
10 класс 
Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 

(базавы узровень)

(35 гадзін)

1. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. Вучэбны дапаможнік для 10 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Я. К. Новік, 
метадычнае забеспячэнне В. В. Гінчук. — Мінск : Народная асвета, 2012. (далей — вучэбны дапаможнік).

2. История Беларуси, 1917—1945 гг. Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего образования/ Е. К. Новик, 
методическое обеспечение В. В. Гинчук. — Минск : Народная асвета, 2012. (далей — вучэбны дапаможнік).

3. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. : 10 клас. Хрэстаматыя : дапаможнік для вучняў / аўт.-склад. : А.А. Каваленя [і інш.]; 
метад. забяспечэнне С. А. Кудраўцава; пад рэд. А. А. Кавалені. — Мінск : Пачатковая школа, 2009.

4. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) / пад рэд. А. А. Кавалені, 
М. С. Сташкевіча. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. (далей — дапаможнік)

5. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / А. А. Ковалени, Н. С. 
Сташкевича. — Минск : Изд. Центр БГУ, 2009. (далей — дапаможнік)

6. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): хрестоматия / сост. А. А. Коваленя, 
М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков; науч. Ред. А. А. Коваленя. — Минск, 2008.

7. Гісторыя Беларусі ў 10 класе : вучэб. Метад. Дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з белару-
скай і рускай мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014.

8. Гісторыя Беларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 класы : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск : Сэр-Вит, 2012.

9. Атлас. История Беларуси, 1917—1945 гг. 10 класс / В. В. Тугай, В. М. Фомин. — Минск : Белкартография, 2009—2014 
(далей — атлас);

10. Атлас. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 10 клас / У. В. Тугай, В. М.Фамін. — Мінск : Белкартаграфія, 2009 (далей — атлас);

11. Атлас. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). А. А. Каваленя, М. Г. Жылін-
скі, — Мінск : Белкартаграфія, 2015 (далей — атлас 2).

Матэрыял, абазначаны ў курсівам, мае азнаямляльны для вучняў характар і прызначаны для фарміравання ў вучняў агульных 
уяўленняў аб змесце вывучаемых падзей і іх удзельніках.
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Мэты вывучэння ўрока Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці Дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. КАСТРЫЧНЩКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ (8 г.)

Падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі ў Беларусі.
1. Пераход ула ды ў ру-
кі Саветаў у Беларусі 
і на За ходнім фрон-
це. Ліквідацыя Стаў кі 
Вярхоўнага Галоўна-
каман дуючага ў Магі-
леве.
2. Ф а р м і р а в а н н е 
і дзей насць Аб ласнога 
вы ка наўчага камітэта 
За ходняй воб лас ці 
і фронту (Аблвыкам-
заха). Дзейнасць Са ве-
та Народных Ка місараў 
Заходняй вобласці 
і фронту. А. Мяс ні коў, 
К. Ландар.
3. Першыя пе раў  тва-
рэнні ў гра мадска-па-
лі тычнай і са цы яльна-
эка на міч най сферах.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі;
— асаблівасці ўстанаўлення са-
вецкай улады ў Беларусі і на 
Заходнім фронце;
— органы савецкай улады ў Бе-
ла русі і на Заходнім фронце, 
ство раныя пасля Кастрычніцкай 
рэвалюцыі;
— прозвішчы кіраўнікоў органаў 
савецкай улады, створаных на 
тэрыторыі Беларусі: К. Ландар, 
А. Мяснікоў, М. Рагазінскі;
— першыя пераўтварэнні баль-
шавікоў у грамадска-палітычнай 
і сацыяльна-эканамічнай сферах;
— паняцце «нацыяналізацыя».
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць падзеі Каст-
рычніцкай рэвалюцыі 1917 г. 
на тэрыторыі Беларусі;
— даваць ацэнку дзейнасці  па-
літычных асоб Беларусі.

Запаўненне хра на
лагічнай табліцы (ці 
стужкі ча су) «Ас ноў-
ныя падзеі Каст рыч-
ніцкай рэвалюцыі ў 
Расіі і Беларусі».
Работа з гістарычным 
дакументам (хрэстама-
тыя, с. 22): тлумачэнне 
прычын пазіцыі СНК 
Заходняй вобласці 
і фронту ў адносінах да 
Усебеларускага з’езда; 
дакументам (вучэб-
ны дапаможнік, с. 17): 
выз начэнне прычыны 
па зіцыі складальнікаў 
да дзенага харчовага дэ-
крэта, якая паўплывала 
на яго прыняцце.

§ 2,
Індывідуальныя:
падрыхтаваць па ве-
дамленні да ўрока 
па тэме «Наш край»: 
— «Устанаўленне 
са вецкай улады 
ў краі»; 
— «Ушанаванне па-
мяці пра людзей, 
якія ўстанаўлівалі 
са вецкую ўладу 
ў краі»;
падрыхтаваць па-
ве дамленне «Палі-
тыка гер ман скіх 
аку пан таў на тэ ры-
торыі Беларусі ў 
сферы культуры».
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Палітыка «ва ен на
га ка муніз му» і асаб
лівасці яе правядзен ня 
ў Беларусі.

Беларусь ва ўмо вах 
германскай акупацыі.
1. Наступление войск 
кай зераў скай Германіі 
і за хоп Мінска. Брэсц-
кі мір.
2. Устанаўленне гер-
ман скага акупацыйна-
га рэжыму.
3. Супраціўленне на-
сель ніцтва Беларусі 
аку пантам.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дзень 
нараджэння Чырвонай Арміі 
(23 лютага 1918 г.), заключэнне 
Брэсцкага мірнага дагавора (3 са-
кавіка 1918 г.);
— паняцці: Брэсцкі мір; «Руда-
бельская рэспубліка»;
— прычыны, умовы, наступствы 
заключэння Брэсцкага мірнага 
дагавора;
— формы барацьбы насельніцтва 
супраць германскіх акупантаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць падзеі, якія 
па пярэднічалі заключэнню 
Брэсц кага мірнага дагавора пры 
да памозе гістарычнай карты; 
— характарызаваць германскі 
акупацыйны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі.

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны дапа-
можнік, с. 19; атлас, с.2): 
вызначэнне нас туп стваў 
Брэсцкага мір нага дага-
вора;
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
да па можнік с. 21): ха-
ракта рыс тыка герман-
скага аку па цый нага рэ-
жыму на тэ ры торыі Бе-
ларусі.
Работа па складанню 
лагічнай схемы «Бела-
русь ва ўмовах герман-
скай аку пацыі».

§ 3, заданне 3;
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць па-
ве дамленне да ўро-
ка «Наш край» аб 
падзеях на тэ ры-
торыі вашага краю 
ў час германскай 
аку па цыі.

