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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па гісторыі Беларусі 
для 11 класа складзена ў адпаведнасці з дзеючай вучэбнай праграмай, зацвер-
джа най Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. На вывучэнне гісторыі 
Бела русі на павышаным узроўні адводзіцца 87 вучэбных гадзін у год.

У каляндарна-тэматычным планаванні пазначаны тэмы ўрокаў і пытанні для 
вывучэння, патрабаванні да вынікаў вывучэння вучэбнага матэрыялу на ўроку, 
прадстаўлены спосабы вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, якія павінны засвоіць 
вучні, дамашняе заданне, абавязковае для ўсіх вучняў, а таксама індывідуальныя 
заданні для тых, хто праяўляе цікавасць да вывучаемага пытання.

Вучэбныя дапаможнікі, якія могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным пра-
цэсе, названы непасрэдна перад каляндарна-тэматычным планаваннем урокаў.

Пры фармуляванні дамашняга задання варта мець на ўвазе, што асноўны 
вучэбны матэрыял павінен быць засвоены на ўроку. Дамашняе заданне можа 
быць вызначана на базе як асноўнага, так і дадатковага вучэбнага матэрыялу, 
які яго раскрывае і спрыяе лепшаму засваенню. У гэтым выпадку яно праду-
гледжвае падрыхтоўку паведамленняў, пабудову ментальных карт, кластараў, 
схем, інфаграфікі і г. д. Магчымы таксама заданні апераджальнага характару.

З 10 класа вывучэнне гісторыі арганізуецца на праблемна-тэарэтычным 
узроўні. Асаблівасцю навучання ў 11 класе з’яўляецца адносна высокая ступень 
тэарэтызацыі і метадалагізацыі ведаў, калі вучні маюць магчымасць вярнуцца 
да раней вывучаных тэм, сістэматызаваць і абагульніць веды, сфарміраваць 
цэласную карціну гістарычнага развіцця сваёй Радзімы — Рэспублікі Беларусь. 

Для рэалізацыі дыдактычных задач навучання настаўніку рэкамендуецца 
выкарыстоўваць прыёмы і метады, якія дапамагаюць раскрыць і канкрэтыза-
ваць змест вывучаемых паняццяў і тэарэтычных палажэнняў, звязаць вучэбны 
матэрыял з асабістым сацыяльным вопытам вучняў. Правядзенне дыскусій, 
удзел у праектах, даследчай дзейнасці, краязнаўчая работа будуць спрыяць 
актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і рэалізацыі кампетэнт-
наснага падыходу да навучання гісторыі.

Сістэма практычных заняткаў дазволіць пашырыць праблематыку гіста-
рычнага зместу, стварыць умовы для арганізацыі засваення неабходных спосабаў 
дзейнасці, праводзіць даследчую працу з гістарычнымі крыніцамі, фарму-
ляваць уласны пункт гледжання і аргументаваць яго. Правядзенне ўрокаў-
практыкумаў павінна быць накіравана на ўсталяванне цесных міжпрадметных 
і ўнутрыпрадметных сувязей, авалоданне абагульненымі спосабамі здабывання, 
асэнсавання і прадстаўлення гістарычнай інфармацыі. Пры гэтым у залежнасці 
ад пазнавальных магчымасцей і інтарэсаў старшакласнікаў заняткі могуць 
быць як спецыялізаванымі (па пэўнай тэме), так і інтэграванымі. Тэмы ўрокаў-
практыкумаў вызначае настаўнік, зыходзячы са складанасці вучэбнага матэ-
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рыялу, неабходнасці яго больш якаснага засваення, інтарэсаў вучняў, а таксама 
забяспечанасці кабінета гісторыі комплексам сродкаў навучання.

На сучасным этапе развіцця адукацыйнага працэсу настаўнік мае маг-
чымасць планаваць вучэбную дзейнасць такім чынам, каб вучні не толькі 
знаёміліся з вучэбным матэрыялам, але і самі выступалі ў ролі актыўных 
стваральнікаў інфармацыйнага кантэнту. Таму ў працэсе навучання гісторыі 
рэкамендуецца актыўна выкарыстоўваць інфармацыйна-камунікатыўныя 
тэхналогіі (ІКТ). Настаўніку важна разумець адукацыйныя магчымасці ІКТ 
і выразна ўсведамляць межы іх прымянення, умець арганічна спалучаць гэтыя 
тэхналогіі з традыцыйнымі методыкамі правядзення ўрокаў, а таксама ствараць 
дыдактычныя матэрыялы на іх аснове з улікам узроставых асаблівасцей вучняў 
і ўзроўню іх падрыхтаванасці. 

Трэба мець на ўвазе, што прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне 
не з’яўляецца нарматыўным дакументам. Прадстаўлены матэрыял носіць 
рэкамендацыйны характар. Настаўнік можа ўносіць змяненні ў прапанаванае 
планаванне з улікам пазнавальных здольнасцей вучняў і ўласнага вопыту вы-
кладання прадмета.
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Гісторыя Бела русі
87 г (2 г на тыдзень у першым паўгоддзі, 3 г на тыдзень у другім паўгоддзі, у т. л. 2 г — рэзервовы час) 

1. Гісторыя Беларусі, XIX — пачатак ХXI ст. : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. (рус.) 
мовай навучання (базавы ўзровень) / А. В. Касовіч [і інш.] ; пад рэд. А. П. Салаўянава, А. В. Касо віча. — Мінск : 
ВЦ БДУ, 2021.

2. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. пособие для учащихся 
11 кл. учреждений общ. сред. образования / под ред. А. А. Ковалени. — Минск : Белкартография, 2014.

3. Гісторыя Бела русі. 1945 — пачатак ХХІ ст. 11 клас. Атлас / С. В. Паноў, А. М. Лукашэвіч. — Мінск : Белкартаграфія, 
2017.

№ 
урока 
і дата 
правя-
дзен ня

Тэма і асноўныя  
пытанні ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння ўрока
Характарыстыка 
асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Раздзел І. СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ НА ЦЫЯ НАЛЬ НАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ. 
ГРАМАДСКА-ПА ЛІ ТЫЧ НАЕ ЖЫЦЦЁ Ў БЕЛА РУСІ (22 г)

1 Грамадска-па лі тыч  нае 
жыццё ў першай пало-
ве і сярэдзіне XIX ст. 
1. Асаб лі вас ці па лі тыч-
нага курсу расійскага 
ўрада ў пачатку XIX ст. 
2. Польскія і расійскія 
дваранскія рэвалюцы-
янеры ў Бела русі. 
3. Паўстанне 1830—
1831 гг. і яго вынікі. 

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч нага 
развіцця беларускіх губерняў у скла-
дзе Расійскай імперыі ў першай палове 
і сярэдзіне XIX ст.;
— шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага пытання ў дадзены перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць па прапанаваных 
прык метах гістарычныя факты, якія 
тычацца змяненняў у грамадска-па- 

Вызначэнне асаб лі-
вас цей па лі тыч нага 
курсу расійскага ўрада 
ў пачатку XIX ст.
Складанне табліцы 
«Польскія і расійскія 
дваранскія рэвалюцы-
янеры і іх аргані зацыі 
ў Бела русі». 
Складанне табліцы 
«Паўстанне 1830—
1831 гг. і яго вынікі».

§ 1-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адной 
з гістарычных 
асоб (Т. Зан, 
М. Ру кевіч і інш.);
— скласці мен-
тальную карту 
«Грамадска-па -
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Палітыка царскага 
ўрада на беларускіх зем-
лях у сярэдзіне XIX ст.

лі тыч ным жыцці, і рабіць на гэтай ас-
нове аргументаваныя вывады;
— выказваць і аргументаваць сваё 
стаўленне да гістарычных падзей 
і гістарычных асоб

Аргументаванне свай-
го стаўлення да па-
літыкі царскага ўрада 
на беларускіх землях 
у сярэдзіне XIX ст. 

лі тыч нае жыццё 
ў першай пало-
ве і сярэдзіне 
XIX ст.» 

2 Паўстанне 1863—1864 гг. 
1. Прычыны паўстання. 
2. Па лі тыч ныя плыні 
паўстанцаў, сутнаць іх 
пазіцый і тактыкі ў паў-
станні. 
3. Погляды К. Калі ноў-
скага. 
4. Характар і вынікі 
паўстання. 
5. Адлюстраванне па-
дзей паўстання ў бе-
ларускай гістарычнай 
навуцы

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны, ход, характар і вынікі паў-
стання, па лі тыч ныя плыні паўстанцаў, 
сутнаць іх пазіцый і тактыкі ў паў-
станні;
— сутнасць поглядаў і пазіцыі К. Ка-
ліноўскага;
— прыклады адлюстравання падзей 
паўстання ў беларускай гістарычнай 
навуцы.
Вучні павінны ўмець:
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест вучэбнага факталагічнага ма-
тэрыялу;
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі;
— выказваць і аргументаваць сваё 
стаў ленне да гістарычных падзей і гіс-
тарычных асоб

Вызначэнне прычын 
паўстання, па лі тыч ных 
плыняў паў станцаў, 
сутнасці іх па зіцый 
і так тыкі, ха рактару 
і вы нікаў паўстання.
Работа з гістарычным 
дакументам: газета 
«Мужыцкая праўда»: 
вызначэнне прагра-
мных поглядаў К. Ка-
лі ноўскага.
Аналіз табліцы «Па лі-
тыч ныя плыні ў паў-
станні 1863—1864 гг. 
і іх характарыстыкі». 
Абмеркаванне пры-
кладаў адлюстравання 
падзей паўстання ў бе-
ларускай гіста рыч най 
навуцы

§ 1-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— растлумачыць, 
як у поглядах 
К. Ка лі  ноўскага 
ад лю страваліся 
ідэі сацыяльнай 
справядлівасці 
і дэмакратычнай 
дзяржавы; 
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адной 
з гістарычных 
асоб (З. Сера-
коў скі, В. Уруб-
леўскі, М. Му-
раўёў і інш.)
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Працяг

1 2 3 4 5 6

3 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
60-х — 90-я гг. XIX ст. 
1. Вытокі і сутнасць на-
родніцтва. 
2. Народніцкія аргані-
зацыі ў Бела русі ў пер-
шай палове 1880-х гг. 
3. Выхадцы з Бела русі 
ў народніцкіх аргані-
зацыях Расіі. 
4. Стварэнне сацыял-
дэ макратычных аргані-
зацый у Бела русі. Рас-
паў сюджванне марк-
сізму. 
5. Польскі і яўрэйскі 
на цыя наль ныя рухі 
ў Бе ла русі і іх ідэалогія

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч нага 
развіцця беларускіх губерняў у другой 
палове 60-х — 90-я гг. XIX ст.; 
— шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага пытання ў дадзены перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж гістарычнымі фактамі;
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб грамадска-па лі тыч ных дзея-
чах з ацэнкай вынікаў іх дзейнасці

Складанне табліцы 
«Ас ноўныя этапы 
гра  мад ска-па лі тыч-
на га жыцця Бела русі 
ў дру гой палове 60-х —  
90-я гг. XIX ст.».
Характарыстыка дзей-
насці прад стаў ні коў 
на род ніцкага і сацыял-
дэмакратыч нага руху.
Работа з гістарычным 
дакументам: «Пер-
шыя рабочыя гурт-
кі ў Мінску. 80-я гг. 
ХІХ ст.»: аналіз кі рун-
каў іх дзейнасці.
Складанне табліцы 
«На родніцкія і са цы-
ял-дэмакратычныя ар-
гані зацыі на тэ ры то-
рыі Бела русі ў другой 
палове 60-х — 90-я гг. 
XIX ст.»

§ 2-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
гістарычную 
даведку аб адной 
з сацыял-дэма-
кратычных 
аргані зацый;
— падрыхтаваць 
гістарычную 
даведку аб адной 
з народніцкіх 
аргані зацый

4 Грамадска-па лі тыч нае 
ста но вішча ў пачатку 
ХХ ст. 
1. Узнікненне сацыя ліс-
тычных і на цыя наль на-

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця земствы;
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч нага 
ста но вішча беларускіх губерняў у па-
чатку ХХ ст.;

Складанне табліцы 
«Па лі тыч ныя пар-
тыі на тэрыторыі 
Бела русі ў пачатку 
ХХ ст.».

§ 2-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
гістарычную

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

дэмакратычных пар-
тый. 
2. Па лі тыч ныя сілы 
ў рэвалюцыі 1905—
1907 гг. 
3. Маніфест 17 кас т-
рыч  ніка 1905 г., абвя-
шчэн не дэмакратыч-
ных пра воў і свабод. 
4. Стварэнне і дзейнасць 
Дзяржаўнай думы. 
5. Дынаміка і формы 
рэвалюцыйнага руху 
ў Бела русі. 
6. Асаб лі вас ці правя-
дзення земскай рэфор-
мы ў Бела русі

— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм і рэвалюцыйных падзей для 
развіцця Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця зем-
ствы;
— характарызаваць рэформы і рэва-
люцыі як сродак ма дэрні зацыі гра-
мадства;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
су вязі паміж гістарычнымі фактамі;
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб грамадска-па лі тыч ных дзея-
чах з ацэнкай вынікаў іх дзейнасці

Вызначэнне сацыяль-
най базы і асноўных 
мэт трох грамадска-
па лі тыч ных лагераў 
у рэвалюцыі 1905—
1907 гг.
Пабудова графіка 
раз віцця рэвалюцый-
ных падзей у 1905 г.
Аналіз  дынамікі 
і фор м рэвалюцыйна-
га руху ў Бела русі. 
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
асаб  лі вас цей правя-
дзен ня земскай рэ-
формы ў Бела русі

даведку аб 
адной з сацыя-
ліс тычных або 
на цыя наль на-
дэмакратычных 
партый;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Курлоўскі рас-
стрэл у Мінску»

5 Беларускі на цыя наль-
ны рух у пачатку ХХ ст. 
1. Спробы вырашэння 
на цыя наль нага пытання. 
2. Утварэнне Белару-
скай сацыя ліс тычнай 
грамады, яе праграм-
ныя патрабаванні. 
3. Праекты афармлен-
ня беларускай на цыя -

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця на цыя наль нае 
пытанне;
— шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага пытання ў дадзены перыяд;
— асноўныя праграмныя патрабаванні 
Беларускай сацыя ліс тычнай грамады 
і іх характар;
— сутнасць праектаў афармлення бе-
ларускай на цыя наль най дзяржаўнасці

Х а р а к т а р ы с т ы к а 
спроб вырашэння бе-
ларускага на цыя наль-
нага пытання ў пачат-
ку ХХ ст. 
Работа з гістарычным 
дакументам: праграм-
ныя патрабаванні Бе-
ларускай сацыя ліс-
тычнай грамады.

§ 2-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленні 
«Беларускі 
нацыя наль ны 
камітэт»; 
«Цэнтральная 
рада беларускіх
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наль най дзяржаўнасці 
ў час Першай сусветнай 
вайны. 
4. Беларускі на цыя наль-
ны камітэт. 
5. Цэнтральная рада бе-
ларускіх аргані за цый. 
6. Вялікая беларуская 
рада. 
7. Беларускі на цыя-
наль ны рух у Петра-
градзе, Маскве і іншых 
гарадах Расіі

ў час Першай сусветнай вайны і асноў-
ныя кірункі дзейнасці беларускіх на-
цыя наль ных аргані зацый.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця на-
цыя наль нае пытанне; 
— характарызаваць сутнасць і асаб лі-
вас ці афармлення беларускай на цыя-
наль на-дзяржаўнай ідэі і яе значэнне;
— суадносіць працэс фар мі ра вання бе-
ларускай нацыі з адпаведнымі яму па 
змесце працэсамі сусветнай гіс торыі;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт 
фар мі ра вання беларускай нацыі

Вызначэнне сутнасці 
праектаў афармлення 
беларускай на цыя-
наль най дзяржаўнасці 
ў час Першай сусвет-
най вайны і асноўных 
кірункаў дзейнасці бе-
ларускіх на цыя наль-
ных аргані зацый

аргані зацый»; 
«Вялікая белару-
ская рада»; 
«Беларускі на-
цыя наль ны рух 
у Петраградзе, 
Маскве і іншых 
гарадах Расіі»

6 Лютаўская і Кас трыч-
ніцкая рэвалюцыі 1917 г. 
як пачатак новага этапу 
развіцця Бе ла русі. 
1. Лютаўская рэвалю-
цыя. 
2. Звяржэнне сама дзяр-
жаўя і ўста наў лен не 
двоеўладдзя. 
3. Па лі тыч ная сітуа цыя 
ў Бела русі.

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны, ход, характар Лютаўскай 
і Кас трыч ніцкай рэвалюцый 1917 г. і іх 
асаб лі вас ці на Бела русі;
— сутнасць першых рэвалюцыйных 
пераўтварэнняў баль ша вікоў;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт гіста рыч-
ных падзей і іх вынікаў.
Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз зместу разнастай-

Параўнанне па лі тыч-
най сітуацыі ў Бела-
русі падчас Лютаўскай 
і Кас трыч ніцкай рэва-
люцый.
Работа з гістарычнай 
картай «Лютаўская 
і Кас трыч ніц кая рэва-
люцыі на тэры торыі 
Бела русі».
Аналіз па лі тыч най

§ 3-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб адной з гіс-
та рычных асоб, 
якія ўдзель нічалі 
ў Лютаўскай або 
Кас трыч ніцкай
рэвалюцыях
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4. Дзейнасць баль ша-
вікоў у Бела русі і на 
Заходнім фронце. 
5. Абвастрэнне са цы-
яльна-экана міч нага 
і па лі тыч нага крызісу 
ў Расіі. 
6. Кас трыч ніцкая рэва-
люцыя. 
7. Асаб лі вас ці ўста наў-
лення савецкай улады 
ў Бела русі. 
8. Стварэнне органаў 
дзяржаўнай улады 
і кі равання. Паўночна-
Заходні абласны ка мі-
тэт РСДРП(б). 
9. Першыя рэвалюцый-
ныя пераўтварэнні

ных гістарычных дакументаў як кры-
ніц інфармацыі;
— суадносіць працэс фар мі ра вання 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяржаўнасці з адпаведнымі яму па 
змесце працэсамі сусветнай гіс торыі

сітуацыі ў Бела русі 
ў час Лютаўскай і Кас-
трыч ніцкай рэвалю-
цый 1917 г.
Вызначэнне асаб лі-
вас цей уста наў лення 
савецкай улады ў Бе-
ла русі і стварэння 
органаў дзяржаўнай 
улады і кіравання

1917 г. у Бела-
русі

7 Спробы рэалізацыі 
беларускай на цыя-
наль най дзяржаўнасці 
ў 1917—1918 гг.
1. Пазіцыя Абласнога 
выканаўчага камітэ-
та Заходняй вобласці 
і фронту па беларускім 
пытанні. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця на цыя наль ная 
форма дзяржаўнасці;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці ста-
наўлення на цыя наль ных форм бела-
рускай дзяржаўнасці;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт станаў-
лення на цыя наль ных форм белару-
скай дзяржаўнасці.

Міні-дыскусія «Ва-
рыянты вырашэння 
на цыя наль нага пы-
тання».
Работа з гістарыч най 
картай «Барацьба 
супраць ваеннай ін-
тэр вен цыі на тэры то-
рыі Бе ла русі (1918—
1921 гг.)».

§ 3-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Погляды на 
праблему аб-
вяшчэння БНР 
у беларускай
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2. І Усебеларускі з’езд 
і яго роля ў афармлен ні 
беларускай на цыя наль-
най дзяржаўнасці. 
3. Абвяшчэнне БНР 
і яе незалежнасці: по-
гляды на праблему ў бе-
ларускай гістарычнай 
навуцы

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця на-
цыя наль ная форма дзяржаўнасці;
— лакалізаваць працэс фар мі ра ван-
ня на цыя наль ных форм бе ла рус-
кай дзяржаўнасці з апорай на хра-
налагічныя табліцы, гіста рычную 
карту і атлас;
— характарызаваць сутнасць на цыя-
наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці, асаб лі вас ці і вынікі іх фар-
мі ра вання;
— суадносіць працэс фар мі ра вання 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяржаўнасці з адпаведнымі яму па 
змесце працэсамі сусветнай гіс торыі

Х а р а к т а р ы с т ы к а 
БНР як на цыя наль-
най формы белару-
скай дзяржаўнасці, 
асаб  лі вас ці і вынікі 
яе дзейнасці.
Вызначэнне і аналіз 
поглядаў на праблему 
абвяшчэння БНР у бе-
ларускай гістарычнай 
навуцы

гістарычнай на-
вуцы»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб дзейнасці ад-
наго з лідараў ці 
ўдзельнікаў БНР

8 Афармленне белару-
скай на цыя наль най 
дзяр жаўнасці на са-
вецкай аснове. 
1. Пазіцыя ЦК РКП(б) 
па стварэнні белару-
скай дзяржавы на са-
вецкай аснове. 
2. VІ Паўночна-За ход-
няя абласная канфе-
рэнцыя РКП(б) і яе 
ра шэнні. 

