
11 клас

Гісторыя Бе ла ру сі 

35 гадзін

1. История Беларуси: вторая половина 1940-х гг. — начало ХХІ в. : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред.
образования с рус. яз. обучения / под ред. В. М. Фомина. — Минск : НИО, 2013.

2. Гісторыя Бе ла ру сі: другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХІ ст. : вучэб. да па м. для 11 кл. устаноў агул. сярэд.
адукацыі з беларус. мовай навучання / пад рэд. В. М. Фаміна. — Мінск : НІА, 2013.

3. Паноў, С. В. Ад БССР да Рэс пуб лі кі Беларусь: выбар шляхоў раз віц ця : 11 клас : да па м. для настаўнікаў / С. В. Па-
ноў. — Мінск, 2010.

4. Паноў, С. В. Гісторыя Бе ла ру сі ў 11 класе : вучэб.-метад. да па м. для настаўнікаў / С. В. Паноў. — Мінск : ВЦ БДУ,
2015.

5. История (Всемирная история, история Беларуси). 11 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся / М. А. Крас-
но ва [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2015, 2016.

6. Панов, С. В. Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «История Беларуси». 11 класс :
пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / С. В. Панов, Л. А. Яро-
ше вич. — Минск : Аверсэв, 2015.

7. Фамін, В. М. Гісторыя Бе ла ру сі: другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХІ ст. : 11 клас : хрэстаматыя / В. М. Фамін,
С. В. Паноў, Т. Ф. Хо дзіна. — Мінск, 2009.

8. Гінчук, В. В. Гісторыя Бе ла ру сі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 класы : да па м. для настаўнікаў уста-
ноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск, 2012.

Базавы ўзровень

№ 
урока 
і дата 
правя-
дзен ня

Тэма і асноўныя 
пытанні ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння ўрока
Характарыстыка 
асноўных відаў 

і спосабаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Раздзел I. БССР у другой палове 1940-х — першай палове 1950-х гг. (6 г.)

1 Пераадоленне на ступ-
стваў вайны. Выхад 
на новы ўзровень раз-
віц ця. 
1. Людскія і матэрыяль-
ныя страты Бе ла ру сі 
ў гады Вялікай Айчын-
най вайны і ня мец ка-
фа шысцкай аку па цыі.
2. Матэрыяльнае ста-
но ві шча на сель ніц тва 
ў першыя пасляваен-
ныя гады. Пасляваен-
нае аднаўленне.
3. Развіццё пра мыс ло-
вас ці і транспарту ў га-
ды чацвёртай пя ці годкі. 
Працоўны подз віг бе-
ларускага народа. Курс 
на апераджальны рост 
цяжкай пра мыс ло вас ці 
ў гады пятай пяцігодкі.
4. Меры па аднаўленні
сельскай гаспадаркі

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: пасляваеннае
аднаўлен не, рэпарацыі;
• асноўныя падзеі пасляваеннага дзе-
сяцігоддзя Бе ла ру сі;
• асноўныя кірункі пасляваеннага 
аднаўлення БССР у эканамічнай 
сферы;
• асноўныя кірункі пасляваеннага 
аднаўлення БССР у гра мад ска-па лі-
тыч най сферы;
• асаблівасці раз віц ця культуры.
Вучні павінны ўмець:
• называць меры ўлад па аднаўлен ні
сельскай гаспадаркі;
• вызначаць асаблівасці аднаўленча га 
працэсу ў БССР пасля Вялікай Ай-
чыннай вайны;
• характарызаваць асноўныя кірункі 
пасляваеннага аднаўлення БССР на 
шляху далейшай эканамічнай мадэр-
ні за цыі;
• характарызаваць асаблівасці пасля-
ваеннага аднаўлення эка но мі кі пры 
дапамозе карты;

Работа з гіс та рыч ны мі 
дакументамі (хрэста-
матыя):
дакумент № 8: вызначэн-
не асаблівасцей раз віц-
ця народнай гас па даркі 
ў ад наў ленчы перыяд;
дакумент № 12: вызна-
чэнне характэрных ры-
саў раз віц ця пра мыс ло-
вас ці БССР у першыя 
пасляваенныя гады.
Работа з картасхемай 
(вучэбны да па мож нік, 
с. 12): вызначэнне най-
больш важных прамыс-
ловых прадпрыем ст ваў 
цяжкай і лёгкай пра-
мыс ло вас ці, пабудава-
ных у БССР у першыя 
пасляваенныя гады.
Работа са ста тыс тыч-
ны мі данымі: (вучэб-
ны да па мож нік с. 16): 
вызначыць адметныя

§ 2.
Індывідуальнае 
(па выбары):
падрыхтаваць 
паведамленні 
аб дзейнасці 
П. К. Пана-
ма рэн кі, 
К. В. Кі ся лёва, 
А. А. Гра мы кі;
да ўрока «Наш 
край» (па вы-
бары): падрых-
таваць паведам-
ленне «Развіц цё 
эка но мі кі ў краі 
пасля Вялікай 
Айчыннай 
вайны»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

