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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па гісторыі для 11 класа 
складзена ў адпаведнасці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. На вывучэнне сусветнай гісто-
рыі і гісторыі Беларусі на базавым узроўні адводзіцца па 35 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 пы-
тання. Вучэбныя дапаможнікі, якія могуць быць выкарыстаны ў адукацыйным 
працэсе, пазначаны непасрэдна перад каляндарна-тэматычным планаваннем 
урокаў.

Пры вызначэнні 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 прадугле-
джвае 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 ве даў, калі вучні маюць магчымасць вярнуцца 
да раней вывучаных тэм, сістэматызаваць і абагульніць веды, сфарміраваць цэ-
ласную карціну гіс та рычнага развіцця сваёй Радзімы — Рэспублікі Беларусь.  

Для рэалізацыі дыдактычных задач навучання настаўніку рэкамендуецца 
выкарыстоўваць прыёмы і метады, якія дапамагаюць раскрыць і канкрэтызаваць 
змест вывучаемых паняццяў і тэарэтычных палажэнняў, звязаць вучэбны ма-
тэрыял з асабістым сацыяльным вопытам вучняў. Правядзенне дыскусій, удзел  
у праектах, даследчай дзейнасці, краязнаўчая работа будуць спрыяць актывіза- 
цыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў і рэалізацыі кампетэнтнаснага  
падыходу да навучання гісторыі.

Сістэма практычных заняткаў пры вывучэнні гісторыі на павышаным 
узроўні дазволіць пашырыць праблематыку гіс та рычнага зместу, стварыць 
умовы для засваення неабходных спосабаў дзейнасці, праводзіць даследчую 
працу з гіс та рычнымі крыніцамі, фармуляваць уласны пункт гледжання і ар-
гументаваць яго. Правядзенне ўрокаў-практыкумаў павінна быць накіравана 
на ўсталяванне цесных міжпрадметных і ўнутрыпрадметных сувязяў, авало-
данне абагульненымі спосабамі здабывання, асэнсавання і прад’яўлення гіс-
та рыч най інфармацыі. Пры гэтым у залежнасці ад пазнавальных магчымас-
цей і інтарэсаў старшакласнікаў заняткі могуць быць як спецыялізаванымі 
(па пэўнай тэме), так і інтэграванымі. Тэмы ўрокаў-практыкумаў вызначае 
настаўнік, зыходзячы са складанасці вучэбнага матэрыялу, неабходнасці яго 
больш якаснага засваення, інтарэсаў вучняў, а таксама забяспечанасці кабінета 
гісторыі комплексам сродкаў навучання.
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На сучасным этапе развіцця адукацыйнага працэсу настаўнік мае маг-
чымасць планаваць вучэбную дзейнасць такім чынам, каб вучні не толькі 
знаё міліся 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 спалу-
чаць гэтыя тэхналогіі з традыцыйнымі методыкамі правядзення ўрокаў, 
а таксама валодаць навыкамі стварэння дыдактычных матэрыялаў на іх ас-
нове з улікам узроставых асаблівасцей вучняў і ўзроўню іх падрыхтаванасці. 

Трэба мець на ўвазе, што прыкладнае каляндарна-тэматычнае плана-
ванне не з’яўляецца нарматыўным дакументам. Прадстаўлены матэрыял 
носіць рэкамендацыйны характар. Настаўнік можа ўносіць змены ў прапа-
наванае планаванне з улікам пазнавальных здольнасцей вучняў і ўласнага 
вопыту выкладання прадмета.
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Сусветная гісторыя, ХIХ — пачатак ХХІ ст.

35 гадзін

Кошалеў, У. С. Сусветная гісторыя, ХIХ — пачатак ХХІ ст. : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі  
з беларус. мовай навучання / У. С. Кошалеў, Н. У. Кошалева, М. А. Краснова. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2021.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзен-

ня

Тэма ўрока, 
план вывучэння  

новага матэрыялу

Коль -
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Характарыстыка асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці 
(з рэкамендаванымі практыкаваннямі)

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

1 Уводзіны
1. Перыядызацыя 
сусветнай гісторыі 
Новага і Навейша-
га часу.
2. Асноўныя 
тэн дэнцыі гіс та-
рычнага развіцця 
ў ХIХ — пачатку 
ХХІ ст.
3. Змены на палі-
тычнай карце 
свету

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю Новай і На-
вейшай гісторыі;
— значэнне паняццяў: Новы час, 
Навейшая гісторыя, гіс та рыч-
ная перыядызацыя.
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць крытэрыі гіс та-
рыч най перыядызацыі;
— характарызаваць II перыяд 
Но вай і перыяд Навейшай гіс-
то рыі;
— вызначаць тэндэнцыі сусвет-
нага развіцця ў XIX — пачатку 
XXI ст.;
— тлумачыць нераўнамернасць 
развіцця краін.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рычнага часу

Сістэматызацыя ве даў: харак-
та рыс ты ка II перыяду Новай і пе-
рыяду Навейшай гісторыі (вучэб-
ны тэкст, п. 1, зад. 3).
Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
гіс та рычная перыядызацыя (схе-
мы, ключавая ідэя, зад. 6);
навукова-тэхнічны прагрэс (ілю-
страцыі);
вызначэнне тэндэнцый развіцця 
свету ў XIX — пачатку XXI ст. 
(вучэбны тэкст, п. 2, зад. 2, 4).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычны час (зад. 5, 
рубрыкі «Лабараторыя гісторы-
ка», «Асобная думка», «Даслед-
чыкі гісторыі і грамадства»)

§ 1, зад. 1

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. Свет у ХIХ — пачатку ХХ ст. (12 г)

2 Прамысловая 
рэва лю цыя 
XIX ст.
1. Сутнасць 
і асноўныя этапы 
прамысловай 
рэва лю цыі.
2. Эканамічны рост 
і ін дус трыя лі-
зацыя ў Еўропе.
3. Аграрная рэва-
лю цыя.
4. Прамысловая 
рэва лю цыя і на-
вука.
5. Сацыяльныя 
праблемы

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: прамыс-
ло вая рэва лю цыя, ін дус трыя-
лі зацыя, аграрная рэва лю цыя;
— сутнасць прамысловай рэва-
лю цыі, яе ўплыў на развіццё 
прамысловасці, сельскай гас-
па даркі, жыццё людзей.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць аграрнае і ін-
ду стры яльнае грамадства;
— выяўляць асаблівасці пра-
мысловай рэва лю цыі ў розных 
краінах Еўропы;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— канкрэтызаваць вывады гіс-
та рычнымі фактамі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рычнага факта

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
прамысловая рэва лю цыя (схема 
«Прамысловая рэва лю цыя ў Вя-
лікабрытаніі», ілюстрацыі, зад. 1, 
4, 5, рубрыкі «Асобная думка», 
«Да следчыкі гісторыі і грамадс т-
ва», «Прапануем абмеркаваць»);
ін дус трыя лі зацыя (табліца «Рост 
гарадскога насельніцтва», зад. 2).
Сістэматызацыя ве даў: навука 
ў эпо ху прамысловай рэва лю цыі 
(ву чэбны тэкст); індустрыяльнае 
гра мадства (ключавая ідэя, зад. 7).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычны факт (рубры-
ка «Лабараторыя гісторыка»)

§ 2.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
да следавання; 
зад. 3
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Працяг

1 2 3 4 5 6

3 Францыя і Еўро-
па ў эпоху 
на па ле онаўскіх 
войнаў
1. Францыя: 
ад рэспублікі 
да імперыі.
2. Напалеонаўскія 
войны і перамены 
ў Еўропе.
3. Стварэн-
не «Венскай 
сістэмы» 
міжнародных 
адносін

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: напа лео-
наўскія войны, «Венская сіс тэ-
ма» міжнародных адно сін;
— наступствы напалеонаўскіх 
войнаў для краін Еўропы;
— прынцыпы, задачы, рашэнні 
Венскага кангрэса; мэты ства-
рэння Свяшчэннага саюза, су-
пярэч насці ўдзельнікаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць геапа лі тыч-
нае становішча Францыі па сля 
Венскага кангрэса;
— даваць ацэнку дзейнасці На-
палеона;
— вызначаць значэнне і ро лю 
«Венскай сістэмы» міжнарод-
ных адносін;
— пераводзіць тэкставую інфар-
мацыю ў знакава-сімваль ную;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рычных кры-
ніц

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
напалеонаўскія войны (ключавая 
ідэя, зад. 2, 6, рубрыкі «Асобная 
думка», «Даследчыкі гісторыі 
і грамадства», работа з картай);
«Венская сістэма» міжнародных 
адносін (зад. 4, рубрыка «Прапа-
нуем абмеркаваць»).
Сістэматызацыя ве даў: Фран-
цыя: ад рэспублікі да імперыі 
(ву чэбны тэкст, п. 1, ілюстрацыі, 
зад. 1).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычныя крыніцы 
(зад. 5, рубрыка «Лабараторыя 
гісторыка»)

§ 3

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

4 Еўропа ў эпо-
ху рэва лю цый 
і нацыянальных 
рухаў
1. Еўропа ў пе-
рыяд рэакцыі 
і фарміраванне 
новых ідэалогій.
2. Рэва лю цыі і на-
цыянальныя рухі 
1820-х гг.
3. Рэва лю цыі 
1830-х гг.
4. Рэва лю цыі 
1848—1849 гг.
5. Узнікненне 
новых нацыя-
нальных дзяржаў 
у Еўропе

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: нацыя-
нальны рух, кансерватызм, лі бе-
ралізм, нацыянальная дзяр жава;
— асноўныя палітычныя ідэа-
логіі, якія ўзніклі ў XIX ст. 
у Еўропе.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць рэва лю  цыі 
і нацыянальныя ру хі, ас ноў ныя 
палітычныя ідэало гіі XIX ст. 
у Еўропе, змены на палітычнай 
карце Еўропы к канцу XIX ст.;
— ацэньваць уплыў рэва лю-
цый на гіс та рычнае развіццё 
краін Еўропы;
— вызначаць змены ў геапа лі-
тычнай сітуацыі ў Еўропе пас-
ля аб’яднання Германіі і Італіі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
«вясна народаў» (зад. 1, 2);
нацыянальная дзяржава (вучэб-
ны тэкст, п. 5, зад. 6—8, работа 
з картай, рубрыкі «Асобная дум-
ка», «Даследчыкі гісторыі і гра-
мадства», ключавая ідэя, зад. 9).
Сістэматызацыя ве даў: новыя 
ідэалагічныя вучэнні (вучэбны 
тэкст, п. 1, ілюстрацыі, зад. 5, 
рубрыка «Прапануем абмерка-
ваць»);
рэва лю цыйны рух у Еўропе (зад. 1, 
2, рубрыка «Прапануем аб мер-
каваць»).
Прымяненне ве даў: зад. 3

§ 4.
Індывідуальнае: 
зад. 4

5 Краіны Захаду 
ў другой палове 
XIX — пачатку 
ХХ ст.
1. Эканамічнае раз-
віццё краін Захаду.
2. Новыя з’явы 
ў сусветнай

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: імпе рыя-
лізм, манаполія, манапа ліс  тыч-
ны сацыялізм, канс ты ту цый-
ная (парламенцкая) ма  нар  хія, 
прэзідэнцкая рэспублі ка, парла-
менцкая рэспублі ка, па лі тыч-
ныя партыі;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
імперыялізм (вучэбны тэкст, п. 2, 
схемы, зад. 1, 2, работа з кар-
тай, рубрыкі «Асобная думка», 
«Даследчыкі гісторыі і грамад-
ства», «Прапануем абмеркаваць», 
ключавая ідэя, зад. 6);

§ 5.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання
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Працяг

1 2 3 4 5 6

эканоміцы.
3. Палітычнае 
развіццё заходня-
га свету.
4. Палітычныя 
партыі

— асноўныя этапы развіцця 
капіталізму;
— прыметы імперыялізму.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць экана міч-
нае становішча краін Еўро пы, 
імперыялістычную ста дыю ка-
пі талізму, формы дзяр жаў нага 
кіравання;
— аналізаваць ілюстрацыі, ды-
яграмы, схемы;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— сутнасць метаду інтэр прэ-
тацыі

палітычныя партыі (вучэбны 
тэкст, п. 4; схема; зад. 5).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычная падзея (руб-
рыка «Лабараторыя гісто рыка»).
Сістэматызацыя ве даў: формы 
дзяржаўнага кіравання (вучэб-
ны тэкст, зад. 4).
Прымяненне ве даў: зад. 3

6
7

Расійская 
імперыя ў XIX — 
пачатку XX ст.
1. Расія ў першай 
палове XIX ст.
2. «Вялікія рэ-
формы».
3. Эканамічны 
рост.

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя этапы рэва лю-
цыйнага руху ў Расіі;
— асаблівасці палітычнага і са-
цы яль на-эканамічнага раз віц-
ця Расіі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць асаблівасці 
палітычнага і сацыяльна-эка-

Сістэматызацыя ве даў: рэва-
лю цыйны рух у Расіі (вучэбны 
тэкст, п. 1, 5, ілюстрацыі, зад. 5);
эканамічнае развіццё (вучэбны 
тэкст, п. 2, 3, схема, зад. 2);
рэва лю цыя 1905—1907 гг. (вучэб-
ны тэкст, зад. 4, ілюстрацыя, клю-
чавая ідэя, зад. 7).
Фарміраванне метадалагічных

§ 6—7.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання

1
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Знешняя 
палітыка.
5. Палітычныя 
рухі.
6. Рэва лю цыя 
1905—1907 гг.

намічнага развіцця Расіі; зме-
ны геапалітычнага становішча 
Расіі;
— рабіць вывады на аснове тэк-
ставай і візуальна-сімвальнай 
інфармацыі;
— даваць ацэнку дзейнасці гіс-
та рычных асоб;
— праводзіць параўнанне гіс-
та рыя графічных крыніц;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку ацэнкі дзейнасці 
гіс та рыч най асобы

ве даў: гіс та рычная асоба (ілю-
с трацыі «Расійскія імпе ра та ры 
XIX — пачатку ХХ ст.», рубрыкі 
«Лабарато рыя гісто рыка», «Асоб-
ная думка», «Да след чыкі гі сто рыі 
і грамад ства», «Прапануем абмер-
каваць»)

8 Славянскія 
краіны ў барацьбе 
за нацыянальнае 
вызваленне
1. Становішча 
славянскіх 
народаў у скла-
дзе іншаземных 
дзяржаў.
2. Расія і славян-
скае пытанне.
3. Нацыянальнае 
адраджэнне.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: пансла-
візм, асіміляцыя, «вясна наро даў»;
— асаблівасці барацьбы сла-
вян скіх народаў за нацыяналь-
нае вызваленне і яе вынікі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць становішча 
славянскіх народаў з апорай на 
карту; ідэалогію пансла віз му;
— вызначаць ролю Расіі ў ба-
рацьбе славян за нацыяналь-
нае вызваленне;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: пан-
славізм (вучэбны тэкст, п. 1, 2, 
зад. 2), асіміляцыя (вучэбны ад-
дзел, п. 3, зад. 3).
Сістэматызацыя ве даў: стано-
вішча славянскіх народаў у скла-
дзе іншаземных дзяржаў (вучэб-
ны тэкст, п. 1, зад. 1);
нацыянальнае вызваленне (вучэб-
ны тэкст, п. 3, зад. 4, 5, рубрыкі 
«Асоб ная думка», «Даследчыкі гі-
сторыі і грамадства», «Прапануем

§ 8.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання
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Працяг
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4. Руска-турэцкія 
войны і іх на-
ступствы для 
славянскіх краін.
5. Балканскія вой-
ны пачатку ХХ ст.

— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рыч най пра-
сторы

абмеркаваць», ключавая ідэя, 
зад. 6);
руска-турэцкія войны (вучэбны 
тэкст, п. 4, карта);
балканскія войны (вучэбны тэкст, 
п. 5).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычная прастора 
(зад. 1, рубрыка «Лабараторыя 
гіс торыка»)

9 Крызіс трады-
цыйнага грамад-
ства ў краінах 
Усходу
1. Асноўныя 
рысы ўсходніх 
грамадстваў к па-
чатку ХIХ ст.
2. Японія.
3. Кітай.
4. Індыя.
5. Краіны Усходу 
ў эпоху «абуджэн-
ня Азіі».
6. Афрыка

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: тра-
дыцыйнае грамадства, «абу-
джэнне Азіі»;
— вынікі закабалення краін 
Усходу;
— асаблівасці нацыянальна-вы-
зваленчага і рэва лю цыйнага ру-
ху ў краінах Усходу.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць становішча 
краін Усходу да пачатку XIX ст.; 
асаблівасці нацыяналь на-вы-
зва  ленчага і рэва лю цый нага 
ру ху ў краінах Усходу;
— тлумачыць прычыны зака-
балення краін Усходу;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: тра-
дыцыйнае грамадства (вучэбны 
тэкст, п. 1, зад. 1, 2); «абуджэнне 
Азіі» (вучэбны тэкст, п. 5; зад. 5).
Сістэматызацыя ве даў: калані-
за цыя краін Азіі, Афрыкі, Лацін-
скай Амерыкі (ключавая ідэя, 
зад. 7, карта, ілюстрацыя, рубры-
кі «Асобная думка», «Прапануем 
абмеркаваць»);
мадэрнізацыя ў Японіі (вучэб-
ны тэкст, п. 2, зад. 3, схема, ілю-
страцыя);
нацыянальна-вызваленчы і рэва-
лю цыйны рух (вучэбны тэкст, 
п. 3—5, зад. 4, 5, ілюстрацыя)

§ 9.
Індывідуальнае: 
зад. 6

1
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

— выдзяляць асаблівасці ма-
дэрнізацыі Японіі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

10 Завяршэнне 
каланіяльнага 
падзелу свету
1. Актывізацыя 
каланіяльнай 
экспансіі ў Азіі 
і Афрыцы.
2. Англа-герман-
скія супярэчнасці.
3. Антыкала-
ніяльная барацьба 
ў Азіі.
4. Антыкала-
ніяльная барацьба 
ў Афрыцы

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: каланія-
лізм;
— вынікі каланіяльнай экспан-
сіі ў Азіі і Афрыцы;
— вынікі антыкаланіяльнай ба-
рацьбы ў Азіі і Афрыцы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць становішча 
краін Азіі і Афрыкі;
— тлумачыць прычыны ак-
тыві зацыі каланіяльнай экс-
пан сіі ў другой палове XIX ст.;
— выяўляць асаблівасці анты-
каланіяльнай барацьбы ў роз-
ных краінах Азіі і Афрыкі;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— розніцу паміж паняццем 
і тэрмінам, як сфармуляваць 
азначэнне

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем: 
кала ніялізм (зад. 4, рубрыка «Пра-
пануем абмеркаваць»).
Сістэматызацыя ве даў: станаў-
ленне каланіяльных імперый (ву-
чэбны тэкст, п. 1, 2);
антыкаланіяльная барацьба (ву-
чэбны тэкст, п. 3, 4, ілюстрацыі, 
зад. 3).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: паняцце, тэрмін, азначэн-
не (зад. 4, рубрыка «Лабарато-
рыя гісторыка»)

§ 10.
Індывідуальнае: 
зад. 2
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11 Навука, 
літаратура і ма-
стацтва ў XIX ст.
1. Уплыў тэх ніч-
нага прагрэсу 
на грамадства.
2. Развіццё навукі.
3. Развіццё куль-
туры.
4. «Эпоха канца 
стагоддзя»

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: раман-
тызм, рэалізм, сімвалізм, аб-
страктнае мастацтва;
— характэрныя рысы мастац-
кіх стыляў XIX ст.
Вучні павінны ўмець:
— раскрываць узаема абу моў-
ленасць сацыяль на-эканаміч-
нага і палітычнага развіцця 
грамадства і развіцця навукі, 
тэхнікі і мастацтва;
— аналізаваць творы мастацтва;
— выяўляць заканамернасці 
раз віцця мастацтва;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных 
ве даў: работа над паняццямі: 
ра ман тызм, рэалізм, сімвалізм, 
абс трактнае мастацтва (зад. 5, 
схе ма, ілюстрацыі, рубрыкі 
«Асобная думка», «Прапануем 
абмеркаваць»).
Сістэматызацыя ве даў: развіццё 
навукі (вучэбны тэкст, п. 1, 2, 
зад. 3, ілюстрацыі);
развіццё культуры (вучэбны 
тэкст, п. 3, 4, ключавая ідэя, 
зад. 6).
Прымяненне ве даў: зад. 4

§ 11.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання; 
зад. 1

12 Першая сусвет-
ная вайна як 
рубежны перыяд 
у еўрапейскай 
гісторыі
1. Прычыны вайны.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: Першая 
сусветная вайна;
— прычыны вайны, мэты ва-
рожых бакоў, удзельнікаў су-
працьлеглых блокаў, асноўныя

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем:
сусвет ная вайна (вучэбны тэкст, 
застаў ка, зад. 5).
Сістэматызацыя ве даў: Першая 
сусветная вайна (вучэбны тэкст,

§ 12.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання

1
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

2. Ход ваен-
ных дзеянняў 
і асноўныя бітвы.
3. Новае аблічча 
вайны.
4. Вынікі вайны

этапы, вынікі і наступствы 
Першай сусветнай вайны.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць Першую су-
светную вайну;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— розніцу паміж прычынай 
і нагодай, сувязь паміж пры-
чынамі і наступствамі

зад. 1, 2, 4, карта, ключавая ідэя, 
зад. 6, рубрыкі «Асобная думка», 
«Даследчыкі гісторыі і грамад-
ства», «Прапануем абмеркаваць»).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: перадумова, прычына, на-
года, наступства (рубрыка «Ла-
бараторыя гісторыка»)

13 Урок абагуль-
нення

1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю перыяду, які 
вывучаецца;
— асноўныя тэндэнцыі са цы-
яль   на-эканамічнага, палі тыч на -
га і культурнага развіцця краін 
свету ў XIX ст.;
— значэнне паняццяў, якія ха-
рактарызуюць развіццё краін 
свету ў XIX ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітыч ную 
карту свету XIX ст., геа па лі тыч-
нае становішча краін у XIX ст.;

Работа з заданнямі да ўрока аба-
гульнення па раздзеле I
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— абагульняць веды;
— канкрэтызаваць гіс та рыч ныя 
з’явы і вывады

Раздзел II. Сусветная супольнасць у эпоху рэва лю цый, крызісу і Другой сусветнай вайны (1918—1945) (11 г)

14 Версальска-
Вашынгтон-
ская сістэма 
міжнародных 
адносін
1. Праблемы 
пераможцаў.
2. Стварэнне Лігі 
Нацый.
3. Мірныя дагаво-
ры з саюзнікамі 
Германіі.
4. Вашынгтонская 
канферэнцыя

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: Версаль-
скі мірны дагавор, Ліга Нацый, 
Версальска-Вашынгтонская 
сістэма міжнародных адносін;
— асноўныя рашэнні, прыня-
тыя на канферэнцыях у Вер-
салі і Вашынгтоне.
Вучні павінны ўмець:
— выяўляць супярэчнасці па-
між асноўнымі ўдзельнікамі 
канферэнцый у Версалі і Ва-
шынгтоне;
— характарызаваць дагаворы, 
заключаныя на канферэнцыях 
у Версалі і Вашынгтоне;
— даваць ацэнку рашэнням, 
прынятым на канферэнцыях 
у Версалі і Вашынгтоне;
— вызначаць прычыны слабас-
ці Версальска-Вашынгтонскай 
сістэмы;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
Версальска-Вашынгтонская сістэ-
ма міжнародных адносін (схема, 
работа з картай, зад. 5, клю ча вая 
ідэя, зад. 6);
імперыя (зад. 4).
Сістэматызацыя ве даў: Парыж-
ская мірная канферэнцыя (ву-
чэбны тэкст, п. 1, 3, зад. 1—3, ілю-
страцыі, карта; рубрыка «Асоб ная 
думка»);
Ліга Нацый (вучэбны тэкст, п. 2, 
рубрыка «Прапануем абмерка-
ваць»);
Вашынгтонская канферэнцыя (ву-
чэбны тэкст, п. 4)

§ 13.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання
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Працяг
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— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

15 Расія ў 1917 г.: 
Лютаўская 
і Кастрыч ніцкая 
рэва лю цыі
1. Першая сусвет-
ная вайна і пера-
мога Лютаўскай 
рэва лю цыі.
2. Адрачэнне 
Мікалая II і па-
дзенне манархіі.
3. Захоп улады 
бальшавікамі. 
Кастрыч ніцкая 
рэва лю цыя.
4. Значэнне 
Лютаўскай 
і Кастрыч ніцкай 
рэва лю цый

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: Лю таў-
ская рэва лю цыя, Кастрыч ніц-
кая рэва лю цыя;
— прычыны, характар, руха-
ючыя сілы, асноўныя этапы, 
вынікі Лютаўскай і Кастрыч-
ніцкай рэва лю цый.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць рэва лю цыю 
1905—1907 гг. з Лютаўскай 
і Кастрыч ніцкай рэва лю цыямі;
— выяўляць асаблівасці Лю-
таў скай і Кастрыч ніцкай рэва-
лю цый;
— характарызаваць асобу Мі-
ка лая II, даваць ёй ацэнку;
— даваць ацэнкі дзейнасці гіс-
та рычных асоб;
— вызначаць значэнне Лютаў-
скай і Кастрыч ніцкай рэва лю-
цый;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем: рэва-
лю цыя (зад. 1, рубрыкі «Асобная 
думка», «Даследчыкі гісторыі 
і грамадства»).
Сістэматызацыя ве даў: Лютаў-
ская рэва лю цыя (вучэбны тэкст, 
п. 1, 2, 4, зад. 5);
Кастрыч ніцкая рэва лю цыя (ву-
чэбны тэкст, п. 3, 4, зад. 3—4, 
ключавая ідэя, зад. 6, ілюстрацыі, 
карта, рубрыка «Прапануем аб-
меркаваць»).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: аб’ектыўнасць і суб’ек-
тыўнасць у пазнанні гісторыі 
(рубрыка «Лабараторыя гісто-
рыка»)

§ 14.
Індывідуальнае: 
зад. 2
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Вучні павінны разумець:
— як даваць ацэнку дзейнасці 
гіс та рыч най асобы;
— спецыфіку гіс та рычнага па-
знання

16 Савецкая дзяржа-
ва ў 1917—1939 гг.
1. Грамадзянская 
вайна і яе наступ-
ствы.
2. Савецкая мадэль 
мадэрнізацыі.
3. Утварэнне СССР.
4. Асноўныя 
рысы савецкай 
палітычнай 
сістэмы.
5. Вынікі 
эканамічнай 
трансфармацыі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: савецкая 
мадэль мадэрнізацыі;
— прычыны, асноўных удзель-
нікаў, вынікі грамадзянскай 
вай ны ў Расіі;
— прычыны, вынікі ін дус трыя-
лі зацыі і калектывізацыі;
— прычыны ўтварэння СССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць грамадзян-
скую вайну ў Расіі: прычыны, 
асноўныя ўдзельнікі, перыя-
дызацыя, вынікі; савецкую па-
літычную сістэму;
— выяўляць прычынна-выні-
ко вую сувязь у правядзенні 
сацыяль на-эканамічных пе-
ра ўтва рэнняў у краіне, аб’ ек-
тыўныя і суб’ектыўныя фак-
тары, якія абумовілі тэрміны 
і метады правядзення савецкай 
мадэрнізацыі, супярэчлівасць 
яе вынікаў;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем:
савецкая мадэль мадэрнізацыі 
(вучэбны тэкст, п. 2, 5, зад. 2—5, 
ключавая ідэя, зад. 7, ілюстра-
цыі).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: аб’ектыўныя і суб’ек тыў-
ныя фактары (вучэбны тэкст, 
п. 4, рубрыка «Лабараторыя 
гісторыка»).
Сістэматызацыя ве даў: грама-
дзянская вайна і яе наступствы 
(вучэбны тэкст, п. 1, зад. 1);
утварэнне СССР (вучэбны тэкст, 
п. 3, карта, зад. 6);
сацыяль на-эканамічнае развіццё 
савецкай дзяржавы (вучэбны 
тэкст, п. 1, 2, 5, зад. 2—5);
асноўныя рысы савецкай палі-
тычнай сістэмы (вучэбны тэкст, 
п. 4, рубрыкі «Асобная думка», 
«Даследчыкі гісторыі і грамад-
ства»).

§ 15
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— вызначаць значэнне ўтва-
рэння СССР;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Прымяненне ве даў: рубрыка 
«Прапануем абмеркаваць»

17 Краіны Захаду 
ў міжваенны 
перыяд
1. Пасляваенныя 
праблемы.
2. Сацыяльныя 
перамены.
3. «Вялікая 
дэпрэсія»

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: сусветны 
эканамічны крызіс;
— асноўныя этапы палітычнага 
і сацыяль на-эканамічнага раз-
віц ця краін Захаду ў міжва-
енны перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць асноў ныя 
этапы палітычнага і сацыяль-
на-эканамічнага развіц ця кра-
ін Захаду ў міжваенны перыяд, 
становішча краін Захаду пасля 
Першай сусветнай вайны;
— вызначаць прычыны сусвет-
нага эканамічнага крызісу;
— выяўляць асаблівасці пра-
ходжання сусветнага экана міч-
нага крызісу ў розных краінах, 
тлумачыць яго наступствы;
— рабіць вывады на аснове 
ана лізу статыстычных даных;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных 
ве даў: работа над паняццем: су-
светны эканамічны крызіс (ву-
чэбны тэкст, п. 4, зад. 3, табліца, 
ілюстрацыі, рубрыка «Прапану-
ем абмеркаваць», ключавая ідэя, 
зад. 5).
Сістэматызацыя ве даў: харак-
та рыстыка асноўных эта паў 
развіцця краін Захаду ў між-
ваенны перыяд (вучэбны тэкст, 
п. 1, 2, зад. 1, 2, ілюстрацыі, 
руб рыкі «Асобная думка», «Да-
следчыкі гісторыі і грамадства»)

§ 16.
Індывідуальнае: 
зад. 4
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18 Зацвярджэнне 
антыдэмакра-
тычных рэжымаў 
у Еўропе
1. Вытокі фашыз-
му ў Еўропе.
2. Усталяванне фа-
шысцкага рэжыму 
ў Італіі.
3. Усталяванне на-
цысцкага рэжыму 
ў Германіі.
4. Ідэалогія і прак-
тыка фашызму

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: фа-
шызм, нацызм;
— вытокі фашызму ў Еўропе;
— умовы, якія спрыялі прыхо-
ду фашыстаў у Італіі і Германіі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць фашызм 
і нацызм, аўтарытарны палі-
тыч ны рэжым;
— параўноўваць прыход да ўла-
ды фашыстаў у Італіі, на цыс таў 
у Германіі;
— тлумачыць прычыны папу-
ляр насці фашыстаў;
— даваць ацэнку фашысцкім 
рухам;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: фа-
шызм, нацызм (вучэбны тэкст, 
зад. 1, 2, 4, ілюстрацыі, рубрыкі 
«Асобная думка», «Даследчыкі 
гісторыі і грамадства»).
Работа над ключавой ідэяй: 
зад. 5.
Прымяненне ве даў: рубрыка 
«Прапануем абмеркаваць»

§ 17
Індывідуальнае: 
зад. 3

19 Краіны Азіі, 
Афрыкі і Лацін-
скай Амерыкі 
ў міжваенны 
перыяд
1. Тэрытарыяльны 
перадзел свету.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: ман-
датная сістэма, нацыянальна-
вызваленчы рух;
— супярэчнасці краін Захаду 
па пытанні каланізацыі краін 
Усходу;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
мандатная сістэма (вучэбны 
тэкст, п. 1, схема, зад. 2);
нацыянальна-вызваленчы рух (ву-
чэбны тэкст, п. 2, ілюстрацыі, схе-
мы, ключавая ідэя, зад. 6).

§ 18.
Індывідуальнае:
зад. 5

2
0

Працяг
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2. Нацыянальна-
вызваленчы рух 
за незалежнасць 
і мадэрнізацыю.
3. Асаблівасці 
развіцця Японіі.
4. Лацінская Аме-
рыка

— асаблівасці нацыянальна-
вызваленчага руху ў краінах 
Азіі, Афрыкі і Лацінскай Аме-
рыкі.
Вучні павінны ўмець:
— вызначаць асаблівасці ма-
дэр нізацыі асобных краін Азіі, 
Афрыкі і Лацінскай Аме рыкі;
— весці дыскусію

Сістэматызацыя ве даў: мадэрні-
зацыя ў краінах Азіі і Афрыкі 
(вучэбны тэкст, п. 2, зад. 1, 3);
Японія (вучэбны тэкст, п. 3, ілю-
страцыя, рубрыка «Прапануем 
абмеркаваць»);
Лацінская Амерыка (вучэбны 
тэкст, п. 4, зад. 4)

20 Развіццё навукі 
і культуры ва 
ўмовах крызісу 
індустрыяльнага 
грамадства
1. Навука і куль-
тура.
2. Супярэчлівы 
характар развіцця 
навукі.
3. Літаратура 
і мастацтва

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: мадэрнізм;
— асноўныя навуковыя адкрыц-
ці, напрамкі развіцця мастацтва 
XIX — пачатку XX ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць развіццё 
навукі і мастацтва XIX — па-
чатку XX ст.;
— выказваць сваё стаўленне 
да твораў мастацтва;
— тлумачыць узаемаўплыў па-
літычнага і духоўнога жыцця 
грамадства;
— пераўтвараць тэкставую ін-
фар мацыю ў знакава-сімваль-
ную;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем:
мадэрнізм (вучэбны тэкст, п. 3, 
ілюстрацыі, ключавая ідэя, 
зад. 7).
Сістэматызацыя ве даў: развіццё 
навукі і культуры (вучэбны 
тэкст, п. 1, ілюстрацыі, зад. 1—4, 
рубрыка «Асобная думка»);
супярэчлівы характар развіцця 
навукі (вучэбны тэкст, п. 2, ру-
брыка «Прапануем абмерка-
ваць», ключавая ідэя, зад. 7)

§ 19.
Індывідуальнае: 
зад. 5, 6
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21 Свет на шляху 
да новай сусвет-
най вайны
1. Крах Версаль-
скай сістэмы.
2. Палітыка 
прымірэння.
3. Прычы-
ны палітыкі 
прымірэння

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: ачагі 
між народнай напружанасці, 
па лі  тыка прымірэння агрэсара;
— ачагі міжнароднай напру жа-
насці, якія ўзніклі ў 1930-я гг.;
— праявы палітыкі прымірэн-
ня агрэсара.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітыку 
краін Захаду;
— вызначаць значэнне Мюн-
хен скай канферэнцыі ў развяз-
ванні Другой сусветнай вайны;
— тлумачыць прычыны падпі-
сання германа-савецкага дага-
вора аб ненападзенні;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
ачагі міжнароднай напружанасці 
(вучэбны тэкст, п. 1, ілюстрацыі, 
карта, зад. 1, 2);
палітыка прымірэння агрэсара 
(вучэбны тэкст, п. 2, 3, «стужка 
часу», зад. 3—5, ключавая ідэя, 
зад. 6, рубрыка «Асобная думка»).
Прымяненне ве даў: рубрыка 
«Прапануем абмеркаваць»

§ 20.
Індывідуальнае:
зад. 2

22
23

Другая сусветная 
вайна і яе наступ-
ствы
1. Галоўныя этапы 
Другой сусветнай
вайны.
2. Пачатак Другой 
сусветнай вайны.