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці ста-
наўлення на цыя наль ных форм бела-
рускай дзяржаўнасці;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт ста наў-
лення на цыя наль ных форм белару-
скай дзяржаўнасці.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць працэс фар мі ра ван-
ня беларускай на цыя наль най дзяр-
жаўнасці на савецкай аснове з апорай

Вызначэнне этапаў 
станаўлення на цыя-
наль ных форм бела-
рускай дзяржаўнасці 
і іх суаднясенне з ад-
паведнымі ім па змес-
це працэсамі сусвет-
най гіс торыі.
Работа з гістарычным 
дакументам: Ма ні-
фест аб абвяшчэнні 
ССРБ: вызначэнне

§ 3-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб дзейнасці ад-
наго з лідараў ці 
ўдзельнікаў ства-
рэння ССРБ;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Погляды
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3. Маніфест Часова-
га ўрада Бела русі ад 
1 студзеня 1919 г. аб 
стварэнні ССРБ. 
4. Утварэнне ССР Літ-
вы і Бела русі. Другое 
абвяшчэнне ССРБ

на храналагічныя табліцы, гіста рыч-
ную карту і атлас; 
— характарызаваць сутнасць белару-
скай на цыя наль най дзяржаўнасці на 
савецкай аснове, асаб лі вас ці і вы нікі 
яе фар мі ра вання; 
— суадносіць працэс фар мі ра вання бе-
ларускай на цыя наль най дзяржаўнасці 
на савецкай аснове з адпаведнымі яму 
па змесце працэсамі сусветнай гіс-
торыі

сутнасці і характару 
ССРБ як формы бела-
рускай дзяржаўнасці.
Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь 
у 1919—1939 гг. Фар-
мі ра ван не тэры торыі».
Аналіз пунктаў гле-
джання наконт ста-
наўлення на цыя наль-
ных форм беларускай 
дзяржаўнасці

на праблему 
афармлення 
беларускай на-
цыя наль най 
дзяржаўнасці на 
савецкай аснове 
ў беларускай 
гістарычнай на-
вуцы»

9 Грамадска-па лі тыч нае
жыццё ў Савецкай Бе-
ла русі ў 1920—1930-я гг. 
1. Фарміраванне савец-
кай грамадска-па лі тыч-
най сістэмы. 
2. Удзел БССР ва ўтва-
рэнні Саюза Савецкіх 
Сацыя ліс тычных Рэс-
публік. 
3. Роля Камуністычнай 
партыі (баль ша вікоў) 
Бела русі і Саветаў ра-
бочых, сялянскіх і чыр-
вонаармейскіх дэпута-
таў у па лі тыч най сіс -

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: аўтаномія, 
нацыянал-дэмакратызм, саюзная 
дзяржава, па лі тыч ныя рэпрэсіі, са-
вецкая грамадска-па лі тыч ная сістэма, 
сацыялізм, прынцып партыйнасці;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці ста-
наўлення на цыя наль ных форм бела-
рускай дзяржаўнасці;
— шляхі і сродкі станаўлення і ма-
дэрні зацыі грамадска-па лі тыч най 
сіс тэмы БССР. 
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
аўтаномія, нацыянал-дэмакратызм, 
саюзная дзяржава, па лі тыч ныя рэ-

Вызначэнне асноў-
ных рыс і этапаў фар-
мі ра вання савецкай 
грамадска-па лі тыч най 
сістэмы.
Тлумачэнне прычын 
і ўмоў уваходжання 
БССР у склад СССР.
Параўнанне асноў-
ных рыс грамадска-
па лі тыч нага жыцця 
ў БССР у 1920-я 
і 1930-я гг.
Вызначэнне ролі Ка-
му ністычнай партыі 
(баль ша вікоў) Бела -

§ 4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці схему 
«Дзяржаўная 
сістэма кіравання 
ў СССР», 
вылучыўшы 
агульнасаюзныя 
і рэс публіканскія 
органы ўлады;
— аргументаваць 
свой пункт гле-
джання па пы-
тан ні «Значэнне 
СССР у гіс торыі
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тэме. Дзейнасць гра-
мадскіх аргані за цый. 
4. Па лі тыч ныя рэпрэсіі

прэсіі, савецкая грамадска-па лі тыч-
ная сістэма, сацыялізм, прынцып 
партыйнасці;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж працэсамі фар мі ра вання 
беларускай нацыі і станаўленнем 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяржаўнасці; 
— параўноўваць па прапанаваных 
прыкметах гістарычныя факты, якія 
тычацца змяненняў у грамадска-па-
лі тыч ным жыцці, і рабіць на гэтай 
аснове аргументаваныя вывады

русі ў па лі тыч най 
сістэме грамадства

беларускай на-
цыя наль най 
дзяржаўнасці»

10 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1940-х — першай пало-
ве 1950-х гг. 
1. Роля КП(б)Б у пас-
ляваенным аднаўленні 
рэс публікі. 
2. Дзейнасць Саветаў 
і грамадскіх аргані-
зацый. 
3. Па лі тыч ныя рэпрэсіі. 
4. Асаб лі вас ці гра мад-
ска-па лі тыч най сітуа -

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця рэпатрыяцыя;
— асноўныя рысы грамадска-па лі тыч-
нага жыцця БССР у другой палове 
1940-х — першай палове 1950-х гг.;
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч най 
сітуацыі ў заходніх рэгіёнах Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця рэ-
патрыяцыя;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж працэсамі грамадска-па-
лі тыч нага жыцця і дзяржаўнай па лі-
тыкай;

Вызначэнне асаб лі-
вас цей пасляваенна-
га ўнутрыпа лі тыч нага 
жыцця ў БССР.
Ацэнка ролі КП(б)Б 
у пасляваенным ад-
наўленні рэс публікі.
Характарыстыка дзей-
насці Саветаў і гра-
мадскіх аргані зацый.
Выяўленне асаб лі ва-
с цей грамадска-па лі-
тыч най сітуацыі ў за-

§ 5-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Пасляваеннае 
аднаўленне ў ма-
ёй мясцовасці»;
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з рэпрэсіраваных 
дзеячаў навукі
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цыі ў заходніх рэгіёнах 
Бела русі

— параўноўваць па прапанаваных 
прыкметах гістарычныя факты, якія 
тычацца змяненняў у грамадска-па-
лі тыч ным жыцці, і рабіць на гэтай 
аснове аргументаваныя вывады

ходніх рэгіёнах Бе ла-
русі

і культуры Бела-
русі

11 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1950-х — першай пало-
ве 1960-х гг. 
1. Спробы дэмакра ты-
зацыі грамадска-па лі-
тыч нага жыцця. 
2. Ажыццяўленне кур-
су ХХ з’езда КПСС. 
3. Прыняцце курсу на 
пабудову камунізму

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: па лі тыч ны ва-
люнтарызм, камунізм, рэабілітацыя;
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм для развіцця Бела русі;
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч нага 
жыцця ў другой палове 1950-х — пер-
шай палове 1960-х гг.;
— дзяржаўную сімволіку БССР.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
па лі тыч ны валюнтарызм, камунізм, 
рэабілітацыя;
— ажыццяўляць аналіз сацыяльна 
значнай інфармацыі аб эвалюцыі гра-
мадска-па лі тыч нага жыцця ў Бела-
русі;
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці гістарычных асоб

Тлумачэнне прычын 
змяненняў у грамадска-
па лі тыч ным жыцці 
ў другой палове 50-х — 
першай палове 60-х гг. 
ХХ ст.
Характарыстыка кур-
су ХХ з’езда КПСС 
і шляхоў яго ажыц-
цяў лення. 
Ацэнка правядзен-
ня частковай рэабі-
літацыі ахвяр па лі-
тыч ных рэпрэсій

§ 5-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхта-
ваць біяграму 
К. Т. Ма зурава;
— даказаць, што 
палітыка «адлігі» 
мела абмежаваны 
характар
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12 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1960-х — першай пало-
ве 1980-х гг. 
1. Асаб лі вас ці гра мад-
ска-па лі тыч нага жыцця. 
2. Паварот да кансер-
ватыўнага курсу. 
3. Канцэпцыя «разві-
тога сацыялізму». 
4. Дзейнасць Саветаў 
і грамадскіх аргані за-
цый. 
5. Змены ў грамад ска-
па лі тыч ным жыцці 
ў па чатку 1980-х гг.

1 Вучні павінны ведаць:
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм для развіцця Бела русі;
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч на-
га жыцця беларусаў у другой палове  
1960-х — першай палове 1980-х гг. 
Вучні павінны ўмець:
— ажыццяўляць аналіз сацыяльна 
значнай інфармацыі аб эвалюцыі гра-
мадска-па лі тыч нага жыцця ў Бела-
русі;
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці гістарычных асоб

Выяўленне асаб лі-
вас цей грамадска-па-
лі тыч нага жыцця бела-
русаў у другой палове 
1960-х — першай пало-
ве 1980-х гг.
Тлумачэнне павароту 
да кансерватыўнага 
курсу.
Ацэнка канстытуцый-
нага замацавання кі-
руючай ролі Каму ніс-
тычнай партыі ў краі не.
Вызначэнне ролі 
П. М. Машэрава ў раз-
віц ці эканомікі, навукі 
і культуры рэс публікі

§ 5-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхта-
ваць біяграму 
П. М. Машэрава;
— растлума-
чыць прычы-
ны з’яўлення 
канцэпцыі 
«развітога 
сацыялізму»

13 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў час ажыц-
цяўлення палі тыкі пе-
рабудовы. 
1. Рэформа па лі тыч-
най сістэмы: дэмакра-
тызацыя і галоснасць, 
альтэрнатыўны парадак 
выбараў. 
2. Фарміраванне шмат-
партыйнасці. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: перабудова, 
рэабілітацыя, сацыялізм, унітарная 
дзяржава, выбары на альтэрнатыўнай 
аснове, парламенцкая апазіцыя; 
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм для развіцця Бела русі;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт грамад-
ска-па лі тыч ных працэсаў і вынікаў 
дзейнасці гістарычных асоб.

Вызначэнне асноў-
ных рыс грамадска-
па лі тыч нага жыцця 
ў Бела русі ў час ажыц-
цяўлення палітыкі пе-
рабудовы.
Аналіз зместу вучэб-
нага дапаможніка 
і гістарычных даку-
ментаў як крыніц ін-
фармацыі.

§ 5-4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці гла-
сарый па тэме 
ўрока;
— пабудаваць 
кластар «Вынікі 
і наступствы 
палітыкі перабу-
довы»
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3. Узнікненне парла-
менцкай апазіцыі

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
перабудова, рэабілітацыя, сацыялізм, 
унітарная дзяржава, выбары на аль-
тэрнатыўнай аснове, парламенцкая 
апазіцыя; 
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі;
— ажыццяўляць аналіз сацыяльна 
знач най інфармацыі аб эвалюцыі гра-
мадска-па лі тыч нага жыцця ў Бела-
русі;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці гістарычных асоб

Х а р а к т а р ы с т ы к а 
пры чын і наступстваў 
па лі тыкі перабудовы.
Ацэнка асноўных вы-
нікаў палітыкі пера-
будовы

14 Спыненне існавання 
СССР. 
1. Рух за дзяржаўны 
суверэнітэт. 
2. Прыняцце 27 ліпеня 
1990 г. Дэкларацыі аб 
дзяр жаўным суве рэні-
тэце БССР і наданне ёй 
статусу канстытуцый-
нага закона. 
3. Рэферэндум па пы-
танні аб захаванні 
СССР. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: Белавежскія 
пагадненні, дзяржаўны суверэнітэт;
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм для развіцця Бела русі;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт гра мад-
ска-па лі тыч ных працэсаў і вынікаў 
дзейнасці гістарычных асоб.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
Белавежскія пагадненні, дзяржаў ны 
суверэнітэт; 

Вызначэнне прычын 
руху за дзяржаўны 
су верэнітэт у савецкіх 
рэс публіках.
Работа з гістарычным 
дакументам: Дэклара-
цыя аб дзяржаў ным 
су ве рэнітэце БССР ад 
27 ліпеня 1990 г.: вы-
значэнне асноўных па-
ла жэн няў дакумента.
Складанне хра на-
ла гічнай табліцы

§ 6-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці 
храналагічную 
табліцу «Спы-
ненне існавання 
СССР»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Погляды на 
праблему  
распаду СССР
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4. Прыняцце Закона 
«Аб забеспячэнні па-
лі тыч най і эканамічнай 
самастойнасці БССР». 
5. Белавежскія пагад-
ненні. 
6. Прычыны распаду 
СССР. 
7. Стварэнне СНД

— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі;
— ажыццяўляць аналіз сацыяльна 
значнай інфармацыі аб эвалюцыі 
грамадска-па лі тыч нага жыцця ў Бела-
русі;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці гістарычных асоб

«Спы ненне існавання 
СССР».
Міні-дыскусія «Пры-
чыны распаду СССР».
Ацэнка распаду СССР 
і яго наступстваў

у беларускай 
гістарычнай на-
вуцы»

15 Станаўленне дзяр жаў-
нага суверэнітэту.
1. Прыняцце рашэння 
аб змене назвы «Бела-
руская ССР». За кон 
«Аб грама дзян стве». 
2. Прыняцце Кан сты-
туцыі Рэс публікі Бела-
русь 15 сакавіка 1994 г. 
і ўвядзенне пасады 
Прэзідэнта Рэс публікі 
Беларусь. 
3. Першы Прэзідэнт 
Рэс публікі Беларусь — 
А. Р. Лукашэнка.
4. Рэс публіканскі рэфе-
рэндум 14 мая 1995 г. 
і яго вынікі

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: інстытут 
прэзідэнцкай улады, прававая дзяр-
жава, дзяржаўны суверэнітэт;
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм для развіцця Бела русі;
— працэс афармлення беларускай 
на цыя наль най і на цыя наль на-дзяр-
жаўнай ідэі і яе сутнасць;
— дзяржаўную сімволіку Рэс публікі 
Беларусь.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
інстытут прэзідэнцкай улады, пра-
вавая дзяржава, дзяржаўны суверэні-
тэт; 
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных дакументаў як крыніц інфармацыі

Складанне хра на-
ла гічнай таб лі  цы 
«Станаўленне дзяр-
жаў нага суверэнітэту 
Рэс публікі Беларусь».
Работа з гістарычным 
дакументам: прэамбу-
ла Канстытуцыі Рэс-
публікі Беларусь.
Па лі тыч ная харак-
тарыстыка першага 
Прэзідэнта Рэс пуб-
лікі Беларусь А. Р. Лу-
кашэнкі. 
Вызначэнне прычын 
і наступстваў рэс пуб-
ліканскага рэферэнду-
му 14 мая 1995 г.

§ 6-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Канстытуцыя 
Рэс публікі Бела-
русь — Асноўны 
Закон нашай 
дзяр жавы»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Дзяржаўная 
сім воліка  
Рэс пуб лікі  
Беларусь»
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аб фарміраванні на цыя наль ных форм 
беларускай дзяржаўнасці і грамадска-
па лі тыч ным жыцці

16 Грамадска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1990-х гг. 
1. Развіццё грамадска-
па лі тыч най сістэмы. 
Фарміраванне зака-
на даўчай і выканаў-
чай галін дзяржаўнай 
у лады. 
2. Рэс публіканскі рэ-
ферэндум 24 лістапа да 
1996 г. і яго вынікі. 
3. Канстытуцыя Рэс-
пуб лікі Беларусь 1994 г. 
(са змяненнямі і да паў-
неннямі), пры ня ты мі 
на рэферэн думе. 
4. Змены ў структуры 
ор ганаў дзяржаўнай 
улады. 
5. Умацаванне інсты ту-
та прэзідэнцкай улады

1 Вучні павінны ведаць:
— тэндэнцыі развіцця грамадска-па лі-
тыч най сістэмы Рэс публікі Беларусь 
у другой палове 1990-х гг.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
н аконт грамадска-па лі тыч нага раз-
віц ця Бела русі ў дадзены перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных дакументаў як крыніц ін фар ма-
цыі аб грамадска-па лі тыч ным жыцці

Характарыстыка гра-
мадска-па лі тыч най 
сістэмы ў Рэспублі-
цы Беларусь у другой 
палове 1990-х гг. 
Работа з гістарычным 
дакументам: Канс-
тытуцыя Рэс публікі 
Беларусь 1994 г. (са 
змя неннямi i да паў-
неннямі, прынятымi 
на рэс публіканскiх 
рэферэндумах 24 ліс-
та пада 1996 г. i 17 кас-
трыч ніка 2004 г.): раз-
дзелы I, II, IV.
Вызначэнне змянен-
няў у структуры ор га-
наў дзяржаўнай ула ды

§ 7-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці схе-
му «Змяненні 
ў структу-
ры органаў 
дзяржаўнай ула-
ды ў другой па-
лове 1990-х гг.»;
— скласці 
храналагічную 
табліцу 
«Грамадска-па-
лі тыч нае жыццё 
ў другой палове 
1990-х гг.» 
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17 Грамадска-па лі тыч-
нае жыццё ў пачатку 
XXI ст. 
1. Развіццё грамадска-
па лі тыч най сістэмы. 
2. Па лі тыч ныя партыі 
і грамадскія аб’яднанні. 
3. Працэс фар мі ра-
вання Рэс публікі Бела-
русь як дэмакратычнай, 
сацыяльнай, прававой 
дзяржавы. 
4. Рэс публіканскі рэфе-
рэндум 17 кастрычніка 
2004 г. і яго вынікі. 
5. Выбары Прэзідэнта 
Рэс публікі Беларусь. 
6. Роля Усебеларускіх 
народных сходаў

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: грамадзянская 
супольнасць, грамадзянства, партыі, 
прававая дзяржава;
— тэндэнцыі сучаснага грамадска-па-
лі тыч нага развіцця Рэс публікі Бела-
русь;
— асноўныя ацэначныя меркаванні на-
конт грамадска-па лі тыч нага развіцця 
Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
грамадзянская супольнасць, грама-
дзянства, партыі, прававая дзяржава;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных дакументаў як крыніц інфар мацыі 
аб грамадска-па лі тыч ным жыцці

Характарыстыка гра-
мадска-па лі тыч най 
сістэмы ў Рэспубліцы 
Беларусь у пачатку 
XXI ст. 
Вызначэнне тэндэн-
цый фар мі ра вання 
Рэс публікі Беларусь 
як дэмакратычнай, 
сацыяльнай, прававой 
дзяржавы.
Ацэнка ролі Усе бе-
ла рускіх народных 
схо даў у грамадска-
па лі тыч ным жыцці 
Рэс публікі Беларусь

§ 7-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
дзейнасці адной 
з грамадскіх 
аргані зацый 
(«Белая Русь», 
БРПА, БРСМ 
і інш.)

18 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць грамадска-па лі-
тыч нае жыццё на тэрыторыі сваёй 
мяс цо васці; дзейнасць грамадска-па лі-
тыч ных дзеячаў роднага краю ў XIX — 
пачатку XXI ст.;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці грамадска-па лі тыч ных 

Прэзентацыя края-
знаўчых да сле да ван-
няў і інды віду аль ных
заданняў па вывучэн-
ні гіс торыі свайго 
краю

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

2
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

дзеячаў роднага краю XIX — пачатку 
XXI ст.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж гістарычнымі фактамі, 
раскрываць узаемаабумоўленасць 
змяненняў у грамадска-па лі тыч най 
сферы роднага краю

19 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець выка рыс тоў-
ваць набытыя веды і ўменні для: 
— ажыццяўлення пошуку і аналізу 
сацыяльна значнай інфармацыі аб 
на цыя наль ных формах беларускай 
дзяр жаўнасці і эвалюцыі грамадска-
па лі тыч нага жыцця ў Бела русі;
— правядзення вучэбнага гістарычнага 
даследавання, у тым ліку праектнай 
дзей нас ці па пытаннях станаўлення 
на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і эвалюцыі грамадска-па лі-
тыч нага жыцця ў Бела русі;
— вызначэння ўласных адносін да 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяр жаўнасці і форм грамадска-па-
лі тыч нага жыцця, а таксама вынікаў 
дзей насці дзяржаўных асоб;
— ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных 
паводзін як грамадзян Рэс публікі Бе-
ларусь;

Работа з дакументамі 
практыкуму па пы-
таннях да іх з выка-
рыстаннем памяткі.
Работа з навуковымі 
артыкуламі: прачы-
таць фрагменты пра-
панаваных навуковых 
артыкулаў і выканаць 
заданні да іх.
Работа з мастацкім 
тэкстам: прачытаць 
урыўкі з прапанава-
ных мастацкіх тэкстаў
і выканаць заданні

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ
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— падтрымкі ўзаемапаважлівых зносін 
у грамадска-па лі тыч ным асяроддзі;
— падтрымання беражлівых адносін 
да культавых помнікаў і помнікаў, 
прысвечаных дзяржаўным дзеячам 
Бела русі

20
21

Урок-практыкум 2 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае меркаванне;
— афармляць сваё рашэнне ў выглядзе 
праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі паве дам-
ленняў, праектаў аб гістарычных пра-
цэсах (падзеях) і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі праекта

Абарона вучнёўскіх 
праектаў

Паўтарыць змест 
раздзела І

22 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: аўтаномія, 
Белавежскія пагадненні, выбары на 
альтэрнатыўнай аснове, грамадзян-
ская супольнасць, грамадзянства, 
дзяр жаўны суверэнітэт, земствы, 
інс ты тут прэзідэнцкай улады, каму-
нізм, ма дэрні зацыя, нацыянал-дэма-
кратызм, на цыя наль нае пытанне, 
на цыя наль ная форма дзяржаўнасці, 
па лі тыч ны валюнтарызм, па лі тыч-
ныя рэпрэсіі, парламенцкая апазіцыя, 
перабудова, прававая дзяржава, прын-
цып партыйнасці, рэабілітацыя, рэ-

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да 
абагульнення ведаў 
вучняў у вучэбным 
дапаможніку.
Варыянт 2. Праверач-
ная работа па змесце 
раздзела І.
Варыянт 3. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых заданняў 
і даследчых і праект-
ных работ

Выкананне  
1—2 заданняў 
да абагульнення 
ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 

