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Г І С ТОРЫ Я  БЕ Л А РУС І

Г Л А В А  1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.	Вучэбная	 праграма	 па	 вучэбным	прадмеце	 «Гісторыя	Бела-
русі»	 (далей	—	вучэбная	праграма)	 (XIX	—	пачатак	XXI	ст.)	 (ба-
завы	 ўзровень)	 прызначана	 для	XI	 класа	 ўстаноў	 адукацыі,	 якія	
рэалізуюць	адукацыйныя	праграмы	агульнай	сярэдняй	адукацыі.

2.	Дадзеная	вучэбная	праграма	разлічана	на	35	гадзін	(1	гадзіна	
на	 тыдзень,	 1	 гадзіна	—	рэзервовы	час).

У	дадзенай	вучэбнай	праграме	змястоўны	і	працэсуальны	кам-
паненты	 вучэбнага	 матэрыялу	 структураваны	 па	 тэмах	 і	 размер	-	
каваны	наступным	чынам:	

I.	Грамадска-палітычнае	жыццё	ў	Беларусі.	Развіццё	беларускай	
дзяржаўнасці.

II.	Сацыяльна-эканамічнае	развіццё	Беларусі.
III.	Беларусь	у	 сістэме	міжнародных	адносін.
IV.	Фарміраванне	 беларускай	нацыі.	Канфесійнае	 становішча	

ў	Беларусі.
V.	Культура	Беларусі.
Настаўнік	 мае	 права	 з	 улікам	 асаблівасцей	 арганізацыі	 аду-

кацыйнага	 працэсу	 ва	 ўстанове	 адукацыі,	 вучэбна-пазнавальнай	
дзейнасці	і	пазнавальных	магчымасцей	вучняў	змяніць	колькасць	
вучэбных	 гадзін	 і	 паслядоўнасць	 вывучэння	 матэрыялу	 ў	 межах	
вучэбнага	 часу,	 прызначанага	 для	 засваення	 зместу	 раздзелаў.	
Рэзервовы	час	можа	быць	выкарыстаны	для	правядзення	кантро-
лю	і	ацэнкі	сфарміраванасці	ведаў	і	спосабаў	дзейнасці	па	выніках	
вывучэння	 зместу	 вучэбнага	матэрыялу.

3.	Мэта	 вывучэння	 вучэбнага	 прадмета	 «Гісторыя	 Беларусі»	
(XIX	—	пачатак	XXI	 ст.)	 на	 базавым	узроўні:

zz авалоданне	вучнямі	асновамі	сістэматызаваных	тэарэтычных	
ведаў	аб	важнейшых	працэсах	гісторыі	Беларусі	XIX	—	па-
чатку	 XXI	 ст.	 і	 спосабамі	 дзейнасці,	 якія	 неабходны	 для	
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фарміравання	 светапогляду	 асобы	 і	 яе	жыццёвага	 вопыту,	
асобасных	грамадзянска-патрыятычных	і	нацыянальна-куль-
турных	каштоўнасных	арыентацый,	паспяховай	сацыяліза-
цыі	ў	сучасным	сацыякультурным	асяроддзі.

4.	Задачы	вывучэння	вучэбнага	прадмета	«Гісторыя	Беларусі»	
(XIX	—	пачатак	XXI	 ст.)	 на	 базавым	узроўні:

zz фарміраваць	 у	 вучняў	 сістэмныя	 веды	 аб	 гісторыі	Беларусі	
ад	уваходжання	беларускіх	зямель	у	склад	Расійскай	імперыі	
да	станаўлення	суверэннай	Рэспублікі	Беларусь	XIX	—	пачатку	
XXI	ст.	 і	ўменні	выкарыстоўваць	 іх	для	самаідэнтыфікацыі	
ў	 сучасным	 са	цыякультурным	 асяроддзі,	 а	 таксама	 для	
свядомага	прафесійнага	самавызначэння,	звязанага	з	будучай	
працоўнай	дзейнасцю	або	далейшым	працягам	адукацыі;
zz развіваць	 у	 вучняў	 гістарычнае	 мысленне	 для	 асэнсавання	
сутнасці	сучасных	грамадскіх	з’яў	ва	ўзаемасувязі	з	мінулым	
вопытам	развіцця	Беларусі;
zz спрыяць	 выхаванню	 ў	 вучняў	 асабістых	 перакананняў	 на	
аснове	 пачуцця	 гонару	 за	 гісторыка-культурную	 спадчыну	
Беларусі	 і	 ведання	яе	культурнай	разнастайнасці,	 усведам-
лення	калектыўнай	гістарычнай	памяці,	фарміравання	ідэн	-	
тычнасці	як	грамадзян	Рэспублікі	Беларусь,	прыняцця	ідэй	
грамадзянскай	супольнасці,	прававой	і	дэмакратычнай	дзяр-
жавы,	сацыяльнай	справядлівасці.

5.	Віды	вучэбна-пазнавальнай	дзейнасці	вызначаюцца	ў	адпа-
веднасці	 з	 кампетэнтнасным	 падыходам	 да	 падрыхтоўкі	 вучняў.	
Сярод	іх	—	дзеянні	па	свядомым	аднаўленні	тэарэтычнага	і	факта-
лагічнага	зместу	вучэбнага	матэрыялу,	у	тым	ліку	з	выкарыстан-
нем	 розных	 гістарычных	крыніц	 або	 іншых	крыніц	 інфармацыі;	
па	 лакалізацыі	 гістарычных	 працэсаў	 і	 падзей	 у	 часе	 і	 прасторы	
з	 дапамогай	 картасхем	 (карт	 атласа)	 і	 храналагічных	 табліц;	 па	
характарыстыцы	дзейнасці	 гістарычных	асоб	 і	 творчасці	дзеячаў	
культуры.

Дадзеная	вучэбная	праграма	прадугледжвае	засваенне	на	ўро-
ку	«Наш	край»	краязнаўчага	матэрыялу,	у	тым	ліку	з	дапамогай	
гісторыка-дакументальнай	хронікі	гарадоў	і	раёнаў	Беларусі	«Па-
мяць».

6.	Вывучэнне	 гісторыі	ў	XI	класе	 арганізуецца	на	праблемна-	
тэарэтычным	узроўні	пры	ўліку	пераемнасці	з	вынікамі	засваення	
зместу	 вучэбнага	матэрыялу	ў	VIII—IX	класах.	
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Засваенне	зместу	гісторыі	Беларусі	XIX	—	пачатку	XXI	ст.	мае	
асаблівае	значэнне	для	сацыялізацыі	і	ідэнтыфікацыі	асобы	вуч	няў	
і	фарміравання	ў	 іх	наступных	 сацыяльна	 значных	ведаў:

zz аб	асноўных	этапах	 і	асаблівасцях	фарміравання	 і	развіцця	
беларускай	 нацыі	 ў	ХІХ	—	 пачатку	ХХІ	 ст.,	 афармленні	 і	
сутнасці	беларускай	нацыянальна-дзяржаўнай	ідэі;	
zz асноўных	этапах	станаўлення	нацыянальных	форм	беларус-
кай	дзяржаўнасці	ў	ХХ	—	пачатку	ХХІ	ст.;
zz шляхах	 і	 тэндэнцыях	 сацыяльна-эканамічнага	 развіцця	
Беларусі	ў	працэсе	пераходу	ад	аграрна-рамеснага	да	індуст-
рыяльнага	і	станаўлення	інфармацыйнага	грамадства;
zz геапалітычным	 становішчы	Беларусі	 ў	 перыяд	Айчыннай	
вайны	1812	г.,	Першай	сусветнай	вайны,	міжваенны	перыяд,	
у	час	Другой	сусветнай	і	Вялікай	Айчыннай	войнаў,	знешне-
палітычным	курсе	БССР	і	Рэспублікі	Беларусь;
zz канфесійным	 становішчы	 і	 духоўным	жыцці	 насельніцтва	
Беларусі;	
zz культурна-гістарычнай	 спадчыне	 Беларусі	 і	 дасягненнях	
яе	 ўраджэнцаў	 у	 розных	 галінах	матэрыяльнай	 і	 духоўнай	
культуры.