2 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: Дру гая 
сусветная вайна, Вялі кая Ай-
чынная вайна, антыгіт лераў-
ская кааліцыя;
— асноўныя этапы Другой сус-
ветнай і Вялікай Айчыннай 
войнаў.

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
Дру гая сусветная вайна (вучэб-
ны тэкст, п. 1, 2, 4, ілюстрацыя, 
хра налагічная табліца, зад. 1);
Вялікая Айчынная вайна (вучэб-
ны тэкст, п. 3, ілюстрацыі, зад. 2, 3, 
рубрыкі «Асобная думка», «Да-

§ 21—22.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання; 
зад. 5
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3. Вялікая Айчын-
ная вайна савецка-
га народа.
4. Завяршальны 
этап Другой сус-
ветнай вайны

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць асноўныя 
этапы Другой сусветнай і Вя-
лікай Айчыннай войнаў, дзей-
насць антыгітлераўскай каа-
ліцыі;
— параўноўваць ваенныя кам-
паніі Германіі ў Заходняй 
Еўропе і супраць СССР, Вен-
скую, Версальска-Вашынгтон-
скую, Ялцінска-Патсдамскую 
сістэмы міжнародных адносін;
— канкрэтызаваць гіс та рыч ныя 
з’явы гіс та рычнымі фак тамі;
— вызначаць уклад СССР і са-
юзнікаў у разгром ворага;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

следчыкі гісторыі і грамадства»);
антыгітлераўская кааліцыя (ву-
чэбны тэкст, п. 3, схема, ілю стра-
цыя, зад. 4, рубрыка «Прапануем 
абмеркаваць»).
Работа над ключавой ідэяй: 
зад. 6

24 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю перыяду, які 
вывучаецца;
— асноўныя тэндэнцыі са цы-
яль на-эканамічнага, палітыч-
нага і культурнага развіцця 
краін свету ў першай палове 
XX ст.;

Работа з заданнямі да ўрока аба-
гульнення па раздзеле II
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— значэнне паняццяў, якія ха-
рактарызуюць развіццё краін 
свету ў першай палове XX ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычную 
карту свету першай паловы 
XX ст., геапалітычнае становіш-
ча краін у першай палове XX ст.;
— абагульняць веды;
— канкрэтызаваць гіс та рыч-
ныя з’явы і вывады

Раздзел ІІІ. Краіны свету ў другой палове ХХ — пачатку ХХІ ст. (10 г)

25 Свет пасля Дру-
гой сусветнай 
вайны
1. Пачатак «халод-
най вайны».
2. Германскае 
пытанне.
3. Карыбскі 
крызіс.
4. Разрадка 
міжнароднай 
напружанасці.
5. Паварот 
ад разрадкі 
да канфрантацыі.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: «халод-
ная вайна», разрадка міжна-
роднай напружанасці;
— асноўныя перыяды ў міжна-
родных адносінах другой па-
ловы ХХ ст.;
— праявы канфрантацыі і раз-
радкі;
— сутнасць германскага пы-
тання.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць асноўныя 
перыяды ў міжнародных ад-
носінах другой паловы ХХ ст.;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
«халодная вайна» (вучэбны 
тэкст, п. 1—3, схема, зад. 2);
разрадка міжнароднай напру жа-
насці (вучэбны тэкст, п. 4, зад. 3, 
карта, храналагічная табліца, 
ілюстрацыя).
Сістэматызацыя ве даў: эвалю-
цыя міжнародных адносін (ву-
чэбны тэкст, п. 1—7, зад. 1, 4, ілю-
страцыя, ключавая ідэя, зад. 6, 
рубрыка «Прапануем абмерка-
ваць»);
паглыбленне інтэграцыі і пра-

§ 23.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання
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6. Канец варожага 
супрацьстаяння.
7. Распад СССР 
і сацыялістычнага 
лагера.
8. Паглыбленне 
інтэграцыі і працэ-
сы дэзынтэграцыі

— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— як аналізаваць ігравыя філь-
мы гіс та рыч най тэматыкі

цэсы дэзынтэграцыі (вучэб-
ны тэкст, п. 8, зад. 5, рубрыкі 
«Асоб ная думка», «Даследчыкі 
гісторыі і грамадства»).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычны фільм (руб-
рыка «Лабараторыя гісто рыка»)

26 Навукова-тэх-
нічны прагрэс 
і фарміраванне 
постындустрыяль-
нага грамадства
1. Навукова-тэх-
нічная рэва лю цыя.
2. Прарыў у меды-
цыне.
3. Зялёная рэва-
лю цыя.
4. Наступствы 
НТР

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: наву ко-
ва-тэхнічная рэва лю цыя, ін-
фар мацыйная рэва лю цыя;
— наступствы НТР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць НТР;
— падаваць інфармацыю ў зна-
кава-сімвальнай форме;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных 
ве даў: работа над паняццямі: 
навукова-тэхнічная рэва лю цыя, 
інфармацыйная рэва лю цыя (ву-
чэбны тэкст, п. 1, 2, 4, зад. 1—4, 
ілюстрацыі, рубрыкі «Асобная 
думка», «Даследчыкі гісторыі 
і гра мадства»);
зялёная рэва лю цыя (вучэбны 
тэкст, п. 3, ілюстрацыя).
Работа над ключавой ідэяй: 
зад. 5

§ 24.
Індывідуальнае:
зад. 3, 4

27 Заходняя Еўропа 
і стварэнне 
Еўрапейскага 
саюза

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: «дзяржа-
ва ўсеагульнага дабрабыту», 
Еўрапейскі саюз (ЕС);

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
«дзяржава ўсеагульнага дабрабы-
ту» (вучэбны тэкст, п. 1, зад. 1—3,

§ 25.
Індывідуальнае:
выкананне за-
дання для
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1. «Дзяржава 
ўсеагульнага 
дабрабыту».
2. На шляху 
да еўрапейскага 
адзінства.
3. Сацыяльныя 
тэндэнцыі

— гісторыю стварэння ЕС, яго 
асноўныя інстытуты.
Вучні павінны ўмець:
— аналізаваць статыстычную 
інфармацыю, рабіць на яе ас-
нове вывады;
— пераводзіць тэкставую інфар-
мацыю ў знакава-сім вальную;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— як гісторыя звязана з сучас-
насцю

рубрыка «Прапануем абмерка-
ваць»);
Еўрапейскі саюз (вучэбны тэкст, 
п. 2, 3, ключавая ідэя, зад. 5, 
ілюстрацыі, карта, храналагічная 
табліца, рубрыка «Асобная дум-
ка»).
Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: зад. 2, 5, рубрыка «Лаба-
раторыя гісторыка».
Прымяненне ве даў: зад. 4

самастойнага 
даследавання

28 Краіны Цэнтраль-
най і Паўднёва-
Усходняй Еўропы
1. У савецкай 
арбіце ўплыву.
2. Крызісы 
і ўзрушэнні.
3. «Аксамітныя 
рэва лю цыі».
4. Праблемы пера-
ходнага перыяду.
5. Распад

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: Усходняя 
Еўропа, Цэнтральная і Паў-
днёва-Усходняя Еўропа, савец-
кая мадэль сацыялізму, акса-
мітная рэва лю цыя, «шока вая 
тэрапія»;
— прычыны краху сацыялізму 
ў краінах Усходняй Еўропы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць савецкую 
мадэль сацыялізму, палітыч-

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
Усходняя Еўропа, Цэнтральная 
і Паўднёва-Усходняя Еўропа (уво-
дзіны да вучэбнага тэксту, карта);
савецкая мадэль сацыялізму (ву-
чэбны тэкст, п. 1—3, зад. 1, 2, 
ілюстрацыі).
Сістэматызацыя ве даў: прабле-
мы пераходнага перыяду (вучэб-
ны тэкст, п. 4, зад. 3, ключавая 
ідэя, зад. 6, рубрыкі «Прапануем

§ 26
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федэратыўнай 
дзяржавы 
Югаславія

ную карту ЦПУЕ пасля Дру-
гой сусветнай вайны і ў пачат-
ку ХХІ ст.;
— вызначаць прычыны краху 
сацыялізму ў краінах ЦПУЕ;
— тлумачыць прычыны распа-
ду Югаславіі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

абмеркаваць», «Асобная думка», 
«Даследчыкі гісторыі і грамад-
ства»);
распад Югаславіі (вучэбны тэкст, 
п. 5, схема, карта, зад. 4).
Прымяненне ве даў: зад. 5

29 СССР у 1945—
1991 гг.
1. СССР пасля 
вайны.
2. Рэформы 
М. С. Хрушчова.
3. Эпоха 
«развітога 
сацыялізму» 
(1964—1985).
4. Праблемы 
знешняй палітыкі 
СССР.
5. Перабудова 
і крызіс палітыкі 
М. С. Гарбачова

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: перабу-
дова, Садружнасць Незалеж-
ных Дзяржаў (СНД);
— асноўныя этапы гісторыі 
СССР;
— прычыны распаду СССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць асноўныя 
этапы гісторыі СССР;
— вызначаць прычыны кры-
зісу савецкай сістэмы, распаду 
СССР;
— ацэньваць значэнне перыяду 
перабудовы і распаду СССР, 
дзейнасць кіраўнікоў СССР;
— пераводзіць тэкставую ін-
фар мацыю ў знакава-сім валь-
ную;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
перабудова (вучэбны тэкст, п. 5, 
зад. 4, ключавая ідэя, зад. 5, 
рубрыкі «Асобная думка», «Да-
следчыкі гісторыі і грамадства»);
Садружнасць Незалежных Дзяр-
жаў (вучэбны тэкст, п. 5, ілю-
страцыі, зад. 1—3).
Сістэматызацыя ве даў: СССР 
у 1945—1991 гг. (вучэбны тэкст, 
п. 1—3, ілюстрацыі)

§ 27.
Індывідуальнае: 
заданне 
рубрыкі 
«Прапануем 
абмеркаваць»
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— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

30 Расійская Федэ-
рацыя
1. Радыкальная 
эканамічная рэ-
форма.
2. Кастрыч ніцкія 
падзеі 1993 г. 
і прыняцце 
Канстытуцыі РФ.
3. Сацыяль-
на-эканамічнае 
і палітычнае 
развіццё Расіі 
ў 1994—1999 гг.
4. Расія ў пачатку 
XXI ст.
5. Знешнепалі-
тычныя выклікі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняцця: Расійская 
Федэрацыя (РФ);
— асноўныя тэндэнцыі раз віц-
ця РФ.
Вучні павінны ўмець:
— аналізаваць дыяграмы, таб-
лі цы, ілюстрацыі;
— канкрэтызаваць вывады, тэ-
арэтычныя палажэнні;
— вызначаць тэндэнцыі на ас-
нове фактаў;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццем:
Расійская Федэрацыя (вучэб-
ны тэкст, п. 1—5, зад. 1, 2, 4, 5, 
ключавая ідэя, зад. 6, дыяграмы, 
ілюстрацыі, рубрыкі «Асобная 
думка», «Даследчыкі гісторыі 
і гра мадства»).
Прымяненне ве даў: зад. 3, рубры-
ка «Прапануем абмеркаваць»

§ 28

31 Распад 
каланіяльнай 
сістэмы
1. Здабыццё 
незалежнасці.
2. Краіны, якія 
развіваюцца.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: краіны 
трэцяга свету, дэкаланізацыя, 
Рух недалучэння;
— прычыны, якія спрыялі ак-
тывізацыі нацыянальна-вызва-
ленчага руху;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
краіны трэцяга свету, дэкала-
нізацыя (вучэбны тэкст, п. 1—2, 
карта, зад. 1, 2);
Рух недалучэння (вучэбны тэкст, 
п. 3, ілюстрацыя).

§ 29
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3. «Халодная вай-
на» і трэці свет.
4. Новыя дзяр-
жавы ў пошуках 
стабільнасці.
5. Перашкоды 
на шляху развіцця

— прычыны, якія вызначаюць 
унутрыпалітычную нестабіль-
насць у краінах Афрыкі.
Вучні павінны ўмець:
— аналізаваць статыстычныя 
даныя, карту;
— апісваць працэс дэка лані-
зацыі;
— даваць азначэнні паняццяў 
на аснове тэксту (падводзіць 
пад паняцце);
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію

Сістэматызацыя ве даў: новыя 
дзяржавы ў пошуках ста більнасці 
(вучэбны тэкст, п. 4, карта, зад. 3, 
ключавая ідэя, зад. 5, рубрыка 
«Асобная думка»);
перашкоды на шляху развіцця 
(вучэбны тэкст, п. 5, карта, зад. 4, 
рубрыка «Прапануем абмерка-
ваць»).
Прымяненне ве даў: зад. 5

32 Мадэрнізацый ныя 
працэсы ў краінах 
Азіі, Афрыкі і Ла-
цінскай Амерыкі
1. Сутнасць тэорыі 
мадэрнізацыі.
2. Японія, Кітай, 
Індыя.
3. Новыя 
індустрыяльныя 
краіны.
4. Мадэрнізацыя 
краін Лацінскай 
Амерыкі і Афрыкі

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: даганя-
ючая мадэр ні за цыя, новыя ін-
дус трыяльныя краіны;
— сутнасць тэорыі мадэрні зацыі.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць розныя мадэлі 
мадэрнізацыі;
— характарызаваць развіццё;
— аналізаваць схемы, дыягра-
мы, ілюстрацыі;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— весці дыскусію

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі:
даганяючая мадэрнізацыя (ву-
чэбны тэкст, п. 1, зад. 1, 2);
новыя індустрыяльныя краіны 
(вучэбны тэкст, п. 3, схема, дыя-
грама; зад. 4).
Сістэматызацыя ве даў: Японія, 
Кітай, Індыя (вучэбны тэкст, п. 2, 
ілюстрацыі, дыяграмы, зад. 3);
мадэрнізацыя краін Лацінскай 
Аме рыкі і Афрыкі (вучэбны тэкст, 
п. 4, ілюстрацыя, рубрыка «Пра-
пануем абмеркаваць», ключа вая 
ідэя, зад. 6).
Прымяненне ве даў: зад. 5

§ 30.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання
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33 Асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця 
культуры ў дру-
гой палове ХХ — 
пачатку ХХІ ст.
1. Новыя з’явы 
ў развіцці куль-
туры.
2. Развіццё маса-
вай культуры.
3. Адукацыя.
4. Грамадскія 
навукі.
5. Выяўленчае 
мастацтва.
6. Мастацкая 
літаратура.
7. Архітэктура

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: масавая 
культура, вестэрнізацыя;
— асноўныя тэндэнцыі развіц-
ця культуры ў другой палове 
ХХ — пачатку ХХІ ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць развіццё ма-
стацтва ў другой палове ХХ — 
пачатку ХХІ ст.;
— аналізаваць творы мастацтва;
— выказваць сваё стаўленне 
да твораў мастацтва;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рычнага дас-
ледавання

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
масавая культура (вучэбны тэкст, 
п. 2, ілюстрацыі; зад. 2);
вестэрнізацыя (вучэбны тэкст, 
п. 1, 2);
постмадэрнізм (вучэбны тэкст, 
п. 5, зад. 4).
Сістэматызацыя ве даў: новыя 
з’явы ў развіцці культуры (ву-
чэбны тэкст, п. 1, ключавая ідэя, 
зад. 6, рубрыка «Прапануем аб-
меркаваць»);
развіццё адукацыі і навукі (ву-
чэбны тэкст, п. 3, 4, зад. 1);
развіццё мастацтва (вучэбны 
тэкст, п. 5—7, ілюстрацыі, зад. 5, 
рубрыкі «Асобная думка», «Да-
следчыкі гісторыі і грамадства»).
Фарміраванне метадалагічных 
ве  даў: гіс та рычнае даследаванне 
(рубрыка «Лабараторыя гіс то-
рыка»).
Прымяненне ве даў: зад. 3

§ 31.
Індывідуальнае:
выкананне 
задання для 
самастойнага 
даследавання

34 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
— перыядызацыю перыяду, які 
вывучаецца;
— асноўныя тэндэнцыі сацы-
яль на-эканамічнага, палітыч-
нага і культурнага развіцця

Работа з заданнямі да ўрока аба-
гульнення па раздзеле III

Індывідуальнае: 
падрыхта-
ваць кароткую 
гіс та рычную 
даведку пра 
А. Печэі

3
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краін свету ў другой палове 
XX ст.;
— значэнне паняццяў, якія ха-
рактарызуюць развіццё краін 
свету ў другой палове XX ст.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітыч-
ную карту свету першай па-
ловы XX ст., геапалітычнае 
становішча краін у другой па-
лове XX ст.;
— абагульняць веды;
— канкрэтызаваць гіс та рыч ныя 
з’явы і вывады

35 Заканчэнне. Свет 
у пачатку ХХІ ст.
1. Новая ста-
дыя развіцця 
цывілізацыі.
2. Постындустры-
яльнае грамадства.
3. Эвалюцыя двух-
полюснай струк-
туры свету.
4. Глабальныя 
праблемы чала-
вецтва.