Працяг

1 2 3 4 5 6

Спробы сама выз
начэння Бе ла русі пас
ля Каст рычніцкай рэ
валюцыі.
1. Беларускі нацыя-
нальны рух і яго ас-
ноўныя палітычныя 
нап рамкі.
2.  Усебеларускі з’езд 
і яго рашэн ні. Абвяш-
чэнне Беларускай На-
роднай Рэс публікі 
(БНР).
3.  Дзейнасць ра ды 
БНР і яе ўза ема адно-
сіны з германска-ваен-
най ад мі ністрацыяй. 
4. Утварэн ненне Са цы-
ялістычнай Савецкай 
Рэс пуб лікі Беларусі 
(ССРБ).
5. Першы Усебе ла рус-
кі з’езд Са ве таў і яго 
рашэнні. Канстытуцыя 
ССРБ 1919 г. 
6. Утварэнне Са цы я-
ліс тычнай Савецкай 
Рэспублікі Літвы і Бе-
ла русі (Літбел).

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: I 
Усебеларускі з’езд; Абвяшчэнне 
БНР; Абвяшчэнне незалежнасці 
БНР;
— рашэнні I Усебеларускага з’езда 
і прычыны яго роспуску СНК За-
ходняй вобласці і фронту;
— напрамкі ў беларускім на-
цыянальным руху ў канцы 1917 г.
Вучні павінны ўмець:
— праводзіць аналіз гістарычных 
крыніц;
— даваць ацэнку дзейнасці  па-
літычных асоб Беларусі ;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным пра-
цэ сам (аб якім грамадска-гіс та-
рычным працэсе сведчыла аб-
вяш чэнне Беларускай Народнай 
Рэспублікі і яе незалежнасці);
параўноўваць гістарычныя падзеі 
(працэсы);
— раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж пачаткам 
польска-савецкай вайны і аб вяш-
чэннем Літбел

Работа з гістарычнай 
кар тай (атлас, с.4): ха-
рак та рыстыка значэння 
ўт ва рэн ня Літ-Бел ССР)
Работа з гістарычным 
да ку ментам (вучэбны 
дапамож нік с. 32): выз-
на чэнне ра шэн няў, пры-
нятых на I Усебеларус-
кім з’ездзе;
Складанне календа
ра падзей ці стужкі 
ча су (маг чыма з вы-
ка рыстаннем вэб-сэр-
ві саў) «Абвяшчэнне 
БНР».

§ 4—5; заданне 7 
(запаўненне па-
раўнальнай таб лі-
цы «Фарміраван не 
тэрыторыі Бела-
русі»;
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць па-
в е  д а м  л е н н е  а б 
дзей насці З. Жы-
лу новіча
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Польскасавецкая вай
на 19191920 гг.
1. Наступление польс-
кіх войск у Беларусь.
2. Ваенныя дзеянні 
на польска-савецкім 
фрон це.
3. Разгортванне парты-
занскага руху. 

1 Вучні павінны ведаць:
— ход ваенных дзеяняў на тэ ры-
торыі Беларусі падчас польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг.;
— вынікі польскага наступлення 
на беларускія землі ў 1919 г.;
— формы барацьбы беларускага 
народа з польскімі інтэрвентамі.
Вучні павінны ўмець:
—  характарызаваць  падзеі поль-
ска-савецкай вайны ў 1919 г. пры 
дапамозе гістарычнайа карты;
— характарызаваць польскі аку-
пацыйны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі;
— характарызаваць пазіцыю дзе-
ячаў Рады БНР па нацыяналь-
ным пытанні ў гады польскай 
акупацыі;
— суадносіць падзеі польска-са-
вецкай вайны і замежнай ваеннай 
інтэрвенцыі супраць Савецкай 
Расіі.

Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны да-
па можнік, с. 35; ат-
лас, с. 5): характары-
стыка хо да і вынікаў 
польска га наступлен-
ня на бе ларускія землі 
ў 1919 г.
Работа з храналагічнай 
табліцай «Асноўныя 
падзеі на Беларусі пад-
час польска-савецкай 
вайны».
Работа з гістарычным 
дакументам  (вучэб-
ны дапаможнік, с. 37) 
і ма тэрыялам рубрыкі 
«Гэта цікава» (с. 37): 
выз начэнне форм ба-
рацьбы беларускага на-
рода супраць польскіх 
акупантаў.

§ 6; заданне рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не»;
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць паве-
дамленне да ўроку 
«Наш край» «Наш 
край у 1919—1920 
гг.»

Другое абвяшчэнне 
Са цыялістычнай Са
вецкай Рэспублікі 
Бе ларусі і заканчэн
не польскасавецкай 
вай ны.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дру-
гое абвяшчэнне ССРБ; заключэн-
не Рыжскага мірнага дагавора;
— вынікі Рыжскага мірнага дага-
вора для Беларусі;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 35): характа-
рыстыка хода і вы нікаў 
польска-савецкай вайны 
ў 1920 г.; 

§ 7; запоўніць па-
раўнальную таб-
л і ц у  « Б р э с ц к і 
і Рыж скі мірныя 
да гаворы» па сама-

Працяг

1 2 3 4 5 6

1. Вызваленне вой-
скамі Чырвонай Арміі 
тэрыторыі Беларусі. 
2. Абвяшчэнне Дэкла-
рацыі аб не за лежнасці 
ССРБ 31 ліпеня 1920 г. 
3. Чарговае наступлен-
не польскіх войск у Бе-
ларусі.
4. Рыжскі мірны да-
гавор і яго вынікі для 
Беларусі.

— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі ў жніўні 1920 г. пад 
Варшавай;
— вынікі грамадзянскай вайны 
і ваеннай інтэрвенцыі для Бе-
ларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць вынікі поль-
ска-савецкай вайны ў 1920 г., 
геапалітычнае становішча Бе-
ларусі ў 1921 г. з дапамогай гіс-
тарычнай карты:
— суадносіць працэс фар мі ра-
вання тэрыторыі Беларусі з умо-
вамі падпісання Рыжскага мір-
нага дагавору;
Параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (Брэсцкі і Рыжскі мірныя 
дагаворы)

характарыстыка геа па-
літычнага ста но віш ча 
Беларусі ў 1921 г.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка 
(с. 40): характарыстыка 
ўмоў Рыжскага мірнага 
дагавора.
Работа з гістарычным 
дакументам (с. 41—42): 
аналіз дакумету
Самастойная работа: 
запаўненне табліцы «Тэ-
рытарыяльныя змены 
ССРБ (1919—1939 гг.)»

стойна вызначаным 
прыкметам;
сістэматызацыя ін-
фармацыі аб раз-
віцці края ў 1917—
1921 гг. (заданні 
на с. 107 вучэбнага 
дапаможніка).

Наш край. 1 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— выкарыстоўваць метады вуч-
неўскага даследавання пры 
вызначэнні яго праблематыкі, 
мэтапалаганні, зборы і апрацоўцы 
матэрыялаў, прадстаўленні 
вынікаў;

Паведамленні вучняў па 
тэмах (тэмы прыклад-
ныя):
— «Наш край у час гер-
манскай акупацыі».
— «Устанаўленне савец-
кай улады ў краі»; 
— «Ушанаванне памяці 
пра людзей, якія ўс -

паўтарыць § 1—7;
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— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, рэфератаў, праектаў 
аб гістарычных працэсах (падзе-
ях) і асобах.

та наўлівалі савецкую 
ўладу ў краі»;
«Наш край у 1919— 
1920 гг.»

Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на 
тэрыторыі Беларусі ў 1917 —1921 
гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1921 гг. і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі фактамі.

Работа з заданнямі да 
ўрока абагульнення па 
раздзеле 1 (вучэбны 
дапаможнік, с. 43—45).

паўтарыць § 1—7; 
падрыхтоўка да 
праверачнай рабо-
ты па раздзеле I.

Урок кантролю ведаў 1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
работы па раздзелу І.

Працяг

1 2 3 4 5 6

— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1921 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.; 
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі фактамі.

Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзелу І.

Раздзел II. БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ СТАНАЎЛЕННЯ САВЕЦКАГА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА 
ГРАМАДСТВА. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ (12 г.)

БССР у гады новай 
эканамічнай палітыкі. 
1. Сацыяльна-эка на-
мічнае становішча Бе-
ларусі.
2. Аднаўленне народ-
най гаспадаркі.
3. Пераход да но вай 
эка намічнай палітыкі.

1 Вучні павінны ведаць:
— дату ўвядзення новай 
эканамічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя 
перадумовы ўвядзення новай 
эканамічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя 
мэты новай эканамічнай палітыкі;
— мерапрыемствы новай 
эканамічнай палітыкі;

Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 55): вы-
значэнне адрозненняў 
харчпадатку і харчраз-
вёрсткі.
Работа з картай (ат-
лас, с. 8): вызначэнне 
ўплыва нэпа на развіццё 
прамысловасці.

§ 9; запоўніць па-
раў нальную таб-
ліцу «Сацыяльна-
эка наміная палі-
тыка» (прыкметы 
для параўнання 
вуч ні вызначаюць 
самастойна).
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4. Уплыў нэпа на раз-
віццё сельскай гас па-
даркі, пра мыс ловасці, 
транспарту.

— вынікі новай эканамічнай 
палітыкі ў Беларусі;
— азначэнні паняццяў: новая 
эканамічная палітыка, харчпа-
датак.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць палітыку «ва-
еннага камунізму» і новую 
эканамічную палітыку па сама-
стойна вызначаных крытэрыях;
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ко выя сувязі паміж гіс та рыч-
ны мі фактамі: увядзенне но вай 
эканамічнай палітыкі і ад наў лен-
не народнай гаспадаркі;
— характарызаваць значэнне 
новай эканамічнай палітыкі; 
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (аб якім грамадска-гіс та-
рычным працэсе сведчыла увя-
дзенне харчпадатку замест харч-
развёрсткі).

Работа па складанні кан-
крэтызуючай табліцы 
«Палітыка «ваеннага 
камунізму (дзве графы: 
у 1-ю графу ўпісваюцца 
прыкметы паняцця, 
а ў 2-ю — факты, якія 
канк рэтызуюць кожную 
прыкмету).

Індывідуальнае:
— да ўрока па тэ ме 
«Наш край»: па ве-
дамленне аб эка-
намічным раз віц ці 
краю ў гады но вай 
эканамічнай па лі-
тыкі;
— паведамленне аб 
дзейнасці А. Чарвя-
кова.

Грамадскапалітычнае 
жыццё БССР 
у 1920я гг.
1. Роля КП(б)Б і Саве-
таў рабочых, ся лян скіх 
і чырво наар мейскіх дэ -

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэндэнцыі грамадска-
палітычнага жыцця БССР у 
1920—я гг.;
— даты гістарычных падзей: 
IV Усебеларускі з’езд Саветаў;

Паведамленне вучняў 
аб А. Чар вякове.
Работа з (вучэбны дапа-
можнік, с. 59): змены 
ў тэрыторыі БССР.

§ 10, заданне 6; 
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць 
па ве дамленне пра 
дзейнасць У. Іг на-
тоўскага.

Працяг
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1. путатаў у палітычнай 
сістэме. Камуністычны 
саюз моладзі Беларусь. 
2. Удзел БССР ва ўт-
варэнні Саюза Савецкіх 
Сацыялістычных Рэс-
публік. А. Чарвякоў. 
Зна  чэнне ўтварэння 
СССР для Беларусі. 
3. Узбуйненне тэ ры-
то рыі БССР у 1924 
і 1926 гг. Канстытуцыя 
БССР 1927 г.

ут варэнне СССР; узбуйненні 
тэрыторыі БССР; прыняцце дру-
гой Канстытуцыі БССР;
— азначэнні паняццяў: план 
аўтанамізацыі; аўтаномія, федэ-
рацыя;
— сутнасць ленінскага і ста лін-
скага планаў аб’яднання савецкіх 
рэспублік;
— рашэнні IV Усебеларускага 
з’езду Саветаў;
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне для 
БССР уваходжання яе ў склад 
СССР;
— характарызаваць дзейнасць 
гістарычнай асобы;
— параўноўваць гістарычныя 
падзеі (працэсы) па прапанава-
ным ці самастойна вызначаным 
прыкметам.

Работа з гістарычным 
да кументам  (вучэб-
ны дапаможнік, с. 61): 
вы кананне задання 5 
(с. 60).
Самастойная работа 
па складанню параў
наль най табліцы «Ста-
лінскі і ленінскі пла-
ны нацыянальна-дзяр-
жаў нага ўладкавання 
са вецкіх рэспублік» 
(прык меты для параў-
нання вучні вызначаюць 
самастойна).

Палітыка белару сіза
цыі.
1. Беларусізацыя як 
састаўная частка са-
вецкай нацыянальнай 
палітыкі.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя мерапрыемствы і 
вынікі палітыкі беларусізацыі;
— даты гістарычных падзей: ства-
рэнне Інбелкульта; правядзенне 
палітыкі беларусізацыі;
— азначэнне паняцця: белару сі-
зацыя.

Паведамленне вучняў 
аб У. Ігнатоўскім.
Работа з гістарычным 
дакументам :  вызна-
чэн не асноўных ме ра-
прыемстваў палітыкі 
беларусізацыі, дасяг-
нненняў і недахопаў

§ 11;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб дзей-
насці бе ла рускіх 
ву чоных: У. Пічэты, 
М. Шчакаціхіна.
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2. Асноўныя мерапры-
емствы, супярэчнасці 
і вынікі беларусізацыі.
3. Інстытут беларус кай 
культуры. У. Ігнатоўскі. 
4. Вынікі і значэн не па-
літыкі беларусізацыі.

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне 
палітыкі беларусізацыі;
— характарызаваць дзейнасць 
гістарычнай асобы.

у яе правядзенні (даку-
мент 19, хрэстаматыя, 
с. 86—88).
Работа па складанні 
канкрэтызуючай таб
ліцы «Палітыка бе ла
русізацыі».

Правядзенне індуст
рыялізацыі ў БССР.
1. Пераход да планавай 
дзяржаўнай эканомікі. 
2. Прычыны і асаб лі-
вас ці індуст рыялі за цыі 
ў БССР. 
3. Формы пра цоўнай 
ак тыўнасці рабочага 
кла са і іх уплыў на раз
віц цё эканомікі.
4. Вынікі індуст рыялі-
зацыі ў рэспубліцы.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: пача-
так індустрыялізацыі; даваенныя 
пяцігодкі;
— азначэнне паняцця індуст ры-
ялізацыя;
— прычыны, мэты, сродкі, асаб-
лівасці, вынікі правядзення ін-
дус трыялізацыі ў БССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне правядзення індуст ры-
ялізацыі ў БССР;
— разумець, чым індуст ры ялі-
зацыя ў СССР і БССР адроз ні-
валася ад прамысловай рэва лю-
цыі ў краінах Захаду;
— суадносіць працэс ажыц цяў-
лення індустрыялізацыі ў БССР 
з правядзеннем палітыкі ін дуст-
рыялізацыі ў СССР.