• параўноўваць гіс та рыч ныя падзеі 
(працэсы): аднаўленчыя працэсы пас-
ля грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 
вайны;
• даказваць, што нашы суайчыннікі
здзейснілі працоўны подзвіг у час 
аднаўлення;
• сінхранізаваць працэс пасляваенна-
га аднаўлення ў СССР і БССР з вы-
значэннем агульнага і асаблівага

галіны пра мыс ло вас ці 
ў выніку пасляваеннага 
аднаўлення

2 Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё БССР. 
1. Асаблівасці гра мад-
ска-па лі тыч нага жыц-
ця. Адносіны ўла ды да 
грамадзян, якія пад-
верг лі ся рэпат рыя цыі.
2. Месца Ка му ніс тыч-
най партыі Бе ла ру сі 
ў гра мад ска-па лі тыч най 
сіс тэ ме. Роля Са ве таў 
дэ пу та таў пра цоў ных, 
праф саю заў, камсамола 
ў гра мад ска-па лі тыч-
ным жыц ці рэс пуб лі  кі.
3. Партыйна-дзяр жаў-
ныя кіраўнікі: П. К. Па-
намарэнка, В. І. Казлоў.
4. Дзяр жаў ная сім во лі-
ка БССР.

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнне паняцця: рэпатры я цыя;
• асаблівасці аднаўленчай палітыкі
ў заходніх абласцях.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць асаблівасці гра мад ска-
па лі тыч нага жыцця ў БССР у пасля-
ваенныя гады; 
• характарызаваць ролю Саветаў дэ-
пу татаў працоўных у гра мад ска-па лі-
тыч ным жыцці рэс пуб лі  кі;
• характарызаваць ролю дзейнасці
гіс та рыч ных дзеячаў: П. К. Панама-
рэн кі, В. І. Казлова, А. А. Грамыкі;
• характарызаваць узаемаадносіны
ўлады і рэлігійных канфесій

Запаўненне табліцы 
«Па лі тычная сістэма 
БССР» (1 сл. — па лі-
тыч ная партыя і яе ар-
га ні за цыі; 2 сл. — роля 
ў гра мад ска-па лі тыч-
ным жыцці).
Работа з гіс та рыч ным 
дакументам (хрэстама-
тыя): дакумент № 4: ха-
рактарыстыка адносін 
мясцовых жыхароў да 
рэ патрыянтаў

§ 3, пыт. 1, 2, 4, 6.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары):
падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб жыцці 
і дзейнасці 
В. Ф. Купрэвіча, 
Г. І. Сідарэнкі, 
У. І. Пічэты

Працяг

1 2 3 4 5 6

5. Узаемаадносіны дзяр-
жавы і рэлігійных кан-
фе сій.
6. Знеш не па лі тыч ная 
дзейнасць ураджэнца 
Бе ла ру сі А. А. Грамыкі

3 Адраджэнне і раз віц-
цё адукацыі і навукі 
ў БССР у пасляваенны 
перыяд.
1. Аднаўленне агульна-
адукацыйнай школы.
2. Вышэйшая і сярэд-
няя спецыяльная адука-
цыя Бе ла ру сі ў першыя 
пасляваенныя гады.
3. Адраджэнне і выхад
беларускай навукі на но-
выя рубяжы. Прэ зі дэнт 
АН БССР В. Ф. Куп-
рэвіч

1 Вучні павінны ведаць:
• вышэйшыя навучальныя ўстановы 
БССР у першай палове 1950-х гг.;
• дасягненні адукацыі і навукі, лі та-
ратуры і мастацтва ў пасляваенным 
аднаўленні БССР.
 Вучні павінны ўмець:
• вызначаць ролю адукацыі і навукі
ў аднаўленні народнай гаспадаркі 
і ўся го жыцця рэс пуб лі  кі;
• вызначаць ролю адукацыі ў жыцці
беларускай моладзі;
• характарызаваць умовы пасляваен-
нага навучання;
• характарызаваць дзейнасць дзеячаў 
навукі з апісаннем іх да сяг ненняў

Работа з картай, кар-
тасхемай (вучэбны 
да па мож нік, с. 12): вы-
шэйшыя навучальныя 
ўстановы, якія былі ад-
крыты ці пачалі дзей ні-
чаць у БССР у першай 
палове 1950-х гг.
Запаўненне табліцы 
«Развіццё адукацыі 
і на вук і БССР у 1920—
1930-я гг. і ў першае 
пасляваеннае дзеся ці-
год дзе» (вучэбны да па-
мож нік, с. 33, пыт. 4).
Работа з гіс та рыч ным 
дакументам (хрэстама-
тыя):
дакумент № 62 — вы-
значыць умовы пасля-
ваеннага аднаўлення

§ 4, пыт. 6, 8.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары):
падрыхтаваць 
паведамленні 
аб творчасці 
ў гэты перыяд: 
А. Куляшова, 
П. Броўкі, 
М. Танка, 
П. Панчанкі, 
П. Глебкі;
да ўрока «Наш 
край» (па вы-
бары): падрых-
таваць паведам-
ленне «Развіццё 
адукацыі ў краі 
ў першае пасля-
ваеннае дзеся-
цігоддзе»
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4 Літаратура і мастацтва. 
1. Гра мад ска-па лі тыч-
ныя ўмовы раз віц ця 
беларускай літаратуры.
2. Адлюстраванне тэмы
Вялікай Айчыннай вай-
ны і асвятленне мір на га 
жыцця Бе ла ру сі ў пас-
ляваенныя гады ў тво-
рах бе ла рус кіх пісь мен-
ні каў і паэтаў.
3. Бе ла рус кі тэатр.
4. Музычнае жыццё.
5. Выяўленчае мастац-
тва