2
2
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патрыяцыя, савецкая грамадска-па-
лі тыч ная сістэма, саюзная дзяржава, 
сацыялізм, унітарная дзяржава;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці ста-
наўлення на цыя наль ных форм бела-
рускай дзяржаўнасці;
— асаб лі вас ці грамадска-па лі тыч нага 
развіцця беларускіх губерняў у скла-
дзе Расійскай імперыі, кірункі бела-
рускага на цыя наль нага руху, шляхі 
і сродкі вырашэння на цыя наль нага 
пытання; 
— формы грамадска-па лі тыч най ак-
тыўнасці беларусаў ва ўмовах савец-
кага ладу;
— шляхі і сродкі станаўлення і ма-
дэрні зацыі грамадска-па лі тыч най 
сіс тэ мы БССР; 
— вынікі грамадска-па лі тыч ных рэ-
форм і рэвалюцыйных падзей для 
развіцця Бела русі; 
— тэндэнцыі сучаснага грамадска-па-
лі тыч нага развіцця Рэс публікі Бела-
русь; 
— дзяржаўную сімволіку БССР і Рэс-
публікі Беларусь; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт ста наў-
лення на цыя наль ных форм белару-
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скай дзяржаўнасці, грамадска-па лі-
тыч нага развіцця Бела русі, грамадска-
па лі тыч ных дзеячаў;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспа ры 
ў грамадска-па лі тыч ным жыцці.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
аўта номія, Белавежскія пагадненні, 
беларуская на цыя наль ная ідэя, выбары 
на альтэрнатыўнай аснове, грама-
дзянская супольнасць, грамадзянства, 
дзяр жаўны суверэнітэт, інсты тут 
прэзі дэнцкай улады, камунізм, ма-
дэрні зацыя, нацыянал-дэмакра тызм, 
на цыя наль нае пытанне, на цыя наль-
ная форма дзяржаўнасці, па лі тыч ны 
валюнтарызм, па лі тыч ныя рэпрэ сіі, 
парламенцкая апазіцыя, перабудова, 
прававая дзяржава, прынцып пар-
тый насці, рэабілітацыя, рэпатрыя-
цыя, савецкая грамадска-па лі тыч ная 
сістэма, саюзная дзяржава, сацыя лізм, 
уні тарная дзяржава і ўстанаўлі ваць 
сістэм ныя сувязі паміж імі;
— суадносіць працэс фар мі ра вання 
на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаў насці з адпаведнымі яму па змесце 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
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— характарызаваць рэформы і рэ ва-
люцыі як сродак ма дэрні зацыі гра-
мадства; 
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж працэсамі фар мі ра вання 
беларускай нацыі і станаўлення на-
цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці; 
— выяўляць узаемаабумоўленасць 
спроб вырашэння на цыя наль нага пы-
тання са станаўленнем на цыя наль ных 
форм беларускай дзяржаўнасці, змя-
нен няў у грамадска-па лі тыч ным жыцці 
з кірункамі дзяржаўнай па літыкі; 
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу на-
конт фар мі ра вання на цыя наль ных 
форм беларускай дзяржаўнасці і кірун-
каў грамадска-па лі тыч нага жыцця;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца станаўлення на цыя наль-
ных форм беларускай дзяржаўнасці, 
змяненняў у грамадска-па лі тыч ным 
жыцці, і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт
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на цыя наль ных форм беларускай 
дзяржаўнасці, змяненняў у грамадска-
па лі тыч ным жыцці;
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
кры ніц інфармацыі аб фарміраван-
ні на цыя наль ных форм беларускай 
дзяр жаўнасці і грамадска-па лі тыч ным 
жыцці; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве-
дамленні аб грамадска-па лі тыч ных 
дзея чах з ацэнкай вынікаў іх дзейнасці

Раздзел ІІ. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛА РУСІ (17 г)

23 Вырашэнне аграрнага 
пытання ў першай па-
лове XIX ст. 
1. Разлажэнне феа даль-
на-пры гон ніцкага ладу 
і крызіс паншчыннай 
гаспадаркі. 
2. Сацыяльныя су пя рэч-
насці ў вёсцы. Рэ фор ма 
дзяржаўнай вёскі. 
3. Люстрацыя дзяр жаў-
ных маёнткаў. 
4. Інвентарная рэформа 
ў памешчыцкай вёсцы

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: аграрнае пы-
танне, сельская абшчына;
— асаб лі вас ці вырашэння аграрнага 
пытання ў Бела русі ў першай палове 
XIX ст.; 
— вынікі эканамічных рэформ у аграр-
най сферы ў першай палове XIX ст. 
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць прыкметы разлажэн-
ня феадальна-прыгонніцкага ладу 
і крызісу паншчыннай гаспадаркі;
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
аграрнае пытанне, сельская абшчына;
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу

Вызначэнне прычын 
і рыс разлажэння феа-
дальна-пры гон ніц ка-
га ладу і кры зі су пан-
шчыннай гас па даркі.
Аналіз сістэ ма ты зу-
ючай табліцы «Рэфор-
мы дзяржаўнай і па-
мешчыцкай вёскі ў дру-
гой чвэрці XIX ст.».
Ацэнка вынікаў эка-
намічных рэформ у аг-
рарнай сферы ў пер-
шай палове XIX ст.

§ 8-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Інвентарная рэ-
форма ў памеш-
чыцкай вёсцы»; 
— даказаць, што 
мэты рэформы 
дзяржаўнай вёскі 
не былі цалкам 
дасягнуты
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24 Адмена прыгоннага 
права. 
1. Наспяванне неаб-
ходнасці сялянскай 
рэ формы, яе прычыны. 
2. Падрыхтоўка рэ-
формы. 
3. Маніфест і «Пала-
жэнні» 19 лютага 1861 г. 
4. Правы сялян. Устаў-
ныя граматы і выкуп-
ныя акты. 
5. Спецыфіка мясцо-
вых «Палажэнняў» для 
Віцебскай, Магі лёў скай, 
Мінскай, Гро дзен скай 
і Віленскай гу бер няў. 
6. Выкупная аперацыя. 
7. Змены ў рэа лі за цыі 
рэформы, звязаныя 
з паўстаннем 1863— 
1864 гг. 
8. Вынікі і значэнне 
аграрнай рэформы

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: «прускі» шлях 
развіцця капіталізму ў сельскай гаспа-
дарцы, «амерыканскі» шлях развіцця 
капіталізму ў сельскай гаспадарцы;
— прычыны і сутнасць аграрнай рэ-
формы 1861 г.;
— спецыфіку мясцовых «Палажэнняў» 
для Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай, 
Гродзенскай і Віленскай губерняў;
— змены ў рэалізацыі рэформы, звя-
заныя з паўстаннем 1863—1864 гг.;
— вынікі і значэнне аграрнай рэфор-
мы 1861 г.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
«прускі» шлях развіцця капіталізму 
ў сельскай гаспадарцы, «амерыканскі» 
шлях развіцця капіталізму ў сельскай 
гаспадарцы; 
— параўноўваць па прапанаваных 
прыкметах, сістэматызаваць і абагуль-
няць гістарычныя факты, якія тычацца 
«прускага» і «амерыканскага» шляхоў 
развіцця капіталізму ў сельскай гаспа-
дарцы;
— тлумачыць прычыны і сутнасць 
аграрнай рэформы 1861 г., спецыфіку

Работа з гіста рыч-
ным дакументам: Ма-
ніфест і «Па ла жэнні» 
19 лютага 1861 г.: 
вызначэнне сутнасці 
і ўмоў рэформы. 
Параўнанне «пруска-
га» і «амерыканска-
га» шляхоў развіцця 
капіталізму ў сель-
скай гаспадарцы

§ 8-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Асаб лі вас ці 
аграрнай рэ-
формы 1861 г. 
у беларускіх гу-
бернях»;
— даказаць, што 
мэты рэформ 
XIX — пачатку 
ХХ ст. у аграр-
най сферы 
не былі цалкам 
дасягнуты
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мяс цовых «Палажэнняў» для Ві-
цебскай, Магілёўскай, Мінскай, Гро-
дзенскай і Віленскай губерняў;
— вызначаць сутнасць выкупной апе -
рацыі, характар змен у рэа лізацыі рэ-
формы, звязаных з паў станнем 1863—
1864 гг.;
— даваць уласную ацэнку вынікам 
і значэнню аграрнай рэформы

25 Развіццё сельскай гас-
па даркі ў 60-я гг. ХІХ — 
пачатку ХХ ст.
1. Характарыстыка зем-
леўладання ў Бе ла русі. 
2. Асаблівасці развіц ця 
ка піталізму ў сельскай 
гаспадарцы Бела русі. 
Феадальна-пры гон ніц-
кія перажыткі.
3. Змешаная сістэма 
гаспадарання. 
4. Станаўленне прад-
пры мальніцкай гас па-
дар кі капіта ліс тычна га 
тыпу ў Беларусі. 
5. Уплыў сусветнага 
аграрнага крызісу на 
спе цыя лізацыю сель-

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя этапы і асаблівасці выра-
шэння аграрнага пытання ў Беларусі;
— вынікі эканамічных рэформ для 
развіцця Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць, сістэматызаваць, 
абагульняць гістарычныя факты аб 
сацыяльна-эканамічным развіцці Бе-
ла русі і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя высновы;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж мадэрнізацыяй і сацы-
яльнымі працэсамі ў Беларусі

Характарыстыка форм 
землеўладання ў Бе ла-
русі пасля адмены пры-
гоннага права. 
Вызначэнне: асаб лі-
васцей развіцця ка-
пі та лізму ў сельскай 
гаспадарцы Беларусі; 
ка пі талістычных ры с 
і феадальна-пры гон-
ніцкіх перажыт каў 
у яе развіцці; сутнас ці 
змешанай сістэмы га-
спадарання; ролі прад-
пры мальніцкіх гаспа-
дарак капіта ліс тыч-
нага тыпу ў развіцці 
сельскай гаспадаркі 
Бе ла русі.

§ 8-3
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скай гас падаркі Бела-
русі. 
6. Прычыны і мэты 
аграрнай рэформы 
П. А. Ста лыпіна, яе 
асаб лі васці ў Беларусі.
7. Фарміраванне аграр-
най буржуазіі

Тлумачэнне пры чын-
на-выні ковых сувя-
зей паміж сусветным 
аграрным крызі сам 
і спе цыя лізацыяй 
сель скай гаспадаркі 
Бе ла русі.
Аналіз прычын, мэт, 
сутнасці і вынікаў 
аграрнай рэформы 
П. А. Ста лы піна, яе 
асаб лі вас цей у Бела-
русі

26 Развіццё прамы сло-
васці, гандлю, фінан саў 
і транспарту ў 60-я гг.  
XIX — пачатку XX ст. 
1. Будаўніцтва чыгу-
нак, іх уплыў на раз-
віц цё гаспадаркі. 
2. Працэс урбанізацыі 
і яго асаб лі вас ці ў Бела-
русі. 
3. Рост гарадоў як фаб-
рычна-заводскіх і ганд-
лёвых цэнтраў. 
4. Асаб лі вас ці прамы-
словай рэвалюцыі ў Бе-
ла русі. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: iндус трыя лі-
зацыя, ма дэрні зацыя, урбанізацыя; 
— шляхі і сродкі ма дэрні зацыі ў пра-
цэсе пераходу ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства ў Бела русі;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
наконт ма дэрні зацыі пры пераходзе ад 
аграрна-рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: ін-
дус трыя лі зацыя, ма дэрні зацыя, урба-
нізацыя; 
— характарызаваць сутнасць ма дэрні-
зацыі пры пераходзе ад аграрна-ра-

Вызначэнне асаб лі-
вас цей прамысловай 
рэвалюцыі ў Бела русі, 
шляхоў і сродкаў ма-
дэрні зацыі ў працэсе 
пераходу ад аграрна-
рамеснага да індус-
трыяльнага грамад-
ства.
Складанне схемы 
«Вы нікі прамысловага 
развіцця Бела русі да 
пачатку ХХ ст.». 
Работа з картасхемай 
«Схема чыгуначных 
шляхоў на тэрыторыі 

§ 9.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з прамысловых 
прадпрыемстваў 
другой паловы 
ХІХ — пачатку 
ХХ ст.;
— скласці 
інфаграфіку 
(ментальную 
карту) «Ма-
дэрні зацыя 
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5. Галіновая структура 
прамысловасці. 
6. Стварэнне мана па-
лістычных аб’яднанняў. 
7. Фарміраванне на-
цыя наль нага рынку. 
8. Павышэнне ролі бан-
каў. 
9. Стан гандлю. 
10. Фарміраванне кла-
саў буржуазнага гра-
мадства

меснага да індустрыяльнага грамад-
ства;
— параўноўваць пункты гледжання 
наконт сродкаў ма дэрні зацыі пры 
пераходзе ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства

Бела русі ў канцы 
ХІХ — пачатку ХХ ст.»: 
вызначэнне кі рун каў 
чыгуначных пераво-
зак.
Складанне кластара 
«Фактары, якія спры-
ялі і стрымлівалі ўрба-
нізацыю ў Бела русі».
Аналіз статыстычных 
даных «Гандаль Бела-
русі на рубяжы ХІХ—
ХХ стст.»

прамысловасці 
Бела русі ў пас-
лярэформенны 
перыяд»

27 Ад палітыкі «ваеннага 
камунізму» да новай 
эканамічнай палітыкі. 
1. Палітыка «ваеннага 
камунізму», яе сут-
насць. 
2. Эканамічнае і па лі-
тыч нае ста но вішча. 
3. Крызіс палітыкі 
«вае ннага камунізму» 
і пераход да новай 
эканамічнай палітыкі. 
4. Сутнасць і змест но-
вай эканамічнай палі-
тыкі, яе супярэчнасці.  

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: нацыя на лі-
зацыя, новая эканамічная палітыка, 
палітыка «ваеннага камунізму»;
— сутнасць і змест палітыкі «ваенна-
га камунізму» і новай эканамічнай 
палітыкі, іх супярэчнасці;
— вынікі аднаўлення народнай гаспа-
даркі Савецкай Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
на цыяналізацыя, новая эканамічная 
па лі тыка, палітыка «ваеннага каму-
нізму»;
— параўноўваць сутнасць і змест 

Параўнанне сутнасці 
і рыс палітыкі «ва-
еннага камунізму» 
і НЭПа.
Работа з гістарычнай 
картай: лакалізацыя 
новабудоўляў у БССР 
у гады новай эка на-
мічнай палітыкі.
Характарыстыка вы-
нікаў аднаўлення на-
роднай гаспадаркі Са-
вецкай Бела русі

§ 10-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Правядзенне 
палітыкі НЭПа 
ў маім краі»;
— зрабіць і аб-
грунтаваць вы-
снову аб сутнасці 
і супярэчнасцях 
НЭПа
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5. Вынікі аднаўлення 
народнай гаспадаркі 
Савецкай Бела русі

палітыкі «ваеннага камунізму» і но- 
вай эканамічнай палітыкі, выяўляць 
іх супярэчнасці;
— даваць уласную ацэнку вынікам 
аднаўлення народнай гаспадаркі Са-
вецкай Бела русі

28 Індус трыя лі зацыя. 
1. Курс на сацыя ліс тыч-
ную iндус трыя лі зацыю. 
2. Прычыны і кірункі 
правядзення iндус т-
рыя лі зацыі. 
3. Будаўніцтва і ма дэр-
ні зацыя прамысловых 
прадпрыемстваў. 
4. Асаб лі вас ці iндус-
трыя лі зацыі ў БССР. 
5. Вынікі ажыц цяў лен-
ня iндус трыя лі зацыі

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця iндус трыя лі-
зацыя;
— прычыны і кірункі правядзення 
iндус трыя лі зацыі;
— асаб лі вас ці iндус трыя лі зацыі 
ў БССР і вынікі яе ажыццяўлення.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця ін-
дус трыя лі зацыя;
— лакалізаваць працэс пераходу ад 
аграрна-рамеснага да індустрыяль- 
нага грамадства з апорай на хранала-
гічныя табліцы, гістарычную карту  
і атлас;
— раскрываць узаемаабумоўленасць 
сродкаў ма дэрні зацыі пры перахо-
дзе ад аграрна-рамеснага да ін дус-
трыяльнага грамадства ў Бела русі 
з кірункамі дзяржаўнай палітыкі

Характарыстыка пры-
чын і кірункаў правя-
дзення iндус трыя лі-
зацыі ў БССР.
Вызначэнне асаб лі-
вас цей правядзення 
iндус трыя лі зацыі ў Бе-
ла русі.
Работа з гістарычнай 
картай: лакалізацыя 
новабудоўляў у БССР 
у гады даваенных пя-
цігодак.
Ацэнка вынікаў ажыц-
цяўлення iндус трыя лі-
зацыі ў БССР

§ 10-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Індус трыя лі-
зацыя ў маім 
краі»;
— скласці 
інфаграфіку/ 
кластар «Асаб-
лі вас ці і вынікі 
iндус трыя лі-
зацыі ў БССР»
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29 Калектывізацыя сель-
скай гаспадаркі. 
1. Прычыны правя дзен-
ня калектывізацыі.
2. Калгас як форма ар-
гані зацыі сельскагаспа-
дарчай вытворчасці. 
3. Пераход да суцэль-
най калектывізацыі 
сель скай гаспадаркі 
і фар  сіраванне яе тэм-
паў. 
4. Палітыка ліквідацыі 
кулацтва як класа на 
базе суцэльнай калек-
тывізацыі. 
5. Перагібы і памылкі 
ў калгасным руху. 
6. Вынікі калек ты ві за-
цыі сялянскіх гас па-
дарак

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: калек ты-
візацыя сельскай гаспадаркі, раску-
лачванне;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці выра-
шэння аграрнага пытання ў Бела русі;
— вынікі калектывізацыі сялянскіх 
гаспадарак у БССР.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
калектывізацыя сельскай гаспадаркі, 
раскулачванне;
— характарызаваць калгас як фор-
му аргані зацыі сельскагаспадарчай 
вытворчасці;
— даваць ацэнку перагібам і памыл-
кам у калгасным руху, вынікам ка-
лектывізацыі сялянскіх гаспадарак

Характарыстыка кал-
гаса як формы аргані-
зацыі сельскагаспа-
дарчай вытворчасці. 
Вызначэнне асаб лі-
вас цей правядзення 
калектывізацыі ў Бе-
ла русі.
Вызначэнне прычын 
пераходу да суцэльнай 
калектывізацыі сель-
скай гаспадаркі і фар-
сіравання яе тэм паў.
Ацэнка перагібаў і па-
мылак у калгасным 
руху, вынікаў ка лек-
тывізацыі ся лян скіх 
гаспадарак

§ 10-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Калектывізацыя 
ў маім краі»;
— зрабіць і аб-
грунтаваць 
выснову аб 
сацыяльна-
эканамічных 
пераўтварэннях 
у БССР

30 Сацыяльна-эканаміч-
нае ста но вішча ў За-
х о д н я й  Б е л а  р ус і 
ў 1921—1939 гг. 
1. Асаб лі вас ці са цы яль-
на-экана міч нага ста но-
вішча ў Заходняй Бе ла-
русі.

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця асадніцтва;
— асаб лі вас ці са цы яльна-экана міч-
на га ста но вішча ў Заходняй Бела-
русі;
— сутнасць аграрных рэформ і праб-
лем прамысловага развіцця ў Заход-
няй Бела русі.

Вызначэнне асаб лі-
вас цей са цы яль на- 
экана міч нага ста но ві-
шча ў Заходняй Бела-
русі.
Аналіз табліцы «Эка-
намічная палітыка 
поль скіх улад на тэ -

§ 10-4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці па раў-
нальную табліцу 
«Сацыяльна-
эканамічнае ста-
но вішча БССР
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2. Аграрныя рэформы. 
3. Праблемы прамыс-
ловага развіцця. 
4. Уплыў сусветнага 
эка на мічнага крызісу. 
Пра цоўная эміграцыя

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця 
асадніцтва;
— характарызаваць асаб лі вас ці са цы-
яльна-экана міч нага ста но вішча ў За-
ходняй Бела русі;
— тлумачыць сутнасць аграрных рэ-
форм і праблем прамысловага раз-
віцця ў Заходняй Бела русі;
— выяўляць уплыў сусветнага крызісу 
на эканамічнае ста но вішча Заходняй 
Бела русі

рыторыі Заходняй Бе-
ла русі».
Характарыстыка сут-
насці аграрных рэ-
форм і праблем пра-
мысловага развіцця 
ў Заходняй Бела русі.
Раскрыццё пры чын-
на-сістэмных су вя зей 
паміж сусвет ным эка-
на мічным кры зі сам 
і эка на міч ным ста но-
ві шчам Заходняй Бе-
ла русі

і Заходняй Бела-
русі ў 1920—
1930-я гг.»;
— зрабіць і аб-
грунтаваць 
выснову аб 
са цы яльна-
эка намічным 
становішчы ў За-
ходняй Бела русі

31 Аднаўленне народнай 
гаспадаркі ў першае 
пасляваеннае дзе ся-
ці годдзе. 
1. Страты і разбурэнні, 
нанесеныя эканоміцы 
і сацыяльнай сферы Бе-
ла русі ў гады Вя лі кай 
Айчыннай вайны. 
2. Аднаўленчыя работы 
ў галіне прамысловасці. 
3. Асаб лі вас ці і цяж-
касці ў аднаўленні 

1 Вучні павінны ведаць:
— аб’ём страт і разбурэнняў, нанесеных 
эканоміцы і сацыяльнай сферы Бела-
русі ў гады Вялікай Айчыннай вайны;
— асаб лі вас ці і цяжкасці ў аднаўленні 
і развіцці прамысловасці і сельскай 
гаспадаркі;
— вынікі аднаўлення народнай гас-
падаркі БССР у першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе.
Вучні павінны ўмець:
— ацэньваць страты і разбурэнні, нане-
сеныя эканоміцы і сацыяльнай сферы

Вызначэнне аб’ёму 
страт і разбурэнняў, 
нанесеных эканоміцы 
і сацыяльнай сферы 
Бе ла русі ў гады Вя лі-
кай Айчыннай вайны.
Аналіз статыстычных 
даных: «Тэмпы росту 
валавой прадукцыі 
прамысловасці БССР 
у 1945—1950 гг. (у % 
да 1940 г.)».
Работа з гістарычнай

§ 11-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Аднаўленне на-
роднай гас па даркі 
ў маім краі»;
— падрыхта-
ваць вусна 
гістарычнае
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і раз  віцці сельскай гас-
падаркі. 
4. Калектывізацыя ў за-
ходніх абласцях Бе ла-
русі. 
5. Матэрыяльнае ста-
но вішча народа ў пас-
ляваенныя гады

Бела русі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны;
— вызначаць асаб лі вас ці і цяжкасці 
ў аднаўленні і развіцці прамысловасці 
і сельскай гаспадаркі;
— тлумачыць прычыны калек тыві за-
цыі ў заходніх абласцях Бела русі; 
— характарызаваць матэрыяльнае ста-
но вішча народа ў пасляваенныя гады

картай «Аднаўленне 
народнай гаспадар кі 
ў першае пасляваен-
нае дзесяцігоддзе»: 
лакалізацыя прад-
пры емстваў, ад ноў ле-
ных у БССР у першае 
пасляваеннае дзе ся ці-
годдзе.
Вызначэнне асаб лі-
вас цей і цяжкасцей 
у ад наўленні і развіц ці 
пра мысловасці і сель-
скай гаспадаркі.
Характарыстыка ма-
тэрыяльнага ста но ві-
шча народа ў паслява-
енныя гады

даследаванне 
на тэму «Матэ-
рыяльнае ста-
но вішча народа 
ў пасляваенныя 
гады»

32 Сацыяльна-экана міч-
нае развіццё ва ўмо вах 
навукова-тэхнічнай 
рэ валюцыі. 
1. НТР у Бела русі. 
2. Развіццё радыётэх-
ніч най, радыё элект-
р о н  н а й ,  х і м і ч н а й 
і наф та перапра цоў чай 
пра мыс ло васці, ма шы-
на  бу да вання і мета ла-
апра цоўкі. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў:  ваенна-пра-
мысловы комплекс, экстэнсіўны шлях 
развіцця эканомікі, інтэнсіўны шлях 
развіцця эканомікі;
— асноўныя рысы і кірункі развіцця 
прамысловасці і аграпрамысловага 
комплексу БССР;
— праявы стагнацыі ў эканоміцы;
— вынікі са цы яльна-экана міч нага 
развіцця БССР ва ўмовах навукова-
тэхнічнай рэвалюцыі і эканамічных 
рэформ.