Самастойная работа 
вучняў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка 
(с. 73—75) па вызначэнні 
асаб лівасцей і вы ні каў 
правядзення індуст-
рыялізацыі ў БССР.
Работа з картай (атлас, 
с. 9): характарыстыка 
прамысловага развіцця 
БССР.
Работа з графікам: па-
будуйце графік, які ад-
люстроўвае данаміку 
пра мысловага роста 
БССР.

§ 13, заданне 6,7;
Індывідуальнае:
— да ўрока па тэ ме 
«Наш край»: пад-
рых таваць паве дам-
ленне «Прамыс ло-
вае развіццё краю ў 
1928—1941 гг.»;

Працяг

1 2 3 4 5 6

К а л е к т ы в і з а ц ы я 
сельс кай гаспадаркі 
ў БССР.
1. Прычыны і асаб-
лі васці правядзен-
ня калектывізацыі 
ў БССР. 
2. Пераход да суцэль-
най калектывізацыі 
сельс кай гаспадаркі 
і фарсірванне яе тэмпаў. 
3. Вынікі калгаснага 
бу даў ніцтва

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: 
зац вярджэнне курса на ка лек-
тывізацыю сельскай гас па дар-
кі; пачатак суцэльнай калек ты-
візацыі;
— азначэнне паняцця калек ты ві-
зацыя;
— прычыны, мэты, вынікі правяд-
зення калектывізацыі ў БССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне калектывізацыі сель-
скай гаспадаркі ў БССР;
— характарызаваць памылкі, якія 
былі дапушчаны пры правядзенні 
калектывізацыі;
— тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж гіс та-
рыч нымі фактамі: суцэльная 
ка лектывізацыя сельскай гас-
падаркі — правядзенне індуст-
ры ялізацыі.

Самастойная работа 
па складанні табліцы 
«Прычыны, асаблівасці 
і вынікі калектывізацыі 
ў БССР» (с. 76—79).
Работа з гістарычным 
дакументам (хрэстама-
тыя, с. 94—107, дакумен-
ты № 24-31, пытанні да 
дакументаў с. 124).
Работа па вызначэнні 
пры чыннавыніковых 
су вязяў паміж гіс та рыч-
ны мі фактамі: суцэль-
ная калектывізацыя 
сельс кай гаспадаркі — 
правядзенне індуст ры-
ялізацыі.

§ 14, заданне 4, за-
данне 4 на с. 109;
Індывідуальнае:
— да ўрока «Наш 
край»: падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб правядзенні 
к а л е к т ы в і з а ц ы і 
ў краі.

Грамадскапалітычнае 
жыццё БССР у канцы 
1920х — 1930я гг.
1. Роля КП(б)Б і Са-
ве таў у грамадска-па -

1 Вучні павінны ведаць:
— дату прыняцця трэцяй Канс ты-
туцыі БССР;
— органы заканадаўчай, выка-
наўчай і судовай улады ў БССР 
у 1930-я гг.;

Работа ў групах: скла-
данне тэзіснага плана 
адказу на пытанне «Ас- 
ноўныя тэндэнцыі гра- 
мадска-палітычнага жыц- 
ця БССР у 1930-я гг.»

§ 15, заданне 4, 5, за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне»;
Індывідуальнае:
падрыхтаваць па-
ве дамленні (прэ -
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літычным жыцці рэс-
публікі.
2. Фарміраванне са-
вецкай грамадска-палі-
тычнай сістэмы.
3. Дзейнасць М. Гала-
дзеда, М. Гікалы.
4. Палітычныя рэп-
рэсіі.
5. Канстытуцыя БССР 
1937 г.

— прозвішчы кіраўнікоў органаў 
савецкай улады ў БССР у 1930-я 
гг.: М. Галадзед, М. Гікала, А. Чар-
вякоў;
— азначэнне паняцця нацыянал-
дэмакратызм;
— асноўныя палажэнні Кансты-
туцыі БССР 1937 г.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычную 
сістэму беларускага грамадства 
ў 1930-я гг.; ролю грамадскіх арга-
нізацый у БССР у 1930-я гг.

Самастойная работа 
з вучэбным дапа мож-
нікам па пытанні 5 
(с. 86): «Канстытуцыя 
БССР 1937 г.» (с. 85), 
гіс тарычны дакумент 
(с. 87).
Работа з гістарычным 
дакументам: вызначэн-
не асноўных ідэй нацы-
янал-дэмакратызму 
(хрэс таматыя, с. 83—
84).

зентацыі) аб дзей-
насці О. Шміта, 
А. Чы жэўскага, 
М. Шча каціхіна, 
Я. Ку палы, Я. Кола-
са, М. Гарэцкага, 
П. Глебкі, М. Лынь-
кова, К. Чорнага, 
Ю. Тарыча і інш. 
(магчыма выкарыс-
танне вэб-сэрвісаў)

Развіццё адукацыі, 
навукі і  культуры 
ў БССР у 1920я — 
1930я гг.
1. Станаўленне і раз-
віццё сістэмы адукацыі 
і навукі ў БССР. 
2. Стан беларускай са-
вецкай літаратуры.
3. Станаўленне белару-
скага савецкага тэатра.
4.  Зараджэнне белару-
скага кіно. 
5. Развіцце выяў лен-
чага мастацтва.

2 Вучні павінны ведаць:
— дату завяршэння пераходу да 
ўсеагульнага абавязковага пачат-
ковага навучання ў БССР;
— асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў у БССР у 1920-я 
гг.; 
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сістэму аду ка-
цыі ў 1919 г. — 1920-я гг.; 
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы;
— рыхтаваць паведамленні аб гіс-
тарычных асобах.

Работа з вучэбным да
паможнікам па скла-
данню лагічнай схемы 
«Да сягненні ў развіцці 
аду кацыі ў БССР у 
1920—30-я гг.».
Работа па складан
ню табліцы  «Дзея-
чы навукі і культу-
ры ў 1919 г. — 1920-я 
гг.» па накірунках іх 
дзейнасці.
Самастойная работа 
(па групах) па скла-
данню тэзіснага плана 
для адказу на пытанні

§ 12, заданне 5.
§ 16, заданне 1,2
§ 17, заданне 6,7;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб жыц-
цядзейнасці І. Ла-
гіновіча, А. Стан-
кевіча, В. Харужай, 
С. Прытыцкага, 
Б. Та рашкевіча.
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб развіцці аду -
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6. Помнікі архітэктуры 
і скульптуры.