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: метад са цыя-
ліс тыч нага рэалізму, прынцып пар-
тый насці.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць умовы раз віц ця белару-
скай літаратуры;
• вызначаць дасягненні і цяжкасці ў раз-
віц ці беларускай літаратуры і мастацтва 
ў першае пасляваеннае дзе ся ці годдзе;
• вызначаць асноўныя прынцыпы 
дзяр жаў най палітыкі ў галіне літа ра-
ту ры і мастацтва;
• характарызаваць творчасць дзеячаў
культуры з апісаннем іх да сяг ненняў 
ці пазіцыі (адносін) да ад люст роўва-
емых гіс та рыч ных сюжэтаў;
• раскрываць прычынна-следчую су-
вязь паміж кіруючай роллю КПБ і рэа-
лі за цыяй прынцыпу са цыя ліс тыч на га 
рэа ліз му ў беларускай літа ра ту ры 
і мастацтве

Запаўненне табліцы 
«Асноўныя дасягненні 
ў раз віц ці культуры 
ў першы пасляваенны 
перыяд» (1 сл. — га лі на 
культуры, 2 сл. — ас-
ноў ныя дасягнен ні) або 
«Раз віццё літара ту ры» 
(1 сл. — пісьменнік, 
2 сл. — творы).
Вызначэнне матываў 
творчасці беларускага 
паэта Аркадзя Куля-
шова.
Тлумачэнне матываў 
твор часці беларускага 
мастака Яўгена Зайца-
ва, як аўтара карці ны 
«Абарона Брэсцкай 
крэ пасці ў 1941 г.»

§ 5, пыт. 7; пра-
цяг запаўнення 
табліцы

5 Наш край 1 Вучні павінны ведаць:
• асноўныя падзеі, якія адбываліся
на тэрыторыі краю ў пасляваенны 
перыяд; 
• асаблівасці раз віц ця краю ў пас-
ляваенны перыяд і фактары, якія іх 
абумовілі.

Прадстаўленне вуч ня-
мі ін фар ма цыі аб раз-
віц ці краю ў другой 
палове 1940-х — пер-
шай палове 1950-х гг., 
падрыхтаванай у ходзе 
вывучэння раздзела I

§ 2—5.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтоўка 
паведамленняў 
(с. 41)

Працяг

1 2 3 4 5 6

Вучні павінны ўмець:
• канкрэтызаваць асноўныя тэн дэн-
цыі раз віц ця Бе ла ру сі ў пасляваенны 
перыяд фактамі з гісторыі роднага 
краю;
• працаваць з рознымі крыніцамі ін-
фар ма цыі (матэрыялы краязнаўчага 
музея, гісторыка-дакументальная хро-
ні ка «Памяць»)

6 Абагульненне 
да раздзела I

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў па дадзеным
раздзеле.
Вучні павінны ўмець:
• характарызаваць асноўныя вынікі
пасляваеннага аднаўлення БССР;
• параўноўваць гіс та рыч ныя падзеі 
па прапанаваным ці самастойна вы-
браным прыкметам з вызначэннем 
агульнага і рознага;
• раскрываць прычынна-выніковыя
сувязі паміж гіс та рыч нымі падзеямі, 
з’явамі, працэсамі;
• вызначаць ролю гіс та рыч ных асоб 
і дзеячаў культуры і характарызаваць 
іх дзейнасць

Варыянт І. Работа з ма-
тэрыялам вучэбнага да-
па мож ніка (§ 6, с. 39—
41).
Варыянт ІІ. Праверач-
ная работа па раздзеле І

С. 41 (гіс та рыч-
ныя задачы).
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
вызначэнне 
тэмы праект-
най дзейнасці 
(с. 111—112)
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Раздзел II. БССР у другой палове 1950-х — 1980-я гг. (11 г.)

7 Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1950-х — першай пало-
ве 1960-х гг. 
1. Перамены ў гра мад-
ска-па лі тыч ным жыц-
ці ў перыяд «хрушчоў-
скай адлігі».
2. Пачатак працэсу рэа-
білітацыі.
3. Кіруючая роля ка му-
ніс тыч най партыі.
4. Прыняцце курса на
будаўніцтва ка му ніс-
тыч нага грамадства. 
К. Т. Мазураў.
5. Роля Саветаў дэ пу-
та таў працоўных, кам-
самола, прафсаюзаў 
у гра мад ска-па лі тыч-
ным жыцці

1 Вучні павінны ведаць: 
• вызначэнне паняцця: рэабіліта цыя.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць характэрныя рысы гра-
мад ска-па лі тыч нага жыцця ў БССР 
у другой палове 1950-х — першай па-
лове 1960-х гг.;
• вызначаць змены ў гра мад ска-па лі-
тыч ным жыцці ў перыяд «хрушчоў-
скай адлігі»;
• характарызаваць ролю ка му ніс тыч-
най партыі ў гра мад ска-па лі тыч ным 
жыцці;
• характарызаваць палітыку дзяржа-
вы ў адносінах да канфесій;
• характарызаваць дзейнасць гіс та-
рыч ных дзеячаў

Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка: рас-
крыць прычынна-вы-
ні ко вую сувязь па між 
курсам XX з’ез да і азда-
раў леннем палі тыч най 
атмасферы ў грамадстве.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі (хрэста-
матыя):
дакумент № 47, 48: ха-
рактарыстыка палітыкі 
дзяржавы ў адносінах 
да канфесій;
дакумент № 52: харак-
тарыстыка выбараў 
у Саветы народных 
дэ пу татаў

§ 8.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары):
падрыхтаваць 
паведамленне 
аб жыцці 
і дзей насці 
К. П. Арлоў-
ска га;
да ўрока «Наш 
край» (па вы-
бары): падрых-
таваць паведам-
ленне «Узаема-
адносіны 
дзяржавы і рэ-
лі гій ных кан фе-
сій у краі»

Працяг

1 2 3 4 5 6

8 Са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё ў другой 
палове 1950-х — пер-
шай палове 1960-х гг. 
1. Фарміраванне пра-
мысловага комплексу 
ў БССР.
2. Развіццё машынабу-
давання і метала апра-
цоўкі, хімічнай і наф-
тахі мічнай пра мыс ло-
вас ці.
3. Вынікі раз віц ця сель-
скай гаспадаркі рэс пуб-
лі  кі.
4. К. П. Арлоўскі.
5. З’яўленне новых га-
ра доў і жыллёвае бу-
даў ніцтва.
6. Умовы жыцця сель-
скага і гарадскога на-
сель ніц тва

1 Вучні павінны ведаць: 
• вызначэнні паняццяў: урбаніза цыя,
меліярацыя, валюнтарызм;
• ведаць галіны пра мыс ло вас ці ў БССР, 
звязаныя з разгортваннем НТР; 
• асноўныя кірункі паляпшэння ма-
тэрыяльнага ста но ві шча на сель ніц тва 
БССР.
Вучні павінны ўмець:
• характарызаваць пры дапамозе гіс-
та рыч най карты эканамічнае раз віц-
цё ў другой палове 1950-х — першай 
палове 1960-х гг; 
• характарызаваць вынікі раз віц ця
сельскай гаспадаркі рэс пуб лі  кі;
• вызначаць характэрныя су пя рэч нас-
ці са цы яль на-эка на міч нага раз віц ця;
• характарызаваць умовы паляпшэн-
ня жыцця на сель ніц тва БССР

Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы) «Са цы яль на-
эка на міч нае раз віц цё 
БССР у другой палове 
1950-х — першай пало-
ве 1960-х гг.».
Работа з гіс та рыч най 
картай: вызначыць 
уплыў, які аказалі кры-
ні цы сыравіны і геа-
гра фіч нае месцазнахо-
джан не рэс пуб лі  кі на 
раз мя шчэн не новабу-
доў ляў 1950-х — першай
паловы 1960-х гг. 
у БССР.
Аналіз ста тыс тыч ных 
даных (вучэбны да па-
мож нік, с. 60): зрабі це 
выснову, аб чым свед-
чаць даныя табліцы 
«Рост жыллёвага фон-
ду ў БССР»

§ 9, пыт. 1—2.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары):
падрыхтаваць 
паведамленне 
аб дзейнасці 
П. М. Машэ-
рава
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Працяг

1 2 3 4 5 6

9 Гра мад ска-па лі тыч нае 
ста но ві шча ў другой 
палове 1960-х — пер-
шай палове 1980-х гг. 
1. Савецкая гра мад ска-
па лі тыч ная сістэма і яе 
сутнасць.
2. Далейшае замацаван-
не кіруючай і на кі роў-
ва ючай ролі ка му ніс-
тыч най партыі.
3. Прыняцце кан цэп цыі 
«развітого сацыя ліз му».
4. П. М. Машэраў.
5. Асаблівасці ўдзелу
на сель ніц тва БССР 
у гра мад ска-па лі тыч-
ным жыцці

1 Вучні павінны ведаць: 
• вызначэнні паняццяў: «развіты са-
цыялізм», стагнацыя;
• асаблівасці гра мад ска-па лі тыч на-
га жыцця ў БССР ў другой палове 
1960-х — першай палове 1980-х гг.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць характэрныя рысы гра-
мад ска-па лі тыч нага жыцця ў БССР 
у 1970-х — першай палове 1980-х гг.;
• характарызаваць узаемаадносіны
дзяржавы і рэлігійных канфесій;
• характарызаваць дзейнасць П. М. Ма-
шэрава;
• вызначаць фактары, якія ўплывалі
на абмежаванасць гра мад ска-па лі тыч-
нага жыцця

Запаўненне па раў-
наль най табліцы «Ас-
ноў ныя рысы гра мад-
ска-па лі тыч нага жыцця 
ў БССР» (па раў наць 
перыяд другой пало-
вы 1950-х — першай 
паловы 1960-х гг. з пе-
рыядам другой паловы 
1960-х — першай пало-
вы 1980-х гг.).
Работа з гіс та рыч ны мі 
дакументамі (хрэста-
матыя):
дакумент № 54—56: 
характарызаваць ролю 
ка му ніс тыч най партыі 
(работа па групах).
Работа з ілюстрацыяй: 
фотаздымак на с. 64: 
скла дзіце вуснае апа-
вяданне аб тыповых 
вобразах грамадскага 
жыцця на сель ніц тва 
БССР