Кампетэнтнасны	 падыход	 да	 падрыхтоўкі	 вучняў	 па	 гісторыі	
Беларусі	арыентаваны	на	фарміраванне	асобасных,	мэтапрадметных	
і	прадметных	вынікаў	навучання.	Кампетэнцыі	разглядаюцца	як	
асабістыя	якасці	 і	 гатоўнасць	вучняў	выкарыстоўваць	 засвоеныя	
імі	веды	і	ўменні	для	паспяховай	інтэграцыі	ў	сучасным	беларус-
кім	 грамадстве,	 а	 таксама	 для	 будучай	 працоўнай	 дзейнасці	 і	
пра	цягу	 адукацыі.

Дасягненне	асобасных	вынікаў	навучання	арыентавана	на	фар-
міраванне	светапогляду	і	каштоўнасных	арыентацый	асобы.	Яны	
неабходны	 для	 выканання	 сацыяльных	 функцый	 грамадзяніна	
Рэспублікі	Беларусь	і	абумоўлены	сістэмай	каштоўнасцей,	агуль-
напрынятых	у	беларускім	грамадстве	(сям’я	і	прыязныя	адносіны	
з	 блізкімі	 родзічамі,	 сяброўства	 і	 ўзаемадапамога,	 сацыяльная	 і	
рэлігійная	 цярпімасць,	 здароўе	 і	 адукацыя).	 Дадзеная	 вучэбная	
праграма	прадугледжвае	 ўсведамленне	 вучнямі	 сваёй	 грамадзян-
ска-нацыянальнай	ідэнтычнасці.	Яна	ўяўляе	сабой	эмацыянальна-	
псіхалагічную	 (прадвызначае	 фарміраванне	 ўласных	 адносін	 да	
зместу	 вучэбнага	 матэрыялу),	 палітыка-ідэалагічную	 (звязана		
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з	 уменнем	 суадносіць	 розныя	 пункты	 гледжання),	 культурную	
(фарміруецца	 праз	 засваенне	 мастацкіх	 вобразаў	 гістарычных	
падзей	 і	 іх	 удзельнікаў)	 пазіцыі	 асобы	як	 прадстаўніка	 сучаснай	
беларускай	 нацыі,	 галоўнай	 характарыстыкай	 якой	 з’яўляецца	
наяўнасць	уласнай	 суверэннай	дзяржавы.	

Мэтапрадметныя	 вынікі	 навучання	 звязаны	 з	 выпрацоўкай	 у	
вучняў	 уменняў	 самастойна	 вызначаць	 мэты	 свайго	 навучання,	
прадстаўляць,	 аналізаваць	 і	 карэкціраваць	 іх	 вынікі	 ва	 ўмовах	
індывідуальнай	 і	 калектыўна-размеркавальнай	 дзейнасці;	 сістэ-
матызаваць	 і	 абагульняць	змест	вучэбнага	матэрыялу	 і	рабіць	на	
гэтай	аснове	аргументаваныя	высновы;	ажыццяўляць	пошук,	збор,	
апрацоўку	разнастайных	крыніц	сацыяльна-гістарычнай	інфарма-
цыі	з	магчымасцю	яе	пераводу	з	візуальнага	ў	вербальны	выгляд	
і	 наадварот.

У	 адпаведнасці	 з	 прадметнымі	 вынікамі	 навучання	 вучням	
патрэбна	 засвоіць	 тэарэтычныя	 веды,	 якія	 характарызуюць	 гіс-
тарычны	 працэс	 у	 цэлым	 і	 розныя	 бакі	 грамадскага	 развіцця	 з	
тлумачэннем	найбольш	істотных	прычынна-выніковых	сувязей,	а	
таксама	асноўныя	гістарычныя	паняцці	ў	іх	сістэме	і	ўзаемасувязі.	
Разам	 з	 засваеннем	 зместу	 гістарычнага	матэрыялу	ў	 вучняў	вы-
працоўваюцца	 спецыяльныя	 гістарычныя	 спосабы	 дзейнасці.	
Прадметныя	вынікі	навучання	прадстаўлены	ў	патрабаваннях	да	
вынікаў	 вучэбна-пазнавальнай	 дзейнасці	 вучняў	 да	 кожнага	 з	
раздзелаў	дадзенай	вучэбнай	праграмы.

Г Л А В А  2 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

І. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ Ў БЕЛАРУСІ.  
РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (8 гадзін)

Грамадска-палітычнае	 жыццё	 ў	 першай	 палове	 і	 сярэдзіне	
XIX	 ст.	 «Польскае	 пытанне»	 і	 ўрадавая	 палітыка.	 Польскія	 і	
расійскія	 дваранскія	 рэвалюцыянеры	 ў	 Беларусі.	 Паўстанні	
1830—1831	 гг.	 і	 1863—1864	 гг.:	 характар	 і	 вынікі.	 Асаблівасці	
палітычнага	курсу	расійскага	ўрада.

Грамадска-палітычнае	жыццё	ў	другой	палове	XIX	—	пачат-
ку	 ХХ	 ст.	 Народніцкія	 арганізацыі	 ў	 Беларусі	 ў	 першай	 па	лове	



112

1880-х	 гг.	 Стварэнне	 сацыял-дэмакратычных	 арганізацый.	 Рас-
паўсюджванне	 марксізму.	 Узнікненне	 сацыялістычных	 і	 нацыя	-	
нальна-дэмакратычных	 партый.	Праграмныя	 патрабаванні	 Бела-
рускай	 сацыялістычнай	 грамады.	 Сацыяльная	 база	 і	 асноўныя	
мэты	 трох	 грамадска-палітычных	 лагераў	 у	 рэвалюцыі	 1905—	
1907	 гг.	Дынаміка	 і	формы	рэвалюцыйнага	руху	ў	Беларусі.

Рэвалюцыйныя	падзеі	1917	г.	і	афармленне	беларускай	нацыя-
нальнай	дзяржаўнасці.	Асаблівасці	палітычнай	сітуацыі	ў	Беларусі	
ў	час	Лютаўскай	 і	Кастрычніцкай	1917	г.	рэвалюцый.	Варыянты	
вырашэння	 нацыянальнага	 пытання.	 Абвяшчэнне	 Беларускай	
Народнай	 Рэспублікі.	 Афармленне	 беларускай	 нацыянальнай		
дзяржаўнасці	на	савецкай	аснове:	стварэнне	Сацыялістычнай	Са-
вецкай	 Рэспублікі	 Беларусі	 (ССРБ),	 Сацыялістычнай	 Савецкай	
Рэспуб	лікі	Літвы	 і	Беларусі	 (ЛітБел)	 і	 другое	 абвяшчэнне	ССРБ.