рубрыкі «Ваша мерка-
ванне» (с. 91, с. 96).
Работа з гістарычным 
дакументам: характа-
рыстыка рэлігійнага 
ста новішча ў рэспуб лі-
цы (хрэстаматыя, с. 78—
83).
Паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб дзей-
насці О. Шміта, А. Чы-
жэўскага, М. Шча-
ка ціхіна, Я. Купалы, 
Я. Ко ласа, М. Гарэцкага, 
П. Глебкі, М. Лынькова, 
К. Чорнага, Ю. Тарыча 
і інш.

ка цыі, культуры 
ў краі ў 1920—1930-
я гг.;

Заходняя Беларусь 
пад уладай Польшчы. 
1. Палітычныя і сацы-
яльна-экана міч ныя 
ўмовы жыцця бе ларус-
кага насельніцтва.
2. Асноўныя напрамкі 
нацыянальна-вызва-
ленчага руху ў Заход-
няй Беларусь.

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: асаднікі, 
крэсы ўсходнія, палітыка санацыі;
— формы нацыянальна-вызва-
ленчай барацьбы ў Заходняй 
Беларусі;
— прыклады выступленняў рабо-
чых і сялян Заходняй Беларусі 
супраць прыгнёту;

Работа з вучэбным да
па можнікам па скла
данню тэзіснага плана: 
«Становішча Заходняй 
Беларусі пад уладай 
Поль шчы»
Самастойная работа па 
параўнанні гістарычных 
падзей (працэсаў) па 
пра панаваным ці самас-

§ 18, заданне 5, за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне» 
(с. 101), заданне 9 
на с.110;
Індывідуальнае:
паведамленні-прэ-
зентацыі аб твор-
часці дзеячаў куль-
туры Заходняй Бе-
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3. Дзейнасць палі тыч ных 
партый і ар ганізацый. 
А. Станкевіч. I. Ла гі но-
віч. В. Ха ружая.
4. Беларуская сялян-
ска — работніцкая гра-
мада. Б. Тарашкевіч.

— назвы палітычных партый і 
арганізацый, якія дзейнічалі ў 
Заходняй Беларусі, іх мэты;
— прозвішчы палітычных дзеячаў, 
якія ўзначальвалі нацыяналь-
на-вызваленчую барацьбу ў За-
ходняй Беларусі: Б. Тарашкевіч, 
В. Харужая, С. Прытыцкі, 
І. Лагіно віч;
— даты гістарычных фактаў: дзей-
насць КПЗБ, дзейнасць БСРГ, 
дзяржаўны пераварот у Поль-
шчы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычнае 
і са цыяльна-эканамічнае стано-
віш ча Заходняй Беларусі пад 
уладай Польшчы; дзейнасць 
палітычных партый і арганізацый;
— раскрывайць прычынна-вы-
ніковай сувязі паміж палітыкай 
Польшчы ў «крэсах усходніх» і 
разгортваннем нацыянальна-вы-
зваленчай барацьбы ў Заходняй 
Беларусі.

тойна вызначаным 
прык метам: сацыяльна-
эканамічнае развіццё 
Са вецкай Беларусі 
і анек сіраванай Поль-
шчай Заходняй Беларусі 
па самастойна вызнача-
ным прыкметам.
Работа па складанню 
схе мы: “Формы нацы-
янальна-вызваленчай 
барацьбы ў Заходняй 
Бе ларусі”
Паведамленні вучняў аб 
жыццядзейнасці І. Ла гі-
новіча, А. Стан ке віча, 
В. Харужай, С. Пры-
тыцкага, Б. Та раш кевіча.

 ларусі: М. Танк, 
П. Сергіевіч, П. Пе-
страк, Я. Драздовіч, 
Г. Шырма, М. За-
бэйда-Суміцкі.

Беларуская культура 
ў Заходняй Беларусі.
1. Адукацыя. Тавары-
ства беларускай школы.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці 
пісьменнікаў, мастакоў Заходняй 
Беларусі ў 1921—1939 гг.;

Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 106—
107): якія прынцыпы

§ 19, заданне 1, за-
данне рубрыкі “Ва-
ша меркаванне”;
сістэматызацыя ін -
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2. Літаратура: П. Пест-
рак, М. Танк. 
3. Жывапіс: Я. Драз до-
віч, П. Сергіевіч. 
4. Музычнае мастацт-
ва: Р. Шырма. М. За-
бэй да-Суміцкі.

— прозвішчы пісьменнікаў, 
мастакоў Заходняй Беларусі: М. 
Танк, П. Пестрак, П. Сергіевіч, Я. 
Драздовіч, Г. Шырма, М. Забэйда-
Суміцкі;
— кірункі дзейнасці Таварыства 
беларускай школы (ТБШ);
— даты дзейнасці ТБШ (1921—
1937 гг.).
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць нацыяналь-
ную і канфесійную палітыку поль-
скага ўрада на заходнебеларускіх 
землях.

нацыянальнай і кан-
фе сійнай палітыкі дэк-
лараваліся Рыжскім 
мір ным дагаворам?
Паведамленні вучняў 
(прэ зентацыі) аб твор-
часці 
М. Танка, П. Пестрака, 
П. Сергіевіча, Я. Драз-
до віча, Г.  Шырмы, 
М. За бэйда-Суміцкага.
Самастойная работа 
па складанню табліцы 
аб дзеячах навкі і куль-
туры Заходняй Бе ла русі 
па накірунках іх дзей-
насці.

фар мацыі аб раз-
віцці края ў 1921—
1939 гг. (заданні 
на с. 107 вучэбнага 
дапаможніка).

Наш край 1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія ад-
бы валіся на тэрыторыі краю ў 
1917—1939 гг.;
— асаблівасці развіцця краю ў 
1917—1939 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі ў 
1917—1939 гг. фактамі з гісторыі 
род нага краю;

прадстаўленне вучняміі 
інфармацыі аб развіцці 
краю ў 1917—1939 гг., 
падрыхтаванай у ходзе 
вывучэння раздзелаў I 
і II.

паўтарыць §§ 8—19;
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— рабіць вывады аб фактарах, якія 
абумовілі асаблівасці развіцця 
краю ў вывучаемы перыяд;
—  працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі (матэрыялы кра яз-
наўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка “Памяць”, 
дадатковая літаратура).

Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1921—1939 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі.

Работа з заданнямі 
да ўро ка абагульнення 
па раз дзеле 2 (вучэбны 
да па можнік, с. 108—110).

паўтарыць §§ 8—19;
пад рыхтоўка да пра-
верачнай работы 
па раздзеле II.

Урок кантролю ведаў Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921 —1939 гг.;

Варыянт 1. Выкананне 
вуч нямі праверачнай 
ра бо ты па раздзелу 1.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзелу 1 
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— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1921—1939 гг. і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі.

Раздзел III. БССР У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ I ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАЎ (10 г.)

