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(базавы ўзровень)

(35 г на год; у тым ліку 5 г — рэзервовы час; 1 г на тыдзень)

Грамадазнаўства : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. М. Данілаў  
[і інш.] ; пад рэд. А. М. Данілава. — Мінск, 2020.
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Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных  
відаў і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6 7

1 Уводзіны 1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вуч няў:
ведаць мэты, задачы і аса -
блівасці вывучэння вучэб нага 
прадмета «Грамадазнаўства» 
ў 10 кла се, канкрэтызаваць 
прыкладамі найбольш акту-
альныя праблемы развіцця 
сучаснага грамадства і ча-
лавека

1. Міні-лекцыя настаўніка пра мэты,
за дачы і асаблівасці вывучэння ву-
чэбнага прадмета «Грамадазнаўства»
ў 10 класе.
2. Размеркаванне (на выбар на ву чэн-
цаў) міні-праектаў па раздзеле «Са-
цыяльная сфера грамадства», азнаям-
ленне з крытэрыямі ацэнкі праектаў

Уводзіны

Раздзел 1. Сацыяльная сфера грамадства

2 Грамадства 
як сістэма
1. Паняцце
грамадства.
2. Сферы
жыцця гра-
мадства і са-

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні па няц цяў: 
моладзь, грамадства, сацы-
яльная група, сацыяль нае 
дзеянне, сацыяльны ін сты-
тут;

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра гра-
мадства.
2. Праца вучняў у групах: выкананне
заданняў на с. 10, 11. Вынік: навучэнцы
змогуць характарызаваць дзейнасць
сацыяльных інстытутаў у розных сфе-
рах грамадскага жыцця.

§ 1, пытанні
і заданні

1

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

цыяльныя 
інс тытуты.
3. Сацыяль-
ныя групы

распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
асноўныя сацыяльныя су-
поль насці і групы, сферы 
жыц ця грамадства, сацыяль-
ныя інстытуты; характары-
заваць структуру і функцыі 
сацыяльнай групы, моладзь 
як сацыяльную групу;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі віды сацыяль-
ных супольнасцей і груп

3. Праца з паняццямі сацыяльная гру-
па, моладзь: вылучэнне сутнасных
прымет, дэманстрацыя прымет паняц-
ця на прыкладзе розных сацыяльных
груп. Выкананне заданняў на с. 12, 13.
4. Міні-дыскусія на тэму «Грамад-
ства — складаная сі стэма ў стадыі раз-
віцця?»

3 Сацыяльная 
структура 
грамадства
1. Паняцце
сацыяльнай
структуры.
2. Сацыяль-
ныя класы.
3. Сацыяль-
ныя страты

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні паняццяў: 
сацыяльная струк ту ра гра-
мадства, сацыяльны клас, 
сацыяльная стра та;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
асноўныя сацыяльныя су-
поль насці і групы;
характарызаваць сацыяль-
ную структуру як гарызан-
тальную і вертыкальную 
арга нізацыю гра мадства;

1. Праца з паняццем сацыяльная
струк тура грамадства. Выкананне за-
дання на с. 16. Вынік: навучэнцы змо-
гуць вызначаць асноўныя крытэрыі
апісання са цыяльнай структуры гра-
мадства.
2. Мазгавы штурм: праца з паняццем
са цыяльны клас. Выкананне задання
на с. 19.
3. Праца ў групах: выкананне задан-
ня на с. 20, 21. Вынік: навучэнцы змо-
гуць растлумачыць і канкрэтызаваць
прыкладамі падыходы да сацыяльнай
арганізацыі грамадства

§ 2, пытанні
і заданні
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі падыходы да са-
цыяльнай арганізацыі гра-
мадства

4 Сацыяльны 
статус, ролі 
і мабільнасць
1. Сацыяль-
ны статус.
2. Сацыяль-
ныя ролі.
3. Сацыяль-
ная мабіль-
насць

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні паняццяў: 
сацыяльная мабільнасць, са-
цыяльная роля, сацыяльны 
статус;
характарызаваць сацыяльны 
статус і ролі асобы, верты-
кальную і гарызантальную 
мабільнасць;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі віды і каналы 
сацыяльнай мабільнасці

1. Праца з інфаграфікай: вызначэнне
сутнасных прымет паняццяў: сацыяль-
ная роля, сацыяльны статус. Выканан-
не заданняў на с. 25.
2. Праца з ілюстрацыямі на с. 28. Вы-
нік: навучэнцы змогуць характарыза-
ваць вертыкальную і гарызантальную
мабільнасць.
3. Франтальная гутарка на тэму «Віды
і каналы сацыяльнай мабільнасці».
Вы кананне задання на с. 29

§ 3, пытанні
і заданні

5 Сацыяльная 
камунікацыя
1. Паняцце
сацыяльнай
камунікацыі.
2. Структура
сацыяльнай
камунікацыі.
3. Віды са-
цыяльнай 
камунікацыі.

