-
рычныя працэсы і з’явы гі-
сторыі Новага часу;
— параўноўваць французскі 
і англійскі абсалютызм;
— характарызаваць змяненні 
ў Англіі пасля буржуазнай 
рэвалюцыі;
— даваць ацэнку абсалютыз-
му як гістарычнай з’яве

Тлумачэнне пункта гледжання, 
якім чынам фраза Людовіка XIV 
«Дзяржава — гэта я» выказвае 
сутнасць абсалютызму.
Параўнальная характарыстыка 
абсалютызму ў Францыі і Англіі 
(у выглядзе табліцы).
Характарыстыка Англійскай 
буржуазнай рэвалюцыі па плане.
Міні-дыскусія «Ці можна лі чыць 
абсалютызм прагрэсам у па-
літычным развіцці еўра пейскага 
грамадства?»

падрыхтаваць па-
ведамленне (прэ-
з е н  т а ц ы ю )  п р а
яко  га-небудзь еў-
ра  пейскага палі тыч-
нага дзеяча XVI—
XVIII стст.

54 Кантрасты 
XVIII ст.: 
эпоха 
Асветніцтва 
і рэвалюцыі.
1. Ідэалогія

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў Асвет-
ніцтва, асветны абсалю-
тызм;
— асноўныя ідэі эпохі Асвет-
ніцтва;

Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную: скласці схему (менталь-
ную карту, гекс), прысвечаную 
Асветніцтву.
Сістэматызацыя вучэбнага ма-

§ 26.
І н д ы в і д у а л ь н а е
(на выбар): пада-
браць ілюстрацыі
да асноўных падзей
эпохі Асветніцтва,
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Асветніцтва.
2. Тэорыі аб-
межаванай
манархіі,
народнага
суверэнітэту
і прынцып па-
дзелу ўлады.
3. Асветны аб-
салютызм

— прычыны і вынікі Аме-
рыканскай і Вялікай фран-
цузскай буржуазнай рэва-
люцый.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— характарызаваць асноў-
ныя ідэі эпохі Асветніцтва;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— выказваць і аргумента-
ваць свой пункт гледжан-
ня на ўплыў ідэй эпохі 
Асветніцтва на рэвалюцый-
нае стаўленне людзей да 
сістэмы ўлады;
— ацэньваць уплыў ідэй 
эпохі Асветніцтва на света-
погляд людзей

тэрыялу: скласці табліцу «Дзея-
чы Асветніцтва і іх ідэі».
Работа з дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 224, 226) па 
канкрэтызацыі ідэй асветнікаў.
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на 
тое, якія асаблівасці сістэмы 
поглядаў эпохі Асветніцтва 
маглі спрыяць развіццю рэвалю-
цыйных настрояў у грамадстве, 
а якія — наадварот.
Міні-дыскусія «Як ідэі эпохі 
Асветніцтва змянілі светапогляд 
людзей?»

выкарыстоўваючы 
віртуальныя ка-
лекцыі музеяў, аха-
рактарызаваць гэ-
тыя падзеі

55 Эканамічнае 
развіццё і са-
цыяльная
структура 
еўрапейскага 
грамадства 
ў ХVІІІ ст.
1. Арыстакра-
тыя, духавен-
ства, буржуазія

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця аграр-
ная рэвалюцыя;
— сацыяльную структуру 
еўрапейскага грамадства 
ў Новы час;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага і сацыяльна-эка-
намічнага развіцця заход -
нееўрапейскай цывілізацыі

Комплексная работа з вучэб-
ным тэкстам і дакументам «Да-
ніэль Дэфо. Грамадскі строй» 
(ЭД): вызначыць сацыяльныя 
групы XVIII ст. і іх прыметы.
Работа з паняццямі: канкрэты-
заваць гістарычнымі фактамі 
паняцце «аграрная рэвалюцыя» 
і сфармуляваць яго азначэнне.
Сістэматызацыя і абагульнен-

§ 26-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць ліст 
сучасным людзям
пра жыццё ў вашым 
населеным пунк-
це ад імя еўрапей-
ца, які пабыў у ім
у XVIII ст.;
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і сярэднія слаі.
2. Сельскае
і гарадское
жыццё.
Міграцыя
насельніцтва.
3. Навуковы
і тэхнічны пра-
грэс.
4. Сістэма
адукацыі

ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— характарызаваць палі-
тычнае і сацыяльна-эка-
на мічнае развіццё заход-
нееўрапейскіх дзяржаў Но-
вага часу;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— характарызаваць наступ-
ствы аграрнай рэвалюцыі, 
змяненні ў жыцці людзей 
у Новы час, змяненні ў сі-
стэме адукацыі;
— сістэматызаваць і абагуль-
няць вучэбны матэрыял аб 
навуковых вынаходствах 
XVIII ст.;
— ацэньваць значэнне пе-
раўтварэнняў у грамадстве 
ў XVIII ст.

не вучэбнага матэрыялу (ЭД): 
скласці табліцу аб вынаходствах 
XVIII ст. і пракаментаваць, якія 
змяненні адбыліся ў жыцці 
грамадства пад уплывам гэтых 
вынаходстваў.
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): назваць і ахарактарыза-
ваць змяненні, якія адбыліся 
ў еўрапейскай адукацыі.
Міні-дыскусія пра прычыны 
змяненняў у сістэме адукацыі 
ў XVIII ст.

п а д р ы х т а в а ц ь
віртуальную эк-
скурсію па еўра-
пейскім горадзе
XVIII ст.

56 Амерыканская 
рэвалюцыя.
1. Прычыны
і перадумовы.
2. Вайна за не-
залежнасць

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны і перадумовы, 
асноўныя падзеі і вынікі 
Вайны за незалежнасць 
паўночнаамерыканскіх ка-
лоній.