Вызначэнне сутнасці, 
кірункаў развіцця 
і аса б лі вас цей НТР 
у прамысловасці Бе-
ла русі.
Аналіз статыстычных 
даных: «Прырост ва-
лавой прадукцыі 
сельскай гаспадаркі», 
« С я р э д н е г а д а в ы я 
тэмпы эканамічнага 
росту ў СССР і БССР 
у 1970—1985 гг.».

§ 11-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Этапы НТР 
і асаб лі вас ці яе 
развіцця ў Бела-
русі»;
— скласці табліцу 
«Эканамічныя 
рэформы і іх 
вынікі»
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3. Матэрыяльна-тэх-
ніч нае забеспячэнне 
аграрнага сектара эка-
но мікі. 
4. Матэрыяльны дабра-
быт насельніцтва. 
5. Эканамічныя рэфор-
мы і іх вынікі. 
6. Аграпрамысловы 
комплекс. 
7. Праявы стагнацыі 
ў эка номіцы

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
ваенна-прамысловы комплекс, экс-
тэнсіўны шлях развіцця эканомікі, 
інтэн сіўны шлях развіцця эканомікі;
— лакалізаваць працэс пераходу да 
індустрыяльнага грамадства з апорай 
на гістарычную карту і атлас;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца экстэнсіўнага і інтэнсіўнага 
шляхоў развіцця эканомікі, і рабіць на 
гэтай аснове аргументаваныя вывады;
— праводзіць аналіз зместу крыніц 
інфармацыі аб ма дэрні зацыі пры пера-
ходзе да індустрыяльнага грамадства

Работа з гістарычнай 
картай: лакалізацыя 
прад прыемстваў, па-
будаваных у БССР 
у другой палове  
1950-х — пер шай па-
лове 1980-х гг. 
Параўнанне, сіс тэ-
ма  ты зацыя і аба гуль-
нен не гіс тарычных 
фак таў, якія тычацца 
эк стэнсіўнага і ін тэн -
сіў нага шляхоў раз -
віц ця эканомікі, і фар-
мулёўка на гэтай ас-
но ве аргументава ных 
вы вадаў.
Вызначэнне асаб лі-
вас цей развіцця сель-
скай гаспадаркі і ста-
ну аграпрамысловага 
комплексу.
Тлумачэнне прычын 
праяў стагнацыі ў эка-
номіцы

33 Змены ў сацыяльна-
эканамічным развіцці 
ў другой палове 1980-х гг. 
1. Курс на паскарэнне 
са цы яльна-экана міч-
нага развіцця. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця экалогія;
— прычыны пагаршэння са цы яльна-
экана міч нага ста но вішча;
— вынікі эканамічных рэформ для 
развіцця Бела русі.

Характарыстыка кур-
су на паскарэнне са-
цы яльна-экана міч нага 
развіцця.
Тлумачэнне змя нен-
няў у са цыяльна-эка -

§ 11-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока
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2. Перавод прад пры-
емстваў на гаспа дар чы 
разлік і сама фі нан са-
ванне. 
3. Развіццё каапе ра-
тыў нага руху. 
4. Прычыны пагаршэн-
ня са цы яльна-экана-
міч нага ста но вішча. 
5. Пераадоленне на-
ступ стваў аварыі на 
Чар но быль скай АЭС

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця 
экалогія;
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу;
— характарызаваць і тлумачыць змя-
ненні ў сацыяльна-эканаміч ным раз-
віцці БССР у другой палове 1980-х гг.

на міч ным развіцці 
БССР у другой палове 
1980-х гг.
Вызначэнне прычын 
пагаршэння са цы яль-
на-экана міч нага ста-
но вішча.
Ацэнка ўплыву на-
ступстваў аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС 
на эканамічнае раз-
віццё Бела русі

«Наш край» на 
тэму «Развіццё 
прамысловасці/  
сельскай гаспа-
дар кі ў маім краі»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Уплыў аварыі 
на ЧАЭС на 
развіццё майго 
рэгіёна»

34 Сацыяльна-эка  на-
міч нае ста но вішча  
ў 1990-я гг. 
1. Эканамічнае ста но-
вішча Рэс публікі Бела-
русь у першай палове 
1990-х гг. 
2. Пошук шляхоў вы-
хаду з крызісу. 
3. Увядзенне сістэмы 
грашовых адзінак Рэс-
публікі Беларусь. 
4. Станаўленне прад-
прымальніцкіх струк-
тур

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя рысы эканамічнага ста но-
вішча Рэс публікі Беларусь у першай 
палове 1990-х гг.; 
— вынікі эканамічных рэформ для 
развіцця Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць асноўныя рысы экана-
мічнага ста но вішча Рэс публікі Бела-
русь у першай палове 1990-х гг.;
— характарызаваць і даваць ацэнку 
вынікам эканамічных рэформ 1990-х гг.  
для развіцця Бела русі

Вызначэнне асноў-
ных рыс эканаміч нага 
ста но вішча Рэс пуб лікі 
Беларусь у першай па-
лове 1990-х гг.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
шля хоў выхаду з эка-
на мічнага кры зісу 
1990-х гг.
Ацэнка вынікаў эка-
намічных рэформ 
1990-х гг. для развіцця 
Бела русі

§ 12-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
вусна гіста рыч-
нае даследа-
ванне на тэму 
«Эканамічнае 
ста но вішча Рэс-
публікі Беларусь 
у першай палове 
1990-х гг.»;
— скласці схему 
«Шляхі выхаду 
з эканамічнага 
крызісу 1990-х гг.»
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35 Асаб лі вас ці беларус-
кай мадэлі са цы яльна-
экана міч нага развіцця 
і яе рэалізацыя. 
1. Распрацоўка бела-
рус кай мадэлі са цы-
яльна-экана міч нага 
раз віцця і яе сутнасныя 
ха рактарыстыкі. 
2. Мэты і сродкі рэа-
лізацыі сацыяльна ары-
ентаванай эканомікі. 
3. Эканамічная ін тэ-
грацыя з Расіяй і краі-
намі СНД. 
4. Сусветны фінанса-
ва-эканамічны крызіс 
і шля хі пераадолення 
яго наступстваў у Рэс-
пуб ліцы Беларусь. 
5. Галоўныя вынікі са-
цы яльна-экана міч нага 
развіцця. 
6. Прыярытэты дзяр-
жавы ў сацыяльна-
эканамічнай сферы. 
7. Дзяржаўная мала-
дзёжная палітыка

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў:  інфляцыя, 
інтэграцыя, інфармацыйнае грамад-
ства, лічбавая эканоміка, мытны саюз, 
прыватызацыя, сацыяльна арыента-
ваная эканоміка, устойлівае развіццё, 
чалавечы капітал, эканоміка ведаў, 
электронны ўрад;
— вынікі эканамічных рэформ для 
развіцця Бела русі; 
— сутнасць беларускай мадэлі са цы-
яльна-экана міч нага развіцця;
— тэндэнцыі станаўлення ін фар ма цый-
нага грамадства ў Рэспубліцы Беларусь. 
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў:  
інфляцыя, інтэграцыя, інфармацыйнае 
грамадства, лічбавая эканоміка, мыт-
ны саюз, прыватызацыя, сацыяльна 
арыентаваная эканоміка, устойлівае 
развіццё, чалавечы капітал, эканоміка 
ведаў, электронны ўрад;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж станаўленнем ін фар ма -
цый нага грамадства і сацыяльнымі 
працэсамі ў Бела русі;
— характарызаваць сутнасць белару-
скай мадэлі са цы яльна-экана міч нага 
развіцця

Характарыстыка бе-
ларускай мадэлі са-
цы яльна-экана міч нага 
развіцця.
Вызначэнне асноўных 
тэндэнцый і эта паў са-
цы яльна-экана міч нага 
развіцця Бе ла русі.
Работа з гістарычным 
дакументам: «Ас ноў-
ныя кірункі дзяр жаў-
най маладзёжнай па-
лі тыкі ў Рэспубліцы 
Бе ларусь». 
Складанне схемы 
«Эканамічная інтэ-
гра цыя Рэс публікі 
Беларусь з Расіяй 
і кра і на мі СНД».
Ацэнка галоўных вы-
нікаў са цы яльна-эка-
на міч нага развіцця 
Бе ла русі

§ 12-2. 
Індывідуальнае 
(на выбар):
— вылучыць 
рысы рынка-
вай і планавай 
эканомікі ў бела-
рускай мадэлі са-
цы яльна-экана-
міч нага развіцця;
— прывесці кан-
крэтныя прыкла-
ды рэалізацыі 
дзяржаўнай 
маладзёжнай 
палітыкі 
ў Рэспубліцы 
Беларусь

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



3
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

36 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сацыяльна-эка-
намічнае развіццё ў XIX — пачатку 
XXI ст. на тэрыторыі сваёй мясцовасці;
— даваць ацэнку сацыяльна-эка на-
мічным з’явам, гістарычным падзеям 
на тэрыторыі роднага краю ў XIX — 
пачатку XXI ст.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж гістарычнымі фактамі, 
раскрываць узаемаабумоўленасць 
змя ненняў у сацыяльна-эканамічнай 
сферы роднага краю

Прэзентацыя края-
знаўчых дасле даван-
няў і інды віду альных 
заданняў па вывучэнні 
гіс торыі свайго краю

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

37 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець выкарыс тоў-
ваць набытыя веды і ўменні для: 
— ажыццяўлення пошуку і аналізу 
сацыяльна значнай інфармацыі аб 
на цыя наль ных формах беларускай 
дзяр жаўнасці і эвалюцыі грамадска-
па лі тыч нага жыцця ў Бела русі;
— правядзення вучэбнага гістарычнага 
даследавання, у тым ліку праектнай 
дзей насці па пытаннях станаўлення 
на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і эвалюцыі грамадска-па лі-
тыч нага жыцця ў Бела русі;
— вызначэння ўласных адносін да на-
цыя наль ных форм беларускай дзяр-

Работа з дакументамі 
практыкуму па пы-
таннях да іх з выка-
рыстаннем памяткі.
Работа з навуковымі 
артыкуламі: прачы-
таць фрагменты пра-
панаваных навуковых 
артыкулаў і выканаць 
заданні да іх.
Работа з мастацкім 
тэкстам: прачытаць 
урыўкі з прапанава-
ных мастацкіх тэкстаў
і выканаць заданні

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

3
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жаўнасці і форм грамадска-па лі тыч-
нага жыцця, а таксама вынікаў дзей-
насці дзяржаўных асоб;
— ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных 
паводзін як грамадзян Рэс публікі Бе-
ларусь;
— падтрымкі ўзаемапаважлівых зно-
сін у грамадска-па лі тыч ным асярод-
дзі;
— падтрымання беражлівых адносін 
да помнікаў дзяржаўным дзеячам Бе-
ла русі

38 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае меркаванне;
— афармляць сваё рашэнне ў выглядзе 
праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі паведам-
ленняў, праектаў аб гістарычных пра-
цэсах (падзеях) і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі праекта

Абарона вучнёўскіх 
праектаў

Паўтарыць змест 
раздзела ІІ

39 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: аграрнае пы-
танне, асадніцтва, аўтаномія, ва ен-
на-прамысловы комплекс, iндус трыя-
лі зацыя, інфляцыя, інтэграцыя, інфар-
мацыйнае грамадства, лічбавая эка-
но міка, калектывізацыя сельскай гас-
па даркі, ма дэрні зацыя, мытны саюз, 

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да 
абагульнення ведаў 
вучняў у вучэбным 
дапаможніку.
Варыянт 2. Праверач-
ная работа па змесце 
раздзела ІІ.

Выкананне  
1—2 заданняў 
да абагульнення 
ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка,
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нацыя налізацыя, новая экана міч ная 
палі тыка, палітыка «ваеннага ка-
му нізму», прыватызацыя, «прускі» 
шлях развіцця капіталізму, «аме ры-
канскі» шлях развіцця капі таліз му 
ў сельскай гаспадарцы, раскулачван-
не, сацыяльна арыентаваная эканомі-
ка, сельская абшчына, урбанізацыя, 
устойлівае развіццё, чалавечы капітал, 
экстэнсіўны шлях развіцця эканомікі, 
інтэнсіўны шлях развіцця эканомікі, 
эканоміка ведаў, экалогія, электронны 
ўрад;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці выра-
шэння аграрнага пытання ў Бела русі;
— шляхі і сродкі ма дэрні зацыі ў пра-
цэсе пераходу ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства ў Бела-
русі;
— вынікі эканамічных рэформ для 
развіцця Бела русі; 
— сутнасць беларускай мадэлі са цы-
яльна-экана міч нага развіцця;
— тэндэнцыі станаўлення ін фар ма-
цый нага грамадства ў Рэспубліцы 
Беларусь; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт ма дэрні -

Варыянт 3. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых заданняў 
і даследчых і праект-
ных работ

з улікам 
пажаданняў 
вучняў)

4
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зацыі пры пераходзе ад аграрна-рамес-
нага да індустрыяльнага грамадства 
і станаўленні ін фар ма цый нага грамад-
ства, а таксама па выніках дзейнасці 
гістарычных асоб;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў эканамічным развіцці (гаспадарчым 
жыцці).
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў:  
аграрнае пытанне, асадніцтва, аўта-
номія, ваенна-прамысловы комплекс, 
iн дус трыя лі зацыя, інфляцыя, інтэ-
гра цыя, інфармацыйнае грамадства, 
ліч ба вая эканоміка, калектывіза цыя 
сельскай гаспадаркі, ма дэрні зацыя, 
мытны саюз, нацыяналізацыя, новая 
эка на міч ная па лі тыка, палітыка «ва-
еннага ка му ніз му», прыватызацыя, 
«прускі» шлях развіц ця ка піталізму, 
«амерыканс кі» шлях развіц ця ка-
піталізму ў сельскай гас падар цы, 
рас кулачванне, сацыяльна арыен та-
ваная эканоміка, сельская абшчы-
на, урбанізацыя, устойлівае развіц-
цё, чалавечы капітал, экстэнсіўны 
шлях развіцця эканомікі, інтэнсіўны 
шлях развіцця эканомікі, эканоміка

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



4
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

ведаў, экалогія, электронны ўрад 
і ўста наўліваць сістэмныя сувязі па-
між імі;
— лакалізаваць працэс пераходу ад 
аграрна-рамеснага да індустрыяль нага 
грамадства з апорай на храналагіч-
ныя і сінхраністычныя табліцы, гіста-
рычную карту і атлас;
— характарызаваць сутнасць ма дэрні-
зацыі пры пераходзе ад аграрна-рамес-
нага да індустрыяльнага грамадства 
і станаўленні ін фар ма цый нага гра-
мадства;
— суадносіць працэс ма дэрні зацыі пры 
пераходзе ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства ў Бела-
русі з адпаведным яму па змесце пра-
цэсам сусветнай гіс торыі;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж ма дэрні зацыяй пры 
пе раходзе ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства, ста наў-
ленні ін фар ма цый нага грамадства 
ў Бела русі і сацыяльнымі працэсамі 
ў Бела русі; 
— характарызаваць сутнасць белару-
скай мадэлі са цы яльна-экана міч нага 
развіцця;
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— раскрываць узаемаабумоўленасць 
сродкаў ма дэрні зацыі пры пераходзе 
ад аграрна-рамеснага да індустрыяль-
на га грамадства і станаўленні ін фар-
ма цый нага грамадства ў Бела русі з кі-
рун ка мі дзяржаўнай палітыкі; 
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу на-
конт ма дэрні зацыі пры пераходзе ад 
аграрна-рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства і станаўленні ін фар ма цый-
нага грамадства ў Бела русі;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца «прускага» і «амерыкан-
скага» шляхоў развіцця капіталізму 
ў сельскай гаспадарцы, экстэнсіўнага 
і інтэнсіўнага шляхоў развіцця эка-
номікі, і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт 
сродкаў ма дэрні зацыі пры перахо-
дзе ад аграрна-рамеснага да інду ст-
рыяльнага грамадства і ста наў лен ні 
ін фар ма цый нага грамадства ў Бела-
русі;
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— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі аб ма дэрні зацыі 
пры пераходзе ад аграрна-рамеснага 
да індустрыяльнага грамадства і ста-
наўленні ін фар ма цый нага грамадства 
ў Бела русі; 
— рыхтаваць і прэзентаваць па ве дам-
ленні аб гістарычных асобах з ацэнкай 
вынікаў іх дзейнасці

Раздзел ІII. БЕЛАРУСЬ У СІСТЭМЕ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН  
У КАНЦЫ XIX — ПАЧАТКУ XXI ст. (16 г)

40 Геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі 
ў ХІХ ст. 
1. Ста но вішча бела рус-
кіх зямель пасля ўва хо-
джання ў склад Ра сій-
скай імперыі. 
2. Расійска-фран цуз-
скія адносіны і па лі-
тыч ная сітуацыя ў за-
ход ніх губернях. 
3. Праект адраджэння 
Вялікага Княства Лі-
тоўскага. 

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў перыяд Ай чыннай 
вайны 1812 г.;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
ў міжнароднай дзейнасці;
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Айчыннай вайны 
1812 г.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі з апорай на хра нала-
гічныя табліцы, гіста рычную кар ту 
і атлас;

Характарыстыка ста-
но вішча беларускіх 
зямель пасля ўва хо-
джання ў склад Ра-
сійскай імперыі.
Работа з гістарычным 
дакументам: «План 
Агінскага»: вызначэн-
не асноўнага зместу 
дакумента.
Работа з гістарыч най 
картай «Беларускія 
землі ў складзе Ра-
сійскай імперыі ў пер-

§ 13.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Удзельнікі 
Айчыннай вай-
ны 1812 г. на 
тэрыторыі Бела-
русі»;
— вызначыць 
і абгрунтаваць 
характар Айчын-
най вайны 1812 г. 
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4. Бела русь у перы-
яд Айчыннай вайны 
1812 г. 
5. Вынікі вайны для Бе-
ла русі

— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі

шай палове XIX ст.»: 
характарысты ка геа-
па лі тыч нага ста но ві-
шча Бела русі.
Вызначэнне вынікаў 
Айчыннай вайны 1812 г. 
для Бе ла русі

для розных 
пластоў насель-
ніцтва Бела русі

41 Беларусь у гады Пер-
шай сусветнай вайны. 
1. Беларусь як аб’ ект 
геапалітыкі еўра пей-
скіх дзяржаў. 
2. Прычыны і пачатак 
вайны. 
3. Ста но вішча бела рус-
кіх губерняў. Бежанцы. 
Рэквізіцыі. 
4. Акупацыя герман скі-
мі войскамі заходняй 
часткі Бела ру сі. Па-
лі тыка акупацыйных 
улад. 
5. Вынікі Брэсцкага мі-
ру для Бела русі

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў перыяд Першай сус-
ветнай вайны; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт геапа лі-
тыч нага ста но вішча Бела русі; 
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Першай сусветнай 
вайны. 
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на хра на-
лагічныя табліцы, гістарычную кар ту 
і атлас;
— характарызаваць геапа лі тыч нае 
ста но вішча і знешнепа лі тыч ны курс 
Бела русі;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;

Характарыстыка ста-
но вішча беларускіх 
губерняў у час Пер-
шай сусветнай вайны.
Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь 
у пе рыяд Першай сус-
ветнай вайны»: вызна-
чэнне ходу і вынікаў 
ваенных дзеянняў.
Вызначэнне вы ні каў 
Брэсцкага мі ру для 
Бела русі і іх ла ка лі-
зацыя на гіста рыч най 
карце.
Вызначэнне ас ноў-
ных пунктаў гле-
джан ня на вынікі на-
ступ стваў Брэсцкага 
мір нага дагавора для 
Бе ла русі.