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне па няцця 
сацыяльная каму ні кацыя; 
характарызаваць структуру 
сацыяльнай камунікацыі; 
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі віды сацыяль-
най камунікацыі, асаблівасці 
масавай камунікацыі ў су-
часным грамадстве

1. Мазгавы штурм: праца з паняццем
са цыяльная камунікацыя. Выкананне
заданняў на с. 36, 37.
2. Праца ў парах са статыстычнымі да-
нымі: выкананне задання 3 на с. 39.
3. Праца ў групах: выкананне задан-
ня на с. 39. Вынік: навучэнцы змогуць
тлумачыць асаблівасці масавай ка му-
нікацыі ў сучасным грамадстве

§ 4, пытанні
і заданні

3

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

4. Масавая
камунікацыя

6 Сацыяль-
ныя працэсы 
і змяненне 
грамадства
1. Сацыяль-
ны працэс
і яго віды.
2. Сутнасць
і віды маса-
вых паводзін.
3. Сацыяль-
ныя рухі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вуч няў: 
ведаць азначэнні па няц цяў: 
сацыяльны пра цэс, сацыяль-
ны рух, на тоўп;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык са-
цыяльныя пра цэсы;
характарызаваць сацыяль-
ныя рухі;
тлумачыць і канкрэтыза ваць 
прыкладамі тыпы сацыя-
льных працэсаў, масавыя 
дзе ян ні і формы масавых 
па водзін

1. Праца з паняццем сацыяльны працэс:
выкананне задання 3 на с. 48 з выкары-
станнем інфаграфікі. Вынік: навучэн-
цы змогуць характарызаваць сацыяль-
ны працэс.
2. Мазгавы штурм: праца з паняццем
сацыяльны рух. Выкананне заданняў
на с. 47.
3. Праца ў групах: выкананне заданняў
на с. 43, 44. Вынік: навучэнцы змогуць
тлумачыць масавыя дзеянні і формы
масавых паводзін

§ 5, пытанні
і за данні, пад-
рыхтоўка да
абароны міні-
праектаў

7 Абарона міні-
праектаў па 
раздзеле 1

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць праблему, якая 
патрабуе вырашэння;
выбіраць тэму праекта;
планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
вызначаць шляхі, сродкі вы-
рашэння праблемы;
афармляць сваё рашэнне 
ў выглядзе праекта;

1. Прадстаўленне і абарона інды ві ду-
аль ных і калектыўных міні-праектаў
на вучэнцаў.
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка па крытэрыях
паспяховага выканання міні-праекта.
3. Каменціраванне вынікаў праектнай
дзейнасці за I чвэрць і падвядзенне яе
вынікаў

Заданні для 
абагульнення 
па раз дзеле 
«Сацыяль-
ная сфера 
грамадства», 
падрыхтоўка 
да кантролю 
ведаў
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ацэньваць якасць рэ а лі зацыі 
праекта

8 Абагульнен-
не па раздзе-
ле 1.
Кантроль 
і ацэнка вы ні-
каў вучэбна-
пазна вальнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
аргументаваць уласны пункт 
гледжання па вывучаемых 
пытаннях;
даваць ацэнку вывучаным 
грамадскім з’явам і працэ-
сам; 
прымяняць засвоеныя веды 
і ўменні пры рашэнні вучэб-
на-пазнавальных і практыч-
ных задач

1. Праца ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных сацыяльных з’яў і працэсаў,
фармуляванне вывадаў пра тэндэнцыі
развіцця сацыяльнай сферы сучаснага
грамадства.
2. Выкананне праверачнай работы па
раздзеле 1 (варыянт 1). Вусны кан-
троль па раздзеле 1 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў 
(гл. вучэбную праграму).

3. Размеркаванне (на выбар вучняў)
міні-праектаў па раздзеле «Палітычная 
сфера грамадства», азнаямленне з кры-
тэ рыямі ацэнкі праектаў

Раздзел 2. Палітычная сфера грамадства

9 Палітыка 
і яе роля 
ў грамадскім 
жыцці
1. Паняцце
палітыкі.
2. Палітычныя 
эліты і лі дары. 