1 Вучні павінны ведаць:
— значэнне паняццяў: пост ын-
дустрыяльнае грамадства, 
шматвектарнасць, глаба ліза-
цыя, глабальныя праблемы.
Вучні павінны ўмець:
— праводзіць класіфікацыю 
глабальных праблем;
— канкрэтызаваць гіс та рыч ныя 
паняцці і з’явы;
— даваць ацэнку такім гіс та -
рычным з’явам, як глаба ліза-
цыя, вестэрнізацыя, амеры ка-
нізацыя;

Фарміраванне тэарэтычных ве-
даў: работа над паняццямі: 
пост ындустрыяльнае грамад ства 
(ву чэбны тэкст, п. 2, ілюстра цыя);
шматвектарнасць (вучэбны тэкст, 
п. 1);
глабалізацыя (вучэбны тэкст, 
п. 5, дыяграма, зад. 5, ключавая 
ідэя, зад. 6).
Сістэматызацыя ве даў: глабаль-
ныя праблемы (вучэбны тэкст, 
п. 4, схема, зад. 1—3, рубрыка 
«Асобная думка»).

§ 32
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5. Глабалізацыя 
і яе наступствы.
Фарміраванне 
новага сусветнага 
парадку

— вызначаць сваю грамадзян-
скую пазіцыю;
— праводзіць пошук гіс та рыч-
най інфармацыі;
— праводзіць аналіз гіс та рыя-
графічнай крыніцы;
— весці дыскусію.
Вучні павінны разумець:
— спецыфіку гіс та рычнага пра-
гназавання

Фарміраванне метадалагічных 
ве даў: гіс та рычнае прагназаван-
не (зад. 6, рубрыка «Лабарато-
рыя гісторыка»).
Прымяненне ве даў: зад. 4

3
2

Гісторыя Бе ла ру сі, XIX — пачатак ХXI ст.

35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час

1. Гісторыя Беларусі, XIX — пачатак ХХІ ст. : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання  (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / А. В. Касовіч [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 
2021. 

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

3. Гісторыя Беларусі. 1945 — пачатак ХХІ ст. 11 клас. Атлас / С. В. Паноў, А. М. Лукашэвіч. — Мінск : Белкарта-
графія, 2017.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзен ня

Тэма і асноўныя пытанні 
ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы ўрока Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

Раздзел І. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі.  
Развіццё беларускай дзяржаўнасці (8 г)

1 Грамадска-палітычнае 
жыццё ў першай пало-
ве і сярэдзіне XIX ст. 
1. «Польскае пытанне» 
і ўрадавая палітыка.
2. Польскія і расійскія 
дваранскія рэвалюцыя-
неры ў Беларусі. 
3.  Паўстанні 1830—
1831 гг. і 1863—1864 гг.: 
характар і вынікі.

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці грамадска-палі-
тыч нага развіцця беларускіх 
гу берняў у складзе Расійскай 
ім перыі ў першай палове 
і сярэдзіне XIX ст.;
- шляхі і сродкі вырашэння на-
цыянальнага пытання ў дадзены 
перыяд.
Вучні павінны ўмець:
- параўноўваць па прапана-

С к л а д а н н е  т а б л і ц ы 
«Поль скія і расійскія два-
ранскія рэвалюцыяне-
ры і іх арганізацыі ў Бе-
ларусі».
Работа з гіс та рычным да-
кументам: газета «Мужыц-
кая праўда»: вызначэнне 
праграмных поглядаў 
К. Каліноўскага.
Аналіз табліцы «Па лі -

§ 1.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне
аб адной з гіс-
та рычных 
асоб (Т. Зан, 
М. Рукевіч, 
М. Мураўёў 
і інш.);

©  «   », 2021 
©  « », , , 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



3
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Асаблівасці палі тыч-
нага курсу расійскага 
ўрада

ваных прыметах гістарычныя 
факты, якія тычацца змяненняў  
у грамадска-палітычным жыцці, 
і рабіць на гэтай падставе аргу-
ментаваныя высновы;
- выказваць і аргументаваць сваё 
стаўленне да гістарычных па-
дзей і гістарычных асоб

тыч ныя плыні ў паў стан ні 
1863—1864 гг. і іх ха рак та-
рыстыка»

- растлумачыць, 
як у поглядах 
К. Каліноўскага
адлюстраваліся 
ідэі сацыяльнай 
справядлівасці 
і дэмакратычнай 
дзяржавы

2 Грамадска-палітычнае 
жыццё ў другой палове 
XIX ст. — пачатку ХХ ст.
1. Народніцкія арга ні за-
цыі ў Беларусі ў пер шай 
палове 1880-х гг. Вы-
хад цы з Бела русі ў на-
родніцкіх арга ніза цыях 
Расіі.
2. Стварэнне сацыял-
дэмакратычных арга ні-
зацый. Распаў сюдж ван не 
ідэй марк сізму.
3. Узнікненне сацыя ліс-
тычных і нацыянальна-
дэмакратычных партый. 
4. Праграмныя па тра-
баванні Беларускай са-
цыялістычнай грамады. 
5. Сацыяльная база і ас -

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці грамадска-палі-
тыч нага развіцця беларускіх 
гу берняў у другой палове 
XIX ст. — пачатку ХХ ст.;
- шляхі і сродкі вырашэння на-
цыянальнага пытання ў дадзены 
перыяд;
- вынікі грамадска-палітычных 
рэформ і рэвалюцыйных падзей 
для развіцця Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць рэформы 
і рэвалюцыі як сродак мадэр ні-
зацыі грамадства;
- тлумачыць прычынна-вы ні -
ковыя сувязі паміж гістарыч-
нымі фактамі;
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб грамадска-па лі -

Складанне табліцы «Ас-
ноўныя этапы гра мадска-
палітычнага жыцця Бе-
ларусі ў другой палове 
XIX ст.».
Характарыстыка дзей-
насці прадстаўнікоў гра-
мадска-палітычнага руху 
(І. Грынявіцкі, Ф. Дзяр-
жынскі, Антон і Іван Луц-
кевічы і інш.).
Работа з гістарычным 
да ку ментам: «Першыя 
рабо чыя гурткі ў Мінску. 
80-я гг. ХІХ ст.»: аналіз кі-
рункаў іх дзейнасці.
Складанне табліцы «Па-
літычныя партыі на тэ ры-
торыі Беларусі ў канцы 
ХІХ — пачатку ХХ ст.».

§ 2.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
гістарычную 
даведку аб 
адной з сацыя-
лістычных або 
нацыянальна-
дэмакратычных 
партый;
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Курлоўскі рас-
стрэл у Мінску»

3
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Працяг

1 2 3 4 5 6

ноўныя мэты трох гра-
мадска-палітычных ла-
гераў у рэвалюцыі 1905— 
1907 гг.
6. Дынаміка і формы рэ-
валюцыйнага руху ў Бе-
ларусі

тычных асобах з ацэнкай вы ні-
каў іх дзейнасці

Пабудова графіка раз віц-
ця рэвалюцыйных падзей 
у 1905 г.

3 Рэвалюцыйныя падзеі 
1917 г. і афармленне бе-
ларускай нацыянальнай 
дзяр жаў насці
1.  Асаблівасці палі-
тыч най сітуацыі ў Бе-
ларусі ў час Лютаў скай 
і Кастрычніцкай 1917 г. 
рэвалюцый.
2. Варыянты вырашэння 
нацыянальнага пытання. 
3. Абвяшчэнне Бела рус-
кай Народнай Рэс пуб лі кі 
і яе неза лежнасці.
4. Афармленне беларус-
кай нацыянальнай дзяр-
жаў насці на савецкай 
аснове: стварэнне Са-
вец кай Сацыя ліс тыч най 
Рэс пуб лі кі Бела русь 
(ССРБ), Сацыя ліс тыч -

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя этапы і асаблівас-
ці станаўлення нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў насці;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт станаўлення нацыя наль-
ных форм беларускай дзяр жаў-
насці.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць працэс фар мі-
ра ван ня нацыянальных форм 
беларускай дзяр жаў насці з апо-
рай на храналагічныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць сутнасць 
на цыянальных форм беларус-
кай дзяр жаў насці, асаблівасці 
і вынікі іх фар мі ра ван ня;
- суадносіць працэс фар мі-
ра ван ня нацыянальных форм

Параўнанне палітычнай 
сітуацыі ў Беларусі пад-
час Лютаўскай і Кастрыч-
ніцкай рэвалюцый.
Міні-дыскусія «Варыянты 
вырашэння нацыянальна-
га пытання».
Работа з гістарычнымі 
кар тамі «Лютаўская і Кас- 
т рычніцкая рэвалю цыі на 
тэрыторыі Бела ру сі», «Бе- 
ларусь у 1919—1939 гг. 
Фарміраванне тэ ры торыі».
Вызначэнне этапаў ста-
наў лення нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў-
насці.
Работа з гістарычным 
да кументам: Маніфест аб 
абвяшчэнні ССРБ: вызна-
чэнне сутнасці і характару

§ 3.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адной 
з гістарычных 
асоб, якія засна-
валі ССРБ 
(З. Жылуновіч, 
А. Чарвякоў 
і інш.);
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Рыжскі мірны 
дагавор 1921 г. 
і яго ўплыў на 
фар мі ра ван-
не беларускай 
дзяр жаў насці»
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най Савецкай Рэс пуб лі кі 
Літвы і Бе ларусі (Літбел) 
і другое абвяшчэнне 
ССРБ

беларускай дзяр жаў насці з ад-
паведнымі яму па змесце пра-
цэсамі сусветнай гісторыі

ССРБ як формы белару-
скай дзяр жаў насці

4 Грамадска-палітычнае 
жыц цё ў 1920—1930-я гг. 
1. Фарміраванне савец-
кай грамадска-палі тыч-
най сістэмы.
2. Удзел БССР ва ўтва-
рэнні Саюза Савец кіх 
Сацыя ліс тыч ных Рэс-
пуб лік. 
3. Роля Камуністычнай 
партыі (бальшавікоў) Бе-
ларусі і Саветаў ра бочых, 
сялянскіх і чырвона-
армейскіх дэпу та таў у па-
літычнай сістэме.
4. Палітычныя рэпрэсіі. 
Асаблівасці грамадска-
палітычнага жыцця ў За-
ходняй Беларусі

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: аў та-
номія, нацыянал-дэмакра тызм, 
Саюзная дзяржава, па літычныя 
рэпрэсіі, савецкая грамадска-
палітычная сістэма;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
станаўлення нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў насці;
- шляхі і сродкі станаўлення 
і мадэрнізацыі грамадска-па-
літычнай сістэмы БССР.
Вучні павінны ўмець:
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж пра цэсамі 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі 
і станаўленнем нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў насці; 
- параўноўваць па прапана-
ваных прыметах гістарычныя 
факты, якія тычацца змяненняў 
у грамадска-палітычным жыцці, 
і рабіць на гэтай падставе аргу-
ментаваныя высновы

Вызначэнне асноўных 
рыс і этапаў фар мі ра ван-
ня савецкай грамадска-
палітычнай сістэмы.
Тлумачэнне прычын 
і ўмоў уваходжання БССР 
у склад Саюза ССР.
Параўнанне асноўных 
ры с  грамадска-палі-
тыч нага жыцця ў БССР  
у 1920-я і 1930-я гг.
Вызначэнне ролі Ка му-
ністычнай партыі (баль-
шавікоў) Беларусі ў палі-
тычнай сістэме грамадства

§ 4.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- скласці схему 
«Дзяржаўная 
сістэма 
кіравання 
ў СССР», 
вылучыўшы 
агульнасаюзныя 
і рэспубліканскія 
органы ўлады;
- аргументаваць 
свой пункт 
гле джання па 
пытанні «Зна-
чэнне СССР  
у гісторыі бела-
рускай нацыя-
нальнай дзяр-
жаў насці»
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5 Грамадска-палітычнае 
жыццё ў другой палове 
1940-х — 1980-я гг.
1. Асаблівасці пасляваен-
нага ўнутрыпалітычнага 
жыцця ў БССР.
2. Змены ў грамадска-
палітычным жыцці ў дру-
гой палове 50-х — першай 
палове 60-х гг. ХХ ст. 
3. Канстытуцыйнае за-
мацаванне кіруючай ролі 
Камуністычнай партыі. 
4. Удзел насельніцтва  
ў грамадска-палітычным 
жыцці. 
5. Палітыка перабудовы 
ў БССР. 
6. Фарміраванне шмат-
партыйнасці

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: перабу-
дова, рэабілітацыя, сацыялізм, 
унітарная дзяржава, выбары на 
альтэрнатыўнай аснове, апа зі-
цыя;
- вынікі грамадска-палітычных 
рэформ для развіцця Беларусі;
- дзяр жаў ную сімволіку БССР.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: перабудова, рэа бі літацыя, 
сацыялізм, уні тарная дзяржава, 
выбары на альтэрнатыўнай асно-
ве, апа зіцыя;
- ажыццяўляць аналіз сацыяль-
на значнай інфармацыі аб эва-
люцыі грамадска-палітыч на га 
жыцця ў Беларусі;
- даваць ацэнку гістарычным 
падзеям, дзейнасці гістарычных 
асоб

Вызначэнне асаблівасцей 
пасляваеннага ўнутры па-
літычнага жыцця ў БССР.
Тлумачэнне прычын змен 
у грамадска-палітычным 
жыцці ў другой палове  
50-х — першай палове  
60-х гг. ХХ ст.
Ацэнка канстытуцыйна-
га замацавання кіруючай 
ролі Камуністычнай пар-
тыі ў краіне;
В ы з н а ч э н н е  р о л і 
П. М. Ма шэрава ў развіцці 
эка но мікі, навукі і культу-
ры рэспублікі.
Характарыстыка прычын 
і наступстваў палітыкі пе-
рабудовы

§ 5.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхта-
ваць біяграму 
П. М. Ма шэрава;
- даказаць, 
што палітыка 
«адлігі» мела 
абмежаваны ха-
рактар

6 Станаўленне дзяр жаў-
нага суве рэнітэту Рэс-
пуб лі кі Беларусь
1. Дэкларацыя аб дзяр-
жаў ным суве рэнітэце 
БССР ад 27 ліпеня 1990 г. 

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: Бела-
вежскае пагадненне, дзяр жаў ны 
суверэнітэт, інстытут прэзі дэн-
цкай улады, прававая дзяржава;
- вынікі грамадска-палітычных

Работа з гістарычным да-
кументам: Дэкларацыя аб 
дзяр жаў ным суверэнітэце 
БССР ад 27 ліпеня 1990 г.: 
вызначэнне асноўных па-
лажэнняў дакумента.

§ 6.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Канстытуцыя 
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і на данне ёй стату су кан- 
стытуцыйнага за кона.
2. Рэферэндум па пы-
танні аб захаванні СССР. 
3. Белавежскае пагад-
ненне. Стварэнне СНД. 
4. Прычыны распаду 
СССР.
5. Прыняцце Кансты-
туцыі Рэс пуб лі кі Бела-
русь 15 сакавіка 1994 г. 
6. Першы Прэзідэнт 
Рэс пуб лі кі Беларусь — 
А. Р. Лу кашэнка. 
7. Рэспубліканскі рэфе-
рэндум 14 мая 1995 г. 
і яго вынікі

рэформ для развіцця Беларусі;
- дзяр жаў ную сімволіку Рэс пуб-
лі кі Беларусь.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест паняц-
цяў: Белавежскае пагадненне, 
дзяр жаў ны суверэнітэт, інстытут 
прэзідэнцкай улады, прававая 
дзяржава;
- характарызаваць Рэспубліку 
Беларусь як нацыянальную фор-
му беларускай дзяр жаў насці; 
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных дакументаў як крыніц 
інфармацыі аб фар мі ра ван ні 
нацыянальных форм беларус-
кай дзяр жаў насці і грамадска-
палітычным жыцці

Складанне храналагічнай 
табліцы «Станаўленне 
дзяр жаў нага суверэнітэту 
Рэс пуб лі кі Беларусь».
Міні-дыскусія «Прычыны 
распаду СССР».
Палітычная характары-
стыка першага Прэзідэн- 
та Рэс пуб лі кі Беларусь  
А. Р. Лукашэнкі. 
Вызначэнне прычын і на-
ступстваў рэспуб лі канс-
кага рэферэндуму 14 мая 
1995 г.

Рэс пуб лі кі Бела- 
русь — Асноўны 
Закон нашай 
дзяржавы»;
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Дзяржаўная 
сімволіка Рэс-
пуб лі кі Бела-
русь»

7 Грамадска-палітычнае 
жыццё ў другой палове 
90-х гг. ХХ — пачатку 
XXI ст. 
1. Развіццё грамадска-
палітычнай сістэмы 
ў Рэс публіцы Беларусь. 
Фар мі раванне галін 
дзяр жаў най улады. 
2. Рэспубліканскі рэ-
ферэндум 24 лістапада  
1996 г. і яго вынікі.

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: грама-
дзянская супольнасць, грама-
дзянства, партыі, прававая дзяр-
жава;
- тэндэнцыі сучаснага грамад-
ска-палітычнага развіцця Рэс-
пуб лі кі Беларусь;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні наконт грамадска-па лі-
тычнага развіцця Беларусі.

Характарыстыка гра мад-
ска-палітычнай сістэ мы 
ў Рэспубліцы Беларусь.
Работа з гістарычным 
дакументам: Канстыту-
цыя Рэс пуб лі кі Беларусь 
1994 г. (са змяненнямi i да-
паўненнямі, прынятымi на 
рэспубліканскiх рэферэн-
думах 24 лістапада 1996 г. 
i 17 кастрычніка 2004 г.): 
прэамбула, раздзел 1.