§ 14-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб адной з бая-
вых аперацый 
расійскіх войск 
на тэрыторыі 
Бела русі ў гады 
Першай сусвет-
най вайны;
— зрабіць і аб-
грунтаваць 
вывад аб мес-
цы Бела русі 
ў геапа лі тыч ных 
працэсах пачатку 
ХХ ст.
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— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж геапа лі тыч нымі ўмовамі 
і знешнепа лі тыч ным ста но вішчам 
Бела русі

Тлумачэнне пры чын-
на-выніковых сувя зей 
паміж геапа лі тыч ны мі 
ўмовамі і знеш не па лі-
тыч ным ста но ві шчам 
Бела русі ва ўмо вах 
Першай сусветнай 
вайны

42 Ста но вішча Бела русі 
ў гады польска-савец-
кай вайны. 
1. Прычыны і пачатак 
вайны. 
2. Ста но вішча на тэры-
торыі Бела русі. 
3. Ход ваенных дзеян-
няў. 
4. Рыжскі мірны дага-
вор і яго наступствы 
для Бела русі

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў гады польска-савец-
кай вайны; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт геапа лі-
тыч нага ста но вішча Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на храна-
лагічныя табліцы, гістарычную карту 
і атлас;
— характарызаваць геапа лі тыч нае 
ста но вішча Бела русі ў гады польска-
савецкай вайны; 
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;

Характарыстыка ста-
но вішча беларускіх 
зямель у гады поль-
ска-савецкай вайны.
Работа з гістарычнай 
картай «Барацьба су-
праць ваеннай інтэр-
венцыі на тэ рыторыі 
Бе ла русі  (1918—
1921 гг.)»: вы зна чэнне 
хо ду і вы нікаў ваенных 
дзеян няў.
Вызначэнне вы ні каў 
Рыжскага мірнага да-
гавора для Бела русі 
і іх ла ка лізацыя на 
гіста рыч най карце.
Вызначэнне асноў ных 
пунктаў гледжан ня 

§ 14-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
ходзе ваенных 
дзеянняў на 
тэрыторыі Бела-
русі ў гады поль-
ска-савецкай 
вайны;
— зрабіць і аб-
грунтаваць 
вывад аб мес-
цы Бела русі 
ў геапа лі тыч ных 
працэсах у гады 
польска-савец-
кай вайны
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— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж геапа лі тыч нымі ўмовамі 
і знешнепа лі тыч ным ста но вішчам 
Бела русі

на вынікі наступ стваў 
Рыжскага мір нага да-
гавора для Бе ла русі.
Тлумачэнне пры чын-
на-выніковых сувязей 
паміж геапа лі тыч нымі 
ўмовамі і знешнепа лі-
тыч ным ста но вішчам 
Бела русі ў гады поль-
ска-савецкай вайны

43 Беларусь у геапа лі тыч-
ных умовах між ваен-
нага перыяду. 
1. Геапа лі тыч нае зна-
чэнне Савецкай Бела-
русі. 
2. Узбуйненне тэры-
торыі БССР у 1924 
і 1926 гг. 
3. Заходнебеларускія 
землі ў складзе Поль-
шчы. 
4. Палітыка польскіх 
улад. 
5. На цыя наль на-вы зва-
ленчы, сялянскі і ра-
бочы рух у Заходняй 
Бела русі

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці знешнепа лі тыч нага ста-
но вішча БССР; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт геапа-
лі тыч нага ста но вішча Бела русі і яе 
знешнепа лі тыч нага курсу, вынікаў 
дзейнасці гістарычных асоб.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на 
гістарычную карту і атлас;
— характарызаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж геапа лі тыч нымі ўмовамі

Вызначэнне і харак-
тарыстыка асаб лі-
вас цей знешнепа лі-
тыч нага ста но вішча 
БССР.
Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь 
у 1919—1939 гг. Фар-
міраванне тэрыторыі»: 
вызначэнне этапаў 
фар мі ра вання тэры-
торыі БССР.
Работа з гістарычным 
дакументам: Саюзны 
рабоча-сялянскі да-
гавор паміж РСФСР 
і БССР. 16 студзеня 
1921 г.: вызначэнне 
асноўных палажэнняў 
дагавора.

§ 15.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— растлумачыць 
прычынна-
выніковую 
сувязь паміж 
утварэннем 
СССР і вяртан-
нем усходне-
беларускіх тэ-
рыторый у склад 
БССР;
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
адным з лідараў 
ці ўдзельнікаў 
на цыя наль на-
вызваленчага, 

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



4
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

і знешнепа лі тыч ным ста но вішчам 
Бела русі

Характарыстыка ста-
но вішча заход не  бе ла-
рускіх зямель у скла-
дзе Польшчы. 
Вызначэнне ас ноў-
ных кірункаў паліты кі 
польскіх улад. 
Х а р а к т а р ы с т ы -
ка і ацэнка вынікаў 
дзей насці гістарыч-
ных асоб — лідараў 
і ўдзель ні каў на цыя-
наль на-вы зва ленчага, 
сялянскага і ра бочага 
руху ў Заходняй 
Беларусі

сялянскага і ра-
бочага руху ў За-
ходняй Бела русі

44 Пачатак Другой су-
светнай вайны. 
1. Уз’яд нанне Заходняй 
Бела русі з БССР. 
2. Геапа лі тыч ная сі туа-
цыя ў Еўропе ў канцы 
1930-х гг. 
3. Дагавор аб нена па-
дзенні паміж Германіяй 
і СССР ад 23 жніўня 
1939 г. 

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў пачатку Другой сус-
ветнай вайны.
 Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на хра на-
лагічныя табліцы, гіста рычную карту 
і атлас;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі са знешнепа лі -

Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь у па-
чатку Другой сусвет най 
вайны (01.09.1939—
21.06.1941 гг.)»: ха-
рак та  рыстыка геа па-
лі  тыч нага ста но ві шча 
Бе ла русі. 
Работа з гістарычным 
дакументам: «Дэкла-
рацыя Народнага схо-

§ 16—17-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
вызваленчым па-
ходзе Чырвонай 
Арміі ў Заход-
нюю Беларусь;
— скласці кла-
стар «Геапа лі -
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4. Пачатак Другой су-
светнай вайны. 
5. Вызваленчы паход 
Чырвонай Арміі ў За-
ходнюю Беларусь. 
6. Дагавор «Аб дружбе 
і граніцы» паміж СССР 
і Германіяй

тыч нымі працэсамі сусветнай гіс-
торыі;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі

ду Заходняй Бела ру сі 
аб уваходжанні Заход-
няй Бела русі ў склад 
БССР»: вызначэнне 
асноўнага зместу да-
кумента.
Вызначэнне прычын 
і ўмоў уз’яднання 
Заходняй Бела русі 
з БССР.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка геапа лі тыч-
най сі туа цыі ў Еўро-
пе ў канцы 1930-х гг., 
да га вораў аб нена па-
дзенні ад 23 жніў ня 
1939 г. і «Аб друж-
бе і граніцы» ад 28 
жніў ня 1939 г. паміж 
СССР і Герма ніяй, 
вызваленчага паходу 
Чырвонай Арміі ў За-
ходнюю Беларусь.
Ацэнка ўз’яднання 
Заходняй Бела русі 
з БССР

тыч ная сітуацыя 
ў Еўропе ў кан-
цы 1930-х гг.»
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45 Беларусь напярэда дні 
і ў пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны. 
1. БССР напярэдадні 
Вялікай Айчыннай 
вайны. 
2. Мерапрыемствы па 
ўмацаванні аба рана-
здольнасці краіны. 
3. Нападзенне нацысц-
кай Германіі на СССР. 
4. Цэнтралізацыя кі-
раў ніцтва краінай. Ма-
бі лізацыя і эвакуацыя. 
5. Абарончыя баі на тэ-
рыторыі Бела русі. 
6. Гераізм і самаахвяр-
насць абаронцаў Ай-
чыны. 
7. Прычыны няўдач 
Чырвонай Арміі ў па-
чатку вайны

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі напярэдадні і ў пачат-
ку Вялікай Айчыннай вайны; 
— мерапрыемствы па ўмацаванні аба-
раназдольнасці краіны;
— ход і вынікі абарончых баёў на тэ-
рыторыі Бела русі;
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Вялікай Айчыннай 
вайны.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на хра на-
лагічныя табліцы, гістарычную карту 
і атлас;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі

Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь у па-
чатку Другой сусветнай 
вайны (01.09.1939—
21.06.1941 гг.)»: ха-
рак та рыстыка геа па-
лі тыч нага ста но вішча 
Бела русі. 
Вызначэнне асаб лі-
вас цей геапа лі тыч нага 
ста но вішча Бела русі 
напярэдадні і ў пачат-
ку Вялікай Айчыннай 
вайны.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка абарончых 
баёў на тэрыторыі Бе-
ла русі. 
Тлумачэнне прычын 
няўдач Чырвонай Ар-
міі ў пачатку вайны.
Падрыхтоўка паве-
дамленняў аб гераіз ме 
і самаахвярнасці аба-
ронцаў Айчыны

§ 16—17-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
гераічных учын-
ках савецкіх 
воінаў падчас 
абарончых баёў 
на тэрыторыі 
Бела русі;
— скласці хра на-
лагічную табліцу 
«Абарончыя баі 
на тэрыторыі 
Бела русі»
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46 Германскі акупацыйны 
рэжым на тэрыто рыі 
Бела русі. 
1. План «Ост» — пра-
грама каланізацыі і зні-
шчэння народаў Савец-
кага Саюза. 
2. Канцэнтрацыйныя 
лагеры і гета на тэры-
то рыі Бела русі. 
3. Карныя аперацыі 
су праць партызан, пад-
поль шчыкаў і мірнага 
насельніцтва. 
4. Вываз на прымусо-
выя работы ў Германію. 
5. Дзейнасць калаба-
рацыянісцкіх аргані-
зацый

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: генацыд, кала-
барацыя;
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў перыяд Вялікай Ай-
чыннай вайны;
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Другой сусветнай 
і Вялікай Айчыннай войнаў.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
ге нацыд, калабарацыя;
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі з апорай на храна ла-
гічныя табліцы, гістарычную карту 
і атлас;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі

Работа з гістарычнай 
картай «Акупацый-
ны рэжым на тэры то-
рыі Бе ла русі (1941—
1944 гг.)»: вызначэнне 
праяў і лакалі за цыя 
месцаў палітыкі гена-
цыду.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка германскага 
акупацыйнага рэжы-
му на тэрыторыі Бела-
русі і калабарацыі. 
Работа з гістарычным 
дакументам: урыўкі 
з плана «Ост»: вызна-
чэнне асноўных кі-
рункаў палітыкі гена-
цыду.
Вызначэнне і ла ка лі-
за цыя сімвалаў і мес-
цаў памяці беларуска-
га народа аб па дзе ях 
Другой сусветнай 
і Вя лікай Айчын най 
войнаў

§ 16—17-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці карту 
«Канцэнтрацый-
ныя лагеры і гета 
на тэрыторыі 
Бела русі»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб адной з кар-
ных аперацый 
нацыстаў су-
праць партызан, 
падпольшчыкаў 
і мірнага 
насельніцтва
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47 Барацьба супраць ня-
мецка-фашысцкіх аку-
пантаў. 
1. Аргані зацыя парты-
занскага і падпольнага 
руху Супраціўлення. 
2. Стварэнне Цэнтраль-
нага штаба партызан-
скага руху і Беларуска-
га штаба партызанскага 
руху. 
3. Утварэнне пар ты-
занскіх зон і пар ты-
занскіх краёў. 
4. Партызанскія злу-
чэн ні, іх баявая дзей-
насць. «Рэйкавая вай-
на». 
5. Дзейнасць падполь-
ных аргані зацый. 
6. Супраціўленне мір-
нага насельніцтва аку-
пацыйнаму рэжыму. 
7. Героі ўсенароднай 
барацьбы

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны, асноўныя кірункі, най-
буй нейшыя аперацыі партызанскага 
і падпольнага руху Супраціўлення;
— імёны герояў усенароднай барацьбы 
і іх уклад у супраціўленне нацыстам;
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Другой сусветнай 
і Вялікай Айчыннай войнаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць партызанскі і пад-
польны рух на тэрыторыі Бела русі, 
дзейнасць партызанскіх злучэнняў 
і падпольных аргані зацый;
— лакалізаваць барацьбу супраць ня-
мецка-фашысцкіх акупантаў з апо-
рай на храналагічныя табліцы, гіста-
рычную карту і атлас;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі

Работа з гіста рыч ны-
мі картамі «Пар тызан-
скі рух і падпольная 
барацьба на тэры то-
рыі Бела русі (1941—
1944 гг.)», «Парты-
занская і падпольная 
барацьба на акупіра-
ва най тэрыторыі Бела-
ру сі (1941—1944 гг.)»: 
характарыстыка дына-
мі кі і вынікаў усена-
роднай барацьбы. 
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка партызанска-
га руху і падпольнай 
барацьбы супраць на-
цысцкіх захопнікаў. 
Вызначэнне прычын, 
асноўных кірункаў, 
най буйнейшых апе-
рацый партызанскага 
і падпольнага руху Су-
праціўлення.
Лакалізацыя сімвалаў 
і месцаў памяці бела-
рускага народа аб па-
дзеях Другой сусвет-
най і Вялікай Айчын-
най войнаў.

§ 16—17-4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з удзельнікаў 
партызанскага ці 
падпольнага ру-
ху на тэрыторыі 
Бела русі;
— падрыхтаваць 
паведамленне на 
тэму «Рэйкавая 
вайна»
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Ідэнтыфікацыя імён 
герояў усенарод най 
барацьбы і ацэн ка іх 
укладу ў су пра ціў-
ленне нацыстам

48 Вызваленне Бела ру сі 
ад нямецка-фа шысц-
кіх захопнікаў. Уклад 
беларускага народа 
ў разгром Германіі і яе 
саюзнікаў. 
1. Пачатак вызвалення 
тэрыторыі Бела русі. 
Аперацыя «Баграціён» 
і яе вынікі. 
2. Подзвігі савецкіх 
воінаў. 
3. Уклад беларускага 
народа ў разгром на-
цысцкай Германіі і яе 
саюз нікаў. 
4. Крыніцы перамогі 
савецкага народа ў Вя-
лі кай Айчыннай вайне. 
5. Ураджэнцы Бела-
русі ў еўрапейскім ру-
ху Супраціўлення і на 
франтах Другой сусвет-
най вайны

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў перыяд Вялікай Ай-
чыннай вайны на яе завяршальным 
этапе;
— ход і вынікі аперацыі «Баграціён»;
— сімвалы і месцы памяці белару-
скага народа аб падзеях вызвален-
ня Бела русі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў;
— крыніцы перамогі савецкага народа 
ў Вялікай Айчыннай вайне.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на хра-
налагічныя табліцы, гістарычную 
карту і атлас;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб геапа лі-
тыч ным становішчы Бела русі;

Вызначэнне асаб лі-
вас цей геапа лі тыч нага 
ста но вішча Бе ла ру сі 
ў перыяд Вялікай Ай-
чыннай вайны на яе 
завяршальным этапе, 
ходу і вынікаў апе ра-
цыі «Баграціён», кры-
ніц перамогі савецкага 
народа ў Вялікай Ай-
чыннай вайне.
Работа з гістарычнай 
картай «Вызваленне 
Бела русі ад нямецка-
фашысцкіх захоп ні-
каў (верасень 1943 — 
жні вень 1944 г.)»: ха-
рактарыстыка геапа-
лі тыч нага ста но вішча 
Бела русі.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка вызвалення 
Бела русі як найбуй-

§ 16—17-5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне на 
тэму «Вызвален-
не майго раёна», 
«Уклад маіх 
землякоў у ба-
рацьбу з нацысц-
кай Германіяй»
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— вызначаць крыніцы перамогі са-
вецкага народа ў Вялікай Айчыннай 
вайне

нейшай наступальнай 
аперацыі 1944 г. 
Лакалізацыя сімва-
лаў і месцаў памяці 
беларускага народа 
аб падзеях вызвален-
ня Бела русі ад ня мец-
ка-фа шысцкіх за хоп-
нікаў. 
Ацэнка ўкладу бела-
рускага народа ў раз-
гром нацысцкай Гер-
маніі

49 БССР на міжнароднай 
арэне ў другой палове 
1940-х — 1980-я гг. 
1. Уключэнне БССР 
у лік краін-засна валь-
ніц ААН. 
2. Тэрытарыяльныя 
змя ненні БССР. 
3. З н е ш н е п а  л і  т ы ч -
ная дзейнасць БССР. 
Удзел у барацьбе між-
народнага су поль ніц тва 
за вырашэнне глабаль-
ных сацыяльна-па лі-
тыч ных праблем, за мір 
і бяспеку.

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця дыяспара;
— асаб лі вас ці знешнепа лі тыч нага ста-
но вішча БССР; 
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў міжнароднай дзейнасці.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця ды-
яспара;
— характарызаваць знешнепа лі тыч ны 
курс БССР;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж геапа лі тыч нымі ўмовамі 
і знешнепа лі тыч ным ста но вішчам 
Бела русі

Выяўленне асаб лі-
вас цей знешнепа лі-
тыч нага ста но вішча 
БССР.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
дзей насці делегацыі 
БССР у ААН.
Вызначэнне ролі 
К. В. Кі сялёва ў дзей-
насці БССР на між-
народнай арэне. 
Вызначэнне ас ноў-
ных кі рун каў ганд лё-
ва-эка на міч на га су-
пра цоўніцтва БССР 
з краінамі Са вета эка-

§ 18.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— зрабіць і аб-
грунтаваць вы-
вад аб характары 
дзейнасці БССР 
у ААН;
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
дзейнасці Бела-
рускага тавары-
ства па сувязях 
з суайчыннікамі 
за мяжой 
«Радзіма»
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4. Гандлёва-экана міч нае 
супрацоўніцтва з кра-
інамі Савета эка на міч-
най узаема дапа могі. 
5. Навукова-тэх ніч нае 
і культурнае су пра цоў-
ніцтва БССР з краі на мі 
свету. 
6. Сувязі з беларускай 
дыяспарай

намічнай узаема да-
памогі.
Ацэнка ўзаема дзе-
ян ня і сувязей з бе-
ларускай дыяспарай, 
на ву кова-тэхніч нага 
і культурнага су пра-
цоў ніцтва  БССР 
з краі намі свету

50 Рэс публіка Беларусь 
у міжнародным су-
поль ніцтве ў 1990-я гг. 
1. Прыярытэты знеш-
непа лі тыч нага курсу 
Рэс пуб лікі Беларусь. 
2. Дзейнасць Бела русі 
ў ААН. 
3. Умацаванне сувязей 
з краінамі СНД. 
4. Развіццё інтэграцыі 
паміж Беларуссю і Ра-
сіяй

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: Белавежскія 
пагадненні, інтэграцыя, Садружнасць 
Незалежных Дзяржаў, Мытны саюз, 
Саюзная дзяржава Бела русі і Ра сіі, 
шматвектарная палітыка;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці фар-
мі ра вання знешнепа лі тыч нага курсу 
Рэс публікі Беларусь; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт геапа-
лі тыч нага ста но вішча Бела русі і яе 
знеш непа лі тыч нага курсу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
Белавежскія пагадненні, інтэграцыя, 
Садружнасць Незалежных Дзяржаў, 
Мытны саюз, Саюзная дзяржава Бе ла-
русі і Расіі, шматвектарная палітыка;

Вызначэнне пры яры-
тэтаў і шматвектарнага 
характару знеш непа лі-
тыч най дзей насці Рэс-
публікі Беларусь.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
дзей насці Рэс публікі 
Беларусь у ААН.
Аналіз табліцы «Эта-
пы развіцця ўзае ма-
адносін паміж Бела-
руссю і Расіяй».
Вызначэнне і характа-
рыстыка асаб лі вас  цей 
фар мі ра ван ня знеш-
непа лі тыч нага курсу 
Рэс публікі Беларусь.
Абмеркаванне перс-
пектыў развіцця інтэ-

§ 19-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
і прэзента-
ваць кластар 
«Развіццё па-
лі тыч ных, 
экана мічных 
і культурных 
сувязей Рэс пуб-
лікі Беларусь 
у міжнародным 
супольніцтве 
ў 1990-я гг.»;
— падрыхтаваць 
ментальную 
карту (інфа-
графіку) 
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— характарызаваць геапа лі тыч нае 
ста но вішча і знешнепа лі тыч ны курс 
Бела русі ў 1990-я гг.; 
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб ролі ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспа-
ры ў міжнароднай галіне з ацэнкай 
вынікаў іх дзейнасці

 грацыі паміж Бела-
руссю і Расіяй

«Развіццё 
інтэграцыі паміж 
Беларуссю 
і Расіяй»

51 Знешняя палітыка Рэс-
публікі Беларусь у па-
чатку ХХІ ст. 
1. Шматвектарны ха-
рактар знешнепа лі тыч-
най дзейнасці Рэс пуб-
лікі Беларусь. 
2. Развіццё эка наміч-
ных і культурных сувя-
зей з краінамі блізкага 
і далёкага замежжа. 
3. Фарміраванне Еў ра-
зійскага эканамічнага 
саюза. 
4. Узаемаадносіны Бе-
ла русі з краінамі Еўра-
пейскага саюза. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: глабалізацыя, 
Еўразійскі эканамічны саюз;
— асаб лі вас ці знешнепа лі тыч нага 
курсу Рэс публікі Беларусь у пачатку 
ХХІ ст.; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт сучаснага 
геапа лі тыч нага ста но вішча Бела русі 
і яе знешнепа лі тыч нага курсу.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняц цяў: 
гла балізацыя, Еўразійскі эканамічны 
саюз;
— характарызаваць сучаснае геапа лі-
тыч нае ста но вішча і знешнепа лі тыч ны 
курс Бела русі;

Вызначэнне прыяры-
тэтаў і шматвектар-
нага характару знеш-
непа лі тыч най дзей-
нас ці Рэс публікі Бела-
русь у пачатку ХХІ ст.
Характарыстыка эка-
намічных і культур-
ных сувязей з краі на-
мі блізкага і далёкага 
замежжа, беларускай 
дыяспарай.
Вызначэнне і характа-
рыстыка асаб лі вас цей 
знешнепа лі тыч нага 
курсу Рэс публікі Бела-
русь у пачатку ХХІ ст.