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную і наадварот (ЭД): 1) на асно-
ве схемы і вучэбнага тэксту аха-
рактарызаваць прычыны і пера-
думовы Вайны за незалежнасць

§ 26-2*.
Індывідуальнае (на
выбар):

падабраць ілю-
страцыі да асноў ных 
падзей Вайны за не-
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паўночна-
амерыканскіх 
калоній Англіі.
3. Стварэнне
Злучаных
Штатаў
Амерыкі.
4. Канстыту-
цыя ЗША

Вучні павінны ўмець:
— выяўляць і тлумачыць 
пры чыны і перадумовы 
Вай ны за незалежнасць паў-
ночнаамерыканскіх калоній;
— лакалізаваць на гіс та-
рычнай карце асноў ныя 
падзеі Вайны за неза леж-
насць паўночна амеры кан-
скіх калоній;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— ацэньваць значэнне Вай-
ны за незалежнасць паў-
ночнаамерыканскіх калоній

паўночнаамерыканскіх калоній;
2) скласці схему дзяржаўнага
кіравання ЗША, усталяванага
Канстытуцыяй 1787 г.
Работа з дакументам (ЭД):
выявіць, якія ідэі Асветніцтва
адлюстраваны ў Дэкларацыі
незалежнасці.
Выказванне і аргументацыя
свайго пункта гледжання на тое,
чаму ідэі Асветніцтва былі такія
папулярныя ў амерыканскім гра-
мадстве.
Работа з гістарычнай кар-
тай: лакалізаваць асноўныя
падзеі Вайны за незалежнасць
паўночнаамерыканскіх калоній
(з выкарыстаннем схемы вучэб-
нага дапаможніка, с. 228).
Міні-дыскусія аб прагрэсіўнай
і абмежаванай Канстытуцыі
ЗША 1787 г.

залежнасць паў-
ночна аме  ры кан-
скіх калоній, вы ка-
рыстоўваючы вір-
туальныя ка лек цыі 
музеяў, ахарактары-
заваць гэтыя падзеі;

п а д р ы х т а в а ц ь
ар тыкул у фарма-
це «Вікіпедыі» пра
бацькоў-засна валь-
нікаў ЗША;

н а п і с а ц ь  э с э
«Пер шая Кансты-
туцыя ў свеце»

57 Вялікая фран-
цузская рэва-
люцыя.
1. Падзенне фе-
адальнай

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны і перадумовы, 
асноўныя падзеі і вынікі 
Вялікай французскай рэва-
люцыі.

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную (ЭД): на аснове схемы аха-
рактарызаваць прычыны і этапы 
Вялікай французскай рэвалюцыі.

§ 26-3*.
Індывідуальнае (на
выбар):

падабраць ілю-
стра цыі да асноў-
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манархіі. 
Усталяванне 
рэспублікі.
2. Рэвалюцый-
ны тэрор.
3. Усталяванне
дыктатуры
Напалеона
Банапарта
ў Францыі.
4. Рэвалюцый-
ная Францыя
і Еўропа

Вучні павінны ўмець:
— выяўляць і тлумачыць 
прычыны і  перадумо-
вы Вялікай французскай 
рэвалюцыі;
— сістэматызаваць і абагуль-
няць вучэбны матэрыял;
— ацэньваць значэнне Вя-
лікай французскай рэ ва-
люцыі

Сістэматызацыя і абагульнен-
не вучэбнага матэрыялу (ЭД): 
скласці табліцу «Падзеі Вялікай 
французскай рэвалюцыі».
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): пракаментаваць даныя 
схемы «Значэнне Вялікай фран-
цузскай рэвалюцыі».
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на 
прычыны негатыўнага стаўлення 
еўрапейскіх дзяржаў да рэвалю-
цыйных падзей у Францыі

ных падзей эпохі 
Вялікай француз-
скай рэвалюцыі, 
выкарыстоўваючы 
віртуальныя ка-
лекцыі музеяў, аха-
рактарызаваць гэ-
тыя падзеі;

скласці апавядан-
не ад імя француза
XVIII ст. пра свой
лёс у рэвалюцыйны
час;

п а д р ы х т а в а ц ь
п а  в е д а м л е н н е
(прэ зентацыю) аб
ад ным з дзеячаў
Вялікай француз-
скай рэвалюцыі

58 Літаратура 
і мастацт-
ва XVII—
XVIII стст.
1. Барока
і класіцызм.
2. Літаратура,
жывапіс
і архітэктура
XVII ст.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў баро-
ка, ракако, класіцызм;
— культурную спадчыну 
заходнееўрапейскай цыві-
лізацыі XVII—XVIII стст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— выяўляць асаблівасці мас -

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): выявіць і сістэматызаваць 
асаблівасці мастацкіх стыляў ба-
рока, ракако, класіцызму.
Работа з ілюстрацыйным ма-
тэ рыялам і ўрыўкамі з літа-
ратурных твораў (ЭД): на пад-
ставе ілюстрацый і ўрыўкаў 
з літаратурных твораў вызна-
чыць мастацкі стыль.

§ 26-4*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
прэзентацыю (лэп-
бук)  аб  адным
з мастацкіх стыляў
XVII ст.;

п а д р ы х т а в а ц ь
віртуальную экспа-
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3. Французскі
класіцызм.
4. Літаратура
і мастацтва
XVIII ст.

тацкіх стыляў у літаратуры, 
мастацтве і архітэктуры;
— тлумачыць і каментаваць 
пункты гледжання на куль-
турныя працэсы;
— ацэньваць значэнне куль-
турных дасягненняў XVII—
XVIII стст. у Заходняй 
Еўропе

Пракаментаваць выказванне 
Жана Жака Русо пра барока: 
«Тая музыка з’яўляецца ба-
рочнай, у якой гармонія пару-
шана і напоўнена пераходамі 
і дысанансамі. Спевы рэзкія і не-
натуральныя, інтанацыя склада-
ная, рух абмежаваны».
Сістэматызацыя і абагульнен-
не вучэбнага матэрыялу (ЭД): 
скласці характарыстыку ма-
стацтва і літаратуры XVIII ст. 
у форме сінквейна.
Міні-дыскусія пра тое, як ідэі 
Асветніцтва паўплывалі на 
развіццё літаратуры і мастацтва 
XVIII ст.