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
палітыка, палітычная сі стэ-
ма, палітычная эліта; 
характарызаваць: палітычны 
статус асобы, палітычную сі-
стэму грамадства; 

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што
такое палітыка?». Выкананне заданняў 
на с. 55, 56. Вынік: навучэнцы змогуць
вылучаць сутнасныя прыметы паняц-
ця палітыка.
2. Праца ў групах: выкананне заданняў
на с. 57, 58. Задача навучэнцаў —
скласці топ-5 персон, якія ўваходзяць

§ 6, пытанні
і заданні

5

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

3. Палітыч-
ная сістэма
і яе функцыі

тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі функцыі 
па літычнай сістэмы грамад-
ства, сацыяльныя ролі асо-
бы ў сістэме палітычных 
адносін (грамадзянін, вы-
баршчык, дэпутат)

у «новую эліту», і абмеркаваць тыпы 
палітычнага лідарства.
3. Франтальная гутарка: характары-
стыка палітычнага статусу асобы з вы-
карыстаннем інфаграфікі і схемы на
с. 59

10 Дзяржава 
ў палітычнай 
сістэме
1. Дзяржа-
ва — асноўны
палітычны
інстытут.
2. Функцыі
дзяржавы.
3. Форма
дзяржавы

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
канфедэрацыя, манархія, 
рэспубліка, унітарная дзяр-
жава, федэрацыя, дзяржава;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
форму дзяржавы;
характарызаваць дзяржаву 
як асноўны палітычны ін-
стытут;
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі асноўныя 
функцыі дзяржавы

1. Праца з паняццем дзяржава. Маз-
гавы штурм па пытанні «Дзяржа-
ва — галоўны інстытут палітычнай сі-
стэмы?».
2. Праца са схемай і заданнем на с. 64.
Вынік: навучэнцы змогуць растлума-
чыць функцыі дзяржавы.
3. Праца ў групах: выкананне задання
на с. 67 (складанне табліцы «Па раў-
нанне форм кіравання і тэрытарыяль-
нага ўладкавання Беларусі і суседніх
дзяржаў»)

§ 7, пытанні
і заданні

11 Дэмакратыя
1. Паняцце
дэмакратыі.
2. Формы
дэмакратыі.

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
дэмакратыя, выбарчая сі-
стэма; 

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра дэ-
макратыю з выкарыстаннем схемы
і задання на с. 75. Вынік: навучэнцы
змогуць тлумачыць прынцыпы дэ ма-
кратыі.

§ 8, пытанні
і заданні
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3. Віды вы-
барчых сіс-
тэм.
4. Прынцыпы
дэмакратыі

характарызаваць прамую 
і прадстаўнічую дэмакра-
тыю; 
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі прынцы-
пы дэмакратыі

2. Мадэляванне прамой і прадстаўнічай 
дэмакратыі: на прыкладах рашэн-
ня важных пытанняў з жыцця шко-
лы шляхам усеагульнага галасавання
і праз абраных прадстаўнікоў.
3. Праца ў парах: складанне табліцы
«Прынцыпы дэмакратычных вы бараў».
4. Праца з інфаграфікай. Абмеркаван-
не пытання «Дэмакратыя — гэта леп-
шы спосаб вырашэння праблем гра-
мадства?»

12 Прававая 
дзяржава 
і грамадзян-
ская суполь-
насць
1. Прынцы-
пы прававой
дзяржавы.
2. Грамадзян-
ская суполь-
насць і яе
асноўныя
інстытуты.
3. Сродкі
масавай
інфармацыі
і іх роля
ў палітыцы

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
грамадзянская супольнасць, 
прававая дзяржава;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык гра-
мадзянскую супольнасць, 
прававую дзяржаву;
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі прынцыпы 
прававой дзяржавы, узаема-
сувязь і ўзаемазалежнасць 
грамадзянскай супольнасці 
і прававой дзяржавы, ролю 
СМІ ў палітыцы

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра
прынцыпы прававой дзяржавы і гра-
мадзянскай супольнасці. Выкананне
і абмеркаванне заданняў на с. 79, 80.
Вынік: навучэнцы змогуць тлумачыць
узаемасувязь і ўзаемазалежнасць гра-
мадзянскай супольнасці і прававой
дзяржавы.
2. Праца ў парах: складанне па раў-
нальнай табліцы «СМІ ў дэмакратыч-
най і таталітарнай дзяржаве».
3. Праца ў групах: выкананне і абмер-
каванне задання на с. 81. Вынік: на-
вучэнцы змогуць тлумачыць і кан-
крэтызаваць прыкладамі ролю СМІ
ў палітыцы