Грамадска-палітычнае	жыццё	ў	1920—1930-я	гг.	Фарміраван-
не	 савецкай	 грамадска-палітычнай	 сістэмы.	Удзел	БССР	ва	 ўтва-
рэнні	 Саюза	 Савецкіх	 Сацыялістычных	 Рэспублік.	 Роль	 Каму-
ністычнай	 партыі	 (бальшавікоў)	 Беларусі	 і	 Саветаў	 рабочых,	
сялянскіх	 і	 чырвонаармейскіх	 дэпутатаў	 у	 палітычнай	 сістэме.	
Палітычныя	рэпрэсіі.	

Грамадска-палітычнае	 жыццё	 ў	 другой	 палове	 1940-х	 —	 
1980-я	 гг.	Асаблівасці	 пасляваеннага	 ўнутрыпалітычнага	жыцця	
ў	 БССР.	 Змены	 ў	 грамадска-палітычным	жыцці	 ў	 другой	 палове	
50-х	—	 першай	 палове	 60-х	 гг.	 ХХ	 ст.	 Канстытуцыйнае	 замаца-
ванне	 кіруючай	 ролі	 Камуністычнай	 партыі.	 Удзел	 насельніцтва	
ў	 грамадска-палітычным	жыцці.	 Палітыка	 перабудовы	 ў	 БССР.	
Фарміраванне	шматпартыйнасці.

Станаўленне	 дзяржаўнага	 суверэнітэту	 Рэспублікі	 Беларусь.	
Дэкларацыя	аб	дзяржаўным	суверэнітэце	БССР	ад	27	ліпеня	1990	г.	
і	 наданне	 ёй	 статуса	 канстытуцыйнага	 закона.	 Рэферэндум	 па	
пытанні	 аб	 захаванні	 СССР.	 Белавежскія	 пагадненні.	 Стварэнне	
СНД.	Прычыны	распада	СССР.	Прыняцце	Канстытуцыі	Рэспублікі	
Беларусь	 15	 сакавіка	 1994	 г.	Першы	Прэзідэнт	 Рэспублікі	 Бела-
русь	А.	Р.	Лукашэнка.	Рэспубліканскі	рэферэндум	14	мая	1995	 г.	
і	 яго	 вынікі.

Грамадска-палітычнае	 	 жыццё	 	 ў	 	 другой	 	 палове	 	 90-х	 	 гг.	 
ХХ	ст.	—	пачатку	XXI	ст.	Развіццё	грамадска-палітычнай	сістэмы	
ў	 Рэспубліцы	 Беларусь.	 Фарміраванне	 галін	 дзяржаўнай	 улады.	
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Рэс	публіканскі	 рэферэндум	 24	 лістапада	 1996	 г.	 і	 яго	 вынікі.	
Працэс	 фарміравання	 Рэспублікі	 Беларусь	 як	 дэмакратычнай,	
сацыяльнай,	толькі	прававой	дзяржавы.	Выбары	Прэзідэнта	Рэс-
публікі	 Беларусь.	 Рэспубліканскі	 рэферэндум	 17	 кастрычніка		
2004	г.	і	яго	вынікі.	Усебеларускія	народныя	сходы.	Палітычныя	
партыі	 і	 грамадскія	 аб’яднанні.	

Абагульненне па раздзеле I

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ:

Вучні	павінны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:
z� вызначэнне	 паняццяў:	 аўтаномія, грамадзянская суполь
насць, грамадзянства, дзяржаўны суверэнітэт, мадэрніза
цыя, нацыяналдэмакратызм, парламенцкая апазіцыя, пера
будова, прававая дзяржава, рэабілітацыя, савецкая грамад
скапалітычная сістэма, сацыялізм, унітарная дзяржава;
z� асноўныя	 этапы	 і	 асаблівасці	 станаўлення	 беларускай	 дзяр-
жаўнасці;
z� асаблівасці	грамадска-палітычнага	развіцця	беларускіх	губер-
няў	у	складзе	Расійскай	імперыі,	шляхі	і	сродкі	вырашэння	
нацыянальнага	пытання;	
z� шляхі	і	сродкі	станаўлення	і	мадэрнізацыі	грамадска-палітыч-
най	сістэмы	БССР;	
z� вынікі	грамадска-палітычных	рэформ	і	рэвалюцыйных	падзей	
для	развіцця	Беларусі;	
z� тэндэнцыі	сучаснага	грамадска-палітычнага	развіцця	Рэс	пуб-
лікі	Беларусь;
z� дзяржаўную	сімволіку	БССР	і	Рэспублікі	Беларусь;	
z� асноўныя	ацэначныя	меркаванні	(пункты	гледжання)	наконт	
станаўлення	нацыянальных	форм	беларускай	дзяржаўнасці,	
грамадска-палітычнага	развіцця	Беларусі;
z� дасягненні	ўраджэнцаў	Беларусі	і	прадстаўнікоў	беларускай	
дыяспары	ў	грамадска-палітычным	жыцці;

у	м	 е	ц	 ь:
z� канкрэтызаваць	 змест	 паняццяў:	 аўтаномія, грамадзян
ская супольнасць, грамадзянства, дзяржаўны суверэнітэт,  
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мадэрнізацыя, нацыяналдэмакратызм, парламенцкая апазі
цыя, перабудова, прававая дзяржава, рэабілітацыя, савецкая 
грамадскапалітычная сіс тэма, сацыялізм, унітарная дзяр
жава;
z� лакалізаваць	працэс	фарміравання	беларускай	дзяржаўнасці	з	
апорай	на	храналагічныя	табліцы,	гістарычную	карту	і	атлас;
z� характарызаваць	асаблівасці	і	вынікі	фарміравання	беларус-
кай	дзяржаўнасці;
z� суадносіць	 працэс	 фарміравання	 нацыянальных	форм	 бела-
рускай	дзяржаўнасці	з	адпаведнымі	яму	па	змесце	працэсамі	
сусветнай	гісторыі;
z� характарызаваць	рэформы	і	рэвалюцыі	як	сродак	мадэрніза-
цыі	грамадства;	
z� даваць	ацэнку	вывучаемым	гістарычным	падзеям,	дзейнасці	
гістарычных	асоб;
z� тлумачыць	 прычынна-выніковыя	 сувязі	 паміж	 працэсамі	
фарміравання	беларускай	нацыі	і	станаўлення	нацыянальных	
форм	беларускай	дзяржаўнасці;	
z� параўноўваць	гістарычныя	факты,	якія	тычацца	станаўлення	
нацыянальных	форм	беларускай	дзяржаўнасці,	змяненняў	у	
грамадска-палітычным	жыцці,	і	рабіць	на	гэтай	аснове	аргу-
ментаваныя	высновы;
z� параўноўваць	пункты	гледжання	наконт	станаўлення	і	развіц-
ця	нацыянальных	форм	беларускай	дзяржаўнасці,	змяненняў	
у	грамадска-палітычным	жыцці;
z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	крыніц	інфармацыі	аб	
фарміраванні	нацыянальных	форм	беларускай	дзяржаўнасці	
і	грамадска-палітычным	жыцці;	
z� рыхтаваць	і	прэзентаваць	паведамленні	аб	грамадска-палітыч-
ных	асобах	з	ацэнкай	вынікаў	іх	дзейнасці;	