Пачатак Другой сус
ветнай вайны. Уз’яд
нан не Заходняй Бела
русі з БССР. 
1. Паход Чырвонай Ар-
міі ў Заходнюю Бела-
русь.
2. Стварэнне органаў 
савецкай улады ў За
ходняй Беларусі.
3. Рашэнні Народнага 
сходу. С. Пры тыцкі.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
ход Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; падпісанне Дагавора аб 
дружбе і граніцы; Народны сход 
у Беластоку;
— рашэнні Народнага сходу ў Бе-
ластоку.
—  эканамічныя, палітычныя, 
куль турныя пераўтварэнні ў За-
ходняй Беларусі пасля аб’яд нан-
ня з БССР;

Самастойная рабо
та вуч няў з тэкстам 
вучэб нага дапаможніка 
(с. 118—122), заданнямі 
3, 4 (с. 121).
Работа па складанню 
храналагічнай табліцы 
(ці ленты часу): “Уз’яд
нанне Заходняй Бела русі 
з БССР”.
Работа з гістарычнай 
кар тай: (вучэбны дапа -

§ 21, заданні 5, 6,7;
Індывідуальнае:
— Падрыхтаваць 
п а в е д а м л е н н е  
“Аба рончыя баі на 
тэ ры торыі Беларусі 
ле там 1941 г.” (маг-
чыма выкарыстан-
не вэб-сэрвісаў).
— да ўрока “Наш 
край”: падрыхта ваць 
паведамленне аб
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4. Гаспадарчыя і куль-
турныя пераўтварэнні ў 
Заходняй Беларусі пас-
ля аб’яд нання з БССР. 
5. Гістарычнае значэн-
не ўз’яднання бела рус-
кага народа.

Вучні павінны ўмець:
— раскрываць прычынна-вы-
ніковую сувязь паміж пачаткам 
Другой сусветнай вайны і пахо-
дам Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; 
— даваць ацэнку гістарычнага 
факта: ўз’яднанне беларускага 
народа ў складзе БССР;
— суадносіць працэс уз’яднання 
Заходняй Беларусі з БССР і фар-
міраванне знешнепалітычнай сі-
туацыі ў Еўропе;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (правядзенне Народнага схо-
ду Заходняй Беларусі);

можнік, с.119): характа-
рыстыка тэрытарыяль-
ных змен БССР ў ве-
расні-лістападзе 1939 г.
Работа па аналізе ста
тыстычных даных 
(хрэс таматыя с. 185-
187): скласці дыягра-
му і прасачыць, якая 
коль касць насельніцтва 
ўдзель нічала ў выбарах 
у Народны сход, ахарак-
тарызаваць выбары.
Работа з гістарычным 
дакументам (да па мож-
нік, с. 47—48): характа-
рыстыка ўзброеных сіл 
на тэрыторыі Беларусі.

па дзеях, якія ад бы-
валіся на тэры то-
рыі краю ў 1939—
1941 гг.

Пачатак Вялікай Ай
чыннай вайны. 
1. Нападзенне нацысц-
кай Германіі на СССР. 
2. Прыгранічныя баі.
3. Абарона Мінска 
і Ма гілёва.
4.  Гераізм і пат ры я-
тызм савецкіх людзей.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
чатак Вялікай Айчыннай вайны; 
танкавая бітва пад Лепелем; пер-
шае выкарыстанне рэактыўных 
мінамётаў; акупацыя Беларусі 
германскімі войскамі;
— мэты Германіі ў вайне супраць 
СССР;

Складанне хра на
лагіч най табліцы або 
стуж кі часу (магчы-
ма з выкарыстаннем 
вэб-сэрвісаў) “Пачатак 
Вялікай Айчыннай вай-
ны.”.
Самастойная работа 
вучняў па вызначэнні 
прычын паражэння Чыр-
вонай Арміі летам 1941 г.

§ 22; заданне з руб-
рыкі “Ваша мерка-
ванне” (вучэбны 
да паможнік, с.126).
Індывідуальнае:
— да ўрока “Наш 
край” падрыхтаваць:
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб пад-
зеях на тэрыторыі 
краю летам 1941 г.
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— асноўныя ваенныя падзеі, якія 
адбываліся на тэрыторыі БССР 
летам 1941 г. і іх вынікі;
— прозвішчы людзей, якія аба-
ранялі Беларусь летам 1941 г.: 
Д. Паўлаў, М. Гастэла, І. Русіянаў, 
І. Флёраў; М. Раманаў і інш.;
— азначэнні паняццяў: ма бі лі-
зацыя, эвакуацыя, народнае апал-
чэнне, акупацыя;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі летам 1941 г.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць на гістарычнай 
карце месцы абарончых баёў на 
тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.;
— прыводзіць прыклады гераізму 
савецкіх людзей падчас абаро ны 
Беларусі ад германскіх за хоп ні-
каў летам 1941 г.

Работа з гістарычнай 
картай: характарыстыка 
плана “Барбароса” пры 
дапамозе гістарычнай 
карты (атлас 2, с. 14).
Паведамленні вучняў 
“Аба рончыя баі на тэ-
ры торыі Беларусі летам 
1941 г.”.

Германскі акупацыйны 
рэжым.
1. План «Ост».
2. Германскі «новы па-
радак».
3. Палітыка гена цыду 
насельніцтва Беларусі. 
4. Беларускія оста р-
бай тэры.

1 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: план 
“Ост”, генацыд, остарбайтэры, 
калабарацыянізм;
— сутнасць плана “Ост”;
— калабарацыянісцкія арга ні-
зацыі, якія дзейнічалі на аку пі-
раванай тэрыторыі Беларусі.

Складанне тэзіснага 
пла на адказу на пы-
танне: “Германскі аку
пацыйны рэжым на 
тэрыторыі Беларусі”.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
да паможнік, с. 132— 
133): характарыстыка

§ 23, заданне 2,4; 
за даенне рубрыкі 
“Ва ша меркаван-
не”;
Пад рыхтаваць па -
ведамленні аб дзей-
насці В. Каржа, М, 
Шмырова. К. Зас-
лонава, В. Харужай,
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Працяг

1 2 3 4 5 6

5. Калабарацыянізм. Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць план “Ост”, 
“новы парадак” (германскі акупа-
цыйны рэжым) на тэрыторыі Бе-
ларусі.

пла на “Ост”, акупацый-
нага рэжыма з ацэнкай 
дзейнасці акупантаў.
Самастойная работа 
па складанні тэзіснага 
пла на адказу па заданні 
руб рыкі “Ваша мерка-
ванне”.

удзельнікаў мінс-
кага падполля;
да ўрока “Наш 
край”: падрыхта-
ваць паведамленне 
аб “новым парад-
ку”, устаноўленым 
гер манскімі аку-
пантамі на тэры-
торыі краю.

Разгортванне бараць
бы супраць акупантаў.
1. Роля КП(б)Б у ар-
ганізацыі барацьбы на-
родных мас з аку пан-
тамі.
2. Стварэнне першых 
пар тызанскіх атрадаў. 
3. П а д п о л ь н ы я 
антыфашысцкія арга-
ні зацыі.
4. Супраціўленне мір-
нага насельніцтва аку-
пацыйнаму рэжыму.

1 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы кіраўнікоў пар ты-
занскіх атрадаў і падпольных 
груп на тэрыторыі Беларусі;
— паняцце “Суражскія вароты”.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць формы ба-
рацьбы беларускага народа су-
праць германскіх акупантаў.