§ 9, пытанні
і заданні7

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

13 Палітычныя 
ідэолагі
1. Паняцце
і функцыі
палітычнай
ідэалогіі.
2. Асноўныя
віды палі-
тычнай ідэа-
логіі.
3. Ідэалагіч-
ная разна-
стайнасць 
сучаснасці

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
палітычная ідэалогія;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
асноўныя палітычныя ідэа-
логіі; 
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ролю ідэалогіі 
ў палітыцы

1. Праца з паняццем палітычная ідэа-
логія. Мазгавы штурм па пытанні
«Ідэа логіі сёння перажываюць заня-
пад або адраджаюцца?».
2. Праца ў групах: складанне схемы
«Узроўні палітычнай ідэалогіі». Вынік: 
навучэнцы змогуць распазнаваць па лі-
тычныя ідэалогіі.
3. Праца з інфаграфікай: выкананне
і абмеркаванне заданняў на с. 85, 88.
Вынік: навучэнцы змогуць адказаць
на пытанне «Што ўплывае на фар мі-
раванне ідэалагічных пры хіль насцей
асобы ў сучасным грамадстве?»

§ 10, пытанні
і заданні

14 Палітычныя 
партыі 
і грамадскія 
аб’яднанні
1. Паняцце
палітычнай
партыі і яе
функцыі.
2. Палітыч-
ныя партыі
і партыйныя
сістэмы.
3. Грамадскія
арганізацыі
і рухі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
па літычная партыя; 
характарызаваць партый-
ную сістэму;
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі адрознен-
не палітычнай партыі ад 
гра мадскай арганізацыі, са-
цыяльныя ролі асобы ў сі-
стэ ме палітычных адносін 
(гра мадзянін, выбаршчык, 
дэпутат)

1. Праца з паняццем палітычная пар-
тыя. Мазгавы штурм па пытанні «Чым 
адрозніваюцца палітычныя партыі
і гра мадскія аб’яднанні?».
2. Праца ў парах: выкарыстоўваючы
інфаграфіку і заданне на с. 95, па раў-
найце палітычныя партыі.
3. Праца ў групах: складанне схе-
мы «Функцыі палітычных партый».
Вынік: навучэнцы змогуць характары-
заваць партыйную сістэму

§ 11, пытанні
і заданні,
падрыхтоўка
да абароны
міні-праектаў
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1 2 3 4 5 6 7

15 Абарона міні-
праектаў па 
раздзеле 2

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць праблему, якая 
па трабуе вырашэння;
выбіраць тэму праекта;
планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
вызначаць шляхі, сродкі вы-
рашэння праблемы;
афармляць сваё рашэнне 
ў вы глядзе праекта;
ацэньваць якасць рэаліза цыі 
праекта

1. Прадстаўленне і абарона інды ві ду-
аль ных і калектыўных міні-праектаў
навучэнцаў.
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка па крытэрыях
паспяховага выканання міні-праекта.
3. Каменціраванне вынікаў праектнай
дзейнасці за II чвэрць і падвядзенне
яе вынікаў

Заданні для 
абагульнення 
па раздзеле 
«Палітычная 
сфера гра-
мадства», 
падрыхтоўка 
да кантролю 
ведаў

16 Абагульнен-
не па раздзе-
ле 2.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў ву-
чэбна-паз-
навальнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
аргументаваць уласны пункт 
гледжання па вывучаемых 
пытаннях;
даваць ацэнку вывучаным 
грамадскім з’явам і працэ-
сам; 
прымяняць засвоеныя веды 
і ўменні пры рашэнні вучэб-
на-пазнавальных і практыч-
ных задач

1. Праца ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных палітычных з’яў і працэсаў,
фармуляванне вывадаў пра тэндэнцыі
развіцця палітычнай сферы сучаснага
грамадства.
2. Выкананне праверачнай работы па
раздзеле 2 (варыянт 1). Вусны кан-
троль па раздзеле 2 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў
(гл. вучэбную праграму).