§ 19-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
і прэзента-
ваць кластар 
«Развіццё па-
лі тыч ных, 
эканамічных 
і культурных су-
вязей Рэс публікі 
Беларусь у па-
чатку ХХІ ст.»;
— падрыхтаваць 
ментальную кар-
ту (інфаграфіку) 
«Шматвектарны
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5. С у п р а ц о ў н і ц т в а 
з краі намі Азіяцка-Ці-
ха акі ян скага рэгіё на, 
Аф ры кі і Лацінскай 
Аме рыкі. 
6. Развіццё сувязей з бе-
ларускай дыяспарай

— суадносіць геапа лі тыч нае ста но ві-
шча Бела русі са знешнепа лі тыч ны мі 
працэсамі сусветнай гіс торыі

Абмеркаванне перс-
пектыў узаема ад но сін 
Бела русі з краі на мі 
Еўрапейскага саю за, 
супра цоў ніц т ва з кра-
і на мі Азі яц ка-Ці ха-
акі ян ска га рэ гі ёна, 
Аф ры кі і Ла цін скай 
Аме рыкі

характар 
знешнепа лі тыч-
най дзейнасці 
Рэс публікі Бела-
русь» 

52 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча сваёй мясцовасці ў XIX — 
пачатку XXI ст.;
— даваць ацэнку гістарычным падзеям 
на тэрыторыі роднага краю ў XIX — 
пачатку XXI ст.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж гістарычнымі факта мі, 
раскрываць узаемаабумоўленасць 
змя ненняў у геапа лі тыч ным стано-
віш чы роднага краю

Прэзентацыя края-
знаўчых дасле даван-
няў і інды відуаль ных 
за данняў па выву-
чэн ні гіс торыі свайго 
краю

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

53 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець выкарыс тоў-
ваць набытыя веды і ўменні для: 
— ажыццяўлення пошуку і аналізу 
сацыяльна значнай інфармацыі аб 
на цыя наль ных формах беларускай 
дзяр жаўнасці і эвалюцыі грамадска-
па лі тыч нага жыцця ў Бела русі;

Работа з дакументамі 
практыкуму па пы-
таннях да іх з выка-
рыстаннем памяткі.
Работа з навуковымі 
артыкуламі: прачы-
таць фрагменты пра-

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ
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— правядзення вучэбнага гістарыч нага 
даследавання, у тым ліку праектнай 
дзей насці па пытаннях станаў лен ня 
на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і эвалюцыі грамадска-па лі-
тыч нага жыцця ў Бела русі;
— вызначэння ўласных адносін да 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяр жаў насці і форм грамадска-па-
лі тыч нага жыцця, а таксама выні каў 
дзей насці дзяржаўных асоб;
— ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных 
паводзін як грамадзян Рэс публікі Бе-
ларусь;
— падтрымкі ўзаемапаважлівых зно сін 
у грамадска-па лі тыч ным асяроддзі;
— падтрымання беражлівых адносін  
да помнікаў дзяржаўным дзеячам 
Бела русі

панаваных навуковых 
артыкулаў і выканаць 
заданні да іх.
Работа з мастацкім 
тэкстам: прачытаць 
урыў кі з прапанава-
ных мас тацкіх тэкстаў
і выканаць заданні

54 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае меркаванне;
— афармляць сваё рашэнне ў выглядзе 
праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі паве дам-
ленняў, праектаў аб гістарычных пра-
цэсах (падзеях) і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі пра-
екта

Абарона вучнёўскіх 
праектаў

Паўтарыць змест 
раздзела ІІІ
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55 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: Белавежскія 
пагадненні, генацыд, глабалізацыя, ды-
яспара, Еўразійскі эканамічны с аюз, 
інтэграцыя, калабарацыя, Мытны 
саюз, Садружнасць Незалежных Дзяр-
жаў, Саюзная дзяржава Бела русі і Ра-
сіі, шматвектарная палітыка;
— асаб лі вас ці геапа лі тыч нага ста но-
вішча Бела русі ў перыяд Айчыннай 
вайны 1812 г., Першай і Другой су-
светнай, Вялікай Айчыннай войнаў; 
— асаб лі вас ці знешнепа лі тыч нага ста-
но вішча БССР; 
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці фар-
мі ра вання знешнепа лі тыч нага курсу 
Рэс публікі Беларусь; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт геапа-
лі тыч нага ста но вішча Бела русі і яе 
знеш непа лі тыч нага курсу, вынікаў 
дзей насці гістарычных асоб;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў міжнароднай дзейнасці;
— сімвалы і месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Айчыннай вайны 
1812 г., Першай і Другой сусветнай, 
Вялікай Айчыннай войнаў.

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да 
абагульнення ве даў 
вучняў у вучэбным 
да паможніку.
Варыянт 2. Праверач-
ная работа па змесце 
раздзела ІІІ.
Варыянт 3. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых заданняў 
і даследчых і праект-
ных работ

Выкананне  
1—2 заданняў 
да абагульнення 
ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаў ніка, 
з улікам пажа-
данняў вучняў) 
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Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў:  
Белавежскія пагадненні, генацыд, 
гла ба лізацыя, дыяспара, Еўразійскі 
эка на мічны саюз, інтэграцыя, кала-
барацыя, Мытны саюз, Садружнасць 
Незалежных Дзяржаў, Саюзная дзяр-
жава Бе ла русі і Расіі, шматвектарная 
па лі ты ка і ўста наўліваць сістэм ныя 
сувязі паміж імі;
— лакалізаваць геапа лі тыч нае ста-
но вішча Бела русі з апорай на хра на-
лагічныя і сінхраністычныя таб лі цы, 
гістарычную карту і атлас;
— характарызаваць геапа лі тыч нае 
ста но вішча і знешнепа лі тыч ны курс 
Бела русі;
— суадносіць геапа лі тыч нае ста но-
вішча Бела русі са знешнепа лі тыч нымі 
працэсамі сусветнай гіс торыі;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж геапа лі тыч нымі ўмовамі 
і знешнепа лі тыч ным ста но вішчам 
Бела русі; 
— раскрываць узаемаабумоўленасць 
знешнепа лі тыч най дзейнасці Бела русі 
з геапа лі тыч нымі ўмовамі; 
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— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу аб 
знешнепа лі тыч ным ста но вішчы Бела-
русі ва ўмовах сусветнай і еўрапей-
скай геапалітыкі;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматыза ваць 
і абагульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца геапа лі тыч нага ста но ві шча 
Бела русі і яе знешнепа лі тыч нага кур-
су, рабіць на гэтай аснове аргумента-
ваныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў аб геапа-
лі тыч ным ста но вішчы Бела русі і яе 
знешнепа лі тыч ным курсе;
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
крыніц інфармацыі аб геапа лі тыч ным 
становішчы Бела русі і тэндэнцыях яе 
знешнепа лі тыч нага курсу; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб ролі ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспа-
ры ў міжнароднай галіне з ацэнкай 
вынікаў іх дзейнасці
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Раздзел ІV. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ. КАНФЕСІЙНАЕ СТА НО ВІШЧА Ў БЕЛА РУСІ (16 г)

56 Умовы фар мі ра ван-
ня беларускай нацыі 
ў ХІХ ст. 
1. Асаб лі вас ці палі-
тыкі царскіх улад у ад-
носінах да беларусаў. 
2. Сутнасць на цыя наль-
нага пытання ў Ра сій-
скай імперыі ад носна 
на сельніцтва Бе ла русі. 
3. На цыя наль ны склад 
насельніцтва Бела русі. 
4. Умовы ўтварэння бе-
ларускай нацыі. Асаб-
лі вас ці яе станаўлення. 
5. Характарыстыкі мен-
талітэту беларусаў

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: на цыя наль нае 
пытанне, менталітэт;
— умовы і асаб лі вас ці фар мі ра вання 
беларускай нацыі ў ХІХ ст.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт фар мі-
ра вання беларускай нацыі;
— характарыстыкі менталітэту бела-
русаў.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
на цыя наль нае пытанне, менталітэт;
— лакалізаваць працэс утварэння бела-
рускай нацыі з апорай на гістарычную 
карту і атлас;
— характарызаваць сутнасць і асаб лі-
вас ці фар мі ра вання беларускай нацыі;
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных крыніц інфармацыі аб фар-
мі раванні беларускай нацыі 

Вызначэнне асаб лі-
вас цей палітыкі цар-
скіх улад у адно сі нах 
да беларусаў, умоў 
і асаб лі вас цей утва-
рэння беларускай на-
цыі. 
Складанне схемы 
«Асаб лі вас ці станаў-
лен ня беларускай на-
цыі».
Работа са статыс-
тыч нымі данымі: на-
цыя наль ны склад на-
сельніцтва Бела русі 
ў ХІХ ст.
Характарыстыка ас-
ноўных рыс мен та-
літэту беларусаў

§ 20-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці таб-
ліцу/кластар 
«Умовы і асаб лі-
вас ці ўтварэння 
беларускай 
нацыі»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Характарыстыкі 
менталітэту 
беларусаў»
 

57 Асаб лі вас ці станаў-
лен ня беларускай на-
цыі на рубяжы ХІХ— 
ХХ стст. 
1. Фарміраванне агуль-
ных на цыя наль ных 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: на цыя наль ная 
самасвядомасць, тутэйшасць;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці фар мі-
ра вання беларускай нацыі на рубяжы 
ХІХ—ХХ стст.

Работа з гіста рыч-
най картай «Этна-
гра фічная карта бе-
ла русаў і беларускіх 
гаворак», складзенай 
Я. Ф. Карскім (1903 г.): 

§ 20-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці 
табліцу/кластар 
«Асаб лі вас ці
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прыкмет ва ўмо вах 
ста наўлення індус тры-
яльнага грамадства. 
2. Этнічная тэрыторыя 
беларусаў. 
3. Этнічная ідэнты фі-
кацыя насельніцтва Бе-
ла русі. Феномен «ту-
тэйшасці»

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
на цыя наль ная самасвядомасць, ту-
тэйшасць;
— лакалізаваць этнічную тэрыторыю 
беларусаў з апорай на гістарычную 
карту і атлас;
— характарызаваць сутнасць і асаб-
лі вас ці этнічнай ідэнтыфікацыі на-
сельніцтва Бела русі

вызначэнне тэрыторыі 
пражывання белару-
скага этнасу ў пачатку 
ХХ ст.
Работа са статыс тыч-
нымі данымі: аналіз 
і абмеркаванне даных 
перапісу 1897 г. аб на-
цыя наль ным складзе 
бела рускіх губерняў.
Вызначэнне этнічнай 
ідэнтыфікацыі насель-
ніцтва Бела русі. 
Характарыстыка і тлу-
мачэнне феномена 
«тутэйшасці»

станаўлення бе-
ларускай нацыі 
на рубяжы ХІХ—
ХХ стст.»;
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з гістарычных 
дзеячаў канца 
ХІХ — пачат-
ку ХХ ст., які 
аказаў уплыў на 
станаўленне бе-
ларускай нацыі

58 Выспяванне белару-
скай на цыя наль най ідэі 
ў ХІХ — пачатку ХХ ст. 
1. Ідэалогія заходне-
русізму. 
2. Асаб лі вас ці працэсу 
афармлення белару-
скай на цыя наль най 
ідэі. 
3. Аб грун таванне бе-
ларускай на цыя наль-
най ідэі сту дэн тамі-
гоманаўцамі

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: беларуская на-
цыя наль ная ідэя, заходнерусізм;
— погляды заходнерусізму адносна 
беларусаў;
— асаб лі вас ці працэсу афармлення 
беларускай на цыя наль най ідэі;
— тэарэтычнае абгрунтаванне белару-
скай на цыя наль най ідэі студэнтамі-
гоманаўцамі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
беларуская на цыя наль ная ідэя, заход-
нерусізм;

Х а р а к т а р ы с т ы к а 
ідэалогіі заходне ру-
сіз му. 
Работа з гістарыч ным 
дакументам: «Пункт 
гледжання. М. Кая-
ло віч»: вызначэнне 
ас ноў ных поглядаў 
за ход не русізму.
Вызначэнне асаб-
лі вас цей працэсу 
афармлення белару-
скай на цыя наль най 
ідэі.

§ 20-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб ролі газеты 
«Наша ніва» 
ў фарміраванні 
беларускай на-
цыя наль най ідэі;
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з гістарычных
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— характарызаваць погляды заходне-
русізму адносна беларусаў;
— вызначаць асаб лі вас ці працэсу 
афармлення беларускай на цыя наль-
най ідэі;
— праводзіць аналіз абгрунтаван-
ня беларускай на цыя наль най ідэі 
студэнтамі-гоманаўцамі

Аналіз і параўнанне 
поглядаў на белару-
скую на цыя наль ную 
ідэю і яе афармленне

дзеячаў ХІХ — 
пачатку ХХ ст., 
які аказаў уплыў 
на фарміраванне 
і афармленне бе-
ларускай на цыя-
наль най ідэі

59 Эвалюцыя кан фе сій-
ных адносін у XIX — 
пачатку ХХ ст. 
1. Рэлігійная структу-
ра насельніцтва бела-
рускіх губерняў і яе 
асаб лі вас ці. 
2. Пашырэнне ўплы ву 
праваслаўнай царквы 
на бела рускіх землях. 
3. Абмежаванне ўплыву 
каталіцтва. 
4. Скасаванне ўніяцкай 
царквы. 
5. Палітыка Расійскай 
імперыі па рэлігійным 
пытанні адносна на-
сель ніцтва Бела ру сі 
пасля паўстання 1863—
1864 гг. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: рэлігійнае 
пы танне, канфесія, свабода веравыз-
нання;
— асаб лі вас ці канфесійнага ста но-
ві шча насельніцтва беларускіх гу-
бер няў у складзе Расійскай імперыі, 
у тым ліку шляхі і сродкі вырашэння 
рэлігійнага пытання;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт канфе-
сійнай дзяржаўнай палітыкі, вынікаў 
дзейнасці гістарычных асоб.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
рэлігійнае пытанне, канфесія, свабода 
веравызнання;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж працэсамі канфесійнага 
(духоўнага) жыцця і дзяржаўнай па-
літыкай; 

Вызначэнне асаб лі-
вас цей канфесійнай 
па літыкі расійскіх 
улад на тэрыторыі 
Бе ла русі.
Устанаўленне пры чын-
на-выні ко вых сувязей 
па між дзяр жаўнай кан-
фе сійнай паліты кай 
і ска саваннем уні яц кай 
царквы, гра мад ска-па-
лі тыч нымі працэ самі 
пачатку ХХ ст. у Ра-
сійскай імперыі і зме-
на мі ў рэлігійным жыц-
ці ў пачатку ХХ ст. 
Работа са статыс тыч-
нымі данымі: ана ліз 
і абмеркаван не дыя-
грамы «Кан фе сійны 
склад насельніцтва

§ 21.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— пры дапамо-
зе ментальнай 
карты (інфа-
графікі) пака-
заць дынаміку 
канфесійнага 
ста но вішча на 
беларускіх зем-
лях у XIX — па-
чатку ХХ ст.;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб становішчы 
адной з канфесій 
на тэрыторыі 
Бела русі (на вы-
бар) у XIX — па-
чатку ХХ ст. 
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6. Змены ў рэлігійным 
жыцці ў пачатку XX ст.
7. Свабода веравы- 
знання

— параўноўваць па прапанаваных 
прыкметах гістарычныя факты, якія 
тычацца канфесійнага (духоўнага) 
жыцця, і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя вывады

Бела русі ў ся рэдзіне 
ХІХ ст.».
Работа з гістарыч ным 
дакументам: паве-
дамленне начальні ка 
Ві ленскай навучаль-
най акругі І. Кар ні ла-
ва: характарыстыка 
асноў ных кірункаў 
урадавай канфе сій най 
па лі тыкі

60 Развіццё беларускай 
на цыі ў 1920—1930-я гг. 
1. На цыя наль нае пы-
танне і яго вырашэнне 
ў БССР. 
2. Палітыка бела русі-
зацыі як праява са-
вецкай на цыя наль най 
палітыкі. 
3. Дасягненні і супя-
рэчнасці пры правя-
дзенні бела русізацыі. 
4. На цыя наль ная палі-
тыка ў БССР у 1930-я гг. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: бела русі за-
цыя, нацыянал-дэмакратызм, пала-
ні за цыя;
— шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага пытання пры савецкім гра-
мадска-па лі тыч ным ладзе;
— працэс афармлення беларускай на-
цыя наль на-дзяржаўнай ідэі;
— асаб лі вас ці на цыя наль ных адносін 
у Заходняй Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
бела русізацыя, нацыянал-дэмакра-
тызм, паланізацыя;
— характарызаваць палітыку бела-
русізацыі як праяву савецкай на цыя-
наль най палітыкі; 

Вызначэнне сутнасці 
на цыя наль нага пы-
тання. 
Характарыстыка па-
літыкі бела русі за цыі 
як праявы савецкай на-
цыя наль най па лі тыкі.
Ацэнка дасягненняў 
і супярэчнасцей пры 
правядзенні бела ру-
сізацыі і параўнанне 
розных пунктаў гле-
джання на іх. 
Параўнанне на цыя -
наль  най палітыкі 
ў БССР у 1920-я 
і 1930-я гг. 

§ 22-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамлен-
не пра ўклад 
у ажыццяўленне 
бела русізацыі 
аднаго з дзеячаў 
культуры (на 
выбар) з ацэн-
кай вынікаў яго 
дзейнасці;
— падрыхтаваць 
кластар/ 
інфаграфіку 
«На цыя наль ная 
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— вызначаць і ацэньваць дасягненні 
і супярэчнасці пры правядзенні бела-
русізацыі;
— параўноўваць на цыя наль ную па-
літыку ў БССР у 1920-я і 1930-я гг.

Вызначэнне асаб лі-
вас цей на цыя наль ных 
ад носін у Заходняй 
Бе ла русі; характары-
стыка і ацэнка палі ты-
кі польскіх улад па па-
ла ні зацыі насель ні цт-
ва Заходняй Бела русі

палітыка ў БССР 
у 1930-я гг.» 

61 Канфесійная палі ты-
ка ў БССР ў 1920—
1930-я гг. 
1. Адносіны савецкіх 
улад да рэлігіі. Палі-
ты ка «ваяўнічага атэ-
ізму». 
2. Антырэлігійная пра-
паганда. 
3. Ста но вішча верую-
чых

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: рэлігійнае пы-
танне, «ваяўнічы атэізм»;
— асаб лі вас ці духоўнага жыцця бе ла-
русаў пры савецкім грамадска-па лі-
тыч ным ладзе, узаемаадносіны савец-
кай улады і царквы ў 1920—1930-я гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняц цяў: рэ-
лігійнае пытанне, «ваяўнічы атэ ізм»;
— характарызаваць адносіны савецкіх 
улад да рэлігіі; ста но вішча веруючых;
— тлумачыць прычыны ўзмацнення 
дзяр жаў нага ціску на канфесіі

Вызначэнне ад но сі н 
савецкай улады да рэ-
лігіі.
Тлумачэнне прычын 
узмацнення дзяр жаў-
нага ціску на канфесіі.
Характарыстыка ан-
тырэлігійнай прапа-
ганды і ста но вішча 
веруючых

§ 22-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— умець тлума-
чыць адносіны 
са вец кіх улад да 
рэлігіі;
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
аб’ектах страча-
най у 1920— 
1930-я гг. куль-
тавай спадчыны 
ў вашай мясцо-
васці

62 Нацыянальная і кан-
фесійная палітыка 
поль скіх улад у За-
ходняй Беларусі. 
1. Асаблівасці нацыя-
нальных адносін у За-
ходняй Беларусі. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця паланізацыя;
— асаблівасці нацыянальных адно сін 
і канфесійнага становішча насель-
ніцт ва ў Заходняй Беларусі;
— канфесійную палітыку польскіх 
улад у Заходняй Бела русі.

Вызначэнне і харак-
тарыстыка асаблі вас-
цей нацыянальных 
ад но сін і канфесій на-
га ста но вішча на сель-
ніцтва ў Заходняй Бе-
ла русі.

§ 22-3
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2. Палітыка польскіх 
улад па паланізацыі 
на сельніцтва Заходняй 
Бе ла русі.
3. Канфесійная палі-
тыка польскіх улад 
у Заходняй Беларусі.
4. Рэлігійнае жыццё 
ў Заходняй Беларусі

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця па-
ланізацыя;
— даваць ацэнку вывучаемым гіста-
рычным падзеям, з’явам і працэсам;
— характарызаваць асноўныя напрам-
кі палітыкі польскіх улад па палані-
зацыі насельніцтва і праявы рэлі гій-
нага жыцця ў Заходняй Беларусі;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж канфесійнай палітыкай 
польскіх улад і рэлігійным жыццём 
у Заходняй Бела русі

Вылучэнне і аналіз 
асноўных напрам каў 
па літыкі польскіх 
улад па паланізацыі 
на сель ніцтва Заход-
няй Бе ла русі.
Аналіз асаб лі вас цей 
канфесійнага ста-
но вішча і духоўнага 
жыц ця насельніцт ва 
ў Заходняй Бела русі.
Ацэнка нацыянальна-
канфесійнай палі ты кі 
польскіх улад у Заход-
няй Беларусі

63 Канфесійнае ста но-
вішча ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 
1. Палітыка савецкіх 
улад адносна царквы 
ў гады ваенных вы-
прабаванняў. 
2. Канфесійная палі-
тыка германскіх аку-
пацыйных улад на тэ-
рыторыі Бела русі. 
3. Уклад святарства ва 
ўсенародную барацьбу

1 Вучні павінны ведаць:
— змяненні ў палітыцы савецкіх улад 
адносна царквы ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны;
— кірункі канфесійнай палітыкі гер-
манскіх акупацыйных улад на тэ ры-
торыі Бела русі;
— уклад святарства ва ўсенародную 
барацьбу на акупіраванай тэрыторыі 
Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць і тлумачыць прычыны 
змяненняў у палітыцы савецкіх улад

Вызначэнне прычын 
змяненняў у паліты цы 
савецкіх улад адносна 
царквы ў гады Вялі-
кай Айчыннай вайны.
Раскрыццё канфе сій-
най палітыкі гер ман-
скіх акупацыйных 
улад на тэрыто рыі Бе-
ла русі.
Х а р а к т а р ы с т ы к а 
і ацэнка ўкладу свя-
тар ства ва ўсена род -

§ 22-4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— тлумачыць 
змяненні 
ў палітыцы 
савецкіх улад 
адносна царквы 
ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны;
— падрыхтаваць 
паведамленне аб 
укладзе
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на акупіраванай тэ ры-
торыі Бела русі

адносна царквы ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны;
— характарызаваць і ацэньваць уклад 
святарства ва ўсенародную барацьбу 
на акупіраванай тэрыторыі Бела русі

ную барацьбу на аку-
пі раванай тэры то рыі 
Бела русі

святарства ва 
ўсенародную 
барацьбу на 
акупіраванай 
тэрыторыі Бела-
русі

64 На цыя наль ная і кан-
фесійная палітыка 
ў БССР у другой пало-
ве 1940-х — 1980-я гг. 
1. На цыя наль нае пы-
танне і яго вырашэнне 
ў БССР. 
2. Х а р а к т а р ы с т ы к і 
бе ларускай савецкай 
ментальнасці. 
3. Узмацненне дзяр жаў-
нага ціску на царкву. 
4. Ста но вішча канфесій 
і веруючых

1 Вучні павінны ведаць:
— шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага пытання ў БССР у другой 
палове 1940-х — 1980-я гг.;
— асаб лі вас ці канфесійнага ста но-
вішча і духоўнага жыцця насельніцтва 
БССР у дадзены перыяд;
— характарыстыкі беларускай савец-
кай ментальнасці.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць рысы беларускай 
савецкай ментальнасці;
— тлумачыць прычыны ўзмацнення 
дзяр жаў нага ціску на царкву;
— характарызаваць ста но вішча кан-
фесій і веруючых у другой палове 
1940-х — 1980-я гг.