з іцыю,  прысве-
чаную мастацтву 
XVII—XVIII стст.

59
60
61

Практыкум 3 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зме-
сту гістарычных крыніц аб 
падзеях гісторыі Заходняй 
Еўропы і ЗША ў Новы час;
— адрозніваць у гістарычных 
крыніцах суб’ектыўныя 
і аб’ектыўныя ацэнкі гіс-
тарычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;
— праводзіць аналіз навуко-
вых артыкулаў; па раўноў-

Аналіз гістарычных дакументаў, 
статыстычных даных, ілю стра-
цыйнага і картаграфічнага ма-
тэрыялу, навуковых артыкулаў, 
літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання

54

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5 6

ваць і тлумачыць пунк ты 
гледжання на розныя гіс-
тарычныя працэсы і з’явы 
гісторыі Заходняй Еўропы 
і ЗША ў Новы час;
— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей, дзейнасці гіста рыч-
ных асоб

62
63

Абагульненне 
па тэме 1

2 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
Заходняй Еўропы і ЗША 
ў Новы час;
— асноўныя працэсы палі-
тычнага, эканамічнага і гра-
мадскага развіцця дзяржаў 
Заходняй Еўропы і ЗША 
ў Новы час;
— асноўныя культур ныя 
дасягненні заходне еўра-
пейскай цывілізацыі ў Новы 
час.

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 1 
раздзела III (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.
Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
цыві лізацый Азіі, Афрыкі і Аме-
рыкі ў Новы час:
 Сацыяльна-эканамічныя,

гра мадска-палітычныя і ідэа ла-
гічныя наступствы кала ніяль -
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Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяр-
жавы Заходняй Еўропы 
і Амерыкі ў Новы час;
— характарызаваць і па раў-
ноўваць палітычнае, сацы-
яльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё заходне-
еўрапейскай цывілізацыі 
ў Новы час;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў 
як крыніц інфармацыі аб 
гістарычных падзеях Заход-
няй Еўропы і ЗША ў Новы 
час;
— ацэньваць уклад у сус-
ветную культуру заход-
нееўрапейскай цывілізацыі 
ў Новы час;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
Заходняй Еўропы і ЗША

ных заваяванняў для розных 
краін Еўропы.
 Ці можна лічыць Вайну за

не залежнасць паўночна аме ры-
канскіх калоній рэвалюцыяй?
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Тэма 2. РАСІЯ І СЛАВЯНСКІЯ НАРОДЫ (9 г)

64 Расійская 
дзяржава на 
парозе Новага 
часу (XVI—
XVII стст.).
1. Утварэн-
не адзінай
Расійскай
дзяржавы.
Кіраванне
Івана Грознага.
2. Стварэнне
дзяржаўнага
апарату пры
Іване Грозным.
3. Знешняя
палітыка Івана
Грознага.
4. «Смутны
час».
5. Маскоўская
дзяржава
ў XVII ст.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў ап рыч-
ніна, самадзяржаўе;
— асноўныя працэсы па-
літычнага і сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Ра-
сійскай дзяржавы ў XVI—
XVII стст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць на гіста-
рычнай карце змяненні тэ-
ры торыі Расійскай дзяр жа-
вы ў XVI—XVII стст.;
— выяўляць і тлумачыць 
заканамернасці і асаблівасці 
развіцця Расійскай дзяржа-
вы ў XVI—XVII стст.;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— параўноўваць і тлумачыць 
розныя пункты гледжання 
на дзейнасць Івана Грознага;
— даваць уласную ацэнку 
палітыцы Івана Грознага

Перавод славесна-вербальнай 
інфармацыі ў візуальна-гра-
фічную: скласці схему або таб-
ліцу «Рэформы Івана Грознага»; 
схему дзяржаўнага кіравання 
ў Расіі ў XVII ст.
Работа з дакументамі (вучэбны 
дапаможнік, с. 234, 236—237): 
прааналізаваць і адказаць на 
пытанні.
Сістэматызацыя вучэбнага 
матэрыялу: запоўніць табліцу 
«Асноўныя кірункі знешняй 
палітыкі расійскіх кіраўнікоў 
у XVI—XVII стст.».
Міні-дыскусія  па ацэнцы 
апрычніны як унутранай па-
літыкі Івана Грознага (вучэбны 
дапаможнік, заданне 3, с. 240)

§ 27.
Індывідуальнае (на
выбар):

падрыхтаваць ар-
тыкул у фармаце
«Вікіпедыі» «“Смут-
ны час” у Расіі: пры-
чыны і вынікі»;

п а д р ы х т а в а ц ь
паведамленне (прэ-
зентацыю, лэпбук,
каталог) аб рускай
культуры XVI—
XVII стст.;

н а п і с а ц ь  э с э
«Апрычніна Івана
Грознага: зло ці да-
бро?»
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65 Эпоха 
пераўтва-
рэнняў у Расіі 
ў XVIII ст.
1. Кіраванне
Пятра I і рэ-
формы ў Расіі.
2. Ваенныя
перамогі
пятроўскай
Расіі.
3. Дзяржаўнае
кіраванне.
4. Асноўныя
кірункі
знешняй
палітыкі пры
пераемніках
Пятра I.
5. «Асветны
абсалютызм»
Кацярыны II

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя працэсы па-
літычнага, сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Расій-
скай дзяржавы ў XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай 
на гістарычную карту 
асноўныя падзеі знешняй 
палітыкі Расійскай дзяржа-
вы ў XVIII ст.;
— характарызаваць палі-
тычнае, сацыяльна-эка на-
мічнае развіццё Расійскай 
дзяржавы ў XVIII ст.;
— параўноўваць і тлумачыць 
розныя пункты гледжання 
на дзейнасць Пятра I;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— даваць уласную ацэн-
ку пераўтварэнням у Расіі 
ў XVIII ст.