3. Размеркаванне (на выбар вуч няў)
міні-праектаў па раздзеле «Эка на міч-
ная сфера грамадства»

9

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Раздзел 3. Эканамічная сфера грамадства

17 Эканоміка 
і яе роля 
ў жыцці ча-
лавека і гра-
мадства
1. Паняцце
эканомікі.
2. Даброты,
рэсурсы, вы-
творчасць

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
вытворчасць, спажыванне, 
эканоміка;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ўзаемасувязь 
і ўзаемазалежнасць паміж 
патрэбнасцямі і рэсурсамі 
ў працэсе эканамічнага вы-
бару

1. Мазгавы штурм па пытанні «Што
такое эканоміка?».
2. Праца ў парах: канкрэтызацыя пры-
кладамі вываду пра ўзаемасувязь паміж 
патрэбнасцямі і рэсурсамі. Выкананне
задання на с. 105.
3. Франтальная работа: выкананне
і аб меркаванне задання на с. 106

§ 12, пытанні
і заданні 1—2

18 Эканоміка 
і яе роля 
ў жыцці ча-
лавека і гра-
мадства
3. Эканаміч-
ныя суб’екты
і іх узаемасу-
вязі.
4. Паняцце
эканамічнай
сістэмы

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
фактар вытворчасці;
характарызаваць экана міч-
ныя сістэмы, фактары вы-
твор часці;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ролю і ўза ема су-
вязь эканамічных суб’ектаў

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра вы-
творчасць эканамічных даброт. Маты-
вацыя вывучэння эканамічных суб’ек-
таў. Праца з інфаграфікай.
2. Праца ў групах: выкананне заданняў
на с. 109, задання 3 на с. 113. Вынік:
навучэнцы змогуць характарызаваць
фактары вытворчасці.
3. Міні-дыскусія на тэму «Чалавек —
галоўны фактар вытворчасці і суб’ект
эканомікі»

§ 12, пытанні
і заданні 3—4

19 Уласнасць 
і даходы
1. Адносіны
ўласнасці.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
даход, уласнасць;

1. Праца з паняццем уласнасць: выка-
нанне заданняў на с. 116.
2. Абмеркаванне форм уласнасці. Вы-
кананне заданняў на с. 117, 118. Вынік:

§ 13, пытанні
і заданні
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2. Асноўныя
формы
ўласнасці.
3. Вiды дахо-
даў.
4. Пражыта-
чны мінімум

распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
фор мы ўласнасці; 
характарызаваць: віды да-
хо даў, пражытачны мінімум

навучэнцы змогуць распазнаваць фор-
мы ўласнасці.
3. Індывідуальная праца з заданнем на
с. 120. Вынік: навучэнцы змогуць рас-
пазнаваць віды даходаў.
4. Праца ў групах: навучэнцы фарму-
лююць свае прапановы па барацьбе
з сацыяльнай праблемай (заданне 3
на с. 122)

20 Грашова-
крэдытная 
сістэма
1. Грошы,
іх функцыі
і формы.
2. Банкі і іх
функцыі.
3. Уклады
і  крэдыта-
ванне

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
банк, грошы, крэдыт;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
віды грошай, інфляцыю; 
характарызаваць: прынцы-
пы крэдытавання, функцыі 
грошай

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра гро-
шы: выкананне задання на с. 125.
2. Праца са схемай і заданнем на с. 124.
Вынік: навучэнцы змогуць характары-
заваць функцыі грошай.
3. Праца ў групах: выкананне за дан-
ня на с. 129 — стварэнне памяткі «Вы-
біраем крэдыт».
4. Міні-дыскусія на тэму «Ці выгад-
на браць крэдыт у тым жа банку, дзе
маеш уклад?»

§ 14, пытанні
і заданні

21 Рынак: по-
пыт, прапано-
ва, рыначная 
цана
1. Паняцце
і функцыі
рынку.
2. Попыт, пра-

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
рынак, цана;
характарызаваць функцыі 
рынку; 
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ўзаемасувязь

1. Праца з паняццем рынак. Выкананне 
задання на с. 133.
2. Праца з інфаграфікай: выканан-
не і абмеркаванне задання на с. 137.
Вынік: навучэнцы змогуць вызначаць
віды рынку.
3. Індывідуальная праца: выкананне
задання 3 на с. 139. Вынік: навучэн-

§ 15, пытанні
і заданні

11

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

панова і ры-
начная цана.
3. Віды рынкаў

паміж попытам, прапановай 
і цаной

цы змогуць тлумачыць узаемасувязь 
паміж попытам, прапановай і цаной

22 Канкурэн-
цыя і яе роля 
ў эканоміцы
1. Паняцце
канкурэнцыі.
2. Віды кан-
курэнцыі.
3. Менедж-
мент.
4. Маркетынг

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
канкурэнцыя, маркетынг, 
ме неджмент, манаполія;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык ма-
на полію;
характарызаваць: віды кан-
ку рэнцыі, маркетынг;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ўзаемасувязь ме-
неджменту і эфе ктыў на сці 
вытворчасці, ролю кан ку-
рэн цыі ў развіцці эка номікі

1. Міні-лекцыя настаўніка «Канку-
рэнцыя — галоўны рухавік рыначнай
эканомікі».
2. Праца ў парах: выкананне задання
на с. 143. Вынік: навучэнцы змогуць
распазнаваць манаполію.
3. Абмеркаванне пытання «Канкурэн-
цыя перашкаджае ці спрыяе ўтварэнню 
манаполій?»