§ 10, пыт. 5, 6
(падрыхтавацца 
да дыскусіі)

Працяг

1 2 3 4 5 6

10 Са цы яль на-эка на міч-
нае ста но ві шча ў другой 
палове 1960-х — першай 
палове 1980-х гг.
1. Асноўныя прынцы-
пы эканамічнай рэфор-
мы 1965 г.
2. Прамысловае раз віц-
цё рэс пуб лі  кі ў 1970-я — 
першай палове 1980-х гг.
3. Працэс урбанізацыі.
4. Сельская гаспадар-
ка: меліярацыя і хіміза-
цыя, бу даўніцтва буй-
ных жывёлагадоўчых 
комп лексаў.
5. Замаруджванне тэм-
паў росту эка но мі кі і са-
цыяльнай сферы ў пер-
шай палове 1980-х гг.
6. Узровень дабрабыту
на сель ніц тва

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: гаспадарчы
разлік, ваенна-пра мыс ло вы комплекс, 
дэфіцыт, экс тэн сіўны і інтэнсіў ны 
шляхі раз віц ця эка но мі кі, экало гія, 
сама фі нансаванне, інфляцыя.
Вучні павінны ўмець:
• называць прыкметы наспявання 
кры зісных з’яў у гаспадарцы БССР;
• раскрываць прычынна-следчыя
су вя зі паміж правядзеннем меліяра-
цыі і хімізацыі сельскай гаспадаркі 
ў БССР і ўскладненнем экалагічных 
праблем;
• вызначаць асноўныя кірункі эка-
на мічнага раз віц ця БССР у 1966—
1985 гг.;
• вызначаць прыкметы складвання
механізма тармажэння сацыяльна-
эканамічнага раз віц ця БССР у пер-
шай палове 1980-х гг.;
• параўноўваць экстэнсіўны і ін тэн-
сіўны шляхі раз віц ця гаспадаркі

Запаўненне па раў наль-
най табліцы «Ас ноў ныя 
рысы эка на міч нага раз-
віц ця БССР» (вучэб-
ны да па мож нік, с. 79, 
пыт. 5).
Работа з тэкстам (с. 78—
79): ахарак та ры за ваць 
уклад Я. Зяль до ві ча, 
А. Брі ша, П. Сухога 
ў раз віц цё ВПК і за-
беспячэнне бяспекі 
савецкай краіны.
Работа з гіс та рыч ным 
дакументам: дакумент 
№ 36: характарызаваць 
узровень дабрабыту на-
сель ніц тва БССР.
Работа па складанні 
ла гічнага ланцужка: 
1) прычыны з’яў лен ня 
дэ фі цыта тава раў на-
роднага спажывання; 
2) прычыны ўсклад нен-
ня экала гіч ных праб лем

§ 11, пыт. 4 і 6;
скласці 
ментальную 
карту (схему) 
«Развіццё 
сельскай 
гаспадаркі» 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

11
12

БССР у час ажыц цяў-
лення палі тыкі перабу-
довы.
1. Рэфармаванне савец-
кай гра мад ска-па лі тыч-
най сістэмы.
2. Выбары народных
дэ пу татаў у Вярхоўны 
Савет БССР і мясцо-
выя Саветы на альтэр-
натыўнай аснове.
3. Фарміраванне шмат-
партыйнасці.
4. Рэалізацыя курсу на
паскарэнне са цы яль на-
эка на міч нага раз віц ця.
5. Чарнобыльская ка-
тастрофа і яе наступ-
ствы для на сель ніц тва 
і гаспадаркі Бе ла ру сі.
6. Пагаршэнне ста но ві-
шча ў сельскай гаспа-
дарцы. Змены ў дабра-
быце народа

2 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: перабудова,
галоснасць, выбары на альтэрнатыў-
най аснове, парламенцкая апазіцыя, 
інтэн сіў ны шлях раз віц ця эка но мі кі, 
сама фінан саванне, інфляцыя;
• мерапрыемствы, звязаныя з ажыц-
цяў леннем курсу на паскарэнне са цы-
яль на-эка на міч нага раз віц ця БССР 
у другой палове 1980-х гг.
Вучні павінны ўмець:
• называць асноўныя кірункі курсу
на паскарэнне са цы яль на-эка на міч-
нага раз віц ця БССР у другой палове 
1980-х гг.;
• характарызаваць працэс фар мі ра-
вання шматпартыйнасці;
• характарызаваць наступствы Чар-
нобыльскай катастрофы;
• вызначаць прычыны пагаршэння
ста но ві шча ў сельскай гаспадарцы, 
зменаў у дабрабыце народа