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: пракаментаваць схему «Пе-
радумовы рэформаў Пятра I» 
(вучэбны дапаможнік, с. 242); 
канкрэтызаваць прыкладамі схе-
му «Асноўныя кірункі рэформаў 
Пятра I» (вучэбны дапаможнік, 
с. 245).
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 48): лакалізаваць ас-
ноўныя кірункі расійскай знеш-
няй палітыкі XVIII ст. і праса-
чыць у сувязі з гэтым рост тэ-
рыторыі Расійскай дзяржавы.
Параўнанне пунктаў гледжання 
на дзейнасць Пятра I (вучэбны 
дапаможнік, с. 246; заданне 3, 
с. 250).
Работа з дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 248): пра ана-
лізаваць і адказаць на пытанні.
Міні-дыскусія пра вынікі і цану 
пятроўскіх рэформаў

§ 28.
Індывідуальнае (на
выбар):

н а п і с а ц ь  э с э
«Эпоха пера ўтва-
рэнняў у  Расі і
ў XVIII ст. »;

правесці даследа-
ванне «Каланізацыі
амерыканскіх зя-
мель i Сібіры: па-
да бенствы і ад-
розненні», вынікі
прадставіць у лю-
бым зручным фар-
маце
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66 Грамадства 
і эканамічнае 
развіццё Расіі.
1. Саслоўі
рускага грамад-
ства.
2. Гарадское
і сельскае
насельніцтва.
3. Эканамічнае
развіццё
Маскоўскай
дзяржавы
ў XVI—
XVII стст.
4. Экана мічныя
пераўтварэнні
Пятра І.
5. Змяненні
ў становішчы
саслоўяў
у XVIII ст.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця прыгон;
— асноўныя саслоўі ра сій-
скага грамадства;
— асноўныя працэсы сацы-
яльна-эканамічнага развіцця 
Расіі ў XVI—XVIII стст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— характарызаваць сацыяль-
на-эканамічнае развіццё Ра-
сіі ў XVI—XVIII стст.;
— лакалізаваць на карце 
найбольш буйныя цэнтры 
гандлю і мануфактурнай 
вытворчасці ў Расіі;
— характарызаваць экана-
мічныя пераўтварэнні Пя-
тра I;
— дыскутаваць па пытанні 
развіцця капіталізму ў Расіі 
ў XVIII ст.

Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную (ЭД): скласці схему, 
якая ілюструе саслоўны лад 
у Расіі XVII ст.
Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): прывесцi прыклады: 
1) якія даказваюць, што ў пер-
шай палове XVII ст. у Расіі ад-
бывалася запрыгоньванне сялян;
2) якія ілюструюць, якім чынам
ідэі еўрапейскага меркантылізму
адбіліся на эканоміцы Расіі
XVIII ст.
Работа з гістарычнай картай:
з дапамогай карты (атлас, с. 49)
даказаць, што ў Расіі XVII—
XVIII стст. складваўся ўнутраны
і знешні рынак і развівалася ма-
нуфактурная вытворчасць.
Дыскусія  «Чаму рэформы
Пя тра I не стварылі базу для
развіцця капіталізму ў краіне?
У чым была іх супярэчлівасць?»

§ 28-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

скласці спіс пы-
танняў для пе ра-
пісу насель ніцтва
ў XVIII ст., зыхо-
дзя чы з мэт, якія
ставіў перад сабой
Пётр I;

напісаць эсэ «Ці
стала Расія пры Пя-
тры I вялікай дзяр-
жавай?»
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67 Славянскія 
народы ў XVI—
XVIII стст.
1. Утварэнне
Рэчы Паспа-
літай.
2. Крызіс
і падзелы Рэчы
Паспалітай.
3. Становішча
славянскіх на-
родаў у складзе
Асманскай
імперыі.
4. Славянскія
землі ў скла-
дзе імперыі
Габсбургаў

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя працэсы па лі-
тычнага і сацыяльна-эка-
намічнага развіцця сла вян-
скіх дзяржаў у Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, у склад якіх уваходзілі 
заходнія і паўднёвыя славя-
не;
— выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці і асаблівасці 
развіцця славянскіх на ро-
даў;
— выказваць свой пункт 
гледжання на асаблівасці 
развіцця заходніх і паўднё-
вых славян у Новы час

Комплексная работа з гіста-
рычнай картай і вучэбным 
тэкстам (вучэбны дапаможнік, 
схема, с.  251): вызначыць 
і лакалізаваць на карце самастой-
ныя славянскія дзяржавы і дзяр-
жавы, у склад якіх уваходзілі 
заходнія і паўднёвыя славяне.
Работа з вучэбным тэкстам (ву-
чэбны дапаможнік, с. 250—254) 
(у групах) па характарысты-
цы палітычнага, сацыяльна-
эканамічнага развіцця розных 
славянскіх народаў.
Выказванне свайго пункта гле-
джання на асаблівасці развіцця 
паўднёвых і заходніх славян 
у Новы час

§ 29.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
лэпбук пра асаб-
лівасці па літычнага, 
сацыяльна-эка на-
мічнага развіцця ад-
наго са славянскіх
народаў;

напісаць эсэ «Гай-
дуцкі рух супраць
турэцкай няволі
ў паўднёвых сла-
вян»

68 Руская куль-
тура ХVІ—
ХVII стст. 
Культура 
паўднёвых 
і заходніх 
славян ХVІ—
ХVII стст.
1. Масква —
сталіца
аб’яднанай

1 Вучні павінны ведаць:
— культурную спадчыну 
Расіі і славянскіх дзяржаў 
у XVI—XVII стст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць дасяг-
ненні культуры Расіі, заход-
ніх і паўднёвых славян 
у XVI—XVII стст.;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад Расіі, заходніх і паў-

Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную (ЭД): на падставе схе-
мы «Руская культура» ахарак-
тарызаваць асноўныя кірункі 
развіцця рускай культуры 
ў XVI—XVII стст.
Комплексная работа з ілю-
страцыйным матэрыялам і ву-
чэбным тэкстам (ЭД): 1) вызна-
чыць змяненні ў жывапісе і архі-

§ 29-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
па ведамленні (прэ-
зентацыі, лэпбукі,
каталогі) пра куль-
туру Расіі, заходніх
і паўднёвых славян
у XVI—XVII стст.;

правесці даследа-
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Расійскай  
дзяржавы.
2. Архітэктура 
і жывапіс.
3. Кніга-
друка ванне
і адукацыя
ў Маскоўскай
дзяржаве.
4. Культу-
ра заходніх 
і паўднёвых
славян.
5. Варшава —
рэзідэнцыя
каралёў Поль-
шчы і Рэчы
Паспалітай

днёвых славян у сусветную 
культуру ў XVI—XVII стст.;
— выказваць свой пункт 
гледжання на прычыны 
цікавасці да нацыянальных 
моў заходніх славян з канца 
XIV ст.

тэктуры ў XVI—XVII стст.; 
2) скласці спіс культурных
дасягненняў Расіі, паўднёвых
і заходніх славян.
Выказванне свайго пункта гле-
джання на прычыны цікавасці
да нацыянальнай мовы заходніх
славян з канца XIV ст.

ванне, як сарма-
тызм выяўляўся 
ў жывапісе, літа-
ратуры і паў ся-
дзённым жыц ці 
ў Рэ чы Па спа літай, 
вынікі прад ставіць 
у любой зручнай 
форме

69 Руская куль-
тура ХVIII ст. 
Культура 
паўднёвых 
і заходніх сла-
вян XVIII ст.
1. Новая сталіца 
Расійскай 
імперыі — 
Санкт-
Пецярбург.

1 Вучні павінны ведаць:
— культурную спадчыну 
Расіі і славянскіх дзяржаў 
у XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць дасяг-
ненні культуры Расіі, за-
ходніх і паўднёвых славян 
у XVIII ст.;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад Расіі, заходніх і паў-

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): 1) прывесці прыклады 
з тэксту параграфа, якія даказва-
юць, што Санкт-Пецярбург стаў 
еўрапейскай сталіцай; 2) скласці 
спіс пераўтварэнняў Пятра I 
у побыце, вызначыць, якія з гэ-
тых пераўтварэнняў актуальныя 
і цяпер.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-

§ 29-2*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
па ведамленні (прэ-
зентацыі, лэпбукі,
каталогі) пра куль-
туру Расіі, заходніх
і паўднёвых славян
у XVIII ст.;

п а д р ы х т а в а ц ь

61

Працяг

1 2 3 4 5 6

2. Пераўтварэнні 
Пятра I
у грамадскім
жыцці і куль-
туры.
3. Развіццё
адукацыі
ў Расійскай
імперыі.
4. Культура
XVIII ст.
у Расіі.
5. Эпоха
Асветніцтва
ў гісторыі
і культуры
заходніх
і паўднёвых
славян

днёвых славян у сусветную 
культуру ў XVIII ст.;
— параўноўваць і тлума-
чыць пункты гледжання на 
развіццё культуры заходніх 
і паўднёвых славян;
— выказваць свой пункт 
гле джання на прычыны 
цікавасці славян у дру-
гой палове XVIII ст. да гі-
старычных падзей мінулага

ную (ЭД): з дапамогай схемы 
«Развіццё культуры ў XVIII ст.» 
ахарактарызаваць дасягненні ру-
скай культуры.
Параўнанне і каментаванне 
пунктаў гледжання гістарычных 
дзеячаў на ўмовы развіцця куль-
туры заходніх і паўднёвых сла-
вян (ЭД, п. 5).
Выказванне свайго пункта гле-
джання на прычыны цікавасці 
славян у другой палове XVIII ст. 
да гістарычных падзей мінулага

паведамленне пра 
творчасць славу-
тага рускага, поль-
скага,  чэшскага 
пісьменніка, маста-
ка або архітэктара 
XVIII ст.

70
71

Практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зме-
сту гістарычных крыніц 
аб падзеях гісторыі Расіі, 
паўднёвых і заходніх славян 
у Новы час;
— адрозніваць у гістарыч-
ных крыніцах суб’ектыўныя

Аналіз  гістарычных даку-
мен таў, статыстычных даных, 
ілюстрацыйнага і карта гра-
фічнага матэрыялу, навуковых 
артыкулаў, літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
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і аб’ектыўныя ацэнкі гі-
старычных падзей, з’яў 
і працэсаў;
— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; па раў-
ноўваць і тлумачыць пун-
кты гледжання на розныя 
гістарычныя працэсы і з’явы 
гісторыі Расіі, паўднёвых 
і заходніх славян у Новы 
час;
— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей, дзейнасці гіста рыч-
ных асоб

Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання

72 Абагульненне 
па тэме 2

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
Расіі, паўднёвых і заходніх 
славян у Новы час;
— асноўныя працэсы па-
літычнага, эканамічнага і гра-

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 2 
раздзела III (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.