§ 16, пытанні
і заданні

23 Фінансавая 
сістэма гра-
мадства
1. Паняцце
фінансавай
сістэмы.
2. Дзяржаў-
ны бюджэт.
3. Падаткі, іх
віды і роля
ў эканоміцы

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
бюджэт, падаткі, фі нан са-
вая сістэма;
характарызаваць віды па-
даткаў;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ролю падаткаў 
у эканоміцы

1. Мазгавы штурм па інфаграфіцы
«Што агульнага і чым адрозніваюцца
бюджэты хатняй гаспадаркі, дзяржа-
вы, прадпрыемства?».
2. Індывідуальная праца: выкананне
задання на с. 151. Вынік: навучэнцы
змогуць растлумачыць ролю падаткаў
у эканоміцы.
3. Праца ў парах: выкананне заданняў
на с. 152, 153. Вынік: навучэнцы змо-
гуць характарызаваць віды падаткаў.

§ 17, пытанні
і заданні
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4. Аналіз бюджэту. Праца са статыс-
тычнымі данымі на с. 149, выкананне
задання 5 на с. 154

24 Дзяржава 
і эканоміка
1. Задачы
і метады
дзяржаўнага
рэгулявання
эканомікі.
2. Інфляцыя,
яе формы
і наступствы.
3. Беспра-
цоўе, яго
формы
і наступствы

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
інфляцыя, беспрацоўе; 
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык ін-
фля цыю, беспрацоўе;
характарызаваць віды ін-
фля цыі, віды беспрацоўя, 
ме тады дзяржаўнага рэгуля-
вання эканомікі; 
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць пры кла дамі сацыяльна-
экана мічныя наступствы ін-
фля цыі і беспрацоўя

1. Праца з інфаграфікай: міні-лекцыя
настаўніка «Задачы і метады дзяр жаў-
нага рэгулявання эканомікі».
2. Праца ў парах: выкананне заданняў
на с. 159, 160. Вынік: навучэнцы змо-
гуць характарызаваць віды інфляцыі.
3. Мазгавы штурм: праца з паняццем
беспрацоўе. Выкананне задання на
с. 160.
4. Абмеркаванне пытання «Без рэгу-
лявання дзяржавай эканоміка больш
эфектыўная, але размеркаванне даброт
менш справядлівае?»

§ 18, пытанні
і заданні,
падрыхтоўка
да абароны
міні-праектаў

25 Дзяржава  
і эканоміка
Сацыяльная 
палітыка. 

Абарона мі-
ні-праектаў
па раздзеле 3

1 Фарміраванне і ўда ска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі мерапрыемствы 
сацыяльнай палітыкі дзяр-
жавы. 
Абарона міні-праектаў: 
навучэнцы будуць удаска-
нальваць уменні праекта-

1. Праца з паняццямі ўзровень жыц-
ця і якасць жыцця. Параўнанне эка-
намічных параметраў для ха рак та ры-
стыкі ўзроўню і якасці жыцця.
2. Прадстаўленне і абарона індыві ду-
альных і калектыўных міні-праектаў
на вучэнцаў.
3. Ацэнка і ўзаемаацэнка па крытэрыях
паспяховага выканання міні-праекта.

Заданні для 
абагульнення 
па раз дзеле 
«Эканамічная 
сфера гра-
мадства», 
падрыхтоўка 
да кантролю 
ведаў
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вання: вызначаць праблему, 
якая патрабуе вырашэння;
выбіраць тэму праекта;
планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
вызначаць шляхі, сродкі вы-
рашэння праблемы;
афармляць сваё рашэнне 
ў вы глядзе праекта;
ацэньваць якасць рэаліза цыі 
праекта

4. Каменціраванне вынікаў праектнай
дзейнасці за III чвэрць і падвядзенне
яе вынікаў

26 Абагульнен-
не па раздзе-
ле 3.
Кантроль 
і ацэнка 
вынікаў ву-
чэбна-паз-
навальнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
аргументаваць уласны пункт 
гледжання па вывучаемых 
пытаннях;
даваць ацэнку вывучаным 
грамадскім з’явам і працэ-
сам; 
прымяняць засвоеныя веды 
і ўменні пры рашэнні вучэб-
на-пазнавальных і практыч-
ных задач

1. Праца ў групах: актуалізацыя вы-
вучаных эканамічных з’яў і працэсаў,
фармуляванне вывадаў пра тэндэнцыі
развіцця эканамічнай сферы сучаснага
грамадства.
2. Выкананне праверачнай работы па
раздзеле 3 (варыянт 1). Вусны кан-
троль па раздзеле 3 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў ву-
чэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў (гл. 
вучэбную праграму).