Запаўненне па раў-
наль най табліцы (пра-
цяг) «Ас ноў ныя рысы 
гра мад ска-па лі тыч нага 
жыцця ў БССР» (параў-
наць перыяд другой па-
ловы 1950-х — першай 
паловы 1960-х гг. з пе-
рыядам другой паловы 
1960-х — першай пало-
вы 1980-х гг.).
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі (хрэста-
матыя):
дакумент № 52, 56: ха-
рактарызаваць ста но-
ві шча народных дэпу-
татаў.
Работа па складанні 
ла гічнага ланцужка: 
прычыны раз віц ця дэ-
макратычных працэсаў

§ 12, 13;
пыт. 3, 5.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
артыкул у газе-
ту або часопіс 
пра адну з па-
дзей у са цы яль-
на-эка на міч ным 
або гра мад ска-
па лі тыч ным 
раз віц ці

Працяг

1 2 3 4 5 6

13 Развіццё адукацыі і на-
вукі ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.
1. Рэформа агульнааду-
кацыйнай школы і пе-
раход да абавязковага 
8-гадовага навучання.
2. Увядзенне ўсе агуль-
най сярэдняй адукацыі.
3. Пашырэнне сістэмы
прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі.
4. Развіццё вышэйшай
і сярэдняй спецыяль-
най адукацыі.
5. Дасягненні вучоных
Бе ла ру сі.
6. Удзел беларусаў у за-
сваенні касмічнай пра-
сторы.
7. Уклад вучоных —
ура джэн цаў Бе ла ру сі 
у раз віц цё ваенна-пра-
мыс ло вага комплексу 
СССР. 
8. Дасягненні бе ла рус-
кіх савецкіх спарт сме-
наў

1 Вучні павінны ведаць:
• дасягненні бе ла рус кіх вучоных.
Вучні павінны ўмець:
• апісваць працэс раз віц ця народнай 
адукацыі;
• характарызаваць дасягненні бе ла-
рус кіх вучоных;
• называць вынікі пашырэння сістэ-
мы прафесійна-тэхнічнай адукацыі;
• характарызаваць практычную знач-
насць навуковых распрацовак бе ла-
рус кіх вучоных

Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы): «Сістэма аду-
ка цыі ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.»

§ 14, пыт. 3 і 5.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхта-
ваць пытанні 
для ўмоўнага 
інтэрв’ю з ад-
ным з вучоных 
Бе ла ру сі, які 
вызначыўся 
ў другой палове 
1950-х — 
1980-я гг.;
да ўрока 
«Наш край» 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамленне 
аб зна ка мітых 
спартсменах, 
вашых земляках

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2016 
© ТДА «Аверсэв», 2016



Працяг
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14 Беларуская літара-
ту ра ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.
1. Гра мад ска-па лі тыч-
ныя ўмовы раз віц ця 
беларускай літаратуры.
2. Тэма Вялікай Айчын-
най вайны ў творах бе-
ла рус кіх савецкіх пісь-
мен ні каў.
3. Адлюстраванне жыц-
цёвых лёсаў беларусаў.
4. Увасабленне гіс та-
рыч най тэматыкі

1 Вучні павінны ведаць:
• умовы раз віц ця беларускай літа ра-
туры.
Вучні павінны ўмець:
• параўноўваць умовы раз віц ця бе-
ларускай літаратуры ў другой палове 
1960-х — першай палове 1980-х гг. 
і ў другой палове 1980-х гг.;
• характарызаваць дасягненні ў твор-
час ці бе ла рус кіх пісь мен ні каў

Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы) «Умовы раз-
віц ця беларускай літа-
ра ту ры».
Характарыстыка ролі 
У. Караткевіча ў раз віц-
ці гіс та рыч нага жанру 
ў беларускай літа ра-
туры.
Запаўненне табліцы 
«Беларуская лі тара-
ту ра ў другой палове 
1950-х —1980-х гг. (пісь-
меннік (паэт); творы)

§ 15, пыт. 2, 5.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамленні 
(прэзентацыі, 
віртуальную 
экспазіцыю) 
аб жыцці 
і дзейнасці 
дзеячаў белару-
скай культуры 
другой паловы 
1950-х — 
1980-х гг.;
да ўрока 
«Наш край» 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
вір ту альную 
экскур сію 
(падарожжа) 
па славутасцях 
свайго роднага 
краю

Працяг

1 2 3 4 5 6

15 Выяўленчае, тэат раль-
нае і музычнае мастацт-
ва ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.
1. Адлюстраванне куль-
тур на-гіс та рыч най спад-
чыны Бе ла ру сі ў бе ла-
рус кім мастацтве.
2. Тэатральнае мастац-
тва.
3. Беларуская музы-
кальная культура.
4. Жывапіс.
5. Кіно.
6. Скульптура

1 Вучні павінны ведаць:
• творы бе ла рус кіх мастакоў, скульп-
тараў, рэжысёраў.
Вучні павінны ўмець:
• апісваць працэс раз віц ця тэат-
раль нага, музычнага і выяўленчага 
мастацтва ў другой палове 1950-х — 
1980-я гг.;
• характарызаваць ролю бе ла рус кіх 
мастакоў у адлюстраванні культурна-
гіс та рыч най спадчыны Бе ла ру сі