Вызначэнне шляхоў 
і сродкаў вырашэння 
на цыя наль нага пы-
тання ў БССР у дру-
гой палове 1940-х —  
1980-я гг. 
Аналіз асаб лі вас цей 
канфесійнага ста-
но вішча і духоўнага 
жыцця насельніцтва 
БССР у другой палове 
1940-х — 1980-я гг.
Характарыстыка бе-
ларускай савецкай 
ментальнасці

§ 22-5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
«Характарыстыкі 
беларускай 
савецкай 
ментальнасці»;
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб аб’ектах стра-
чанай у гады 
савецкай улады 
культавай спад-
чыны ў вашай 
мясцовасці
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65
66

Беларуская нацыя ва 
ўмовах дзяр жаў нага 
суверэнітэту Рэс пуб-
лікі Беларусь. 
1. Умовы развіцця су-
часнай беларускай на-
цыі. 
2. На цыя наль ны склад 
насельніцтва Бела русі. 
3. Нацыянальная па-
лі тыка ў Рэспубліцы 
Беларусь.
4. Асновы ідэалогіі бе-
ларускай дзяржавы ва 
ўмо вах дзяр жаў нага су-
ве рэ нітэту Рэс пуб лі кі 
Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
— умовы развіцця сучаснай белару-
скай нацыі; 
— на цыя наль ны склад насельніцтва 
Бела русі;
— дынаміку станаўлення грамадзян-
скай супольнасці;
— асноўныя складнікі і палажэнні 
зместу ідэалогіі беларускай дзяржавы 
ва ўмовах замацавання дзяр жаў нага 
суверэнітэту Рэс публікі Беларусь.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж працэсамі развіцця су-
часнай беларускай нацыі і набыццём 
Рэс публікай Беларусь дзяр жаў нага 
суверэнітэту;
— аналізаваць умовы развіцця сучас-
най беларускай нацыі, на цыя наль ны 
склад насельніцтва Бела русі; 
— характарызаваць працэс станаў лен-
ня грамадзянскай супольнасці;
— тлумачыць асноўныя палажэнні 
зместу ідэалогіі беларускай дзяржавы

Вызначэнне ўмоў і аса-
б лі вас цей раз віц ця 
сучаснай беларускай 
нацыі; сутнасці і зместу 
ідэалогіі беларускай 
дзяржавы ва ўмовах 
замаца ван ня дзяр жаў-
нага суве рэнітэту Рэс-
публікі Беларусь.
Тлумачэнне пры чын-
на-выніковых сувя-
зей паміж працэсамі 
развіцця сучаснай бе-
ларускай нацыі і на-
быц цём Рэс пуб лікай 
Беларусь дзяр жаў нага 
су верэ нітэту. 
Работа са статыс тыч-
нымі да  нымі: аналіз 
і абмеркаванне дыя-
грамы «На цыя наль ны 
склад насельніцтва 
Бела русі».
Характарыстыка пра-
цэсу станаўлення гра-
мадзянскай су поль-
насці.
Абмеркаванне ролі 
ідэалогіі беларускай

§ 23-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці 
інфаграфіку/ 
кластар «Умовы 
развіцця сучас-
най беларускай 
нацыі», «Асновы 
ідэалогіі белару-
скай дзяржавы»;
— абгрунтаваць 
сутнасць і змест 
беларускай 
ідэалогіі ва 
ўмовах замаца-
вання дзяр жаў-
нага суверэнітэту 
Рэс публікі Бела-
русь;
— падрыхтаваць 
праект «На цыя-
наль ны склад 
насельніцтва 
Бела русі»
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дзяржавы на сучас-
ным этапе развіцця бе-
ларускага грамадства

67 Канфесійная палітыка 
ў Рэспубліцы Беларусь. 
1. Уз а е м а а д н о с і н ы 
дзяр жавы і рэлігій ных 
кан фесій. 
2. Закон Рэс публікі 
Беларусь «Аб свабо дзе 
веравызнання і рэлі-
гійных аргані зацыях». 
3. Адраджэнне кан фе-
сійнага жыцця. 
4. Аднаўленне і бу даў-
ніцтва новых хра маў, 
адкрыццё новых пры-
ходаў. 
5. Духоўныя вучэбныя 
ўстановы. 
6. Роля і значэнне Бе-
ларускай праваслаўнай 
царквы, Рымска-ката-
ліц кага касцёла і іншых 
канфесій у суверэннай 
Бела русі

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця свабода вера-
вызнання;
— асаб лі вас ці канфесійнага ста но віш-
ча і духоўнага жыцця насельніцтва 
Рэс публікі Беларусь; 
— дасягненні духоўных асоб — ура-
джэн цаў Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця сва-
бода веравызнання;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж працэсамі фар мі ра ван-
ня беларускай нацыі, канфесій нага 
(духоўнага) жыцця і дзяржаўнай па-
літыкай;
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб дзейнасці духоўных асоб 
з ацэнкай яе вынікаў

Тлумачэнне пры чын-
на-выніко вых сувя зей 
паміж дзяржаўнай па-
лі ты кай і працэсамі 
фар мі ра вання белару-
скай нацыі і духоў нага 
жыцця.
Работа з гістарычным 
дакументам: фраг-
менты з Закона Рэс-
пуб лікі Беларусь «Аб 
свабодзе веравызнан-
ня і рэ лігійных арга ні-
зацыях»: вызначэнне 
асноў дзяржаўнай 
кан фесійнай палітыкі.
Характарыстыка ста-
но вішча ў духоўным 
жыц ці Рэс публікі Бе-
ларусь.
Вызначэнне ролі Бе-
ла рускай права слаў-
най царквы, Рым ска-
ка та ліцкага касцёла 
і іншых канфесій у ду-
хоўным жыцці суве-
рэннай Бела русі

§ 23-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
паведамленне 
аб дзейнасці ад-
ной з духоўных 
асоб (мітрапаліт 
Філарэт, кар-
дынал Казімір 
Свёнтак і інш.) 
з ацэнкай выні-
каў іх ду хоў най 
дзейнасці

7
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68 Наш край 1  Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць этнічныя працэсы 
ў XIX — пачатку XXI ст. на тэрыторыі 
сваёй мясцовасці;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж гістарычнымі фактамі, 
раскрываць узаемаабумоўленасць 
этніч ных і канфесійных працэсаў на 
тэ рыторыі роднага краю;
— выкарыстоўваць набытыя веды 
і ўменні для ажыццяўлення пошуку 
гіста рычнай інфармацыі ў крыні цах 
рознага тыпу, якія адлюстроўва юць 
адрозненне і асаб лі вас ці на цыя наль-
на-кан фесійнага ста но вішча на тэры-
то рыі роднага краю

Прэзентацыя края-
знаў чых да сле даван-
няў і інды відуаль ных 
заданняў па выву-
чэн ні гіс торыі свайго 
краю

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

69 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець выкарыс тоў-
ваць набытыя веды і ўменні для: 
— ажыццяўлення пошуку і аналізу 
сацыяльна значнай інфармацыі аб 
на цыя наль ных формах беларускай 
дзяржаўнасці і эвалюцыі грамадска-
па лі тыч нага жыцця ў Бела русі;
— правядзення вучэбнага гіста рыч нага 
даследавання, у тым ліку праектнай 
дзейнасці па пытаннях станаў лен ня

Работа з дакументамі 
практыкуму па пы-
таннях да іх з выка-
рыстаннем памяткі.
Работа з навуковымі 
артыкуламі: прачы-
таць фрагменты пра-
панаваных навуковых 
артыкулаў і выканаць 
заданні да іх.

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ
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на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і эвалюцыі гра мадска-па лі-
тыч нага жыцця ў Бела русі;
— вызначэння ўласных адносін да на-
цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і форм грамадска-па лі тыч-
нага жыцця, а таксама вынікаў дзей-
насці дзяржаўных асоб;
— ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных 
паводзін як грамадзян Рэс публікі Бе-
ларусь;
— падтрымкі ўзаемапаважлівых зно-
сін у грамадска-па лі тыч ным асяро-
ддзі;
— падтрымання беражлівых адносін 
да помнікаў дзяржаўным дзеячам Бе-
ла русі

Работа з мастацкім 
тэкстам: прачытаць 
урыўкі з прапанава-
ных мастацкіх тэкс-
таў і выканаць заданні

70 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае меркаванне;
— афармляць сваё рашэнне ў выглядзе 
праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі паведам-
ленняў, праектаў аб гістарычных пра-
цэсах (падзеях) і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі пра-
екта

Абарона вучнёўскіх 
праектаў

Паўтарыць змест 
раздзела ІV
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71 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: беларуская 
на цыя наль ная ідэя, заходнерусізм, 
на цыянал-дэмакратызм, на цыя наль-
нае пытанне, на цыя наль ная самасвя-
домасць, тутэйшасць, менталі тэт, 
бе ла русізацыя, паланізацыя, рэлігій нае 
пытанне, канфесія, «ваяўнічы атэ-
ізм», свабода веравызнання;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці фар-
мі ра вання беларускай нацыі; 
— асаб лі вас ці канфесійнага ста но ві-
шча насельніцтва беларускіх гу бер няў 
у складзе Расійскай імперыі, у тым 
ліку шляхі і сродкі вырашэння на цыя-
наль нага і рэлігійнага пытанняў; 
— асаб лі вас ці духоўнага жыцця бела-
русаў пры савецкім грамадска-па лі-
тыч ным ладзе, узаемаадносіны савец-
кай улады і канфесій, шляхі і сродкі 
вырашэння на цыя наль нага пытання;
— асаб лі вас ці канфесійнага ста но ві-
шча і духоўнага жыцця насельніцтва 
Заходняй Бела русі, БССР, Рэс публікі 
Беларусь; 
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт фар мі-
ра вання беларускай нацыі, на цыя-
наль най і канфесійнай дзяржаўнай

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да 
абагульнення ведаў 
вучняў у вучэбным 
дапаможніку.
Варыянт 2. Праверач-
ная работа па змесце 
раздзела ІV.
Варыянт 3. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых заданняў 
і даследчых і праект-
ных работ

Выкананне 1— 
2 заданняў да 
абагульнення 
ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



7
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

палітыкі, вынікаў дзейнасці гіста-
рычных асоб;
— працэс афармлення беларускай 
на цыя наль най і на цыя наль на-дзяр-
жаўнай ідэі і яе сутнасць;
— дасягненні духоўных асоб — ура-
джэнцаў Бела русі;
— рэлігійныя і грамадзянскія подзвігі 
духоўных асоб у гады Вялікай Айчын-
най вайны.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў:  
беларуская на цыя наль ная ідэя, заход-
не русізм, нацыянал-дэмакратызм, на-
цыя наль нае пытанне, на цыя наль ная 
самасвядомасць, тутэйшасць, мен-
та літэт, бела русізацыя, пала ні за цыя, 
рэлігійнае пытанне, кан фе сія, «ва яў-
нічы атэізм», свабода веравызнання 
і ўстанаўліваць сістэмныя сувязі па-
між імі;
— лакалізаваць працэс фар мі ра ван ня 
беларускай нацыі з апорай на хра на-
лагічныя і сінхраністычныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас;
— характарызаваць сутнасць, асаб лі-
вас ці фар мі ра вання беларускай нацыі, 
афармлення беларускай на цыя наль на-
дзяржаўнай ідэі і яе значэнне;
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— суадносіць працэс фар мі ра вання бе-
ларускай нацыі з адпаведнымі яму па 
змесце працэсамі сусветнай гіс торыі;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж працэсамі фар мі ра-
вання беларускай нацыі, канфесійнага 
(духоўнага) жыцця і дзяржаўнай па-
літыкай; 
— раскрываць узаемаабумоўле насць 
змяненняў у канфесійным (духоўным) 
жыцці ва ўзаемасувязі з кірункамі 
дзяржаўнай палітыкі; 
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу на-
конт фар мі ра вання беларускай нацыі, 
канфесійнага (духоўнага) жыц ця, на-
цыя наль най і канфесійнай дзяр жаў-
най палітыкі;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя факты, 
якія тычацца фар мі ра вання белару-
скай нацыі, канфесійнага (духоўнага) 
жыцця, і рабіць на гэтай аснове аргу-
ментаваныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт 
фар мі ра вання беларускай нацыі,
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канфесійнага (духоўнага) жыцця, на-
цыя наль най і канфесійнай дзяр жаў-
най палітыкі;
— праводзіць аналіз зместу разна-
стайных гістарычных дакументаў як 
кры ніц інфармацыі аб фарміраван ні 
беларускай нацыі, канфесійным (ду-
хоў ным) жыцці; 
— характарызаваць умовы і лад жыц-
ця веруючых; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве-
дам ленні аб дзейнасці (рэлігійных 
і грамадзянскіх подзвігах) духоўных 
асоб з ацэнкай іх вынікаў;
— характарызаваць культавыя помнікі 
Бела русі

Раздзел V. КУЛЬТУРА БЕЛА РУСІ (12 г)

72 Культура Бела русі 
ў першай палове ХІХ ст. 
1. Развіццё адукацыі. 
2. Літаратура. 
3. Рамантызм у выяў-
ленчым мастацтве.
4. Класіцызм у архі-
тэктуры

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: класіцызм, ра-
мантызм;
— асаб лі вас ці развіцця культуры Бе-
ла русі ў першай палове ХІХ ст.;
— асноўныя ацэначныя меркаван ні 
(пункты гледжання) наконт характару 
пра цэсаў развіцця культуры Бела русі 
ў першай палове ХІХ ст. і выні каў 
творчасці дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
ў галіне культуры;

Характарыстыка сі-
стэмы адукацыі і вы-
значэнне характару 
і вынікаў змя ненняў 
у ёй на працягу пер-
шай паловы ХІХ ст. 
Складанне схемы 
(таб ліцы) «Рэформы 
ў сі стэме адукацыі пер-
шай паловы ХІХ ст.».
Вызначэнне пунктаў 
гледжання на вынікі

§ 24-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
гістарычны парт-
рэт (або бія граму) 
аднаго з дзея чаў 
культуры Бела-
русі першай пало-
вы ХІХ ст.; 
— скласці карот-
кае апісанне
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— помнікі культуры Бела русі першай 
паловы ХІХ ст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
класіцызм, рамантызм;
— характарызаваць стан развіцця 
культуры Бела русі першай паловы 
ХІХ ст.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж ідэалагічнымі ўмовамі 
і тэндэнцыямі ў развіцці культуры 
Бела русі; 
— параўноўваць пункты гледжання 
наконт умоў і вынікаў развіцця куль-
туры Бела русі першай паловы ХІХ ст.; 
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб развіцці 
культуры Бела русі; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзея чаў культу-
ры з характарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

дзейнасці дзеячаў бе-
ларускай культуры 
першай паловы ХІХ ст. 
Работа з выяў лен чы-
мі крыніцамі: рэпра-
дукцыі мастацкіх 
тво раў і помнікаў 
ар хі тэктуры першай 
паловы ХІХ ст.: вы-
значэнне стылёвых 
і жанравых асаб лі-
вас цей. 
Работа з гіста рыч ны-
мі дакументамі: фраг-
менты літаратур ных 
твораў першай паловы 
ХІХ ст.: вызначэнне 
асноўнай тэматы кі 
і ідэй най накіра ва на-
сці. 
Тлумачэнне гіста рыч-
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай лі-
та ратуры, навед ван ні 
гіс та рычных сла ву тас-
цей, музеяў

 (каталог, прэзен-
тацыю) помнікаў 
архітэктуры 
першай паловы 
XIX ст., якія 
захаваліся ў ва-
шай мясцовасці, 
для ўрока «Наш 
край»
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73 Культура Бела ру сі 
ў другой палове ХІХ ст. 
1. Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця культуры 
Бела русі. 
2. Сістэма адукацыі. 
3. Станаўленне белару-
сазнаўства. 
4. Станаўленне новай 
беларускай мовы і літа-
ратуры. 
5. Тэатр і музыка. 
6. Жывапіс. 
7. Архітэктура і горада-
будаўніцтва

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: белару са-
знаўства, рэалізм;
— тэндэнцыі і асаб лі вас ці развіцця 
культуры Бела русі ў другой палове 
ХІХ ст.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характа-
ру працэсаў развіцця культуры Бела-
русі ў другой палове ХІХ ст. і выні каў 
творчасці дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
ў галіне культуры;
— помнікі культуры Бела русі другой 
паловы ХІХ ст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
беларусазнаўства, рэалізм;
— характарызаваць стан развіцця 
культуры Бела русі ў другой палове 
ХІХ ст.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж ідэалагічнымі ўмова мі 
і тэндэнцыямі ў развіцці культуры 
Бела русі другой паловы ХІХ ст.; 
— параўноўваць па прапанаваных 
прыкметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца развіцця культуры Бела русі, 

Характарыстыка сі-
стэмы адукацыі і вы-
значэнне характару 
і вынікаў змяненняў 
у ёй на працягу другой 
паловы ХІХ ст. 
Вызначэнне стану на-
вуковых ведаў пра Бе-
ларусь і дасягнен няў 
у развіцці беларуса-
знаўства.
Вызначэнне пунктаў 
гледжання на вынікі 
дзейнасці дзеячаў бе-
ларускай культуры 
другой паловы ХІХ ст. 
Работа з выяў лен-
чы мі крыніцамі: рэ-
пра дукцыі мастац кіх 
тво раў і помні каў 
архі тэктуры другой 
паловы ХІХ ст.: вы-
значэнне стылёвых 
і жанравых асаб лі-
вас цей. 
Работа з гіста рыч ны-
мі дакументамі: фраг-
менты літара тур ных 
твораў другой пало-

§ 24-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
гістарычны 
партрэт (або 
біяграму) аднаго 
з дзеячаў куль-
туры Бела русі 
другой паловы 
ХІХ ст.;
— скласці ка-
роткае апісанне 
(каталог, прэзен-
тацыю) помнікаў 
архітэктуры 
другой паловы 
XIX ст., якія 
захаваліся ў ва-
шай мясцовасці, 
для ўрока «Наш 
край»
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і рабіць на гэтай аснове аргументава-
ныя вывады;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб развіцці 
культуры Бела русі; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзеячаў культу-
ры з характарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

вы ХІХ ст.: вызна-
чэнне асноўнай тэ ма-
тыкі і ідэйнай на кі ра-
ванасці. 
Тлумачэнне гіс та рыч-
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай лі-
та ратуры, наве д ванні 
гіс тарычных славутас-
цей, музеяў

74 Побыт і лад жыцця 
насельніцтва Бела русі 
ў ХІХ ст. 
1. Сельская абшчына, 
яе ўплыў на звычаі 
і абрады беларусаў. 
2. Побыт сялян. 
3. Лад жыцця рабочых. 
4. Развіццё капіталізму 
і змяненні ў грамадскім 
і сямейным побыце. 
5. Харчаванне насель-
ніцтва. 
6. Сямейныя і рэлі гій-
ныя святы і абрады

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя рысы побыту і ладу жыц-
ця насельніцтва Бела русі ў ХІХ ст.; 
— сямейныя і рэлігійныя святы і абра-
ды беларусаў, святы вытворча-аграр-
нага кірунку.
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць уплыў сельскай абшчы-
ны на звычаі і абрады беларусаў; 
— характарызаваць побыт сялян і лад 
жыцця рабочых і змяненні ў яго змес-
це, звязаныя з развіццём капіталізму
 

Характарыстыка ас-
ноў ных рыс по бы-
ту і ладу жыцця на-
сель ніц т ва Бела русі 
ў ХІХ ст.
Вызначэнне ўплыву 
сельскай абшчыны на 
звычаі і абрады бе ла-
русаў.
Тлумачэнне пры чын-
на-выніковых сувя-
зей паміж развіццём 
капіталізму і зменамі 
ў грамадскім і сямей-
ным побыце. 
Складанне кластара 
(інфаграфікі, катало-
га) «Святы і абрады 
беларусаў у ХІХ ст.»