в	ы	к	 а	 р	ы	 с	 т	 о	 ў	 в	 а	ц	 ь	 	 в	 е	 д	ы	 	 і	 	 ў	м	 е	н	н	 і:
z� для	 ажыццяўлення	 пошуку	 і	 аналізу	 сацыяльна	 значнай	
інфармацыі	 аб	 нацыянальных	формах	 беларускай	 дзяржаў-
насці	 і	 эвалюцыі	грамадска-палітычнага	жыцця	ў	Беларусі,	
прадстаўленай	у	сродках	масавай	інфармацыі;
z� тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастацкай	
літаратуры,	праглядзе	гульнявых	і	дакументальных	фільмаў,	
наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.;
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z� вызначэння	ўласнай	пазіцыі	ў	адносінах	да	гістарычных	па-
дзей,	з’яў	і	асоб,	а	таксама	да	падзей	сучаснага	жыцця;
z� усвядомленых	паводзін	як	грамадзяніна	Рэспублікі	Бела	русь;	
z� падтрымкі	 ўзаемапаважлівых	 адносін	 у	 грамадска-палітыч-
ным	асяроддзі;
z� падтрымання	 беражлівых	 адносін	 да	помнікаў	 дзяржаўным	
дзеячам	Беларусі.	

ІІ. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ
(6 гадзін)

Вырашэнне	аграрнага	пытання	ў	XIX	—	пачатку	ХХ	ст.	Раз-
ла	жэнне	 феадальна-прыгонніцкага	 ладу	 і	 крызіс	 паншчыннай	
гаспадаркі.	 Рэформы	 дзяржаўнай	 і	 памешчыцкай	 вёскі	 ў	 другой	
чвэрці	 XIX	 ст.	 Асаблівасці	 і	 вынікі	 ажыццяўлення	 аграрнай	 рэ-
формы	1861	г.	у	беларускіх	губернях.	Асаблівасці	і	вынікі	ажыц-
цяўлення	 сталыпінскіх	рэформ	у	 беларускіх	 губернях.	

Развіццё	 капіталістычных	 адносін	 у	 прамысловасці	 ў	 XIX	—	
пачатку	ХХ	 ст.	 Асаблівасці	 прамысловай	 рэвалюцыі	 ў	 Беларусі.	
Вынікі	 прамысловага	 развіцця.	 Будаўніцтва	 чыгунак,	 іх	 уплыў	
на	 развіццё	 гаспадаркі.	 Працэс	 урбанізацыі	 і	 яго	 асаблівасці	 ў	
Беларусі.	Стан	 гандлю.

Сацыяльна-эканамічнае	 становішча	 ў	 1918—1941	 гг.	 Крызіс	
палітыкі	 «ваеннага	 камунізму»	 і	 пераход	 да	 новай	 эканамічнай	
палітыкі.	 Вынікі	 аднаўлення	 народнай	 гаспадаркі	 ў	 гады	 нэпа.	
Асаблівасці	 і	 вынікі	 правядзення	 індустрыялізацыі	 ў	 БССР.	 Ка-
лектывізацыя	 сельскай	 гаспадаркі.	 Асаблівасці	 сацыяльна-эка	-	
намічнага	 становішча	ў	Заходняй	Беларусі.

Сацыяльна-эканамічнае	 развіццё	 ў	 другой	 палове	 1940-х	—	
1980-я	 гг.	 Курс	 на	 апераджальны	 рост	 цяжкай	 прамысловасці.	
Развіццё	радыётэхнічнай,	радыёэлектроннай,	хімічнай	і	нафтапе-
рапрацоўчай	прамысловасці,	машынабудавання	і	металаапрацоўкі.	
Асаблівасці	развіцця	сельскай	гаспадаркі	 і	стан	аграпрамыслова-
га	комплексу.	Пераадоленне	наступстваў	аварыі	на	Чарнобыльскай	
АЭС.

Беларуская	мадэль	 сацыяльна-эканамічнага	 развіцця	 і	 яе	 рэа	- 
лізацыя	ва	ўмовах	дзяржаўнага	суверэнітэту	Рэспублікі	Беларусь.	
Эканамічнае	 становішча	 Рэспублікі	 Беларусь	 у	 першай	 палове	
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1990-х	гг.	Пошук	шляхоў	выхаду	з	крызісу.	Распрацоўка	белару-
скай	 мадэлі	 сацыяльна-эканамічнага	 развіцця	 і	 яе	 сутнасныя	
характарыстыкі.	Мэты	і	сродкі	рэалізацыі	сацыяльна	арыентава-
най	эканомікі.	Дзяржаўная	маладзёжная	палітыка.	Эканамічная	
інтэграцыя	 з	Расіяй	 і	 краінамі	СНД.

Абагульненне па раздзеле II

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ:

Вучні	павінны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:	
z� вызначэнне	 паняццяў:	 аграрнае пытанне, асадніцтва, ва
ен напрамысловы комплекс, індустрыялізацыя, інфляцыя, 
эканамічная інтэграцыя, інфармацыйнае грамадства, калек
тывізацыя сельскай гаспадаркі, нацыяналізацыя, новая эка  
намічная палітыка, палітыка «ваеннага камунізму», пры
ватызацыя, «прускі» шлях развіцця капіталізму ў сельскай 
гаспадарцы, «амерыканскі» шлях развіцця капіталізму ў 
сельскай гаспадарцы, раскулачванне, сацыяльна арыентава
ная эканоміка, сельская абшчына, урбанізацыя, стагнацыя, 
устойлівае развіццё, экстэнсіўны шлях развіцця эканомікі, 
інтэнсіўны шлях развіцця эканомікі;
z� асноўныя	этапы	і	асаблівасці	вырашэння	аграрнага	пытання	
ў	Беларусі;
z� шляхі	і	сродкі	мадэрнізацыі	ў	працэсе	пераходу	ад	аграрна-ра-
меснага	да	індустрыяльнага	грамадства	ў	Беларусі;
z� вынікі	эканамічных	рэформ	для	развіцця	Беларусі;	
z� сутнасць	беларускай	мадэлі	сацыяльна-эканамічнага	развіц-
ця;
z� тэндэнцыі	 станаўлення	 інфармацыйнага	 грамадства	 ў	 Рэс-
пуб	ліцы	Беларусь;	 	
z� асноўныя	ацэначныя	меркаванні	(пункты	гледжання)	наконт	
працэсаў	мадэрнізацыі	пры	пераходзе	ад	аграрна-рамеснага	да	
індуст	рыяльнага	грамадства	і	станаўленння	інфармацыйнага	
грамадства;
z� дасягненні	 ўраджэнцаў	 Беларусі	 ў	 эканамічным	 развіцці	
(гаспадарчым	жыцці);
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у	м	 е	ц	 ь:
z� канкрэтызаваць	 змест	 паняццяў:	 аграрнае пытанне, асад
ніцтва, ваеннапрамысловы комплекс, індустрыялізацыя, 
інфляцыя, эканамічная інтэграцыя, інфармацыйнае грамад
ства, калектывізацыя сельскай гаспадаркі, нацыяналізацыя, 
новая эканамічная палітыка, палітыка «ваеннага камуніз
му», прыватызацыя, «прускі» шлях развіцця капіталізму 
ў сельскай гаспадарцы, «амерыканскі» шлях развіцця ка
піталізму ў сельскай гаспадарцы, раскулачванне, сацыяльна 
арыентаваная эканоміка, сельская абшчына, урбанізацыя, 
стагнацыя, устойлівае развіццё, экстэнсіўны шлях развіцця 
эканомікі, інтэнсіўны шлях развіцця эканомікі;
z� лакалізаваць	працэс	пераходу	ад	аграрна-рамеснага	да	 інду-
стрыяльнага	грамадства	з	апорай	на	храналагічныя	табліцы,	
гістарычную	карту	і	атлас;
z� характарызаваць	 сутнасць	 мадэрнізацыі	 пры	 пераходзе	 ад	
аграрна-рамеснага	да	індустрыяльнага	грамадства	і	станаўлен-
ня	інфармацыйнага	грамадства;
z� суадносіць	працэс	мадэрнізацыі	пры	пераходзе	ад	аграрна-ра-
меснага	да	індустрыяльнага	грамадства	ў	Беларусі	з	адпавед-
ным	яму	па	змесце	працэсам	сусветнай	гісторыі;
z� даваць	 ацэнку	 вывучаемым	 гістарычным	 падзеям,	 з’явам	 і	
працэсам,	дзейнасці	гістарычных	асоб;
z� тлумачыць	прычынна-выніковыя	сувязі	паміж	мадэрнізацый	
пры	пераходзе	ад	аграрна-рамеснага	да	індустрыяльнага	гра-
мадства	і	сацыяльнымі	працэсамі	ў	Беларусі;	
z� характарызаваць	сутнасць	беларускай	мадэлі	сацыяльна-эка-
намічнага	развіцця;
z� параўноўваць,	 сістэматызаваць	 і	 абагульняць	 гістарычныя	
факты,	якія	тычацца	«прускага»	і	«амерыканскага»	шляхоў	
развіцця	 капіталізму	 ў	 сельскай	 гаспадарцы,	 экстэнсіўнага	
і	 інтэнсіўнага	шляхоў	 развіцця	 эканомікі,	 і	 рабіць	на	 гэтай	
аснове	аргументаваныя	высновы;
z� параўноўваць	пункты	гледжання	наконт	сродкаў	мадэрніза-
цыі	пры	пераходзе	ад	аграрна-рамеснага	да	індустрыяльнага	
грамадства	 і	 станаўлення	 інфармацыйнага	 грамадства	 ў	Бе-
ларусі;