Запаўненне табліцы 
«Творы беларускага 
мастацтва, прысвеча-
ныя падзеям Вялікай 
Айчыннай вайны».
Ахарактарызуйце ро-
лю:
а) М. Савіцкага ў мас-
тац кім адлюст раванні 
тра гізму і подзвігу са-
вец кіх лю дзей і парты-
занскага руху на тэ ры-
то рыі БССР у гады Вя-
лі кай Айчыннай вайны;
б) В. Турава і М. Пта-
шука ў адлюстраванні 
гіс та рыч нага мі ну лага 
ў бе ла рус кім кіне ма то-
графе.
Выступленні вучняў 
з паведамленнямі

§ 16, пыт. 6, 7.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары):
да ўрока 
«Наш край» 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамлен-
не аб дзеячах 
культуры Бе ла-
ру сі — вашых 
земляках
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16 Наш край 1 Вучні павінны ведаць:
• асноўныя падзеі, якія адбываліся
на тэрыторыі краю ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.;
• асаблівасці раз віц ця краю ў другой 
палове 1950-х — 1980-я гг. і фактары, 
якія іх абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
• канкрэтызаваць асноўныя тэн дэн-
цыі раз віц ця Бе ла ру сі ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг. з фактамі з гісто рыі 
роднага краю;
• працаваць з рознымі крыніцамі ін-
фар ма цыі (матэрыялы краязнаўчага 
музея, гісторыка-дакументальная хро-
ні ка «Памяць»)

Прадстаўленне вучня мі 
ін фар ма цыі аб раз віц ці 
краю ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг., 
пад рыхтаванай у ходзе 
вывучэння раздзела IІ

§ 17, паўт.
§ 8—16.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамленне 
па адной з тэм, 
прапанаваных 
у вучэбным 
дапаможніку 
(с. 116)

17 Абагульненне 
да раздзела II

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў па дадзеным
раздзеле.
Вучні павінны ўмець:
• характарызаваць асноўныя вынікі
са цы яль на-эка на міч нага і гра мад ска-
па лі тыч нага раз віц ця ў другой палове 
1950-х — 1980-я гг.;
• параўноўваць гіс та рыч ныя падзеі 
па прапанаваным ці самастойна вы-
значаным прыкметам з вызначэннем 
агульнага і рознага;

Варыянт І. Работа з ма-
тэрыялам вучэбнага да-
па мож ніка (§ 17, с. 112—
116); выс туп лен ні вуч-
няў з паве дам лен нямі.
Варыянт ІІ. Праверач-
ная работа па раз дзе-
ле ІІ

Працяг

1 2 3 4 5 6

• раскрываць прычынна-выніковыя
сувязі паміж гіс та рыч нымі падзеямі, 
з’явамі, працэсамі;
• вызначаць ролю гіс та рыч ных асоб 
і дзеячаў культуры і характарызаваць 
іх дзейнасць

Раздзел III. Станаўленне i ўмацаванне дзяр жаў нага суверэнітэту Рэс пуб лі кі Беларусь (12 г.)

18
19

Станаўленне дзяр жаў-
нага суверэнітэту. 
1. Рух за дзяр жаў ны су-
ве рэнітэт.
2. Дэкларацыя аб дзяр-
жаў ным суве рэ ні тэ-
це БССР ад 27 ліпеня 
1990 г. і наданне ёй ста-
тусу канстытуцыйнага 
закона. Белавежскае 
пагадненне.
3. Стварэнне СНД.
4. Прыняцце Канс ты-
ту цыі Рэс пуб лі кі Бела-
русь 15 сакавіка 1994 г. 
і ўвядзенне пасады 
Прэ зі дэнта Рэс пуб лі кі 
Беларусь.
5. Першы Прэзідэнт
Рэс пуб лі кі Беларусь — 
А. Р. Лукашэнка.

2 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: грамадзян-
ства, Белавежскае пагадненне, Са-
дружнасць Незалежных Дзяржаў 
(СНД), уні тар ная дзяржава, права-
вая дзяржава, рэферэндум, дзяржаў ны 
суверэнітэт.
Вучні павінны ўмець:
• апісваць і характарызаваць рух за
дзяр жаў ны суверэнітэт; апісваць пра-
цэс стварэння СНД;
• вызначаць вынікі распада СССР;
вынікі рэферэндума 1995 г.;
• вызначаць этапы афармлення дзяр-
жаў нага суверэнітэту Бе ла ру сі

Работа па раскрыцці 
прычынна-следчых су-
вя зяў: паміж спынен-
нем існавання СССР 
і пачаткам інтэ гра-
цый на га працэсу паміж 
краі намі Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў.
Работа па складанні 
ла гіч нага ланцужка 
«Афармленне дзяр-
жаў на га суверэ ні тэту 
Бе ла ру сі»

§ 19, пыт. 4, 9
(падрыхтавацца 
да дыскусіі), 10

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2016 
© ТДА «Аверсэв», 2016



Працяг

1 2 3 4 5 6

6. Рэс пуб лі канскі рэфе-
рэндум 14 мая 1995 г. 
і яго вынікі.
7. Дзяр жаў ная сім во-
ліка Рэс пуб лі кі Бела-
русь

20
21

Гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой пало-
ве 1990-х гг. — пачатку 
XXI ст. 
1. Умацаванне па лі тыч-
най сістэмы ў Рэс пуб лі -
цы Беларусь.
2. Рэс пуб лі канскі рэ-
ферэндум 24 лістапада 
1996 г. і яго вынікі. 
3. Канстытуцыя Рэс-
пуб лі кі Беларусь 1994 г. 
(са змяненнямі і да паў-
нен нямі), прынятымі 
на рэферэндуме. 
4. Выбары Прэзідэнта
Рэс пуб лі кі Беларусь 
2001 г. 
5. Асновы дзяр жаў нага 
ладу суверэннай Рэс-
пуб лі кі Беларусь.