§ 7, падрыхта-
вацца да ўрока 
абагульнення.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне аб 
дзейнасці адной 
з грамадскіх 
арганізацый 
(«Белая Русь», 
БРПА, БРСМ)
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3. Працэс фар мі ра ван ня 
Рэс пуб лі кі Беларусь як 
дэмакратычнай, сацы-
яльнай, прававой дзяр-
жавы.
4. Выбары Прэзідэнта 
Рэс пуб лі кі Беларусь. 
Рэс пуб ліканскі рэфе-
рэндум 17 кастрычніка 
2004 г. і яго вынікі. 
5. Палітычныя партыі 
і грамадскія аб’яднанні

Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: грамадзянская супольнасць, 
грамадзянства, партыі, прававая 
дзяржава;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных дакументаў як кры-
ніц інфармацыі аб грамад ска-
палітычным жыцці

Вызначэнне тэндэнцый 
фар мі ра ван ня Рэс пуб лі кі 
Беларусь як дэмакратыч-
най сацыяльнай прававой 
дзяржавы

8 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: аўта-
номія, Белавежскае пагаднен-
не, выбары на альтэрнатыўнай 
ас нове, грамадзянская су поль-
насць, грамадзянства, дзяр-
жаў ны суверэнітэт, ін сты тут 
прэзідэнцкай улады, ма дэр-
ні зацыя, нацыянал-дэмакра-
тызм, нацыянальная форма 
дзяр жаў насці, палітычныя рэп-
рэ сіі, парламенцкая апазіцыя, 
перабудова, прававая дзяржа-
ва, рэабілітацыя, рэпатрыяцыя, 
савецкая грамадска-палітычная 
сістэма, Саюзная дзяржава, са-
цыялізм, унітарная дзяржава;

Варыянт 1. Выкарыстан-
не матэрыялаў да абагуль-
нення ведаў вучняў у ву-
чэбным дапаможніку.
Варыянт 2. Праверачная 
работа па змесце раздзе-
ла I.
Варыянт 3. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ

Выкананне 
1–2 заданняў 
для абагульнен-
ня ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 
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- асноўныя этапы і асаблівасці 
станаўлення нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў насці;
- асаблівасці грамадска-па лі-
тычнага развіцця беларускіх 
гу берняў у складзе Расійскай 
ім перыі, шляхі і сродкі выра-
шэння нацыянальнага пытання; 
- шляхі і сродкі станаўлення 
і мадэрнізацыі грамадска-палі-
тычнай сістэмы БССР; 
- вынікі грамадска-палітычных 
рэформ і рэвалюцыйных падзей 
для развіцця Беларусі; 
- тэндэнцыі сучаснага гра мад-
ска-палітычнага развіцця Рэс-
пуб лі кі Беларусь;
- дзяр жаў ную сімволіку БССР 
і Рэс пуб лі кі Беларусь; 
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт станаўлення нацыяналь-
ных форм беларускай дзяр жаў-
насці, грамадска-палітычнага 
развіцця Беларусі;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла русі і прадстаўнікоў белару-
скай дыяспары ў грамадска-па-
літычным жыцці.

4
0
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Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: аўтаномія, Белавежскае 
пагадненне, выбары на аль тэр-
натыўнай аснове, грамадзянс-
кая супольнасць, грамадзянс-
тва, дзяр жаў ны суверэнітэт, 
ін стытут прэзідэнцкай улады, 
мадэрнізацыя, нацыянал-дэма-
кратызм, нацыянальная фор-
ма дзяр жаў насці, палітычныя 
рэпрэсіі, парламенцкая апа-
зі цыя, перабудова, прававая 
дзяржава, рэабілітацыя, рэпа-
трыяцыя, савецкая грамадска-
палітычная сістэма, Саюзная 
дзяржава, сацыялізм, унітарная 
дзяржава;
- лакалізаваць працэс фар мі-
ра ван ня нацыянальных форм 
беларускай дзяр жаў насці з апо-
рай на храналагічныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць сутнасць 
на цыянальных форм беларус-
кай дзяр жаў насці, асаблівасці 
і вынікі іх фар мі ра ван ня;
- суадносіць працэс фар мі ра-
ван ня нацыянальных форм бе-
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ларускай дзяр жаў насці з ад па-
веднымі яму па змесце працэса-
мі сусветнай гісторыі;
- характарызаваць рэформы 
і рэвалюцыі як сродак мадэр ні-
зацыі грамадства; 
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж пра цэсамі 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі 
і станаўлення нацыянальных 
форм беларускай дзяр жаў насці; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах гістарычныя факты, 
якія тычацца станаўлення на-
цыянальных форм беларус кай 
дзяр жаў насці, змяненняў у гра-
мадска-палітычным жыцці, і ра- 
біць на гэтай падставе аргумен-
таваныя высновы;
- параўноўваць пункты гледжан-
ня наконт нацыянальных форм 
беларускай дзяр жаў насці, змя-
ненняў у грамадска-палі тыч ным 
жыцці;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных дакументаў як крыніц 
інфармацыі аб фар мі ра ван ні на-
цыянальных форм беларускай 
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дзяр жаў насці і аб гра мадска-па-
лі тычным жыцці; 
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб грамадска-па лі-
тычных асобах з ацэнкай вы ні-
каў іх дзейнасці

Раздзел ІІ. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (6 г)

9 Вырашэнне аграрнага 
пытання ў XIX — пачат-
ку ХХ ст. 
1. Разлажэнне феадаль-
на-прыгон ніц кага ладу 
і крызіс паншчыннай га-
спадаркі. 
2. Рэформы дзяр жаў най 
і памешчыцкай вёскі 
ў другой чвэрці XIX ст. 
3. Асаблівасці і вынікі 
ажыццяўлення аграрнай 
рэформы 1861 г. у бе-
ларускіх губернях.
4. Асаблівасці і вынікі 
ажыццяўлення ста лы-
пінскіх рэформ у бе ла-
рускіх губернях

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: аграрнае 
пытанне, «прускі» шлях раз-
віцця капіталізму ў сельс кай га-
спадарцы, «амерыканскі» шлях 
развіцця капіталізму ў сель скай 
гаспадарцы, сельская аб шчына;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
вырашэння аграрнага пытання 
ў Беларусі ў XIX — пачатку 
ХХ ст.; 
- вынікі эка на міч ных рэформ 
для развіцця Беларусі. 
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няццяў: аграрнае пытанне, 
«прускі» шлях развіцця ка пі-
талізму ў сельскай гаспадарцы, 
«амерыканскі» шлях развіцця 
капіталізму ў сельскай гаспадар-
цы, сельская абшчына;

Вызначэнне прычын 
і ры с разлажэння феа-
дальна-прыгонніцкага ла-
ду і крызісу паншчыннай 
гаспадаркі.
Аналіз сістэматызуючай 
табліцы «Рэформы дзяр-
жаў най і памешчыцкай 
вёс кі ў другой чвэрці 
XIX ст.».
Параўнанне «прускага» 
і «амерыканскага» шляхоў 
раз віцця капіталізму 
ў сель  скай гаспадарцы.
Вызначэнне мэт, асаб-
лівасцей і вынікаў ажыц-
цяўлення ста лы пінскіх 
рэформ у бе ла рус кіх гу-
бернях

§ 8.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Асаблівасці 
аграрнай рэ-
формы 1861 г. 
у беларускіх гу-
бернях»;
- даказаць, што 
мэты рэформ 
XIX — пачатку 
ХХ ст. у аграр-
най сферы не 
былі цалкам да-
сягнуты
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- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя фак ты, 
якія тычацца «прускага» і «аме-
рыканскага» шляхоў раз віцця 
капіталізму ў сельскай гаспа-
дарцы

10 Развіцце капі таліс тыч-
ных адносін у пра мыс-
ловасці ў XIX — пачатку 
ХХ ст. 
1. Асаблівасці прамыс-
ловай рэвалюцыі ў Бе-
ларусі. 
2. Вынікі прамысловага 
развіцця.
3. Будаўніцтва чыгунак, 
іх уплыў на развіццё гас-
падаркі. 
4. Працэс урбанізацыі 
і яго асаблівасці ў Бе-
ларусі. 
5. Стан гандлю

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: інду-
стрыялізацыя, урбанізацыя; 
- шляхі і сродкі мадэрнізацыі 
ў працэсе пераходу ад аграрна-
рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства ў Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мерка-
ванні наконт мадэрнізацыі пры 
пераходзе ад аграрна-рамеснага 
да індустрыяльнага грамадства.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: індустрыялізацыя, ур ба-
нізацыя; 
- характарызаваць сутнасць ма - 
дэрнізацыі пры пераходзе ад 
аграр на-рамеснага да ін ду-
стрыяльнага грамадства;
- параўноўваць пункты гледжан-
ня наконт сродкаў мадэрнізацыі

Вызначэнне асаблівасцей 
прамысловай рэвалюцыі 
ў Беларусі, шляхоў і срод-
каў мадэрнізацыі ў пра-
цэсе пераходу ад аг рар-
на-рамеснага да інду с-
трыяльнага грамадства.
Складанне схемы «Вынікі 
прамысловага развіцця Бе-
ларусі да пачатку ХХ ст.».
Работа з картасхемай 
«Схема чыгуначных шля-
хоў на тэрыторыі Бе ла русі 
ў канцы ХІХ — пачатку  
ХХ ст.»: вызначэнне  кі - 
рункаў чыгуначных пера-
возак.
Складанне кластара 
«Фак тары, якія спрыялі 
і стрымлівалі ўрбаніза - 
цыю ў Беларусі».

§ 9.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з прамысловых 
прадпрыемстваў 
другой паловы 
ХІХ — пачатку 
ХХ ст.;
- скласці 
інфаграфіку 
(менталь-
ную карту) 
«Мадэрнізацыя 
прамысловасці 
Беларусі ў пас-
лярэформенны 
перыяд»
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пры пераходзе ад аграрна-ра-
меснага да індустрыяльнага 
грамадства

Аналіз статыстычных да-
ных «Гандаль Беларусі на 
рубяжы ХІХ—ХХ стст.»

11 Сацыяльна-эка на міч-
нае ста но віш ча ў 1918— 
1941 гг. 
1. Крызіс палітыкі «ваен-
нага камунізму» і пера-
ход да новай эка на міч най 
палітыкі. 
2. Вынікі аднаўлення на-
роднай гаспадаркі ў гады 
нэпа.
3. Асаблівасці і вы ні кі 
правядзення ін ду стрыя-
лізацыі і ка лек тывізацыі 
сельскай гаспадаркі 
ў БССР.
4. Калектывізацыя сель-
скай гаспадаркі.
5. Асаблівасці са цыя ль-
на-эка на міч нага ста но-
віш ча ў Заходняй Бе ла-
русі

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: ін ду-
стрыялізацыя, асадніцтва, ка-
лектывізацыя сельскай гас па-
даркі, нацыяналізацыя, новая 
эка на міч ная палітыка, палітыка 
«ваеннага камунізму», раскулач-
ванне;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
вырашэння аграрнага пытання 
ў Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: індустрыялізацыя, асад-
ніцтва, калектывізацыя сель скай 
гаспадаркі, на цыя налізацыя, 
новая эка на міч ная палітыка, 
палітыка «ваеннага камунізму», 
раскулачванне;
- лакалізаваць працэс перахо-
ду ад аграрна-рамеснага да ін-
дустрыяльнага грамадства з апо-
рай на храналагічныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас

Параўнанне сутнасці 
і ры с палітыкі «ваеннага 
камунізму» і нэпа.
Вызначэнне асаб ліва-
с цей правядзення ін ду-
стрыялізацыі і ка лек ты-
візацыі ў Бе ларусі.
Работа з гістарычнай 
кар тай: лакалізацыя но-
ва будоўляў у БССР у гады 
даваенных пяцігодак.
Аналіз табліцы «Эка на-
міч ная палітыка польскіх 
улад на тэрыторыі Заход-
няй Беларусі»

§ 10.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не да ўрока 
«Наш край» 
на тэму «Інду-
стрыя лізацыя /
калекты візацыя 
ў маім краі»;
- зрабіць і аб-
грунтаваць 
выснову аб 
сацыяльна-
эка на міч ным 
становішчы 
ў Заходняй 
Беларусі
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12 Сацыяльна-эка на міч нае 
развіццё ў другой палове 
1940-х — 1980-я гг. 
1. Курс на апераджаль-
ны рост цяжкай пра-
мысловасці. 
2. Развіццё радыё тэх-
ніч най, радыёэлек трон-
най, хімічнай і наф та-
перапрацоўчай пра мы-
с ловасці, машы на бу-
давання і метала апра-
цоўкі. 
3. Асаблівасці развіцця 
сельскай гаспадаркі 
і стан аграпрамысловага 
комплексу. 
4. Пераадоленне на ступ-
стваў аварыі на Чарно-
быльскай АЭС

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: ваенна-
прамысловы комплекс, стагна-
цыя, экстэнсіўны шлях развіцця 
эканомікі, інтэнсіўны шлях 
развіцця эканомікі;
- вынікі эка на міч ных рэформ 
для развіцця Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няццяў: ваенна-прамысловы 
комплекс, стагнацыя, экстэн-
сіў ны шлях развіцця эканомікі, 
інтэнсіўны шлях развіцця эка-
номікі;
- лакалізаваць працэс пераходу 
да індустрыяльнага грамадства 
з апорай на гістарычную карту 
і атлас;
- праводзіць аналіз зместу 
кры ніц інфармацыі аб мадэр-
ні за цыі пры пераходзе да інду-
стрыяльнага грамадства

Аналіз статыстычных да- 
ных: «Тэмпы росту ва ла-
вой прадукцыі пра мыс-
ловасці БССР у 1945—  
1950 гг. (у % да 1940 г.)», 
«Прырост валавой пра - 
дукцыі сельскай гаспа-
даркі», «Сярэднегадавыя 
тэмпы эка на міч нага росту 
ў СССР і БССР у 1970—
1985 гг.», «Фі нан саванне 
дзяр жаў ных праграм па 
пера адо ленні наступстваў 
катастрофы на ЧАЭС».
Работа з гістарычнай кар-
тай: лакалізацыя прад-
пры емстваў, пабудаваных 
у БССР у другой палове 
1940-х — 1980-я гг. 
Вызначэнне асаблівасцей 
развіцця сельскай гас-
падаркі і стану аграпра-
мысловага комплексу.
Ацэнка ўплыву на ступ-
стваў аварыі на Чар но-
быльскай АЭС на эка на-
міч нае развіцце Бела русі

§ 11.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэ-
му «Развіццё 
прамысловасці / 
сельскай 
гаспадаркі 
ў маім краі»;
- падрыхтаваць 
паведамленне 
да ўрока «Наш 
край» на тэму 
«Уплыў аварыі 
на ЧАЭС на 
развіццё майго 
рэгіёна»
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13 Беларуская мадэль са-
цыяльна-эка на міч нага 
раз віцця і яе рэалізацыя 
ва ўмовах дзяр жаў нага 
суверэнітэту Рэс пуб лі кі 
Беларусь
1. Эка на міч нае ста но- 
 віш ча Рэс публі кі Бела-
русь у першай палове 
1990-х гг. 
2. Пошук шляхоў выха ду 
з крызісу.
3. Распрацоўка бела-
рускай мадэлі сацыяль-
на-эка на міч нага раз віц-
ця і яе сутнасныя ха рак-
тарыстыкі. 
4. Дзяржаўная мала-
дзёжная палітыка. 
5. Эка на міч ная інтэ гра-
цыя з Расіяй і краінамі 
СНД

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: ін фля-
цыя, эка на міч ная інтэ грацыя, 
інфармацыйнае грамадства, 
Мытны саюз, прыватызацыя, 
са цыяльна арыентаваная эка-
номіка, устойлівае развіццё, ча-
лавечы капітал;
- вынікі эка на міч ных рэформ 
для развіцця Беларусі; 
- сутнасць беларускай мадэлі 
сацыяльна-эка на міч нага раз-
віцця;
- тэндэнцыі станаўлення ін-
фармацыйнага грамадства ў Рэс-
публіцы Беларусь.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: інфляцыя, эка на міч ная ін-
тэграцыя, інфармацыйнае гра-
мадства, Мытны саюз, прываты-
зацыя, сацыяльна арыентаваная 
эканоміка, устойлівае развіццё, 
чалавечы капітал;
 - характарызаваць сутнасць 
беларускай мадэлі сацыяльна-
эка на міч нага развіцця

Вызначэнне асноўных 
праяў эка на міч нага кры-
зісу 1991—1995 гг.
Характарыстыка белару-
скай мадэлі сацыяльна-
эка на міч нага развіцця.
Вызначэнне асноўных 
этапаў сацыяльна-эка на-
міч нага развіцця Бе ла русі.
Работа з гістарычным 
да кументам: «Асноўныя 
напрамкі дзяр жаў най 
ма ладзёжнай палітыкі 
ў Рэспубліцы Беларусь»: 
вы значэнне асноўных 
напрамкаў маладзёжнай 
па літыкі.
Складанне схемы «Эка-
на міч ная інтэграцыя Рэс-
пуб лі кі Беларусь з Ра сіяй 
і краінамі СНД»

§ 12, падрыхта-
вацца да ўрока 
абагульнення.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- вылучыць 
рысы рынка-
вай і планавай 
эканомікі ў бе-
ларускай мадэлі 
сацыяльна-
эка на міч нага 
развіцця;
- прывесці 
канкрэтныя 
прыклады 
рэалізацыі 
дзяр жаў най 
мала дзёжнай 
палітыкі 
ў Рэспубліцы 
Беларусь
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14 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: аграр-
нае пытанне, асадніцтва, ва-
енна-прамысловы комплекс, 
ін дустрыялізацыя, інфляцыя, 
эка на міч ная інтэграцыя, ін-
фар мацыйнае грамадства, ка-
лектывізацыя сельскай гас-
падаркі, Мытны саюз, на цыя-
налізацыя, новая эка на міч ная 
палітыка, палітыка «ваенна-
га камунізму», прыватыза-
цыя, «прускі» шлях развіцця 
капіталізму ў сельскай гаспа-
дарцы, «амерыканскі» шлях 
развіцця капіталізму ў сель-
скай гаспадарцы, раскулачван-
не, сацыяльна арыентаваная 
эканоміка, сельская абшчы-
на, урбанізацыя, стагнацыя, 
устойлівае развіццё, чалаве-
чы капітал, экстэнсіўны шлях 
развіцця эканомікі, інтэнсіўны 
шлях развіцця эканомікі;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
вырашэння аграрнага пытання 
ў Беларусі;