3. Размеркаванне (на выбар вучняў)
міні-праектаў па раздзеле «Духоўная
сфера грамадства»
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Раздзел 4. Духоўная сфера грамадства

27 Мараль
1. Сутнасць
маральнай
рэгуляцыі
грамадскага
жыцця.
2. Дынаміка 
маральных
норм і ідэалаў.
3. Этыка як 
тэорыя маралі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
этыка;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
этыч ныя нормы;
характарызаваць асаблівасці 
маральнай рэгуляцыі, этыку 
як навуку пра мараль

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра ма-
раль і маральнасць. Мазгавы штурм:
выкананне задання 1 на с. 179.
2. Выкананне і абмеркаванне заданняў
на с. 178. Вынік: навучэнцы змогуць
растлумачыць важнасць маральнага
выбару.
3. Праца з інфаграфікай. Абмеркаван-
не пытання «Мараль — гэта агульнае,
што нас аб’ядноўвае, дазваляючы ду-
маць адзін пра аднаго як пра людзей?»

§ 19, пытанні
і заданні

28 Рэлігія
1. Сутнасць
рэлігіі, яе
функцыі.
2. Структур-
ныя элемен-
ты рэлігіі.
3. Сацыяль-
ная дынамі-
ка рэлігіі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
верацярпімасць, канфесія, 
рэ лігія, свабода сумлення; 
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык рэ-
лігіі; 
характарызаваць: структу-
ру рэлігіі, свабоду сумлення 
і веравызнання;
тлумачыць і канкрэтыза-
ваць прыкладамі структуру 
і функцыі рэлігіі, секуля-
рызацыю і сакралізацыю як 
працэсы развіцця рэлігіі

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра рэ-
лігію. Выкананне і абмеркаванне за-
данняў на с. 181—182, 188. Вынік: на-
вучэнцы змогуць апісаць віды рэлігій.
2. Канкрэтызацыя прыкладамі пра-
цэсаў павелічэння і памяншэння ролі
рэлігіі ў сучасным свеце.
3. Абмеркаванне пытання «Роля рэлігіі 
сёння павялічваецца ці памяншаец-
ца?»

§ 20, пытанні
і заданні
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

29 Філасофія
1. Паняцце
філасофіі і яе
структура.
2. Гістарыч-
ная дынамі-
ка філасофіі.
3. Філасофія
ў сістэме
культуры

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
філасофія;
характарызаваць фі ла со ф-
скія падыходы да пазнання 
рэчаіснасці, месца філасофіі 
ў сістэме культуры

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра фі-
ла софію. Праца з малюнкам на с. 194.
 2. Праца ў групах: выкананне і абмер-
каванне задання на с. 193. Вынік: на-
вучэнцы змогуць растлумачыць асноў-
ныя філасофскія паняцці.
3. Праца з паняццем філасофскі света-
погляд: параўнанне з іншымі формамі
пазнання свету. Выкананне задання на
с. 197

§ 21, пытанні
і заданні

30 Навука
1. Навуко-
вае пазнанне,
мэты
і каштоўнасці
навукі.
2. Узроўні на-
вуковага паз-
нання.
3. Класіфіка-
цыя навук.
4. Навука як
сацыяльны
інстытут

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні паняццяў: 
навука, эмпірыя, тэорыя;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
узроў ні навуковага пазнан-
ня; 
характарызаваць асаблівасці 
навуковага пазнання; 
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі прыкладныя 
і фун даментальныя навуко-
выя даследаванні, неабход-
насць захавання норм этыкі 
незалежна ад мэт навуковых 
эксперыментаў

1. Праца ў парах: выкананне і абмер-
каванне заданняў на с. 203, 205. Вынік:
навучэнцы змогуць параўнаць навуко-
вае пазнанне са звычайным.
2. Абмеркаванне пытання «Навука
можа вырашыць усе праблемы чала-
вецтва?».
3. Выкарыстанне памяткі для працы
з фота мемарыяла, помніка. Выканан-
не задання на с. 206