§ 24-3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці ката-
лог сямейных, 
рэлігійных і вы-
творча-аграрных 
свят беларусаў;
— падрыхтаваць 
прэзентацыю 
«Побыт сялян/ 
лад жыцця рабо-
чых у ХІХ ст.» 
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75 Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця культуры Бе-
ла русі ў пачатку ХХ ст. 
1. Роля газеты «Наша 
ніва» ў развіцці куль-
туры Бела русі. 
2. Стан адукацыі. 
3. Навуковыя дасле да-
ванні Бела русі. 
4. Развіццё літаратуры 
і беларускай літа ра-
турнай мовы. 
5. Станаўленне бела-
рускага прафесійнага 
тэатра. 
6. Выяўленчае мастац-
тва. 
7. Развіццё архі тэк туры

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняцця мадэрн;
— асноўныя тэндэнцыі і асаб лі вас ці 
развіцця культуры Бела русі ў пачатку 
ХХ ст.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характару 
працэсаў развіцця культуры Бе ла ру сі 
ў пачатку ХХ ст. і вынікаў твор часці 
дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
ў галіне культуры;
— помнікі культуры Бела русі пачатку 
ХХ ст.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняцця 
 мадэрн;
— характарызаваць стан развіцця 
культуры Бела русі ў пачатку ХХ ст.;
— сістэматызаваць і абагульняць гіс-
тарычныя факты, якія тычацца раз віц-
ця культуры Бела русі пачатку ХХ ст., 
і рабіць на гэтай аснове аргументава-
ныя вывады;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных крыніц інфармацыі аб развіцці 
культуры Бела русі пачатку ХХ ст.;

Характарыстыка ста-
ну адукацыі ў пачатку 
ХХ ст. 
Вызначэнне стану на-
вуковых дасле даван-
няў Бела русі. 
Вызначэнне пунктаў 
гледжання на вынікі 
дзейнасці дзеячаў бе-
ларускай культуры 
па чатку ХХ ст. 
Тлумачэнне «на ша-
ніў скага» характа-
ру перыяду пачатку 
ХХ ст. у развіцці бе-
ларускай культуры.
Работа з выяў лен-
чы  мі крыніцамі: рэ-
пра дукцыі ма с тац кіх 
тво раў і помнікаў 
архі тэк туры пачатку 
ХХ ст.: вызначэнне 
сты лёвых і жанравых 
асаб лі вас цей.
Работа з гіста рыч нымі 
дакументамі: фраг-
менты літа ра тур ных

§ 24-4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
гістарычны 
партрэт (або 
біяграму) аднаго 
з дзеячаў куль-
туры Бела русі 
пачатку ХХ ст.; 
— скласці ка-
роткае апісанне 
(каталог, прэзен-
тацыю) помнікаў 
архітэктуры 
пачатку ХХ ст., 
якія захаваліся 
ў вашай 
мясцовасці, для 
ўрока «Наш 
край»

8
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзеячаў культу-
ры з характарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

твораў пачатку ХХ ст.: 
вызначэнне асноў на га 
зместу і ідэйнай на кі-
раванасці. 
Тлумачэнне гіста рыч-
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай лі-
та ратуры, навед ван ні 
гіста рычных славу тас-
цей, музеяў

76 Беларуская савец-
кая культура ў 1920—
1930-я гг. 
1. Палітыка бела русі-
зацыі. 
2. Развіццё сістэмы 
аду кацыі ў Савецкай 
Бе ла русі. 
3. Станаўленне белару-
скай савецкай навукі. 
4. Ажыццяўленне куль-
турнай рэвалюцыі. 
5. Літаратура. Музыка. 
Тэатр. 
6. Зараджэнне белару-
скага кіно. Выяўленчае 
мастацтва. 

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: бела русізацыя, 
культурная рэвалюцыя, метад са цыя-
ліс тычнага рэалізму, прынцып пар-
тыйнасці;
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці раз-
віцця культуры Бела русі ў 1920—
1930-я гг.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характару 
працэсаў развіцця культуры Савецкай 
Бела русі ў 1920—1930-я гг., выні каў 
творчасці дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
ў галіне культуры;
— помнікі культуры Бела русі 1920—  
1930-х гг. 

Тлумачэнне прыч ын-
на-выніковых сувязей 
паміж палітыкай бе-
ла русізацыі і раз віц-
цём адукацыі ў Бе-
ла русі, па лі тыч ным 
раз віццём са вец кай 
дзяржавы і ажыц цяў-
леннем культурнай 
рэ ва лю цыі.
Характарыстыка ас-
ноў ных дасяг нен няў 
у станаўленні белару-
скай савецкай навукі.
Вызначэнне пунктаў 
гледжання на выні-
кі дзейнасці дзеячаў

§ 25-1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
разгорнутае 
паведамлен-
не аб адным 
з дзеячаў куль-
туры Бела русі 
1920—1930-х гг. 
або аб развіцці 
якога-небудзь 
віду мастацтва 
(жывапіс, архі-
тэктура, тэатр, 
кіно, скульпту-
ра і г. д.) 
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7. Архітэктура Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
бела русізацыя, культурная рэвалю-
цыя, метад сацыя ліс тычнага рэа ліз-
му, прынцып партыйнасці;
— характарызаваць стан развіцця 
куль туры Бела русі ў 1920—1930-я гг.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж ідэалагічнымі ўмовамі 
і тэндэнцыямі ў развіцці культуры 
Бела русі; 
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і аба гульняць гістарычныя факты, якія 
ты чацца развіцця культуры Бела русі, 
і рабіць на гэтай аснове аргументава-
ныя вывады;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч -
ных крыніц інфармацыі аб развіцці 
куль туры Бела русі ў 1920—1930-я гг.; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзе ячаў культу-
ры з характарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

бе ларускай культуры 
1920—1930-х гг. 
Работа з выяў лен чы-
мі крыніцамі: рэпра-
дук цыі мастацкіх тво-
раў і помнікаў ар хі тэк-
туры 1920—1930-х гг.: 
вызначэнне сты лёвых 
і жанравых асаб лі вас-
цей. 
Работа з гістарыч-
ны мі дакументамі: 
фраг менты літа ра-
тур ных твораў 1920—
1930-х гг.: вызначэн-
не асноў нага зместу 
і ідэй най накі ра ва-
насці. 
Тлумачэнне гіста рыч -
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай 
лі та ратуры, прагля дзе 
мас тацкіх і дакумен-
тальных філь маў, на-
вед ванні гіста рыч ных 
славу тасцей, му зеяў

у дадзены пе-
рыяд
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77 Культура ў Заходняй 
Бела русі ў 1921—
1939 гг. 
1. Стан адукацыі ва 
ўмо вах палітыкі па ла-
ні за цыі. 
2. Дзейнасць Тавары-
ства беларускай школы. 
3. Літаратура. Жывапіс. 
Музычнае мастацтва. 
Архітэктура

1 Вучні павінны ведаць:
— стан заходнебеларускай культуры 
ва ўмовах палітыкі паланізацыі;
— кірункі і значэнне дзейнасці Тава-
рыства беларускай школы;
— асноўныя дасягненні літаратуры, 
жывапісу, музычнага мастацтва, архі-
тэктуры. 
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць стан заходнебела-
рускай культуры ва ўмовах палітыкі 
паланізацыі;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж развіццём культуры За-
ходняй Бела русі і палітыкай пала-
нізацыі;
— вызначаць асноўныя дасягненні 
літаратуры, жывапісу, музычнага ма-
стацтва, архітэктуры Заходняй Бела-
русі

Характарыстыка ста-
ну заходнебеларускай 
культуры ва ўмовах 
палітыкі паланізацыі.
Выяўленне кі рун каў 
і значэння дзей насці 
Таварыства белару-
скай школы.
Тлумачэнне пры чын-
на-выніковых сувя-
зей паміж развіццём 
культуры Заходняй 
Бела русі і палітыкай 
пала нізацыі.
Складанне схемы «Да-
сягненні культуры За-
ходняй Бела русі».
Работа з выяў лен чы-
мі крыніцамі: рэпра-
дукцыі мастацкіх 
тво раў і помнікаў ар-
хітэктуры Заходняй 
Бела русі: вызначэнне 
стылёвых і жанравых 
асаб лі вас цей.
Работа з гістарыч ны-
мі дакументамі: фраг-
менты літара тур ных 
твораў заходне бела-

§ 25-2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
разгорнутае па-
ведамленне аб 
адным з дзеячаў 
культуры За-
ходняй Бела русі 
1920—1930-х гг. 
або аб развіцці 
якога-небудзь 
віду мастацт-
ва (жывапіс, 
архітэктура,  
тэатр, кіно, 
скульптура 
і г. д.) у дадзены 
перыяд у Заход-
няй Бела русі
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рускіх паэтаў і пісь-
мен нікаў: вызначэн-
не асноўнага зместу 
і ідэйнай накірава-
насці.
Тлумачэнне гіста рыч -
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай 
лі та ратуры, прагля дзе 
мас тацкіх і да ку мен-
таль ных філь маў, на-
вед ванні гіста рыч ных 
славу тасцей, му зеяў

78 Развіццё беларускай 
савецкай культу-
ры ў другой палове 
1940-х — 1980-х гг. 
1. Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця культуры Бе-
ла русі. 
2. Стан адукацыі. 
3. Выхад беларускай 
на вукі на новыя рубя-
жы. Дасягненні вучо-
ных — ураджэнцаў Бе-
ла русі. 
4. Удзел беларусаў у ас-
ваенні касмічнай пра-
сторы. 

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці раз-
віцця культуры Бела русі ў другой 
палове 1940-х — 1980-х гг.;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характару 
працэсаў развіцця культуры Бела русі 
дадзенага перыяду, вынікаў творчасці 
дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў галіне культуры;
— найбольш значныя алімпійскія 
дасягненні беларускіх спартсменаў; 
— помнікі культуры Бела русі другой 
паловы 1940-х — 1980-х гг.

Вызначэнне асноў ных 
тэндэнцый развіц-
ця культуры Бела-
ру  сі ў дру гой палове 
1940-х — 1980-х гг. 
Характарыстыка ас-
ноўных дасяг ненняў 
у развіцці беларускай 
навукі і яе новых кі-
рункаў.
Характарыстыка пра-
бле матыкі і асноўных 
тэм айчыннай лі та-
ратуры і мастацтва. 
Работа з выяў лен чы-
мі крыніцамі: рэпра -

§ 26.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— скласці тэма-
тычныя кароткія 
каталогі (букле-
ты, альманахі) 
аб развіцці 
літа ратуры, 
жы вапісу, 
архітэктуры, 
кінематографа, 
тэатральнага 
і музычнага ма-
стацтва (на вы-
бар) БССР
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5. Прынцып пар тый-
на сці і метад сацыя ліс-
тычнага рэалізму. 
6. Літаратура. 
7. Музыка. 
8. Выяўленчае мастац-
тва. 
9. Тэатр і кіно. 
10. Архітэктура. 
11. Алімпійскія да сяг-
ненні беларускіх са вец-
кіх спартсменаў

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць стан развіцця 
куль туры Бела русі ў другой палове 
1940-х — 1980-х гг.;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж ідэалагічнымі ўмовамі 
і тэндэнцыямі ў развіцці культуры 
Бела русі дадзенага перыяду; 
— параўноўваць пункты гледжання 
наконт умоў і вынікаў развіцця куль-
туры Бела русі;
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзе ячаў культу-
ры з характарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

дукцыі мастацкіх тво-
раў і помнікаў ар хі-
тэктуры другой пало-
вы 1940-х — 1980-х гг.: 
вызначэнне сты лё вых 
і жанравых асаб лі-
васцей.
Работа з гіста рыч ны-
мі дакументамі: фраг-
менты літаратур ных 
тво раў 1940—1980-х гг.: 
вызначэн не ас ноў на га 
зместу і ідэй най на кі-
ра ва на сці.
Ацэнка ўкладу бела-
рускіх спартсменаў 
у савецкі спорт.
Тлумачэнне гіста рыч-
нага кантэксту пры 
чы танні мастац кай 
лі та ратуры, пра гля дзе 
мастацкіх і да ку мен-
тальных філь маў, на-
ведванні гіс та рыч ных 
славу та с цей, музеяў

другой пало-
вы 1940-х — 
1980-х гг.

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



8
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

79 Развіццё адукацыі, 
на вукі, літаратуры, 
мас тацтва і спорту ва 
ўмо вах дзяр жаў нага 
суве рэнітэту Рэс пуб-
лікі Беларусь. 
1. Палітыка Рэспублікі  
Бела русь у галіне куль-
туры. 
2. Афармленне дзяр-
жаў нага статусу бела-
рускай і рускай моў. 
3. Адукацыя ў Бела-
русі.
4. Дасягненні ў развіц ці 
навукі. 
5. Літаратура. 
6. Музыка. 
7. Выяўленчае мастац-
тва. 
8. Тэатр і кіно. 
9. Дасягненні бела рус-
кіх спартсменаў

1 Вучні павінны ведаць:
— асаб лі вас ці развіцця культуры Бе-
ла русі ва ўмовах дзяр жаў нага су ве-
рэнітэту;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характару 
пра цэсаў развіцця культуры Бела ру сі 
на сучасным этапе, вынікаў твор часці 
дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў галіне навукі і культуры;
— найбольш значныя алімпійскія 
дасягненні беларускіх спартсменаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сучасны стан раз-
віцця культуры Бела русі;
— тлумачыць прычынна-выніковыя 
сувязі паміж умовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Бела русі; 
— параўноўваць па прапанаваных 
прык метах, сістэматызаваць і аба-
гуль няць гістарычныя факты, якія 
тычацца раз віцця культуры Бела русі 
на сучасным этапе, і рабіць на гэтай 
аснове аргументаваныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
наконт умоў і вынікаў развіцця куль-
туры Бела русі;

Характарыстыка куль-
туры Бела русі як скла-
довай част кі дзяр жаў-
нага суве рэнітэту.
Вызначэнне этапаў 
афармлення дзяр жаў-
нага статусу белару-
скай і рускай моў. 
Аналіз схемы «Струк-
тура сістэмы адукацыі 
ў Рэспубліцы Бела-
русь».
Характарыстыка да-
сяг ненняў сучаснай 
беларускай навукі 
і ІТ-галіны.
Вызначэнне пра бле-
матыкі і асноўных тэм 
літаратуры і мастацт-
ва ў пачатку ХХІ ст.
Тлумачэнне прычын-
на-выніковых сувя-
зей паміж набыццём 
Рэс публікай Бе ла русь 
дзяр жаў на га суве рэ ні-
тэту і раз віццём аду-
ка цыі, наву кі, літа-
ра туры, мас тацтва 
і спор ту. 

§ 27.
Індывідуальнае 
(на выбар):
— падрыхтаваць 
біяграму адна-
го з сучасных 
дзеячаў белару-
скай культуры 
ці спорту;
— скласці пера-
лік найбольш 
значных мера-
прыемстваў 
у галіне культу-
ры і спорту ў ва-
шай мясцовасці
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— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб творчасці дзеячаў навукі 
і культуры з ацэнкай іх укладу ў раз-
віццё культуры

Ацэнка дасягненняў 
сучасных беларускіх 
спартсменаў

80 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць развіццё культуры 
ў сваёй мясцовасці ў XIX — пачатку 
XXI ст.;
— даваць ацэнку культурна-гіста рыч-
ным падзеям і дзеячам культуры на 
тэрыторыі роднага краю ў XIX — па-
чатку XXI ст.;
— тлумачыць прычынна-выніко выя 
су вязі паміж культурна-гіста рыч нымі 
фактамі, раскрываць узаема абу моў-
ленасць змяненняў у развіц ці аду ка-
цыі, навукі і культуры роднага краю

Прэзентацыя края-
знаў чых дасле да ван-
няў і інды відуаль ных 
за данняў па выву-
чэн ні гіс торыі свайго 
краю

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ

81 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець выкарыс тоў-
ваць набытыя веды і ўменні для: 
— ажыццяўлення пошуку і аналізу 
сацыяльна значнай інфармацыі аб 
на цыя наль ных формах беларускай 
дзяржаўнасці і эвалюцыі грамадска-
па лі тыч нага жыцця ў Бела русі;
— правядзення вучэбнага гістарычнага 
даследавання, у тым ліку праектнай 
дзейнасці па пытаннях станаўлення

Работа з дакументамі 
практыкуму па пы-
таннях да іх з выка-
рыстаннем памяткі.
Работа з навуковымі 
артыкуламі: прачы-
таць фрагменты пра-
панаваных навуковых 
артыкулаў і выканаць 
заданні да іх.

Падрыхтоўка да 
абароны даслед-
чых і праектных 
работ
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на цыя наль ных форм беларускай дзяр-
жаўнасці і эвалюцыі грамадска-па лі-
тыч нага жыцця ў Бела русі;
— вызначэння ўласных адносін да 
на цыя наль ных форм беларускай 
дзяр жаў насці і форм грамадска-па-
лі тыч нага жыцця, а таксама вынікаў 
дзей насці дзяржаўных асоб;
— ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных 
паводзін як грамадзян Рэс публікі Бе-
ларусь;
— падтрымкі ўзаемапаважлівых зно-
сін у грамадска-па лі тыч ным ася род-
дзі;
— падтрымання беражлівых адносін 
да помнікаў дзяржаўным дзеячам Бе-
ла русі

Работа з мастацкім 
тэкстам: прачытаць 
урыўкі з прапанава-
ных мастацкіх тэкстаў
і выканаць заданні

82 Урок-практыкум 1 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае меркаванне;
— афармляць сваё рашэнне ў выглядзе 
праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі паведам-
ленняў, праектаў аб гістарычных пра-
цэсах (падзеях) і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі пра-
екта

Абарона вучнёўскіх 
праектаў

Паўтарыць змест 
раздзела V
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83 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнне паняццяў: белару са знаў-
ства, бела русізацыя, класіцызм, ра-
мантызм, рэалізм, мадэрн, культурная 
рэвалюцыя, метад сацыя ліс тыч нага 
рэалізму, прынцып пар тый насці; 
— асноўныя этапы і асаб лі вас ці раз-
віцця культуры Бела русі;
— асноўныя ацэначныя меркаванні 
(пункты гледжання) наконт характару 
працэсаў развіцця культуры Бела русі, 
вынікаў творчасці дзеячаў культуры;
— дасягненні ўраджэнцаў Бела русі 
і прадстаўнікоў беларускай дыяспары 
ў галіне культуры;
— найбольш значныя алімпійскія да-
сягненні беларускіх спартсменаў; 
— помнікі культуры Бела русі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць змест паняццяў: 
беларусазнаўства, бела русізацыя, 
кла сіцызм, рамантызм, рэалізм, ма-
дэрн, культурная рэвалюцыя, метад 
са цыя ліс тычнага рэалізму, прынцып 
пар тыйнасці і ўстанаўліваць сістэм-
ныя сувязі паміж імі; 

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да 
абагульнення ведаў 
вучняў у вучэбным 
да па можніку.
Варыянт 2. Праверач-
ная работа па змесце 
раздзела V.
Варыянт 3. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых заданняў 
і даследчых і праект-
ных работ

Падрыхтавац-
ца да ўрока 
выні ковага 
абагульнення 
(апераджаль-
нае выкананне 
1—2 заданняў 
да выніковага 
абагульнення 
ў вучэбным дапа-
можніку (на вы-
бар настаўніка, 
з улікам пажа-
данняў вучняў))
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— лакалізаваць развіццё культуры 
Бе ла русі з апорай на храналагіч ныя 
і сінхраністычныя табліцы, гіста рыч-
ную карту і атлас;
— характарызаваць стан развіцця 
культуры Бела русі;
— раскрываць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж ідэалагічнымі ўмовамі 
і тэндэнцыямі ў развіцці культуры 
Бела русі; 
— раскрываць узаемаабумоўленасць 
паміж грамадска-па лі тыч нымі пра-
цэсамі і кірункамі развіцця культуры 
Бела русі; 
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу на-
конт развіцця культуры Бела русі;
— параўноўваць па самастойна вы-
значаных прыкметах, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя факты, якія 
тычацца развіцця культуры Бела ру сі, 
і рабіць на гэтай аснове аргументава-
ныя вывады;
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт 
умоў і вынікаў развіцця культуры 
Бела русі;

9
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

— праводзіць аналіз зместу разнастай-
ных гістарычных дакументаў як кры-
ніц інфармацыі аб развіцці культуры 
Бела русі; 
— рыхтаваць і прэзентаваць паве дам-
ленні аб дзеячах культуры з характа-
рыстыкай гістарычнай тэматыкі ў іх 
творчасці

84
85

Выніковае абагуль-
ненне 

2 Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць падзеі гіс торыі Бела-
русі XIX — пачатку XXI ст. у часе 
і прасторы; характарызаваць змя нен-
ні ў геапа лі тыч ным станові шчы бе-
ларускіх зямель у навейшы час;
— тлумачыць значэнне асноўных па-
няц цяў, канкрэтызаваць іх і дакладна 
выкарыстоўваць пры характарыстыцы 
гістарычнай і сучаснай сацыяльнай 
рэчаіснасці;
— адрозніваць гістарычны факт ад яго 
інтэрпрэтацыі;
— рэканструяваць і інтэрпрэтаваць 
змест факталагічнага матэрыялу, які 
адлюстроўвае адметнасці і асаб лі вас-
ці развіцця Бела русі ў XIX — пачатку 
XXI ст.;

Варыянт 1. Выкары-
станне матэрыялаў да  
выніковага абагуль-
нення ведаў вуч няў 
у вучэбным дапа мож-
ніку.
Варыянт 2. Прэзента-
цыя вынікаў выканан-
ня творчых задан няў 
і даследчых і праект-
ных работ.
Варыянт 3. Дыскусія 
«Гістарычны шлях Бе-
ла русі ў XIX — пачат-
ку XXI ст.»
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9
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

— характарызаваць па лі тыч нае, са-
цыяльна-эканамічнае і культурнае 
развіццё Бела русі ў XIX — пачатку 
XXI ст., дзейнасць гістарычных асоб 
і дзеячаў культуры;
— даваць ацэнку гістарычным падзе-
ям, дзейнасці гістарычных асоб, ацэнь-
ваць унёсак дзеячаў культуры і на вукі;
— тлумачыць прычынна-сістэмныя 
сувязі паміж гістарычнымі факта мі, 
раскрываць узаемаабумоўленасць 
змя ненняў у асноўных сферах гра-
мадскага жыцця; 
— сістэматызаваць, класіфікаваць 
і абагульняць гістарычныя факты і ра-
біць на аснове гэтага аргументаваныя 
вывады;
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і аба гульняць гістарычныя факты аб 
гіста рычным і культурным развіцці 
Бела русі і рабіць на гэтай аснове ар-
гументаваныя вывады;
— праводзіць аналіз зместу гіста рыч-
ных дакументаў; пераводзіць вучэб-
ную інфармацыю са знакава-сім-
вальнай у вобразна-наглядную форму 
і наадварот;

9
2

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

— аналізаваць разнажанравую гіс та-
рычную інфармацыю, прад стаў ле ную 
ў розных знакавых сістэмах (тэкст, 
карта, графік, дыяграма, таб ліца, 
ілюстрацыя і г. д.);
— параўноўваць пункты гледжання 
з вызначэннем іх аргументаў наконт 
сутнасці гістарычных падзей і з’яў, 
якія адбываліся ў Бела русі і іншых 
краінах адпаведнага перыяду;
— выказваць аргументаваны пункт 
гледжання пры абмеркаванні асаб лі-
вас цей гістарычнага развіцця Бела русі 
ў XIX — пачатку XXI ст.;
— выкарыстоўваць метады вучэбна-
га гістарычнага даследавання: фар-
муляваць праблемы, ажыццяўляць 
збор, сістэматызацыю і абагульненне 
матэрыялу, праводзіць прэзентацыю 
вынікаў асабістага даследавання
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