Варыянт 1. Выкарыстан-
не матэрыялаў да абагуль-
нення ведаў вучняў у ву-
чэбным дапаможніку.
Варыянт 2. Праверачная 
работа па змесце раздзе-
ла ІІ.
Варыянт 3. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ

Выкананне 
1—2 заданняў 
для абагульнен-
ня ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 
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- шляхі і сродкі мадэрнізацыі 
ў працэсе пераходу ад аграрна-
рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства ў Беларусі;
- вынікі эка на міч ных рэформ 
для развіцця Беларусі; 
- сутнасць беларускай мадэлі са-
цыяльна-эка на міч нага раз віцця;
- тэндэнцыі станаўлення ін фар-
ма цый нага грамадства ў Рэс-
публіцы Беларусь; 
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт мадэрнізацыі пры пера-
ходзе ад аграрна-рамеснага да 
індустрыяльнага грамадства 
і станаўленні інфармацыйнага 
грамадства, а таксама па выніках 
дзейнасці гістарычных асоб;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ларусі ў эка на міч ным развіцці 
(гаспадарчым жыцці).
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: аграрнае пытанне, асад-
ніцтва, ваенна-прамысловы 
комплекс, індустрыялізацыя, 
ін фляцыя, эка на міч ная ін тэ-
гра цыя, інфармацыйнае грамад-
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ства, калектывізацыя сель-
скай гаспадаркі, Мытны саюз, 
нацыяналізацыя, новая эка на-
міч ная палітыка, палітыка «ва-
еннага камунізму», прываты-
зацыя, «прускі» шлях развіцця 
капіталізму ў сельскай гаспа-
дарцы, «амерыканскі» шлях 
раз віцця капіталізму ў сельс-
кай гаспадарцы, раскулачван-
не, сацыяльна арыентаваная 
эканоміка, сельская абшчына, 
урбанізацыя, стагнацыя, устой-
лівае развіццё, чалавечы капітал, 
экстэнсіўны шлях развіцця эка-
номікі, інтэнсіўны шлях раз-
віцця эканомікі;
- лакалізаваць працэс перахо-
ду ад аграрна-рамеснага да ін-
дустрыяльнага грамадства з апо-
рай на храналагічныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць сутнасць 
ма дэрнізацыі пры пераходзе 
ад аграрна-рамеснага да ін дус-
тры яльнага грамадства і ста-
наўлення інфармацыйнага гра-
мадства;

5
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- суадносіць працэс ма дэр ні-
зацыі пры пераходзе ад аграрна-
рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства ў Беларусі з адпа-
ведным яму па змесце працэсам 
сусветнай гісторыі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж ма дэр ні за-
цыяй пры пераходзе ад аграрна-
рамеснага да індустрыяльнага 
грамадства і сацыяльнымі пра-
цэ самі ў Беларусі; 
- характарызаваць сутнасць бе-
ларускай мадэлі сацыяльна-эка-
на міч нага развіцця;
- параўноўваць па прапанава- 
ных прыметах, сістэматыза-
ваць і абагульняць гістарычныя 
факты, якія тычацца «пруска-
га» і «амерыканскага» шляхоў 
развіцця капіталізму ў сельс-
кай гаспадарцы, экстэнсіўнага 
і інтэнсіўнага шляхоў развіцця 
эканомікі, і рабіць аргумента-
ваныя вывады;
- параўноўваць пункты гледжан-
ня наконт сродкаў мадэрніза-
цыі пры пераходзе ад аграрна-
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рамеснага да індустрыяльнага 
гра мадства і станаўленні ін фар-
мацыйнага грамадства ў Бе ла-
русі;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб мадэрнізацыі пры перахо-
дзе ад аграрна-рамеснага да 
ін дустрыяльнага грамадства 
і ста наўленні інфармацыйнага 
грамадства ў Беларусі; 
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб гістарычных асо-
бах з ацэнкай вынікаў іх дзей-
насці

Раздзел ІII. Беларусь у сістэме міжнародных адносін  
у канцы XIX — пачатку XXI ст. (7 г)

15 Геапалітычнае ста но віш-
ча Беларусі ў ХІХ ст. 
1. Становішча бе ла рус-
кіх зямель пасля ўва хо-
джання ў склад Расій-
скай імперыі. 
2. Праект адраджэння 
Вялікага Княства Літоў-
скага. 

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі ў перыяд 
Айчыннай вайны 1812 г.;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе ла-
русі ў міжнароднай дзей насці;
- сімвалы і месцы памяці бела-
рускага народа аб падзеях Ай-
чыннай вайны 1812 г.

Характарыстыка ста-
но віш ча беларускіх зя-
мель пасля ўваходжання 
ў склад Расійскай імпе- 
рыі.
Работа з гістарычным 
да кументам: «план Агін-
скага»: вызначэнне асноў-
нага зместу дакумента.

§ 13.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
«Удзельнікі 
вайны 1812 г. 
на тэрыторыі 
Беларусі»;
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3. Сітуацыя ў Беларусі 
ў перыяд Айчыннай вай-
ны 1812 г. 
4. Характар вайны для 
розных пластоў на сель-
ніцтва. 
5. Вынікі вайны для Бе-
ларусі

Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць геа па лі тыч нае 
ста но віш ча Беларусі з апорай 
на храналагічныя табліцы, гіс-
тарычную карту і атлас;
- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб геа па лі тыч ным становішчы 
Беларусі

Работа з гістарычнай 
кар тай «Беларускія зем-
лі ў складзе Расійскай 
ім перыі ў першай палове 
XIX ст.»: характарыстыка 
геа па лі тыч нага ста но віш ча 
Беларусі.
Вызначэнне вынікаў вай-
ны 1812 г. для Беларусі

- вызначыць 
і абгрунтаваць 
характар вай-
ны для роз-
ных пластоў 
насельніцтва 
Беларусі

16 Беларусь ва ўмовах Пер-
шай сусветнай і польска-
савецкай войнаў
1. Становішча беларускіх 
губерняў у час Першай 
сусветнай вайны.
2. Вынікі Брэсцкага міру 
для Беларусі. 
3. Становішча ў час 
польска-савецкай вайны 
1919—1921 гг.
4. Рыжскі мірны дага-
вор і яго наступствы для 
Беларусі

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі ў перыяд 
Першай сусветнай вайны; 
- асноўныя ацэначныя мер-
каванні (пункты гледжання) на-
конт геа па лі тыч нага ста но віш ча 
Беларусі; 
- сімвалы і месцы памяці бе-
ларускага народа, звязаныя  
з падзеямі Першай сусветнай 
вайны.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць геа па лі тыч нае 
ста но віш ча Беларусі з апорай 

Характарыстыка ста но-
віш ча беларускіх губерняў 
у час Першай сусветнай 
вайны.
Работа з гістарычнымі 
картамі «Беларусь у пе-
рыяд Першай сусветнай 
вайны» і «Барацьба су-
праць ваеннай інтэрвенцыі 
на тэрыторыі Беларусі 
(1918—1921 гг.)»: вызна-
чэнне ходу і вынікаў ва-
енных дзеянняў.
Вызначэнне вынікаў 
Брэсц кага міру для Бела -

§ 14.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
аб адной з бая-
вых аперацый 
расійскіх войск 
на тэрыторыі 
Беларусі ў гады 
Першай сусвет-
най вайны;
- зрабіць і аб-
грунтаваць вы-
вад аб месцы
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на храналагічныя табліцы, гіс -
тарычную карту і атлас;
- характарызаваць геа па лі тыч-
нае ста но віш ча і знеш не па лі-
тычны курс Бе ла русі;
- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж геа па лі тыч-
нымі ўмовамі і знеш не па лі тыч-
ным ста но віш чам Беларусі

русі і іх лакалізацыя на 
гістарычнай карце.
Вызначэнне асноўных 
пунктаў гледжання на 
вы нікі наступстваў Брэсц-
кага і Рыжскага мірных 
дагавораў для Беларусі.
Тлумачэнне прычынна-
вы ніковых сувязей па між 
геа па лі тыч нымі ўмовамі 
і знеш не па лі тычным ста-
но віш чам Беларусі ва 
ўмовах Першай сусветнай 
і польска-савецкай войнаў

Беларусі ў геа-
па лі тыч ных пра-
цэсах пачатку 
ХХ ст.

17 Беларусь у міжваенны 
перыяд
1. Геапалітычнае значэн-
не Савецкай Беларусі. 
2. Вяртанне ўсходне-
бе ларускіх тэрыторый 
у склад БССР у 1924 
і 1926 гг.
3. Становішча заход не-
беларускіх зямель у скла-
дзе Польшчы. Па лі тыка 
польскіх улад. 
4. Нацыянальна-вызва-
ленчы, сялянскі і рабочы 
рух у Заходняй Беларусі

1 Вучні павінны ведаць:
- асаблівасці знеш не па лі тыч на-
га ста но віш ча БССР; 
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт геа па лі тыч нага ста но віш ча 
Беларусі і яе знеш не па лі тычнага 
курсу, вынікаў дзейнасці гіста-
рычных асоб.
Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць геа па лі тыч нае 
ста но віш ча Беларусі з апорай 
на гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць геа па лі тыч-
нае ста но віш ча Беларусі;

Вызначэнне і характары-
стыка асаблівасцей знеш-
не па лі тычнага ста но віш ча 
БССР.
Работа з гістарычнай 
картай «Беларусь у 1919—
1939 гг. Фарміраванне 
тэрыторыі»: вызначэнне 
этапаў фар мі ра ван ня тэ-
рыторыі БССР.
Работа з гістарычным 
да кументам: Саюзны ра-
боча-сялянскі дагавор 
па між РСФСР і ССРБ. 
16 студзеня 1921 г.: вы зна -

§ 15.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- растлумачыць 
прычынна-
выніковую 
сувязь паміж 
утварэннем 
СССР і вяртан-
нем усходне-
беларускіх тэ-
рыторый у склад 
БССР;
- пад рыхтаваць 
па ве дамленне аб
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- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж геа па лі-
тыч нымі ўмовамі і знеш не па лі-
тычным ста но віш чам Беларусі

чэнне асноўных па ла жэн-
няў дагавора. 
Характарыстыка ста но-
віш ча заходнебеларускіх 
зямель у складзе Поль-
шчы. 
Вызначэнне асноўных на-
прамкаў палітыкі поль с кіх 
улад. 
Характарыстыка і ацэн-
ка вынікаў дзейнасці гіс-
тарычных асоб — лі да раў 
і ўдзельнікаў нацыяналь-
на-вызваленчага, сялян-
скага і рабочага руху ў За-
ходняй Беларусі

адным з лідараў 
ці ўдзель нікаў 
нацыяналь на-
вызва ленчага, 
ся лянскага і ра-
бочага руху ў За-
ходняй Беларусі

18
19

Беларусь у гады Другой 
сусветнай і Вялікай Ай-
чыннай войнаў
1. Пачатак Другой сус-
ветнай вайны. 
2. Уз’яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР. 
3. Нападзенне нацысц-
кай Германіі на СССР. 
4.  Прычыны няўдач 
Чырвонай арміі ў абарон -

2 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: генацыд, 
калабарацыя;
- асаблівасці геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі ў перыяд 
Другой сусветнай і Вялікай Ай-
чыннай войнаў;
- сімвалы і месцы памяці бе-
ларускага народа, звязаныя 
з падзеямі Другой сусветнай 
і Вялікай Айчыннай войнаў.

Работа з гістарычнымі 
картамі «Беларусь у пачат-
ку Другой сусветнай вайны 
(01.09.1939—21.06.1941 гг.)», 
«Акупацыйны рэжым на 
тэрыторыі Бе ла ру сі (1941— 
1944 гг.)», «Пар ты занс кі 
рух і падпольная бараць-
ба на тэрыторыі Бе ларусі 
(1941—1944 гг.)», «Пар-
тызанская і пад поль ная

§ 16.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з удзельнікаў 
партызанскага ці 
падпольнага ру-
ху на тэрыторыі 
Беларусі;
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чых баях на тэрыторыі 
Бе ларусі. 
5. Германскі акупацый-
ны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі і калабарацыя.
6. Партызанскі рух і пад-
польная барацьба. 
7. Вызваленне Беларусі. 
8. Уклад беларускага на-
рода ў разгром нацысц-
кай Германіі

Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: генацыд, калабарацыя;
- лакалізаваць геа па лі тыч нае 
ста но віш ча Беларусі з апорай 
на храналагічныя табліцы, гіс-
тарычную карту і атлас;
- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб геа па лі тыч ным становішчы 
Беларусі

барацьба на аку пі раванай 
т э р ы т о р ы і  Б е  л а р у с і 
(1941—1944 гг.)», «Вы - 
зваленне Беларусі ад ня- 
мецка-фашысцкіх за хоп-
нікаў (верасень 1943 г. — 
жнівень 1944 г.)»: ха-
рактарыстыка геа па лі тыч-
нага ста но віш ча Бе ларусі.
Работа з гістарычным да-
кументам: «Дэкларацыя 
Народнага сходу За ход-
няй Беларусі аб ува хо-
джанні Заходняй Бе ла русі 
ў склад БССР»: вызначэн-
не асноўнага зместу даку-
мента.
Вызначэнне прычын 
і ўмоў уз’яднання Заход-
няй Беларусі з БССР.
Характарыстыка і ацэн-
ка абарончых баёў на 
тэрыторыі Беларусі; гер-
манскага акупацыйнага 
рэ жыму на тэрыторыі 
Бе ларусі і калабарацыі;  
пар тызанскага руху і пад-
польнай барацьбы супраць 
нацысцкіх захопнікаў; 

- падрыхтаваць 
паведамленне на 
тэму «Рэйкавая 
вайна», «Вы-
зваленне майго 
раёна», «Уклад 
маіх землякоў 
у барацьбу 
з нацысцкай 
Германіяй»
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вызвалення Беларусі як 
найбуйнейшай наступаль-
най аперацыі 1944 г.
Ацэнка ўкладу белару-
скага народа ў разгром 
нацысцкай Германіі

20 БССР на міжнароднай 
арэне 1940—1980-х гг. 
1. Дзейнасць дэлегацыі 
БССР у ААН. 
2. Гандлёва-эка на міч нае 
супрацоўніцтва з краі-
намі Савета эка на міч най 
узаемадапамогі.
3. Сувязі з беларускай 
дыяспарай

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняцця дыяспара;
- асаблівасці знеш не па лі тычнага 
ста но віш ча БССР; 
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ла русі і прадстаўнікоў белару-
скай дыяспары ў міжнароднай 
дзейнасці.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест паняцця 
дыяспара;
- характарызаваць знеш не па лі-
тычны курс БССР;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж геа па лі тыч-
нымі ўмовамі і знеш не па лі тыч-
ным ста но віш чам Беларусі

Характарыстыка дзей-
насці дэлегацыі БССР 
у ААН.
Вызначэнне ролі К. В. Кі-
сялёва ў дзейнасці БССР 
на міжнароднай арэне. 
Вызначэнне асноўных 
напрамкаў гандлёва-эка-
на міч нага супрацоўніцтва 
БССР з краінамі Савета 
эка на міч най узаема да па-
могі.
Ацэнка ўзаемадзеяння 
і сувязей з беларускай 
дыя спарай

§ 17.
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»

21 Геапалітычнае ста но віш-
ча Рэс пуб лі кі Беларусь 
на мяжы ХХ—ХХІ стст. 
1. Прыярытэты і шмат-
вектарны характар знеш -

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: Белавеж-
скае пагадненне, гла ба лі зацыя, 
Еўразійскі эка на міч ны саюз, 
інтэграцыя, Мытны саюз, Са- 

Вызначэнне прыярытэтаў 
і шматвектарнага харак-
тару знеш не па лі тычнай 
дзейнасці Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь.