§ 22, пытанні
і заданні16
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Працяг
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31 Адукацыя
1. Паняцце
адукацыі.
2. Адукацыя
як сацыяль-
ны інстытут.
3. Тэндэнцыі
развіцця
адукацыі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне паняцця 
адукацыя;
характарызаваць тэндэнцыі 
ў развіцці адукацыі;
тлумачыць і канкрэтызаваць 
прыкладамі ролю адукацыі 
ў жыцці чалавека і грамад-
ства

1. Міні-лекцыя настаўніка «Спецыфіка
адукацыі як працэсу і як сацыяльнага
інстытута».
2. Праца ў парах: выкананне і абмер-
каванне заданняў на с. 212. Вынік: на-
вучэнцы змогуць растлумачыць мэты
ўстойлівага развіцця і суадносіць іх са
сферамі грамадскага жыцця.
3. Франтальная гутарка на тэму «Ад
“адукацыі на ўсё жыццё” да “адукацыі
праз усё жыццё”?».
4. Выкананне заданняў на с. 213, 215.
Вынік: навучэнцы змогуць растлума-
чыць спецыфіку адукацыі як сацыяль-
нага інстытута

§ 23, пытанні
і заданні, пад-
рыхтоўка да
абароны міні-
праектаў

32 Абарона 
міні-праектаў 
па раздзеле 4

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
вызначаць праблему, якая 
па трабуе вырашэння;
выбіраць тэму праекта;
планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
вызначаць шляхі, сродкі вы-
рашэння праблемы;
афармляць сваё рашэнне 
ў вы глядзе праекта;
ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

1. Прадстаўленне і абарона індыві ду-
альных і калектыўных міні-пра е ктаў
навучэнцаў.
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка па крытэрыях
паспяховага выканання міні-праекта.
3. Каменціраванне вынікаў праектнай
дзейнасці за IV чвэрць і падвядзенне
яе вынікаў

Заданні для 
абагульнення 
па раздзеле 
«Духоўная 
сфера гра-
мадства», 
падрыхтоўка 
да кантролю 
ведаў

17

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

33 Абагульнен-
не па раздзе-
ле 4.
Кантроль 
і ацэнка
вынікаў ву-
чэбна-паз-
навальнай 
дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
ленне кампетэнцый вучняў:
аргументаваць уласны пункт 
гледжання па вывучаемых 
пытаннях;
даваць ацэнку вывучаным 
грамадскім з’явам і працэ-
сам; 
прымяняць засвоеныя веды 
і ўменні пры рашэнні вучэб-
на-пазнавальных і практыч-
ных задач

1. Праца ў групах: актуалізацыя выву-
чаных духоўных з’яў і працэсаў, фар-
муляванне вывадаў пра тэндэнцыі раз-
віцця духоўнай сферы сучаснага гра-
мадства.
2. Выкананне праверачнай работы па
раздзеле 4 (варыянт 1). Вусны кан-
троль па раздзеле 4 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі кантро-
лю павінны быць складзены ў адпаведнасці 
з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў ву-
чэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў (гл. 
вучэбную праграму)

Выніковае 
абагульненне, 
заданні на 
с. 222

34 Выніковае 
абагульненне

1 Удасканаленне кампетэн-
цый вучняў:
прымяняць вывучаныя па-
няцці пры рашэнні вучэбна-
пазнавальных і практычных 
задач; 
даваць абагульненую харак-
тарыстыку вывучаным з’я-
вам, працэсам;
абагульняць вывучаны ма-
тэрыял, фармуляваць і ар-
гументаваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады пры кла-
дамі

1. Праца са слоўнікам паняццяў
(с. 225–230) і схемамі на форзацах ву-
чэб нага дапаможніка.
2. Выкананне заданняў на с. 222.
3. Выніковая атэстацыя навучэнцаў

Выніковае 
абагульненне

18
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6 7

35 Заключэнне 1 Удасканаленне кампетэн-
цый вучняў: 
валодаць рознымі відамі 
публічных выступленняў, 
рэ флексіі

1. Выніковая атэстацыя вучняў (пра-
цяг).
2. Падвядзенне вынікаў вывучэння
гра мадазнаўства ў 10 класе. Адказы
вуч няў на пытанні пра сваё навучанне:
1) Што ў мяне атрымлівалася добра?
За што мяне можна пахваліць?
2) Якія праблемы былі ў мяне з гра-
мадазнаўствам? Як іх можна вы пра-
віць?
3) Куды я буду рухацца далей?

19
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