63

Працяг

1 2 3 4 5 6

мадскага развіцця Расіі, паў-
днёвых і заходніх славян 
у Новы час;
— асноўныя культурныя 
дасягненні Расіі, паўднёвых 
і заходніх славян у Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту тэрыто-
рыю Расіі, дзяржаў, у склад 
якіх уваходзілі паўднёвыя 
і заходнія славяне ў Новы 
час;
— характарызаваць і па-
раў ноўваць палітычнае, са-
цыяльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё ў Расіі, 
на тэрыторыі паўднёвых 
і заходніх славян у Новы час;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў 
як крыніц інфармацыі аб 
гістарычных падзеях на 
тэрыторыі Расіі, паўднёвых 
і заходніх славян у Новы 
час;

Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях гісторыі Ра-
сіі, паўднёвых і заходніх славян 
у Новы час
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— ацэньваць уклад у сус-
ветную культуру Расіі, паў-
днёвых і заходніх славян 
у Новы час;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
Расіі, паўднёвых і заходніх 
славян у Новы час

Тэма 3. ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ І АФРЫКІ Ў XVI—XVIII стст. (9 г)

73 «Традыцыйнае 
грамадства» 
Усходу.
1. Паняцце
«традыцыйнае
грамадства»
і асаблівасці
ўсходняга
феадалізму.
2. Асноўныя
палітычныя
цэнтры на Ус-
ходзе: Асман-
ская імперыя
(Турцыя),
Індыя, Кітай
і Японія.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Новы час на Ус-
ходзе;
— значэнне паняцця «тра-
дыцыйнае грамадства»;
— асноўныя працэсы па лі-
тычнага, сацыяльна-эка на-
мічнага развіцця краін Азіі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы, якія існавалі ў Новы час 
на Усходзе;
— сінхранізаваць асноўныя 
падзеі, якія адбываліся

Канкрэтызацыя паняцця «тра-
дыцыйнае грамадства»: на ас-
нове вучэбнага тэксту (вучэбны 
дапаможнік, с. 258—260) скласці 
сінквейн з дадзеным паняццем.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вербаль-
ную: раскрыць і патлумачыць 
змест схемы «Асаблівасці “тра-
дыцыйных грамадстваў” Усходу» 
(вучэбны дапаможнік, с. 259).
Работа з вучэбным тэкстам 
(у групах): скласці характары-
стыку палітычнага і сацыяльна-
эканамічнага развіцця вядучых 
дзяржаў Азіі.
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 52—53): прасачыць 

§ 30.
Індывідуальнае (на
выбар):

скласці прэзен-
тацыю (лэпбук, ка-
талог) аб развіцці
адной з краін Азіі
ў Новы час;

падабраць ілю-
страцыі да най-
важнейшых падзей
з гісторыі Індыі,
Кітая, Японіі або
Асманскай імперыі
XVI—XVIII стст.
і ахарактарызаваць
іх
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3. Сістэма
дзяржаўнага
кіравання
і дзяржаўна-
рэлігійная
рэгламентацыя
жыцця

ў розных краінах Усходу 
ў Новы час;
— выяўляць і тлумачыць за-
канамернасці і асаблівасці 
развіцця цывілізацый Азіі 
ў Новы час

змяненні тэрыторый найбуйней-
шых дзяржаў Азіі і вызначыць 
прычыны гэтых змяненняў.
Работа з храналогіяй (ЭД): вы-
лучыць па тры важныя падзеі 
з гісторыі Індыі, Кітая, Японіі 
і Асманскай імперыі XVI—XVIII 
стст. і скласці сінхранічную 
табліцу.
Міні-дыскусія «У чым выявіўся 
еўрапейскі ўплыў на краіны Ус-
ходу ў Новы час і наколькі моц-
ным ён быў?»

74 Каланіялізм 
у Азіі і Афры-
цы.
1. Сутнасць
паняцця
«каланіялізм».
2. Гандлёвая
экспансія
еўрапейскіх
дзяржаў.
3. Пачатак
тэрытарыяль-
ных захопаў
і ўтварэнне
калоній.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця ка-
ланіялізм;
— прычыны і наступствы 
ка ланіяльнай экспансіі еўра-
пейскіх краін у Азіі і Афры-
цы.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоенага паняцця;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту кірункі 
еўрапейскай каланіяльнай 
экспансіі на Усходзе і ў Аф-
рыцы;

Канкрэтызацыя паняцця «ка-
ланіялізм»: скласці характары-
стыку каланіялізму ў выглядзе 
сінквейна.
Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную (работа ў групах): 
ахарактарызаваць каланіяльную 
палітыку еўрапейскіх дзяржаў 
з дапамогай схемы (ментальнай 
карты, гекса).
Работа з гістарычнай картай 
(атлас, с. 33): вызначыць рэгіёны, 
пераўтвораныя еўрапейцамі 
ў калоніі да канца XVII ст.

§ 31.
Індывідуальнае (на
выбар): падрыхта-
ваць паведамлен-
не (прэзентацыю)
пра захоп і пе ра ў-
тварэнне ў ка ло нію
адной з краін Азіі
ці Афрыкі ў XVII—
XVIII стст.
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4. Гандаль
рабамі

— характарызаваць пры-
чыны і наступствы кала-
ніяльнай экспансіі;
— каментаваць пункт гле-
джання вучонага на пры-
чыны страты незалежнасці 
краінамі Усходу;
— даваць уласную ацэнку ка-
ланіяльнай палітыцы еўра-
пейскіх дзяржаў

Тлумачэнне пункта гледжання 
вучонага на прычыны страты 
незалежнасці краінамі Усходу 
(вучэбны дапаможнік, с. 272).
Міні-дыскусія: заданне 7 (ЭД)

75 Асманская 
ім перыя (Тур-
цыя).
1. «Залаты 
век» цэнтра-
лізаванай 
імперыі: праў-
ленне Сулей-
мана Пышнага.
2. Заняпад 
ваенна-лен-
най сістэмы 
і магутнасці 
імперыі 
ў ХVIII ст.
3. Адставанне 
Асманскай 
імперыі ад 
Еўропы.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў ваен-
на-ленная сістэма, адкупная 
сістэма, «усходняе пытан-
не»;
— асноўныя працэсы па лі-
тычнага і сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Асман-
скай імперыі ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
— выказваць і аргумента-
ваць свой пункт гледжання 
на сутнасць «усходняга пы-
тання»