Работа з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2 (вучэб-
ны дапаможнік, с. 141) 
па вызначэнні задач, 
якія ставіліся перад пар-
тызанамі.
Самастойная работа 
па складанню тэзіснага 
плана адказу на пытанне 
(схемы): “Роля КП(б)Б 
у арганізацыі барацьбы 
з гітлераўцамі на аку-
піраванай тэрыторыі 
Бе ла русі”.
Работа па складанні 
стужкі часу “Рэйкавая 
вайна”.

§ 24, заданні 2, 7, 8;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
дзей насці П. Пана-
марэнка,
П. Калініна;
— да ўрока па тэ ме 
“Наш край”: пад-
рыхтаваць паве-
дамленні аб дзей-
насці партызан 
і падпольшчыкаў 
на тэрыторыі краю

Працяг

1 2 3 4 5 6

Работа па складанні 
лагічнай схемы: “Пад-
польныя і партызанскія 
фарміраванні”.
Паведамленні вучняў 
аб дзейнасці В. Каржа, 
М. Шмырова. К. Зас-
ло нава, В. Харужай, 
удзель нікаў мінскага 
пад полля

Пашырэнне анты
германскага руху 
супраціўлення. 
1. Стварэнне ЦШПР 
і БШПР.
2. Баявая дзейнасць 
пар тызанскіх фар мі-
раванняў. Парты зан-
скія зоны.
3. «Рэйкавая вайна».
4. Партыйнае і кам са-
мольска-мала дзёж нае 
падполле.
5. Узаемадзеянне мяс-
цовага насельніцтва 
пар тызанам і падполь-
шчыкам.

1 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы кіраўнікоў Цэн-
тральнага штаба партызанскага 
руху і Беларускага штаба парты-
занскага руху (П. Панамарэнка, 
П. Калінін);
— азначэнні паняццяў: пар ты
занскі рух, партызанская зона, 
рэйкавая вайна, падпольная ба
рацьба, Армія Краёва;
— этапы рэйкавай вайны;
— асаблівасці антыфашысцкай 
барацьбы на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
—  характарызаваць значэнне пар-
тызанскага і падпольнага руху 
ў Беларусі.

Работа з гістарычнай 
к а р т а й  ( в у ч э б н ы 
дапаможнік, с. 143): ха-
рактарыстыка парты-
занскай барацьбы бе-
ларускага народа, пры 
дапамозе гістарычнай 
карты.
Паведамленні вучняў 
аб дзейнасці П. Панама-
рэнка і П. Калініна.
Работа по складанні 
стужкі часу “Падполь-
ная барацьба на аку пі-
раванай тэрыторыі Бе-
ларусі”.
Работа па складанні 
лагічнай схемы “Анты-

§ 25, заданні 2,7,8;
Індывідуальнае : 
пад рыхтаваць паве-
дамленні аб баявых 
дзе яннях на тэ-
ры торыі Беларусі 
ў час аперацыі 
“Баг раціён” (ба-
явая дзей насць 
ф р а н  ц у з с к а г а 
авіа цыйнага пал-
ка “Нармандыя-
Нё ман”, подзвігі 
са вецкіх воінаў 
пры вызваленні 
г. Мінска і іншых 
бе ларускіх населе-
ных пунктаў).
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Працяг

1 2 3 4 5 6

фашысцкая барацьба 
ў заходніх раёнах Бе ла-
русі”
Работа па аналізе гіс та
рычнага дакумента (ву-
чэбны дапаможнік, с. 148)

Вызваленне БССР ад 
германскіх захопнікаў. 
1. Пачатак вызвалення 
Беларусі.
2. Беларуская насту-
пальная аперацыя 
«Баг раціён».
3. У з а е м а д з е я н -
н е  п а р т ы з а н с к і х 
фарміраванняў і войск 
Чырвонай Арміі.
4. Акружэнне і разгром 
германскіх груповак. 
5. Вызваленне Мінска.
6. Подзвігі савецкіх 
воінаў.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па
чатак вызвалення БССР ад гер
манскіх захопнікаў; аперацыя 
“Баграціён”; вызваленне г. Мінска 
ад германскіх захопнікаў ;
— паняцце аперацыя “Баграціён”.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць з дапамогай 
гістарычнай карты ход і вынікі 
аперацыі “Баграціён”;
— характарызаваць фактары, якія 
абумовілі паспяховасць дзеянняў 
Чырвонай Арміі ў час Беларускай 
наступальнай аперацыі;
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне аперацыі “Баграціён”;
— суадносіць падзеі «рэйкавай 
вайны» на тэрыторыі Беларусі 
з заключным этапам Вялікай Ай-
чыннай вайны.

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с.153) характа-
рыстыка  аперацыі 
“Баг раціён” і яе вы-
ні каў пры дапамозе 
гіс та рычнай карты.
Па ве дамленні вучняў аб 
баявых дзеяннях на тэ-
ры торыі Бе ла ру сі ў час 
аперацыі “Баг ра ціён”.
Самастойная работа 
вучняў з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2, 3 (ву-
чэбны дапаможнік, 
с. 155—156).
Работа па аналізе гіста
рычнага дакумента 
(ву чэбны дапаможнік, 
с. 155)

§ 26, заданні 4, 6;
Індывідуальнае:
падрыхтаваць па ве-
дам ленні аб бараць-
бе ўрад жэн цаў Бе-
ла русі на франтах 
Вялікай Ай чын най 
вайны, у еў ра пей-
скім руху Суп ра-
ціў лення;
— прэзентацыю 
“Подзвігу наро-
да жыць у вяках” 
(уша наван не па мя-
ці аб змага рах суп-
раць гіт ле раў скіх 
аку пан таў); (ва ры-
янт 2 — да ўро ка 
“Наш край”: паве-
дамленне аб выз-
ва ленні тэры то рыі 
краю ад германскіх 
захоп нікаў.

Працяг

1 2 3 4 5 6

Уклад беларускага на
рода ў Перамогу над 
нацысцкай Германіяй.
1. Ураджэнцы Беларусі 
на франтах Вялікай Ай-
чыннай вайны. 
2. Удзел у еўрапейскім 
руху Супраціўлення.
3. Працоўны гера ізм 
у савецкім тыле.

1 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі на фран-
тах Вялікай Айчыннай вайны, 
у партызанскіх атрадах і падполлі, 
удзелу беларусаў у еўрапейскім 
руху Супраціўлення; працоўнага 
гераізму беларусаў у савецкім 
тыле;
— помнікі ў гонар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць уклад белару-
скага народа ў Перамогу над на-
цысцкай Германіяй.

Работа па складанні 
тэзіснага плана, схемы, 
табліцы па тэме ўрока.
Паведамленні вучняў 
аб:
— барацьбе ўраджэнцаў 
Беларусі на франтах Вя-
лікай Айчыннай вайны, 
у еўрапейскім руху Суп-
раціўлення;
— помніках, якія ўве-
ка вечваюць подзвіг са-
вецкага народа ў гады 
Вя лікай Айчыннай 
вай ны на тэрыторыі Бе-
ларусі (магчыма прад-
стаўленне ін фар ма цыі 
ў выглядзе вір туальнай 
экспазіцыі, ство ранай 
пры дапамозе вэб-
сэрвісаў).
Самастойная работа 
па складанні тэзіснага 
плана адказу на пытан-
не да рубрыкі “Ваша 
меркаванне” (вучэбны 
дапаможнік, с. 163).