z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	крыніц	інфармацыі	аб	
працэсах	мадэрнізацыі	пры	пераходзе	ад	аграрна-рамеснага	да	
індустрыяльнага	 грамадства	 і	 станаўлення	 інфармацыйнага	
грамадства	ў	Беларусі;	
z� рыхтаваць	і	прэзентаваць	паведамленні	аб	гістарычных	асобах	
з	ацэнкай	вынікаў	іх	дзейнасці;

в	ы	к	 а	 р	ы	 с	 т	 о	 ў	 в	 а	ц	 ь	 	 в	 е	 д	ы	 	 і	 	 ў	м	 е	н	н	 і:
z� для	 ажыццяўлення	 пошуку	 і	 аналізу	 сацыяльна	 значнай	
інфармацыі	 аб	 працэсах	 мадэрнізацыі	 пры	 пераходзе	 ад	
аграрна-ра	меснага	да	індустрыяльнага	грамадства	і	станаўлен-
ня	 інфармацыйнага	грамадства	ў	Беларусі,	прадстаўленай	у	
сродках	масавай	інфармацыі;
z� вызначэння	ўласных	адносін	да	сродкаў	і	вынікаў	мадэрніза-
цыі	пры	пераходзе	ад	аграрна-рамеснага	да	індустрыяльнага	
грамадства	 ў	 Беларусі,	 а	 таксама	 дасягненняў	 ураджэнцаў	
Беларусі	ў	розных	галінах	матэрыяльнай	культуры;
z� тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастацкай	
літаратуры,	праглядзе	гульнявых	і	дакументальных	фільмаў,	
наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.

ІІІ. БЕЛАРУСЬ У СІСТЭМЕ МІЖНАРОДНЫХ  
АДНОСІН (8 гадзін)

Геапалітычнае	 становішча	 Беларусі	 ў	 ХІХ	 ст.	 Становішча	
беларускіх	зямель	пасля	ўваходжання	ў	склад	Расійскай	імперыі.	
Праект	 адраджэння	 Вялікага	 Княства	 Літоўскага.	 Сітуацыя	 ў	
Беларусі	ў	перыяд	Айчыннай	вайны	1812	г.	Характар	вайны	для	
розных	пластоў	насельніцтва.	Вынікі	 вайны	для	Беларусі.

Беларусь	 ва	 ўмовах	 Першай	 сусветнай	 і	 польска-савецкай	
войнаў.	Становішча	беларускіх	губерняў	у	час	Першай	сусветнай	
вайны.	 Вынікі	 Брэсцкага	 міру	 для	 Беларусі.	 Становішча	 ў	 час	
польска-савецкай	 вайны	 1919—1921	 гг.	 Рыжскі	 мірны	 дагавор	 і	
яго	наступствы	для	Беларусі.

Беларусь	 у	 міжваенны	 перыяд.	 Геапалітычнае	 значэнне	 Са-
вецкай	Беларусі.	Вяртанне	ўсходнебеларускіх	тэрыторый	у	склад		
БССР	 у	 1924	 і	 1926	 гг.	 Становішча	 заходнебеларускіх	 зямель	 у	
складзе	Польшчы.	Палітыка	польскіх	улад.	Нацыянальна-вызва-
ленчы,	 сялянскі	 і	 рабочы	рухі	 ў	Заходняй	Беларусі.
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Беларусь	у	гады	Другой	сусветнай	і	Вялікай	Айчыннай	войнаў	
(2	гадзіны).	Пачатак	Другой	сусветнай	вайны.	Уз’яднанне	Заходняй	
Беларусі	 з	 БССР.	 Нападзенне	 нацысцкай	 Германіі	 на	 СССР.	
Прычыны	няўдач	Чырвонай	Арміі	ў	абарончых	баях	на	тэрыторыі	
Беларусі.	 Германскі	 акупацыйны	рэжым	на	 тэрыторыі	Беларусі.	
Дзейнасць	 калабарацыянісцкіх	 арганізацый.	 Партызанскі	 рух	 і	
падпольная	 барацьба.	 Вызваленне	 Беларусі.	 Уклад	 беларускага	
народа	ў	 разгром	нацысцкай	Германіі.	

БССР	на	міжнароднай	арэне	1940—1980-х	гг.	Дзейнасць	БССР	
у	 ААН.	 Гандлёва-эканамічнае	 супрацоўніцтва	 з	 краінамі	 Савета	
эканамічнай	узаемадапамогі.	Сувязі	 з	 беларускай	дыяспарай.

Геапалітычнае	 становішча	Рэспублікі	Беларусь	на	мяжы	ХХ	—	
ХХІ	 стст.	 Прыярытэты	 і	 шматвектарны	 характар	 знешнепа-
літычнай	 дзейнасці	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Дзейнасць	 Беларусі	 ў	
ААН.	 Стварэнне	 Саюзнай	 дзяржавы	 Беларусі	 і	 Расіі.	 Развіццё	
інтэграцыі	паміж	Беларуссю	і	Расіяй.	Фарміраванне	Еўразійскага	
эканамічнага	 саюза.	 Узаемаадносіны	 Беларусі	 з	 Еўрапейскім	
саюзам,	Кітаем	 і	 іншымі	краінамі	 свету.	Развіццё	 эканамічных	 і	
культурных	сувязей	з	краінамі	блізкага	і	далёкага	замежжа.	Раз-
віццё	 сувязей	 з	 беларускай	дыяспарай.