§ 18.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
і прэзентаваць 
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не па лі тычнай дзейнасці 
Рэс пуб лі кі Беларусь.
2. Дзейнасць Беларусі 
ў ААН.
3. Стварэнне Саюзнай 
дзяржавы Беларусі і Ра-
сіі. Развіццё інтэ гра цыі 
паміж Беларуссю і Ра-
сіяй.
4. Фарміраванне Еўра-
зійскага эка на міч нага 
са юза.
5. Узаемаадносіны Бе-
ла русі з Еўрапейскім 
са юзам, Кітаем і іншымі 
краінамі свету. 
6. Развіццё эка на міч ных 
і культурных сувязей 
з краінамі блізкага і да-
лёкага замежжа. 
7. Развіццё сувязей з бе-
ларускай дыяспарай

дружнасць Незалежных Дзяр-
жаў, Саюзная дзяржава Беларусі 
і Расіі, шматвектарная палітыка;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
фар мі ра ван ня знеш не па лі тыч-
нага курсу Рэс пуб лі кі Бела русь; 
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт геа па лі тыч нага ста но віш ча 
Беларусі і яе знеш не па лі тычнага 
курсу.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: Белавежскае пагадненне, 
глабалізацыя, Еўразійскі эка на-
міч ны саюз, інтэграцыя, Мытны 
саюз, Садружнасць Незалежных 
Дзяржаў, Саюзная дзяржава 
Беларусі і Расіі, шматвектарная 
палітыка;
- характарызаваць геа па лі тыч-
нае ста но віш ча і знеш не па лі-
тычны курс Беларусі;
- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- рыхтаваць і прэзентаваць 
паведамленні аб ролі ўраджэн -

Характарыстыка дзей-
насці Рэс пуб лі кі Беларусь 
у ААН.
Аналіз табліцы «Этапы 
развіцця ўзаемаадносін па-
між Беларуссю і Ра сіяй».
Вызначэнне і характары-
стыка асаблівасцей фар-
мі ра ван ня знеш не па лі-
тычнага курсу Рэс пуб лі кі 
Беларусь.
Абмеркаванне пер спек-
тыў развіцця эка на міч ных 
і культурных сувязей Рэс-
пуб лі кі Беларусь з краі-
намі блізкага і далёкага 
замежжа

кластар 
«Развіццё 
палітычных, эка-
на міч ных і куль-
турных сувязей 
Рэс пуб лі кі Бела- 
русь на мяжы  
ХХ—ХХІ стст.»;
- падрыхтаваць 
ментальную кар-
ту (інфаграфіку) 
«Шматвектарны 
характар знеш-
не па лі тычнай 
дзейнасці Рэс-
пуб лі кі Бела-
русь» 
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цаў Беларусі і прадстаўнікоў 
беларускай дыяспары ў між-
народнай галіне з ацэнкай вы-
нікаў іх дзейнасці

22 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць: 
- азначэнне паняццяў: Бела-
вежскае пагадненне, генацыд, 
глабалізацыя, дыяспара, Еўра-
зійскі эка на міч ны саюз, ін тэ-
грацыя, калабарацыя, Мытны 
саюз, Садружнасць Незалежных 
Дзяржаў, Саюзная дзяржава Бе-
ларусі і Расіі, шматвектарная 
палітыка;
- асаблівасці геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі ў перыяд 
Айчыннай вайны 1812 г., Пер-
шай і Другой сусветнай, Вялікай 
Айчыннай войнаў; 
- асаблівасці знеш не па лі тычна- 
га ста но віш ча БССР; 
- асноўныя этапы і асаблівасці 
фар мі ра ван ня знеш не па лі-
тычнага курсу Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь; 
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт геа па лі тыч нага ста но віш ча

Варыянт 1. Выкарыстан-
не матэрыялаў да абагуль-
нення ведаў вучняў у ву-
чэбным дапаможніку.
Варыянт 2. Праверачная 
работа па змесце раздзе-
ла ІІІ.
Варыянт 3. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ

Выкананне 
1—2 заданняў 
для абагульнен-
ня ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 
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Беларусі і яе знеш не па лі тычнага 
курсу, вынікаў дзейнасці гіста-
рычных асоб;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе ла-
русі і прадстаўнікоў беларус-
кай дыяспары ў міжнароднай 
дзейнасці;
- сімвалы і месцы памяці бела-
рускага народа, звязаныя з па-
дзеямі Айчыннай вайны 1812 г., 
Першай і Другой сусветнай, Вя-
лікай Ай чыннай войнаў.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: Белавежскае пагадненне, 
генацыд, глабалізацыя, дыяспа-
ра, Еўразійскі эка на міч ны саюз, 
інтэграцыя, калабарацыя, Мыт-
ны саюз, Садружнасць Незалеж-
ных Дзяржаў, Саюзная дзяржава 
Беларусі і Расіі, шматвектарная 
палітыка;
- лакалізаваць геа па лі тыч нае 
ста но віш ча Беларусі з апорай 
на храналагічныя табліцы, гіс-
тарычную карту і атлас;
- характарызаваць геа па лі тыч-
нае ста но віш ча і знеш не па лі-
тычны курс Беларусі;
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- суадносіць геа па лі тыч нае ста-
но віш ча Беларусі са знеш не па-
лі тычнымі працэсамі сусветнай 
гісторыі;
- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж геа па лі тыч-
нымі ўмовамі і знеш не па лі тыч-
ным ста но віш чам Беларусі; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах гістарычныя факты, 
якія тычацца геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі і яе знеш-
не па лі тычнага курсу, і рабіць на 
гэтай падставе аргументаваныя 
высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт геа па лі тыч нага 
ста но віш ча Беларусі і яе знеш-
не па лі тычнага курсу;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб геа па лі тыч ным становішчы 
Беларусі; 
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб ролі ўраджэнцаў 
Беларусі і прадстаўнікоў бела-
рускай дыяспары ў міжнароднай 
галіне з ацэнкай вынікаў іх 
дзейнасці
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Раздзел ІV. Фарміраванне беларускай нацыі.  
Канфесійнае становішча ў Беларусі (5 г)

23 Фарміраванне белару-
скай нацыі ў ХІХ — па-
чатку ХХ ст. і выспя-
ванне беларускай на-
цыянальнай ідэі
1. Умовы ўтварэння бела-
рускай нацыі. Асаблівасці 
яе станаўлення. 
2. Фарміраванне агуль-
ных нацыянальных пры-
мет. 
3. Этнічная тэрыторыя 
беларусаў. 
4. Нацыянальны склад 
насельніцтва Беларусі. 
5. Характарыстыкі мен-
та літэту беларусаў. 
6. Ідэалогія заходне ру-
сізму. 
7. Выспяванне белару-
скай нацыянальнай ідэі. 
8. Тэарэтычнае афарм-
ленне беларускай нацы-
янальнай ідэі студэнтамі- 
гоманаўцамі

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: белару-
ская нацыянальная ідэя, заход-
нерусізм, нацыянальнае пытан-
не, нацыянальная самасвядо-
масць, тутэйшасць;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт фар мі ра ван ня беларускай 
нацыі;
- працэс афармлення белару-
скай нацыянальнай ідэі і яе 
сут насць.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: беларуская нацыянальная 
ідэя, заходнерусізм, нацыяналь- 
нае пытанне, нацыянальная са-
масвядомасць, тутэйшасць;
- лакалізаваць працэс фар мі ра-
ван ня беларускай нацыі з апорай 
на гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць сутнасць 
і асаб лівасці фар мі ра ван ня бе-
ла рускай нацыі;

Вызначэнне ўмоў і асаб-
лівасцей утварэння бела-
рускай нацыі. 
Складанне схемы «Асаб-
лівасці станаўлення бела-
рускай нацыі».
Работа з гістарычнай кар-
тай «Этнаграфічная карта 
беларусаў», Я. Ф. Кар скі. 
1903 г.: вызначэнне тэ-
рыторыі пражывання бе-
ларускага этнасу ў пачатку 
ХХ ст.
Работа са статыстычнымі 
данымі: аналіз і абмер-
каванне даных перапісу 
1897 г. аб нацыяналь-
ным складзе беларускіх 
губерняў.
Характарыстыка асноў-
ных рыс мента літэту бе-
ларусаў.
Работа з гістарычным 
да кументам: «Пункт гле-
д жання. М. Каяловіч»: 
вызначэнне асноўных по-
глядаў заходнерусізму.

§ 19.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
пра ролю газеты 
«Наша ніва» 
ў фар мі ра ван ні 
беларускай на-
цыянальнай ідэі;
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб адным 
з гістарычных 
дзеячаў ХІХ — 
пачатку ХХ ст., 
які аказаў уплыў 
на фар мі ра- 
ван не і афарм-
ленне белару-
скай нацыяналь-
най ідэі
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- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі аб 
фар мі ра ван ні беларускай нацыі

Аналіз і параўнанне по-
глядаў на беларускую 
на цыянальную ідэю і яе 
афармленне

24 Эвалюцыя канфесійных 
адносін у XIX — пачатку 
ХХ ст. 
1. Канфесійная палітыка 
расійскіх улад на тэ-
рыторыі Беларусі. 
2. Скасаванне ўніяцкай 
царквы і яго вынікі. 
3. Абмежаванне ўплыву 
каталіцтва. 
4. Змены ў рэлігійным 
жыцці ў пачатку ХХ ст.

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: рэ лі-
гійнае пытанне, канфесія;
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча насельніцтва беларускіх 
губерняў у складзе Расійскай 
імперыі, у тым ліку шляхі і срод-
кі вырашэння рэлігійнага пы-
тання;
- асноўныя ацэначныя мерка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт канфесійнай дзяр жаў най 
палітыкі, вынікаў дзейнасці 
гістарычных асоб.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няццяў: рэлігійнае пытанне, 
кан  фесія;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж пра цэсамі 
канфесійнага (духоўнага) жыц-
ця і дзяр жаў най палітыкай; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах гістарычныя факты,

Вызначэнне асаблівасцей 
канфесійнай палітыкі ра-
сійскіх улад на тэ ры торыі 
Беларусі.
Усталяванне прычынна-
выніковых сувязей паміж 
дзяр жаў най канфесійнай 
палітыкай і скасаваннем 
уніяцкай царквы; гра-
мадска-палітычнымі пра-
цэсамі пачатку ХХ ст.  
у Расійскай імперыі і зме-
намі ў рэлігійным жыц ці 
ў пачатку ХХ ст. 
Работа са статыстычнымі 
данымі: аналіз і абмерка-
ванне дыяграмы «Кан- 
фесійны склад на сель-
ніцтва Беларусі ў ся рэ-
дзіне ХІХ ст.».
Работа з гістарычным да-
кументам: паведамленне 
начальніка Віленскай на- 
вучальнай акругі І. Кар -

§ 20.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- пры дапамозе 
ментальнай кар-
ты (інфаграфікі) 
паказаць 
дынаміку 
канфесійнага 
ста но віш ча на 
беларускіх зем-
лях у XIX — па-
чатку ХХ ст.;
- падрыхтаваць 
паведамленне аб 
становішчы ад-
ной з канфесій
на тэрыторыі 
Беларусі (на вы-
бар) у XIX — па-
чатку ХХ ст. 
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якія тычацца канфесійнага 
(духоўнага) жыцця, і рабіць на 
гэтай падставе аргументаваныя 
высновы

нілава: характарыстыка  
ас ноўных напрамкаў ура-
давай канфесійнай палі-
тыкі

25 Развіццё беларускай на-
цыі ва ўмовах савецкай 
грамадска-палітычнай 
сістэмы. Канфесійная 
па літыка
1. Нацыянальнае пы-
танне і яго вырашэнне 
ў БССР. 
2. Палітыка бела ру сі-
зацыі як праява савецкай 
нацыянальнай палітыкі. 
3. Дасягненні і су пя рэч-
насці пры правядзенні 
бела русі зацыі. 
4. Адносіны савецкіх 
улад да рэлігіі. 
5. Узаемаадносіны ўлады 
і царквы ў 1940—1980-я гг.

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: бела-
русізацыя, рэлігійнае пытанне, 
ваяўнічы атэізм;
- асаблівасці духоўнага жыц-
ця беларусаў пры савецкім 
гра мадска-палітычным ладзе, 
узае маадносіны савецкай улады 
і царквы, шляхі і сродкі выра-
шэння нацыянальнага пытання;
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча і духоўнага жыцця 
насельніцтва БССР;
- працэс афармлення белару-
скай нацыянальна-дзяр жаў най 
ідэі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: беларусізацыя, рэлі гійнае
пытанне, ваяўнічы атэізм;
- характарызаваць сутнасць 
і асаблівасці афармлення бела-
рускай нацыянальна-дзяр жаў-
най ідэі;

Вызначэнне сутнасці на-
цыянальнага пытання. 
Характарыстыка палітыкі 
беларусізацыі як праявы 
савецкай нацыянальнай 
палітыкі.
Ацэнка дасягненняў і су-
пярэчнасцей пры пра-
вя дзенні беларусізацыі 
і параўнанне розных пунк-
таў гледжання на іх. 
Тлумачэнне адносін савец-
кай улады да рэлігіі.
Аналіз асаблівасцей кан-
фесійнага ста но віш ча 
і ду  хоўнага жыцця на-
сель ніцтва БССР у 1940— 
1980-я гг.

§ 21.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамленне 
пра ўклад  
у ажыццяўленне 
беларусізацыі 
аднаго з дзеячаў 
культуры (на 
выбар) з ацэн-
кай вынікаў яго 
дзейнасці;
- падрыхтаваць 
паведамленне 
аб аб’ектах стра-
чанай у гады 
савецкай улады 
культавай спад-
чыны ў вашай 
мясцовасці
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- параўноўваць пункты гле-
джання наконт нацыянальнай 
і канфесійнай дзяр жаў най па-
літыкі

26 Беларуская нацыя ва 
ўмовах дзяр жаў нага 
су ве рэнітэту Рэс пуб лі-
кі Бе ларусь
1. Развіццё сучаснай бе-
ларускай нацыі.
2. Нацыянальны склад 
насельніцтва Беларусі. 
3. Характарыстыкі су-
часнага менталітэту бе-
ларусаў. 
4. Ідэалогія беларускай 
дзяржавы. 
5. Узаемаадносіны дзяр-
жавы і рэлігійных кан-
фесій

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняцця свабода ве-
равызнання;
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча і духоўнага жыцця 
насельніцтва Рэс пуб лі кі Бела-
русь; 
- дасягненні духоўных асоб — 
ураджэнцаў Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест паняцця 
свабода веравызнання;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж пра цэсамі 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі, 
канфесійнага (духоўнага) жыц-
ця і дзяр жаў най палітыкай;
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб дзейнасці ду-
хоўных асоб з ацэнкай яе выні-
каў

Вызначэнне ўмоў і аса-
блівасцей развіцця су-
часнай беларускай на цыі.
Тлумачэнне прычынна-
выніковых сувязей паміж 
дзяр жаў най палітыкай 
і працэсамі фар мі ра ван-
ня беларускай нацыі і ду-
хоўнага жыцця.
Работа са статыстычнымі 
данымі: аналіз і абмер-
каванне дыяграмы «На-
цыянальны склад на-
сельніцтва Беларусі».
Параўнанне рыс сучасна-
га менталітэту беларусаў  
з яго гістарычнымі рысамі.
Абмеркаванне ролі ідэа-
логіі беларускай дзяр-
жавы на сучасным этапе
развіцця беларускага гра-
мадства.
Характарыстыка ста но-
віш ча ў духоўным жыцці 
Рэс пуб лі кі Беларусь

§ 22.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
паведамлен-
не пра дзей-
насць адной 
з духоўных асоб 
(Мітрапаліт 
Філарэт, кар-
дынал Казімір 
Свёнтак 
і інш.) з ацэн-
кай вынікаў 
іх духоўнай 
дзейнасці
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27 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: бела-
руская нацыянальная ідэя, 
заходнерусізм, нацыянальнае 
пытанне, нацыянальная сама-
свядомасць, тутэйшасць, мен та-
літэт, беларусізацыя, рэлігійнае 
пытанне, канфесія, ваяўнічы 
атэізм, свабода веравызнання;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі; 
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча насельніцтва беларускіх 
губерняў у складзе Расійскай 
імперыі, у тым ліку шляхі 
і сродкі вырашэння нацыяналь-
нага і рэ лігійнага пытанняў; 
- асаблівасці духоўнага жыц-
ця беларусаў пры савецкім 
гра мадска-палітычным ладзе, 
узаемаадносіны савецкай улады 
і царквы, шляхі і сродкі выра-
шэння нацыянальнага пытання;
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча насельніцтва Заходняй 
Беларусі ў складзе Польшчы;
- асаблівасці канфесійнага ста-
но віш ча і духоўнага жыцця 
насельніцтва БССР, Рэс пуб лі кі 
Беларусь; 

Варыянт 1. Выкарыстан-
не матэрыялаў да абагуль-
нення ведаў вучняў у ву-
чэбным дапаможніку.
Варыянт 2. Праверачная 
работа па змесце раздзе-
ла ІV.
Варыянт 3. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ

Выкананне 
1—2 заданняў 
для абагульнен-
ня ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 
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- асноўныя ацэначныя мер-
ка ванні (пункты гледжання) 
наконт фар мі ра ван ня бела-
рускай нацыі, нацыянальнай 
і канфесійнай дзяр жаў най па-
літыкі, вынікаў дзейнасці гіс-
тарычных асоб;
- працэс афармлення беларускай 
нацыянальнай і нацыянальна-
дзяр жаў най ідэі і яе сутнасць;
- дасягненні духоўных асоб — 
ураджэнцаў Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: беларуская нацыянальная 
ідэя, заходнерусізм, нацыяналь-
нае пытанне, нацыянальная 
самасвядомасць, тутэйшасць, 
мен талітэт, бе ла русізацыя, рэ-
лі гійнае пытанне, канфесія, ва-
яў нічы атэізм, свабода веравыз-
нання;
- лакалізаваць працэс фар мі ра-
ван ня беларускай нацыі з апо-
рай на храналагічныя табліцы, 
гістарычную карту і атлас;
- характарызаваць сутнасць, 
асаблівасці фар мі ра ван ня бе-
ларускай нацыі, афармлення
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беларускай нацыянальна-дзяр-
жаў най ідэі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж працэсамі 
фар мі ра ван ня беларускай нацыі, 
канфесійнага (духоўнага) жыц-
ця і дзяр жаў най палітыкай; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах гістарычныя факты, 
якія тычацца фар мі ра ван ня бе-
ларускай нацыі, канфесійнага 
(духоўнага) жыцця, і рабіць на 
гэтай падставе аргументаваныя 
высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт фар мі ра ван ня 
беларускай нацыі, канфесійнага 
(духоўнага) жыцця, нацыяналь-
най і канфесійнай дзяр жаў най 
палітыкі;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб фар мі ра ван ні беларускай 
нацыі, канфесійным (духоўным) 
жыцці; 
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб дзейнасці (рэ-
лігійных і грамадзянскіх по-
дзвігах) духоўных асоб з ацэн-
кай яе вынікаў
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Раздзел V. Культура Беларусі (5 г)