§ 27, заданне 3;
Індывідуальнае:
— да ўрока па тэ ме 
“Наш край”: пад-
рых таваць паве-
дам ленні аб удзе ле 
ўраджэнцаў краю 
ў Вялікай Ай-
чын най вайне; аб 
уша наванні ў краі 
па мяці аб зма га-
рах супраць гіт-
ле раўскіх аку пан-
таў (прэзента цыя 
“Подз вігу народа 
жыць у вяках”).
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Працяг

1 2 3 4 5 6

БССР — удзельніца 
зас навання ААН.
1. Заканчэнне Другой 
сусветнай вайны.
2. Савецкая стратэгія 
ў адносінах да ААН. 
3. Уключэнне БССР 
у склад краін — зас на-
вальніц ААН. 
4. Выхад Беларусі 
на між народную арэну.

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны ўключэння БССР 
у лік краін-заснавальніц ААН;
-дату падпісання дэлегацыяй 
БССР Статута ААН.
Вучні павінны ўмець:
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (удзел БССР у заснаванні 
Ар ганізацыі Аб’яднаных Нацый).

Работа з вучэбным да-
паможнікам па скла дан
ні тэзіснага плана “Уд-
зел БССР у заснаванні 
ААН”.

§ 28
пытанні і заданні 
да ўрока “Наш край 
у гады Другой сус-
ветнай і Вя лі кай 
Айчыннай вой-
наў”(вучэбны да-
па мож нік, с. 167).

Наш край. 1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія ад-
бы валіся на тэрыторыі краю 
ў 1939—1945 гг.;
— асаблівасці развіцця краю ў 
гады Другой сусветнай і Вялікай 
Айчыннай войнаў і фактары, якія 
іх абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1939—1945 гг. фактамі з гісторыі 
род нага краю;
— працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі (матэрыялы кра яз-
наўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка “Памяць”)

Выкананне заданняў 
да ўрока “Наш край” 
(ву чэбны дапаможнік, 
с. 167)
Паведамленні вучняў:
— аб падзеях на тэ ры то-
рыі краю летам 1941 г.;
— аб “новым парад-
ку”, устаноўленым гер-
манскімі акупантамі на 
тэрыторыі краю; 
— аб дзейнасці парты-
зан і падпольшчыкаў на 
тэрыторыі краюаб уд-
зеле ўраджэнцаў краю 
ў Вялікай Айчыннай 
вайне; 

паўтарыць §§ 20—
28; заданні 1—9 (ву-
чэбны дапаможнік, 
с. 168—169).

Працяг

1 2 3 4 5 6

— аб ушанаванні ў краі 
памяці— аб змагарах 
супраць гітлераўскіх 
акупантаў (прэзентацыя 
“Подзвігу народа жыць 
у вяках”);
Прэзентацыя “Помнікі 
ў гонар абаронцаў Айчы-
ны на тэрыторыі краю”.

Урок абагульнення 2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на 
тэрыторыі Беларусі ў 1939—1945 
гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1939—1945 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэндэнцыі развіцця БССР 
у 1939—1945 гг. фактамі з гісторыі;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах.

Работа з заданнямі да 
ўрока абагульнення па 
раздзеле 3 (вучэбны да-
паможнік, с. 168—169).

паўтарыць §§ 20—
28;
падрыхтоўка да 
пра верачнай рабо-
ты па раздзеле IIІ.

Урок кантролю ведаў 1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;

Выкананне вучнямі пра-
верачнай работы па раз-
дзелу 3 (варыянт 1).

Падрыхтоўка да вы-
ніковага аба гу ль-
нен ня
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Працяг
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— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі ў 
1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1917—1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рычнымі 
фактамі.

Вусны кантроль па раз-
дзелу 3 (варыянт 2).

Выніковае абагуль
ненне

2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тары-зуюць развіццё Беларусі ў 
1917—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1917—1945 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця БССР у 1917—
1945 гг. фактамі з гісторыі;

Самастойная работа 
па складанні абагульня-
ючай табліцы (тэзісаў):
— Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця Беларусі ў 
1917—1945 гг.
— Характарыстыка бе-
ларускага грамадства 
ў 1917—1945 гг.
— Накірункі, формы ба-
рацьбы, вынікі дзей нас-
ці партызан і пад поль-
шчыкаў;

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах.

— Галоўныя прычыны 
перамогі савецкага на-
рода ў Вялікай Айчын-
най вайне;
— Гістарычнае значэнне 
перамогі над фашысц-
кай Германіяй і г.д.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У працэсе засваення зместу вучэбнага матэрыялу на базавым узроўні вучні будуць ведаць:
 − вызначэнне пададзеных у праграме паняццяў і тэрмінаў з канкрэтызацыяй іх зместу;
 − храналогію асноўных падзей гісторыі Беларусі 1917 – 1945 гг., іх вы нікі і лакалізацыю на гістарычнай карце;
 − вынікі дзейнасці выдатных гістарычных асоб і прыклады творчасці дзея чаў культуры;
 − прыведзеныя ў вучэбнай літаратуры ацэнкі асноўных падзей і харак та рыстыкі гістарычных асоб і дзеячаў 

культуры;

умець:
 − лакалізаваць падзеі гісторыі Беларусі 1917 – 1945 гг. ў часе і геа па літычнай прасторы з апорай на храналагічныя 

і сінхраністычныя табліцы, гістарычную карту і атлас;
 − характарызаваць асноўныя перыяды і падзеі гісторыі Беларусі 1917–1945 гг.;
 − суадносіць падзеі гісторыі Беларусі і савецкай гісторыі;
 − тлумачыць прычынна-следчыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;
 − параўноўваць па прапанаваным ці самастойна вызначаным прыкметам, сістэматызаваць і абагульняць 

гістарычныя факты і рабіць на падставе гэтага аргументаваныя высновы;
 − выказваць і аргументаваць уласныя адносіны да вывучаемых гіс та рыч ных падзей і іх удзельнікаў;
 − канкрэтызаваць змест паняццяў з дапамогай гістарычных фактаў;
 − праводзіць аналіз зместу гістарычных дакументаў у працэсе пошуку неабходнай інфармацыі;
 − характарызаваць умовы і вобраз жыцця людзей;
 − рыхтаваць і прэзентаваць паведамленні аб дзейнасці гістарычных асоб з ацэнкай іх вынікаў, аб творчасці 

дзеячаў культуры з характарыстыкай гістарычнай тэматыкі ў іх творчасці;
 − характарызаваць помнікі культуры Беларусі перыяду 1917–1945 гг.;

выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні для:
 − вызначэння ўласных адносін да значнасці гістарычных падзей і вы нікаў дзейнасці іх удзельнікаў;
 − правядзення аналізу зместу сацыяльна значнай інфармацыі;
 − ідэнтыфікацыі сваіх сацыяльных паводзін як грамадзяніна Рэс пуб лікі Беларусь
 − ажыццяўлення камунікацыі ў шматканфесійным і полікультурным грамадстве;
 − беражлівых адносін да помнікаў гісторыі і культуры.
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