Абагульненне па раздзеле III

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ:

Вучні	павінны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:
z� вызначэнне	 паняццяў:	 Белавежскія пагадненні, генацыд, 
глабалізацыя, дыяспара, Еўразійскі эканамічны саюз, 
інтэграцыя, калабарацыянізм, Мытны саюз, Садружнасць 
Незалежных Дзяржаў, Саюзная Дзяржава Беларусі і Расіі;
z� асаблівасці	 геапалітычнага	 становішча	 Беларусі	 ў	 перыяд	
Айчыннай	 вайны	 1812	 г.,	Першай	 і	 Другой	 сусветных,	 Вя-
лікай	Айчыннай	войнаў;	
z� асаблівасці	знешнепалітычнага	становішча	БССР;	
z� асноўныя	этапы	і	асаблівасці	фарміравання	знешнепалітыч-
нага	курсу	Рэспублікі	Беларусь;	
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z� асноўныя	ацэначныя	меркаванні	(пункты	гледжання)	наконт	
геапалітычнага	становішча	Беларусі	і	яе	знешнепалітычнага	
курсу,	вынікаў	дзейнасці	гістарычных	асоб;
z� дасягненні	ўраджэнцаў	Беларусі	і	прадстаўнікоў	беларускай	
дыяспары	ў	міжнароднай	дзейнасці;
z� сімвалы	 і	 месцы	 памяці	 беларускага	 народа	 аб	 падзеях	
Айчыннай	 вайны	 1812	 г.,	Першай	 і	 Другой	 сусветных,	 Вя-
лікай	Айчыннай	войнаў;

у	м	 е	ц	 ь:
z� канкрэтызаваць	 змест	 паняццяў:	Белавежскае пагадненне,  
генацыд, глабалізацыя, дыяспара, Еўразійскі эканамічны 
саюз, інтэграцыя, калабарацыянізм, Мытны саюз, Садруж
насць Незалежных Дзяржаў, Саюзная дзяржава Бе ла русі і 
Расіі;
z� лакалізаваць	геапалітычнае	становішча	Беларусі	з	апорай	на	
храналагічныя	табліцы,	гістарычную	карту	і	атлас;
z� характарызаваць	геапалітычнае	становішча	і	знешнепалітыч-
ны	курс	Беларусі;
z� суадносіць	 геапалітычнае	 становішча	 Беларусі	 са	 знешне-
палітычнымі	працэсамі	сусветнай	гісторыі;
z� даваць	 ацэнку	 вывучаемым	 гістарычным	 падзеям,	 з’явам,	
працэсам,	дзейнасці	гістарычных	асоб;
z� тлумачыць	 прычынна-выніковыя	 сувязі	 паміж	 геапалітыч-
нымі	ўмовамі	і	знешнепалітычным	становішчам	Беларусі;	
z� параўноўваць	гістарычныя	факты,	якія	тычацца	геапалітыч-
нага	 становішча	 Беларусі	 і	 яе	 знешнепалітычнага	 курсу,	 і	
рабіць	на	гэтай	аснове	аргументаваныя	высновы;
z� параўноўваць	пункты	гледжання	наконт	геапалітычнага	ста-
новішча	Беларусі	і	яе	знешнепалітычнага	курсу;
z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	крыніц	інфармацыі	аб	
геапалітычным	становішчы	Беларусі;	
z� рыхтаваць	 і	 прэзентаваць	паведамленні	 аб	 ролі	 ўраджэнцаў	
Беларусі	і	прадстаўнікоў	беларускай	дыяспары	ў	міжнароднай	
галіне	з	ацэнкай	вынікаў	іх	дзейнасці;	

в	ы	к	 а	 р	ы	 с	 т	 о	 ў	 в	 а	ц	 ь	 	 в	 е	 д	ы	 	 і	 	 ў	м	 е	н	н	 і:
z� для	 ажыццяўлення	 пошуку	 і	 аналізу	 сацыяльна	 значнай	
інфармацыі	 аб	 геапалітычным	 становішчы	 Беларусі	 і	 яе	
знешнепалітычным	курсе,	прадстаўленай	у	сродках	масавай	
інфармацыі;
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z� вызначэння	 ўласных	 адносін	 да	 геапалітычнага	 становішча	
Беларусі	 і	 яе	 знешнепалітычнага	 курсу,	 а	 таксама	 вынікаў	
дзейнасці	дзяржаўных	асоб;
z� усвядомленых	паводзін	як	грамадзяніна	Рэспублікі	Бе	ла	русь;
z� падтрымкі	 ўзаемапаважлівых	міждзяржаўных	 зносін	 у	 су-
часным	геапалітычным	асяроддзі;
z� падтрымання	беражлівых	адносін	да	месц	памяці	беларускага	
народа	аб	падзеях	Айчыннай	вайны	1812	г.,	Першай	і	Другой	
сусветных,	Вялікай	Айчыннай	войнаў;
z� тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастацкай	
літаратуры,	праглядзе	гульнявых	і	дакументальных	фільмаў,	
наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.

ІV. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ.  
КАНФЕСІЙНАЕ СТАНОВІШЧА Ў БЕЛАРУСІ (5 гадзін)

Фарміраванне	 беларускай	 нацыі	 ў	 ХІХ	—	 пачатку	 ХХ	 ст.	 і	
выспяванне	беларускай	нацыянальнай	ідэі.	Умовы	фарміравання	
беларуская	 нацыі,	 асаблівасці	 яе	 станаўлення.	 Фарміраванне	
агуль	ных	нацыянальных	прымет.	Этнічная	тэрыторыя	беларусаў.	
Нацыянальны	склад	насельніцтва	Беларусі.	Характарыстыкі	мен-
та	літэту	 беларусаў.	 Ідэалогія	 заходнерусізму.	 Выспяванне	 бела	-	
рускай	 нацыянальнай	 ідэі.	 Тэарэтычнае	 афармленне	 беларускай	
нацыянальнай	 ідэі	 студэнтамі-гоманаўцамі.

Эвалюцыя	 канфесійных	 адносін	 у	 XIX	—	 пачатку	 ХХ	 ст.	
Канфесійная	палітыка	расійскіх	улад	на	тэрыторыі	Беларусі.	Ска-
саванне	 ўніяцкай	 царквы	 і	 яго	 вынікі.	Абмежаванне	 ўплыву	 ка-
таліцызму.	Змены	ў	рэлігійным	жыцці	 ў	пачатку	ХХ	ст.	 	

Развіццё	беларускай	нацыі	ва	ўмовах	савецка-грамадскай	па	- 
літычнай	сістэмы.	Канфесійная	палітыка.	Нацыянальнае	пытанне	
і	 яго	 вырашэнне	 ў	 БССР.	 Палітыка	 беларусізацыі	 як	 праява	 са-
вецкай	 нацыянальнай	 палітыкі.	 Дасягненні	 і	 супярэчнасці	 пры	
правядзенні	беларусізацыі.	Адносіны	Савецкай	дзяржавы	да	рэлігіі.	
Узаемаадносіны	 ўладаў	 і	 царквы	 ў	 1940—1980-я	 гг.	 Беларуская	
нацыя	 ва	 ўмовах	 дзяржаўнага	 суверэнітэту	Рэспублікі	 Бе	ларусь.	
Развіццё	сучаснай	беларускай	нацыі.	Нацыянальны	склад	насель-
ніцтва	Беларусі.	Характарыстыкі	сучаснага	менталітэту	беларусаў.	
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Ідэалогія	беларускай	дзяржавы.	Узаемаадносіны	дзяр	жавы	і	рэлі-
гійных	канфесій.	