28 Культура Беларусі 
ў ХІХ — пачатку ХХ ст. 
1. Змены ў сістэме аду-
кацыі. 
2. Станаўленне бе ла ру-
сазнаўства і навуковыя 
даследаванні Беларусі. 
3. Развіццё літаратуры 
і беларускай літа ра тур-
най мовы. 
4. Роля газеты «Наша 
ніва» ў развіцці культу-
ры Беларусі. 
5. Станаўленне белару-
скага прафесійнага тэ-
атра. 
6. Выяўленчае мастацтва. 
7. Развіццё архітэктуры

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: адукацыя, 
архітэктура, бе ла ру сазнаўства, 
культура, лі та ратура, мастацтва, 
навука;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
развіцця культуры Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт характару працэсаў раз-
віцця культуры Беларусі, выні-
каў творчасці дзеячаў культуры;
- дасягненні ўраджэнцаў Бела-
русі ў галіне культуры;
- помнікі культуры Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: адукацыя, архі тэктура, 
бе ларусазнаўства, культура, лі-
таратура, мастацтва, навука;
- характарызаваць стан развіцця 
культуры Беларусі;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж ідэа ла-
гічнымі ўмовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Беларусі; 

Характарыстыка сістэмы 
адукацыі і вызначэнне 
характару і вынікаў змен  
у ёй на працягу ХІХ — па-
чатку ХХ ст. 
Складанне схемы (таб-
ліцы) «Рэформы ў сістэме 
адукацыі ХІХ — пачатку 
ХХ ст.».
Вызначэнне стану наву-
ковых ведаў пра Беларусь 
і дасягненняў у развіцці 
беларусазнаўства.
Вызначэнне пунктаў гле- 
джання на вынікі дзей-
насці дзеячаў беларускай 
культуры ХІХ — пачатку 
ХХ ст. 
Тлумачэнне «наша ніўска-
га» характару перыяду 
пачатку ХХ ст. у развіцці 
беларускай культуры.
Работа з выяўленчымі 
кры ніцамі: рэпрадукцыямі 
мастацкіх твораў і пом-
нікаў архітэктуры ХІХ —

§ 23.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
гістарычны 
партрэт (або 
біяграму) аднаго 
з дзеячаў куль-
туры Беларусі 
ХІХ — пачатку 
ХХ ст.;
- скласці карот-
кае апісанне (ка-
талог, прэзента-
цыю) помнікаў 
архітэктуры 
XIX — пачатку 
ХХ ст., якія 
захаваліся ў ва-
шай мясцовасці, 
для ўрока «Наш 
край»
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- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя факты, 
якія тычацца развіцця культуры 
Беларусі, і рабіць на гэтай пад-
ставе аргументаваныя высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт умоў і вынікаў 
развіцця культуры Беларусі;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных крыніц інфармацыі 
аб развіцці культуры Беларусі; 
- рыхтаваць і прэзентаваць 
па ведамленні аб дзейнасці 
і творчасці дзеячаў культуры 
з ха рактарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

пачатку ХХ ст.: вызначэн-
не стылёвых і жанравых 
асаблівасцей

29 Культура Беларусі 
ў 1920—1930-я гг. 
1. Палітыка бела ру сі-
зацыі.
2. Развіццё сістэмы аду-
кацыі ў Савецкай Бе-
ларусі. 
3. Станаўленне белару-
скай савецкай навукі. 
4. Ажыццяўленне куль-
турнай рэвалюцыі. 

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: бела-
русізацыя, культурная рэвалю-
цыя, метад сацыялістычнага 
рэалізму, прынцып партыйнасці;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
развіцця культуры Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт характару працэсаў раз-
віцця культуры Беларусі, вы ні -
каў творчасці дзеячаў культуры;

Тлумачэнне прычынна-
выніковых сувязей паміж 
палітыкай беларусізацыі 
і развіццём адукацыі 
ў Беларусі; палітычным 
развіццём савецкай дзяр-
жавы і ажыццяўленнем 
культурнай рэвалюцыі.
Характарыстыка ас ноў-
ных дасягненняў у ста-
наўленні беларускай са-
вецкай навукі.

§ 24.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
разгорнутае па-
ведамленне аб 
адным з дзеячаў 
культуры 
Беларусі 1920–
1930-х гг. 
або аб развіцці
якога-небудзь
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5. Беларуская савецкая 
літаратура, музыка, тэ-
атр. 
6. Зараджэнне белару-
скага кіно. 
7. Выяўленчае мастацтва 
Савецкай Беларусі. 
8. Архітэктура. 
9. Культура Заходняй 
Бе ларусі. Стан адукацыі 
ва ўмовах правядзення 
польскімі ўладамі па-
літыкі паланізацыі. 
10. Літаратура, жывапіс, 
музычнае мастацтва, 
архітэктура ў Заходняй 
Беларусі

- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ларусі ў галіне культуры;
- помнікі культуры Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па-
няццяў: беларусізацыя, культур-
ная рэвалюцыя, метад сацыя-
лістычнага рэалізму, прынцып 
партыйнасці;
- характарызаваць стан развіцця 
культуры Беларусі;
- тлумачыць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж ідэа ла-
гічнымі ўмовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Беларусі; 
- параўноўваць па прапанава-
ных прыметах, сістэматызаваць
і абагульняць гістарычныя 
факты, якія тычацца развіцця 
культуры Беларусі, і рабіць на 
гэтай падставе аргументаваныя 
высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт умоў і вынікаў 
развіцця культуры Беларусі;
- праводзіць аналіз зместу гіс-
тарычных крыніц інфармацыі 
аб развіцці культуры Беларусі; 
- рыхтаваць і прэзентаваць 
па ведамленні аб дзейнасці

Вызначэнне пунктаў гле - 
джання на вынікі дзей-
насці дзеячаў беларускай 
культуры 1920—1930-х гг. 
Работа з выяўленчымі 
кры ніцамі: рэпрадукцыямі 
мас тацкіх твораў і пом-
нікаў архітэктуры 1920—
1930-х гг.: вызначэнне 
стылёвых і жанравых асаб-
лівасцей. 
Складанне схемы «Куль-
тура Заходняй Беларусі»

віду мастацт-
ва (жывапіс, 
архітэктура, тэ-
атр, кіно, скуль-
птура і г. д.)  
у дадзены пе-
рыяд
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і творчасці дзеячаў культуры 
з ха рактарыстыкай гістарычнай 
тэматыкі ў іх творчасці

30 Развіццё беларускай са-
вецкай культуры ў дру-
гой палове 1940-х — 
1980-х гг. 
1. Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця культуры Бела-
русі. 
2. Стан адукацыі. 
3. Выхад беларускай на-
вукі на новыя рубяжы. 
4. Літаратура. 
5. Музыка. 
6. Выяўленчае мастацтва. 
7. Тэатр і кіно. 
8. Архітэктура. 
9. Алімпійскія дасягнен-
ні беларускіх савецкіх 
спартсменаў

1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняцця спорт;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
развіцця культуры Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт характару працэсаў раз-
віцця культуры Беларусі, вы-
нікаў творчасці дзеячаў куль-
туры;
- дасягненні ўраджэнцаў Бе-
ларусі і прадстаўнікоў белару-
скай дыяспары ў галіне культуры;
- найбольш значныя алімпійскія 
дасягненні беларускіх спарт-
сменаў; 
- помнікі культуры Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест паняцця 
спорт;
- характарызаваць стан развіцця 
культуры Беларусі;
- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж ідэа ла-
гічнымі ўмовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Беларусі; 

Вызначэнне асноўных 
тэндэнцый развіцця куль-
туры Беларусі ў другой 
палове 1940-х — 1980-х гг. 
Характарыстыка асноў-
ных дасягненняў у раз-
віцці беларускай навукі 
і яе новых напрамкаў.
Характарыка праб ле ма-
тыкі і асноўных тэм ай-
чыннай літаратуры і ма-
стацтва. 
Работа з выяўленчымі 
крыніцамі: рэпрадукцыямі 
мастацкіх твораў і пом-
нікаў архітэктуры другой 
паловы 1940-х — 1980-х гг.: 
вызначэнне стылёвых 
і жан равых асаблівасцей. 
Ацэнка ўкладу беларускіх 
спартсменаў у савецкі 
спорт

§ 25.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- скласці тэма-
тычныя кароткія 
каталогі (букле-
ты, альманахі) 
аб развіцці 
літаратуры, 
жывапісу, 
архітэктуры, 
кінематографа, 
тэатральнага 
і музычнага 
мастацтва (на 
выбар) БССР 
другой паловы 
1940-х —  
1980-х гг.
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- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя факты, 
якія тычацца развіцця культуры 
Беларусі, і рабіць на гэтай пад-
ставе аргументаваныя высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт умоў і вынікаў 
развіцця культуры Беларусі;
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб твор часці дзеячаў 
культуры з характарыстыкай 
гістарычнай тэ матыкі ў іх творах

31 Развіццё адукацыі, на-
вукі, літаратуры, мас-
тацтва і спорту ва ўмо-
вах дзяр жаў нага су-
ве рэ нітэту Рэс пуб лі кі 
Бе ларусь. 
1. Афармленне дзяр жаў-
нага статусу беларускай 
і рускай моў. 
2. Развіццё нацыяналь-
най сістэмы адукацыі. 
3. Дасягненні ў развіцці 
навукі. 
4. Літаратура. 

1 Вучні павінны ведаць:
- асноўныя этапы і асаблівасці 
развіцця культуры Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мерка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт характару працэсаў раз-
віцця культуры Беларусі, вы ні-
каў творчасці дзеячаў культуры;
- дасягненні ўраджэнцаў Бела-
русі і прадстаўнікоў беларускай 
дыяспары ў галіне культуры;
- найбольш значныя алімпійскія 
дасягненні беларускіх спарт-
сменаў; 

Вызначэнне этапаў афар-
млення дзяр жаў нага ста-
тусу беларускай і рускай 
моў. 
Аналіз схемы «Структура 
сістэмы адукацыі ў Рэс-
публіцы Беларусь».
Характарыстыка дасяг-
ненняў сучаснай белару-
скай навукі.
Характарыстыка праб-
ле ма тыкі і асноўных тэм 
лі таратуры і мастацтва 
ў па чатку ХХІ ст.

§ 26.
Індывідуальнае 
(на выбар):
- падрыхтаваць 
біяграму адна-
го з сучасных 
дзеячаў белару-
скай культуры ці 
спорту;
- скласці 
пералік най-
больш значных 
мерапрыемстваў 
у галіне куль-
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5. Музыка. 
6. Выяўленчае мастацтва. 
7. Тэатр і кіно. 
8. Дасягненні беларускіх 
спартсменаў

- помнікі культуры Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць стан развіцця 
культуры Беларусі;
- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж ідэа ла гіч-
нымі ўмовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Беларусі; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя факты, 
якія тычацца развіцця культуры 
Беларусі, і рабіць на гэтай пад-
ставе аргументаваныя высновы;
- параўноўваць пункты гле-
джання наконт умоў і вынікаў 
развіцця культуры Беларусі;
- рыхтаваць і прэзентаваць па-
ведамленні аб твор часці дзеячаў 
культуры з характарыстыкай 
гістарычнай тэматыкі ў іх творах

Тлумачэнне прычынна-
выніковых сувязей паміж 
набыццём Рэспублікай 
Бе ларусь дзяр жаў нага су-
верэнітэту і развіццём аду-
кацыі, навукі, літаратуры, 
мастацтва і спорту. 
Ацэнка дасягненняў бела-
рускіх спартсменаў

туры і спор-
ту ў вашай 
мясцовасці

32 Урок абагульнення 1 Вучні павінны ведаць:
- азначэнне паняццяў: адука-
цыя, архітэктура, бе лару са-
знаўства, беларусізацыя, куль-
тура, культурная рэвалюцыя, 
літаратура, мастацтва, метад 
сацыялістычнага рэалізму, на-

Варыянт 1. Выкарыстан-
не матэрыялаў да абагуль-
нення ведаў вучняў у ву-
чэбным дапаможніку.
Варыянт 2. Праверачная 
работа па змесце раздзе-
ла V.

Выкананне 
1—2 заданняў 
для абагульнен-
ня ведаў вучняў 
у вучэбным 
дапаможніку (на 
выбар 

7
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

вука, прынцып партыйнасці, 
спорт;
- асноўныя этапы і асаблівасці 
развіцця культуры Беларусі;
- асноўныя ацэначныя мер ка-
ванні (пункты гледжання) на-
конт характару працэсаў раз-
віцця культуры Беларусі, вы-
нікаў творчасці дзеячаў куль-
туры;
- дасягненні ўраджэнцаў Бела-
русі і прадстаўнікоў беларускай 
дыяспары ў галіне культуры;
- найбольш значныя алімпійс-
кія дасягненні беларускіх спарт-
сменаў; 
- помнікі культуры Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
- канкрэтызаваць змест па няц-
цяў: адукацыя, архі тэк тура, 
беларусазнаўства, бе ла ру сі за-
цыя, культура, культурная рэ-
валюцыя, літаратура, мастацтва, 
метад сацыялістычнага рэаліз му, 
навука, прынцып партыйнасці, 
спорт;
- лакалізаваць развіццё куль-
туры Беларусі з апорай на хра-
налагічныя табліцы, гіста рыч-
ную карту і атлас;

Варыянт 3. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ

настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў) 
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- характарызаваць стан развіцця 
культуры Беларусі;
- тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж ідэа ла гіч-
нымі ўмовамі і тэндэнцыямі 
ў развіцці культуры Беларусі; 
- параўноўваць па прапанаваных 
прыметах, сістэматызаваць і аба-
гульняць гістарычныя факты, 
якія тычацца развіцця культуры 
Беларусі, і рабіць на гэтай пад-
ставе аргументаваныя высновы

33 Наш край 1 Вучні павінны ўмець:
- характарызаваць грамадска-
палітычнае і сацыяльна-эка на-
міч нае развіццё, геа па лі тыч нае 
ста но віш ча і развіццё культу-
ры ў XIX — пачатку XXI ст. на 
тэрыторыі сваёй мясцовасці;
- даваць ацэнку дзейнасці 
гістарычных асоб, грамадска-
палітычным і геа па лі тыч ным 
падзеям, сацыяльна-эка на міч-
ным і духоўным з’явам на тэ-
рыторыі роднага краю ў XIX — 
пачатку XXI ст.;
- тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гіста рыч -

Прэзентацыя краязнаўчых 
даследаванняў і індыві-
дуальных заданняў па 
вывучэнні гісторыі свай-
го краю

Падрыхтавац-
ца да ўрока 
выніковага 
абагульнення 
(апераджаль-
нае выкананне 
1—2 заданняў 
для выніковага 
абагульнення 
ў вучэбным 
дапаможніку) 
(на выбар 
настаўніка, 
з улікам 
пажаданняў 
вучняў)

7
6

Працяг

1 2 3 4 5 6

нымі фак тамі, раскрываць узае- 
ма абу моўленасць змяненняў 
у грамадска-па лі тычным і геа па-
лі тыч ным ста новішчы, сацыяль-
на-эка на міч най і духоўнай сфе-
рах роднага краю;
- выкарыстоўваць набытыя ве-
ды і ўменні для ажыццяўлення 
пошуку гістарычнай інфармацыі 
ў крыніцах рознага тыпу, якія
адлюстроў ваюць адрозненне 
і асаблівасці грамадска-па лі-
тычнага, са цыяльна-эка на міч-
нага, культурнага развіцця на 
тэрыторыі роднага краю

34 Выніковае абагульненне 1 Вучні павінны ўмець:
- лакалізаваць падзеі гісторыі 
Беларусі XIX — пачатку XXI ст. 
у часе і прасторы; характары-
заваць змены ў геа па лі тыч ным 
становішчы беларускіх зямель 
у Навейшы час;
- тлумачыць значэнне асноўных 
паняццяў, канкрэтызаваць іх і да-
кладна выкарыстоўваць пры ха-
рактарыстыцы гістарычнай і су-
часнай сацыяльнай рэчаіснасці;
- характарызаваць палітычнае, 
сацыяльна-эка на міч нае і куль-

Варыянт 1. Выкарыстанне 
матэрыялаў да выніковага 
абагульнення ведаў вуч-
няў у вучэбным дапамож-
ніку.
Варыянт 2. Прэзентацыя 
вынікаў выканання твор-
чых заданняў, даследчых 
і праектных работ.
Варыянт 3. Дыскусія «Гіс-
тарычны шлях Бела русі 
ў XIX — пачатку XXI ст.»
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турнае развіццё Беларусі 
ў XIX — пачатку XXI ст.; дзей-
насць гістарычных асоб і дзеячаў 
культуры;
- даваць ацэнку гістарычным 
падзеям, дзейнасці гістарычных 
асоб, ацэньваць уклад дзеячаў 
культуры і навукі;
- тлумачыць прычынна-выні - 
ковыя сувязі паміж гістарычны-
мі фактамі, раскрываць узаема-
абумоўленасць змен у асноўных 
сферах грамадскага жыцця; 
- сістэматызаваць, класіфікаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты і рабіць на падставе гэтага 
аргументаваныя высновы;
- параўноўваць гістарычныя 
факты па самастойна вызнача-
ных крытэрыях;
- праводзіць аналіз зместу 
гістарычных дакументаў;
- пераводзіць вучэбную ін фар-
мацыю са знакава-сімваль най 
у вобразна-наглядную форму 
і наадварот;
- аналізаваць дакументальную 
гістарычную інфармацыю, прад-
стаўленую ў розных знакавых

7
8

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

сістэмах (тэкст, карта, графік, 
дыяграма, табліца, ілюстрацыя 
і г. д.);
- тлумачыць розныя пункты 
гледжання на адны і тыя ж гіс-
тарычныя факты;
- выказваць і аргументаваць сваё 
стаўленне да гістарычных па-
дзей і гістарычных асоб;
- праводзіць пошук гістарычнай 
інфармацыі ў крыніцах рознага 
тыпу

35 Рэзервовы час 1
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