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): ахарактарызаваць знеш-
нюю і ўнутраную палітыку Ас-
манскай імперыі ў XVI ст.
Перавод візуальна-графічнай 
інфармацыі ў славесна-вер-
бальную (ЭД): на аснове схем 
ахарактарызаваць: 1) працэс ас-
лаблення Асманскай імперыі; 
2) пры чыны заняпаду Асманскай 
імперыі.
Работа з дакументам (ЭД): на
аснове тэксту Кючук-Кайнар-
джыйскага міру ахарактарыза-
ваць страты Асманскай імперыі
пасля руска-турэцкай вайны
1768—1774 гг.
Работа з паняццямі: сфарму-
ляваць азначэнне паняццяў«ва-

§ 31-1*.
Індывідуальнае (на
выбар):

н а п і с а ц ь  э с э
«“Усходняе пытан-
не” ў міжнароднай
палітыцы»;

падабраць ілю-
страцыі да асноў-
ных падзей гісторыі
Асманскай імперыі
ў Новы час і пра-
каментаваць гэтыя
падзеі
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4. Пачатак
рэформаў
у Турцыі.
5. Страта
самастойнасці
ў міжнародных
справах.
«Усход няе пы-
танне»

енна-ленная сістэма», «адкупная 
сістэма», «усходняе пытанне».
Міні-дыскусія «Для якіх краін 
было найбольш цікавым “усход-
няе пытанне” і чаму?»

76 Цынская 
імперыя 
ў Кітаі.
1. Грамад-
ства, дзяр-
жава і ўлада
ў цынскім
Кітаі.
2. Інтэнсіўнае
развіццё
гарадоў,
рамёстваў
і гандлю.
3. Знешняя
палітыка.
4. Духоўнае
жыццё і куль-
тура

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя працэсы палі-
тычнага, сацыяльна-эка на-
мічнага і культурнага раз-
віцця Кітая ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць і абагуль-
няць факты аб палітычным 
і сацыяльна-эканамічным 
развіцці Кітая ў Новы час;
— характарызаваць палі-
тычнае, сацыяльна-экана-
мічнае і культурнае развіццё 
Кітая ў Новы час;
— рэканструяваць і ін тэр прэ-
таваць змест факта ла гічнага 
матэрыялу пра пры чыны 
крызісу дынастыі Цын;
— выказваць свой пункт 
гледжання на развіццё куль-
туры Кітая ў Новы час

Работа з вучэбным тэкстам 
(ЭД): скласці разгорнуты план 
(тэзісы) адказу па характарысты-
цы перыяду праўлення дынастыі 
Цын у Кітаі.
Рэканструкцыя і інтэрпрэтацыя 
зместу факталагічнага матэрыя-
лу (ЭД): 1) з дапамогай табліцы 
«Прычыны крызісу дынастыі 
Цын» растлумачыць кожную 
прычыну аслаблення краіны; 
2) выканаць заданне 6 да пара-
графа.
Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную (ЭД): скласці схему
«Адукацыя ў Кітаі XVIII ст.».
Міні-дыскусія «Чаму XVIII ст.
у гісторыі кітайскай культу-
ры называюць перыядам “літа-
ратурнай інквізіцыі”?»

§ 31-2*.
Індывідуальнае (на
выбар):

п а д р ы х т а в а ц ь
ар тыкул у фарма-
це «Вікіпедыі» аб
праўленні дынастыі
Цын у Кітаі;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэзентацыю (лэп-
бук, буклет) аб да-
сягненнях культуры 
Кітая ў Новы час
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77 Афрыка на 
поўдзень ад 
Сахары.
1. Прыродна-
кліматычныя
ўмовы пражы-
вання чалавека.
2. Лад жыцця
афрыканцаў.
3. Асноўныя
дзяржаўныя
ўтварэнні.
4. Каланіяльнае
ўмяшанне
еўрапейцаў.
5. Гандаль
рабамі і яго на-
ступствы для
Афрыканскага
кантынента.
6. Традыцый-
ныя вераванні
афрыканцаў
і распаў-
сюджанне
хрысціянства
і ісламу

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя дзяржавы, якія 
існавалі ў Новы час у Аф-
рыцы (Сангай, Конга, Эфіо-
пія);
— асноўныя працэсы па лі-
тычнага, сацыяльна-эка-
намічнага і культурнага 
развіцця народаў Афрыкі 
ў Новы час.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць на гіс та-
рычнай карце дзяржаўныя 
ўтварэнні на Афрыканскім 
кантыненце ў Новы час;
— характарызаваць палі тыч-
нае, сацыяльна-эканамічнае 
і культурнае развіццё афры-
канскіх народаў у Новы час;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад афрыканскіх цы-
вілізацый у сусветную куль-
туру

Сістэматызацыя і абагульнен-
не вучэбнага матэрыялу (ЭД): 
скласці сінквейн, які характары-
зуе лад жыцця афрыканцаў на 
пачатку Новага часу.
Комплексная работа з гі ста-
рычнай картай і вучэбным тэк-
стам (у групах): лакалізаваць 
на карце і ахарактарызаваць 
развіццё асноўных дзяржаў 
Афрыкі.
Перавод славесна-вербаль-
най інфармацыі ў візуальна-
графічную: скласці схему, якая 
характарызуе агульныя пры-
чыны заняпаду афрыканскіх 
дзяржаў.
Выказванне і аргументацыя 
свайго пункта гледжання на на-
ступствы гандлю рабамі для Аф-
рыканскага кантынента.
Параўнальная характарысты-
ка традыцыйных афрыканскіх 
вераванняў і рэлігіі старажытных 
славян

§ 31-3*.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць эсэ «Ган-
даль рабамі ў Аф-
рыцы»;