Абагульненне па раздзеле IV

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ:

Вучні	павінны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:
z� вызначэнне	 паняццяў:	 беларуская нацыянальная ідэя, за
ходнерусізм, нацыянальнае пытанне, нацыянальная сама
свядомасць, беларусізацыя, канфесія, атэізм, свабода вера
вызнання;
z� асноўныя	этапы	і	асаблівасці	фарміравання	беларускай	нацыі;	
z� асаблівасці	канфесійнага	становішча	насельніцтва	беларускіх	
губерняў	у	складзе	Расійскай	імперыі;
z� шляхі	 і	 сродкі	 вырашэння	нацыянальнага	 і	 рэлігійнага	пы-
танняў;	
z� асаблівасці	 духоўнага	жыцця	 беларусаў	 пры	 савецкім	 гра-
мадска-палітычным	 ладзе,	 узаемаадносіны	 савецкай	 улады	
і	царквы;
z� асаблівасці	 канфесійнага	 становішча	 і	 рэлігійнага	жыцця	
насельніцтва	БССР,	Рэспублікі	Беларусь;	
z� асноўныя	ацэначныя	меркаванні	(пункты	гледжання)	наконт		
фарміравання	беларускай	нацыі,	нацыянальнай	і	канфесійнай		
дзяржаўнай	палітыкі,	вынікаў	дзейнасці	гістарычных	асоб;
z� дасягненні	рэлігійных	дзеячаў	—	ураджэнцаў	Беларусі;

у	м	 е	ц	 ь:
z� канкрэтызаваць	 змест	 паняццяў:	 беларуская нацыянальная 
ідэя, заходнерусізм, нацыянальнае пытанне, нацыянальная 
самасвядомасць, беларусізацыя, канфесія, атэізм, свабода 
веравызнання;
z� лакалізаваць	працэс	фарміравання	беларускай	нацыі	з	апорай	
на	храналагічныя	табліцы,	гістарычную	карту	і	атлас;
z� даваць	 ацэнку	 вывучаемым	 гістарычным	 падзеям,	 з’явам,	
працэсам,	дзейнасці	гістарычных	асоб;
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z� тлумачыць	 прычынна-выніковыя	 сувязі	 паміж	 працэсамі	
фарміравання	беларускай	нацыі,	канфесійнага	 (рэлігійнага)		
жыцця	і	дзяржаўнай	палітыкай;	
z� параўноўваць	 гістарычныя	 факты,	 якія	 тычацца	 фарміра-
вання	беларускай	нацыі,	канфесійнага	(рэлігійнага)	жыцця,	
і	рабіць	на	гэтай	аснове	аргументаваныя	высновы;
z� параўноўваць	пункты	гледжання	наконт	фарміравання	бела-
рускай	нацыі,	канфесійнага	(рэлігійнага)	жыцця,	нацыяналь-
най	і	канфесійнай		дзяржаўнай	палітыкі;
z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	крыніц	інфармацыі	аб	
фарміраванні	 беларускай	 нацыі,	 канфесійным	 (рэлігійным)	
жыцці;	
z� рыхтаваць	 і	 прэзентаваць	 паведамленні	 аб	 дзейнасці	 (рэлі-
гійных	 і	 грамадзянскіх	подзвігах)	духавенства	з	ацэнкай	яе	
вынікаў;	
z� в	ы	к	а	р	ы	с	т	о	ў	в	а	ц	ь	 	в	е	д	ы		і	 	ў	м	е	н	н	і:
z� для	ажыццяўлення	пошуку	і	аналізу	інфармацыі	аб	фарміра-
ванні	 беларускай	 нацыі,	 канфесійным	 (рэлігійным)	жыцці	
насельніцтва	 Беларусі,	 прадстаўленай	 у	 сродках	 масавай	
інфармацыі;
z� усвядомленых	паводзін	як	грамадзяніна	Рэспублікі	Беларусь;
z� падтрымкі	міжасобасных	зносін	у	шматканфесійным	і	полі-
культурным	грамадстве;
z� падтрымання	беражлівых	адносін	да	помнікаў	Беларусі;	
z� тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастацкай	
літаратуры,	праглядзе	гульнявых	і	дакументальных	фільмаў,	
наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.

V. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (5 гадзін)

Культура	Беларусі	 ў	ХІХ	—	пачатку	ХХ	 ст.	 Змены	ў	 сістэме	
адукацыі.	Станаўленне	беларусазнаўства	і	навуковыя	даследаван-
ні	Беларусі.	Развіццё	літаратуры	і	беларускай	літаратурнай	мовы.	
Роля	 газеты	 «Наша	 ніва»	 ў	 развіцці	 культуры	Беларусі.	 Станаў-
ленне	 беларускага	 прафесійнага	 тэатра.	 Выяўленчае	 мастацтва.	
Развіццё	 архітэктуры.

Культура	Беларусі	ў	1920—1930-я	гг.	Палітыка	беларусізацыі.	
Развіццё	 сістэмы	 адукацыі	 ў	 Савецкай	 Беларусі.	 Станаўленне	
беларускай	савецкай	навукі.	Ажыццяўленне	культурнай	рэвалю-
цыі.	Беларуская	савецкая	літаратура,	музыка,	тэатр.	Зара	джэнне	
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беларускага	 кіно.	Выяўленчае	мастацтва	Савецкай	Беларусі.	Ар-
хітэктура.	Культура	Заходняй	Беларусі.	Стан	адукацыі	ва	ўмовах	
правядзення	польскімі	ўладамі	палітыкі	паланізацыі.	Літаратура,	
жывапіс,	музычнае	мастацтва,	 архітэктура	ў	Заходняй	Беларусі.	

Развіццё	 беларускай	 савецкай	 культуры	 ў	 другой	 палове	 
1940—1980-х	гг.	Асноўныя	тэндэнцыі	развіцця	культуры	Беларусі.	
Стан	адукацыі.	Выхад	беларускай	навукі	на	новыя	рубяжы.	Удзел	
беларусаў	 у	 асваенні	 касмічнай	 прасторы.	 Літаратура.	 Музыка.	
Выяўленчае	 мастацтва.	 Тэатр	 і	 кіно.	 Архітэктура.	 Алімпійскія	
дасягненні	 беларускіх	 савецкіх	 спартсменаў.

Развіццё	адукацыі,	навукі,	літаратуры,	мастацтва	і	спорту	ва	
ўмовах	дзяржаўнага	суверэнітэту	Рэспублікі	Беларусь.	Афармлен-
не	дзяржаўнага	статусу	беларускай	і	рускай	моў.	Развіццё	нацыя-
нальнай	сістэмы	адукацыі.	Дасягненні	ў	развіцці	навукі.	Літара	-	
ту	ра.	 Музыка.	 Выяўленчае	 мастацтва.	 Тэатр	 і	 кіно.	 Дасягненні	
беларускіх	 спартсменаў.

Абагульненне па раздзеле V

ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні	павінны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:
z� вызначэнне	 паняццяў:	 беларусазнаўства, культурная рэ
валюцыя, метад сацыялістычнага рэалізму, прынцып пар
тыйнасці;
z� асноўныя	этапы	і	асаблівасці	развіцця	культуры	Беларусі;
z� асноўныя	ацэначныя	меркаванні	(пункты	гледжання)	наконт	
развіцця	 культуры	 Беларусі,	 вынікаў	 творчасці	 дзеячаў	
культуры;
z� дасягненні	ўраджэнцаў	Беларусі	і	прадстаўнікоў	беларускай	
дыяспары	ў	галіне	культуры;
z� найбольш	значныя	алімпійскія	дасягненні	беларускіх	спарт-
сменаў;	
z� помнікі	культуры	Беларусі;

у	м	 е	ц	 ь:
z� канкрэтызаваць	змест	паняццяў:	беларусазнаўства, культур
ная рэвалюцыя, метад сацыялістычнага рэалізму, прынцып 
партыйнасці;
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z� лакалізаваць	развіццё	культуры	Беларусі	з	апорай	на	храна-
лагічныя	табліцы,	гістарычную	карту	і	атлас;
z� характарызаваць	стан	развіцця	культуры	Беларусі	ў	вывуча-
емыя	гістарычныя	перыяды;
z� даваць	 ацэнку	 вывучаемым	 гістарычным	 падзеям,	 з’явам,	
працэсам,	дзейнасці	гістарычных	асоб;
z� параўноўваць,	 сістэматызаваць	 і	 абагульняць	 гістарычныя	
факты,	 якія	 тычацца	 развіцця	 культуры	Беларусі,	 і	 рабіць	
на	гэтай	аснове	аргументаваныя	высновы;
z� параўноўваць	пункты	гледжання	наконт	умоў	і	вынікаў	раз-
віцця	культуры	Беларусі;
z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	крыніц	інфармацыі	аб	
развіцці	культуры	Беларусі;	
z� рыхтаваць	 і	 прэзентаваць	паведамленні	 аб	 дзейнасці	 і	 твор-
часці	дзеячаў	культуры;	

в	ы	к	 а	 р	ы	 с	 т	 о	 ў	 в	 а	ц	 ь	 	 в	 е	 д	ы	 	 і	 	 ў	м	 е	н	н	 і:
z� для	ажыццяўлення	пошуку	і	аналізу	сацыяльна	значнай	ін-
фармацыі	 аб	 развіцці	 культуры	 Беларусі,	 прадстаўленай	 у	
сродках	масавай	інфармацыі;
z� вызначэння	 ўласных	 адносін	 да	 вынікаў	 творчасці	 дзеячаў	
культуры;
z� падтрымкі	 міжасобасных	 зносін	 у	 полікультурным	 грамад-
стве;
z� усвядомленых	паводзін	як	грамадзяніна	Рэспублікі	Беларусь;
z� падтрымання	 беражлівых	 адносін	 да	 помнікаў	 гісторыі	 і	
культуры;
z� тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастацкай	
літаратуры,	праглядзе	гульнявых	і	дакументальных	фільмаў,	
наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.

Наш край (1 гадзіна)

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)
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Г Л А В А  3

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Пры	 вывучэнні	 гісторыі	 Беларусі	 XIX	—	 пачатку	XXI	 ст.	 на	
базавым	узроўні	ў	ХІ	класе	рэкамендуюцца	наступныя	віды	вучэб-
на-пазнавальнай	 дзейнасці	 вучняў:	 праца	 з	 гістарычнай	 картай	
як	 крыніцай	 інфармацыі,	 аналіз	 гістарычных	 крыніц	 рознага	
жанру,	 самастойнае	 складанне	 абагульняючых/параўнальных	
табліц/схем,	рашэнне	пазнавальных	задач	і	праблемных	сітуацый,	
выкананне	 заданняў	 пошукавага/даследчага	 характару,	 удзел	 у	
праектнай	дзейнасці.

Па	выніках	вывучэння	гісторыі	Беларусі	XIX	—	пачатку	XXI	ст.	
на	 базавым	узроўні	 ў	ХІ	класе	 вучні	павінны:

у	м	 е	ц	 ь:
z� лакалізаваць	падзеі	гісторыі	Беларусі	XIX	—	пачатку	XXI	ст.	
у	часе	і	прасторы;	характарызаваць	змены	у	геапалітычным	
становішчы	беларускіх	зямель	у	Навейшы	час;
z� тлумачыць	значэнне	асноўных	паняццяў,	канкрэтызаваць	іх	і	
дакладна	выкарыстоўваць	пры	характарыстыцы	гістарычнай	
і	сучаснай	сацыяльнай	рэчаіснасці;
z� характарызаваць	палітычнае,	сацыяльна-эканамічнае	і	куль-
турнае	развіццё	Беларусі	ў	XIX	—	пачатку	XXI	ст.;	дзейнасць	
гістарычных	асоб	і	дзеячаў	культуры;
z� даваць	ацэнку	гістарычным	падзеям,	дзейнасці	гістарычных	
асоб;	
z� тлумачыць	прычынна-выніковыя	сувязі	паміж	гістарычнымі	
фактамі,	раскрываць	узаемаабумоўленасць	змен	у	асноўных	
сферах	грамадскага	жыцця;	
z� сістэматызаваць,	 класіфікаваць	 і	 абагульняць	 гістарычныя	
факты	і	рабіць	на	аснове	гэтага	аргументаваныя	высновы;
z� параўноўваць	гістарычныя	факты;
z� праводзіць	аналіз	зместу	гістарычных	дакументаў;
z� пераводзіць	 вучэбную	 інфармацыю	 са	 знакава-сімвальнай	 у	
вобразна-наглядную	форму	і	наадварот;
z� аналізаваць	дакументальную	гістарычную	інфармацыю,	прад-
стаўленую	ў	розных	знакавых	сістэмах	(тэкст,	карта,	графік,	
дыяграма,	табліца,	ілюстрацыя	і	г.	д.);



z� тлумачыць	розныя	пункты	гледжання	на	адны	і	тыя	ж	гістарыч	-	
ныя	факты;
z� выказваць	 і	 аргументаваць	 сваё	 стаўленне	 да	 гістарычных	
падзей	і	гістарычных	асоб;
z� праводзіць	 пошук	 гістарычнай	 інфармацыі	 ў	 крыніцах	 роз-
нага	тыпу;

у	ж	ы	в	 а	ц	 ь	 	 з	 а	 с	 в	 о	 е	 н	ы	я	 	 в	 е	 д	ы	 	 і	 	 ў	м	 е	н	н	 і:
z� для	тлумачэння	гістарычнага	кантэксту	пры	чытанні	мастац-
кай	 літаратуры,	 праглядзе	 гульнявых	 і	 дакументальных	
фільмаў,	наведванні	гістарычных	славутасцей,	музеяў	і	г.	д.;
z� вызначэння	ўласнай	пазіцыі	ў	адносінах	да	гістарычных	па-
дзей,	з’яў	і	асоб,	а	таксама	да	падзей	сучаснага	жыцця;
z� аналізу	 сучаснай	 сацыяльнай	 інфармацыі,	 прадстаўленай	 у	
сродках	масавай	інфармацыі;
z� усвядомленых	паводзін	як	грамадзяніна	Рэспублікі	Бела	русь;
z� беражлівых	адносін	да	помнікаў	гісторыі	і	культуры.