падрыхтаваць ар-
тыкул у фарма це
«Ві кіпедыі» «Ве ра-
ванні народаў Тра-
пічнай Афрыкі»;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэзентацыю (лэп-
бук, буклет) аб куль-
турных дасягнен-
нях афрыканскіх
народаў і ўплыў гэ-
тых дасягненняў на
сучасную культуру
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78 Духоўнае 
жыццё 
і культура 
цывілізацый 
Усходу.
1. Уяўленні
аб наваколь-
ным свеце,
стаўленне да
еўрапейцаў.
2. Рэлігійныя
сістэмы.
3. Адукацыя
і школа.
4. Літаратура
і мастацтва.
4.1. Побыт, но-
равы, традыцыі

1 Вучні павінны ведаць:
— рэлігійныя сістэмы цы-
вілізацый Азіі і Афрыкі і іх 
уплыў на жыццё грамадства;
— культурную спадчыну 
цывілізацый Азіі і Афрыкі 
ў Новы час;
— імёны вядомых культур-
ных дзеячаў Усходу ў Новы 
час.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць рэлі-
гійнае і культурнае развіццё 
цывілізацый Азіі і Афрыкі 
ў Новы час;
— ацэньваць дасягненні 
і ўклад цывілізацый Усходу 
ў сусветную культуру

Сістэматызацыя вучэбнай 
інфармацыі: скласці табліцу, 
якая характарызуе рэлігіі краін 
Усходу ў Новы час.
Параўнальны аналіз сістэм 
адукацыі розных краін Усходу 
(у форме табліцы, схемы, гекса).
Работа з ілюстрацыйным матэ-
рыялам (вучэбны дапаможнік, 
с. 278—279): выявіць асаблівасці 
мастацтва і архітэктуры краін Ус-
ходу.
Міні-дыскусія «Чаму Усход на-
зываюць светам кантрастаў?»

§ 32.
Індывідуальнае (на
выбар):

напісаць хайку
пра любую пару
года;

п а д р ы х т а в а ц ь
прэзентацыю (ка-
талог, лэпбук) аб
культурных дасяг-
неннях або трады-
цыях адной з краін
Усходу ў Новы час

79
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Практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных крыніц аб па-
дзеях гісторыі цывілізацый 
Азіі і Афрыкі;
— адрозніваць у гістарычных 
крыніцах суб’ектыўныя 
і аб’ек тыўныя ацэнкі гіста-
рычных падзей, з’яў і пра-
цэсаў;

Аналіз  гістарычных даку-
мен таў, статыстычных даных, 
ілю страцыйнага і карта гра-
фічнага матэрыялу, навуковых 
артыкулаў, літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
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— праводзіць аналіз наву-
ковых артыкулаў; параў-
ноўваць і тлумачыць пун-
кты гледжання на розныя 
гістарычныя працэсы і з’явы 
гісторыі цывілізацый Азіі 
і Афрыкі;
— рэканструяваць на асно-
ве аналізу розных крыніц 
гістарычнае мінулае;
— вызначаць і абгрунтоўваць 
сваё стаўленне да розных 
версій і ацэнак гістарычных 
падзей, дзейнасці гіста рыч-
ных асоб

гументацыя свайго пункта гле-
джання

81 Абагульненне 
па тэме 3

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў, якія 
характарызуюць развіццё 
цывілізацый Азіі і Афрыкі;
— асноўныя працэсы па лі-
тычнага, эканамічнага і гра-
мадскага развіцця цы ві-
лізацый Азіі і Афрыкі ў Но-
вы час;
— асноўныя культурныя 
дасягненні цывілізацый Азіі 
і Афрыкі ў Новы час.

Варыянт 1. Работа з заданнямі 
да ўрока абагульнення па тэме 3 
раздзела III (ЭД).
Варыянт 2. Абарона праектаў па 
тэмах, прапанаваных на пачат-
ку раздзела (ЭД) або абраных 
вучнямі самастойна.
Варыянт 3. Дыскусія па пра-
блемных пытаннях Азіі і Афрыкі 
ў Новы час
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Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць значэнне 
засвоеных паняццяў;
— лакалізаваць з апорай на 
гістарычную карту дзяржа-
вы Азіі і Афрыкі ў Новы час;
— характарызаваць і па-
раў ноўваць палітычнае, са-
цыяльна-эканамічнае і куль-
турнае развіццё цывілізацый 
Азіі і Афрыкі ў Новы час;
— праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў 
як крыніц інфармацыі аб 
гістарычных працэсах у Азіі 
і Афрыцы ў Новы час;
— ацэньваць уклад цы ві-
лізацый Азіі і Афрыкі ў сус-
ветную культуру ў Новы час;
— весці дыскусію па пра-
блемных пытаннях гісторыі 
цывілізацый Азіі і Афрыкі 
ў Новы час

82
83

Выніковае 
абагульненне

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя працэсы палі-
тычнага, сацыяльна-эка-
намічнага і культурнага 
развіцця сусветных цыві-
лізацый ад старажытных 
часоў да канца XVIII ст.;
— культурную спадчыну

Аналіз  гістарычных даку-
мен таў, статыстычных даных, 
ілюстрацыйнага і карта гра-
фічнага матэрыялу, навуковых 
артыкулаў, літаратурных крыніц.
Складанне графікаў, дыяграм, 
схем, параўнальных і абагуль-
няючых табліц.
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сусветных цывілізацый з са-
мых старажытных часоў да 
канца XVIII ст.
Вучні павінны ўмець:
— працаваць з рознымі 
крыніцамі інфармацыі;
— канкрэтызаваць значэнне 
гістарычных паняццяў і са-
мастойна фармуляваць іх 
азначэнні;
— суадносіць гістарычныя 
падзеі, з’явы і працэсы ай-
чыннай і сусветнай гісторыі;
— даваць навуковыя тлу-
мачэнні сутнасці гіста рыч-
ных фактаў, з’яў і працэсаў 
і сувязяў паміж імі;
— выказваць і аргумента-
ваць сваё стаўленне да гі-
старычных падзей і асоб

Тлумачэнне розных пунктаў 
гледжання. Фармуляванне і ар-
гументацыя свайго пункта гле-
джання
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