2 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: Нацыяналь-
ны сход Рэс пуб лі кі Беларусь, Палата 
прадстаўнікоў, Савет Рэс пуб лі кі, Са-
вет Міністраў Рэс пуб лі кі Беларусь, 
сацыяльная дзяржава, ідэалогія бе-
ларускай дзяржавы, грамадзянская 
супольнасць;
• палітычныя партыі і грамадскія 
аб’яднанні Бе ла ру сі.
Вучні павінны ўмець:
• характарызаваць працэс умацаван-
ня палітычнай сістэмы ў Рэс пуб лі цы 
Беларусь;
• вызначаць вынікі рэс пуб лі канскага 
рэферэндума 1996 г.;
• апісваць узаемаадносіны дзяржавы 
і рэлігійных канфесій

Работа з дакументамі: 
(хрэстаматыя): даку-
мент № 82 — вызначэнне 
ма ты ваў на сель ніц тва 
Бе ла ру сі ў вы ра шэн ні 
пы тан ня аб пе ра ня сен-
ні Дня Не за леж нас ці; 
№ 84 — вызначэнне 
шляху эвалюцыйных 
пе раўт ва рэн няў у Рэс-
пуб лі цы Беларусь у дру-
гой палове 1990-х гг.
Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) «Гра мад ска-па лі-
тыч нае жыццё ў другой 
палове 1990-х гг. — па-
чатку XXI ст.»

§ 20—21, пыт. 2
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6. Рэс пуб лі канскі рэфе-
рэндум 17 кастрычніка 
2004 г. і яго вынікі.
7. Выбары Прэзідэнта
Рэс пуб лі кі Беларусь 
2006, 2010, 2015 гг.
8. Асновы ідэалогіі бе-
ларускай дзяржавы. 
9. Палітычныя партыі
і гра мадскія аб’яднанні. 
10. Узаемаадносіны
дзяржавы і рэлігійных 
кан фесій

22
23

Са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё.
1. Эканамічнае ста но-
ві шча Рэс пуб лі кі Бела-
русь у першай палове 
1990-х гг.
2. Пошук шляхоў пе-
раходу да рыначнай 
сіс тэ мы эканамічных 
ад но сін.
3. Прыватызацыя.

2 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: рыначная
сі с тэма эканамічных адносін, пры-
ватызацыя, устойлівае раз віц цё, са-
цыяльна арыентаваная эканоміка, 
інтэ грацыя, дэвальвацыя, чалавечы 
ка пі тал, эканоміка ведаў;
• мерапрыемствы па пошуку шляхоў 
пераходу да рыначнай эка но мі кі.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць тэндэнцыі эканамічнага 
раз віц ця Бе ла ру сі да і пасля спынен-

Работа са ста тыс тыч-
нымі данымі (вучэбны 
да па мож нік, с. 162): 
вызначыць прычыны 
ня поў нага выканання 
праграмных па каз чы-
каў раз віц ця ў галіне 
сельскай гас падаркі.
Работа з дакументамі 
(хрэстаматыя): даку-
мент № 87 — вызна-
чэнне прычын спаду 

§ 22—23, пыт. 7,
8, 10
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4. Распрацоўка белару-
скай мадэлі са цы яль на-
эка на міч нага раз віц ця 
і яе сутнасныя ха рак-
тарыстыкі.
5. Мэты і сродкі рэа лі-
за цыі сацыяльна ары-
ентаванай эка но мі кі.
6. Гаспадарчыя дзея-
чы — Героі Бе ла ру сі.
7. Роля Усебе ла рус кіх 
народных сходаў у вы-
зна чэнні прыя ры тэ таў 
са цы яль на-эка на міч-
нага раз віц ця Рэс пуб-
лі кі Беларусь. 
8. Змены ў дабрабыце
на сель ніц тва. Дзяр жаў-
ная маладзёжная па лі-
тыка

ня існавання СССР праз азнаямленне 
са ста тыс тыч нымі данымі;
• вызначаць асаблівасці правядзення 
прыватызацыі ў Бе ла ру сі;
• характарызаваць асноўныя кірункі 
дзяр жаў най маладзёжнай палітыкі;
• характарызаваць беларускую ма-
дэль сцыяльна-эканамічнага раз віц ця

сельскагаспадарчай вы-
 твор часці ў гра мад-
скім сектары; дакумент 
№ 95 — высвятленне 
га лін эка но мі кі, якія 
вызначаюць цяпе раш-
нія перспектывы раз-
віц ця беларускага гра-
мадства.
Работа са ста тыс тыч-
нымі данымі (хрэс та ма-
тыя): дакумент № 88 — 
вызначэнне прычын 
падзення вы твор часці 
асноўных ві даў пра-
мысловай прадук цыі

Працяг
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24
25

Знеш не па лі тыч ная 
дзейнасць Рэспублікі 
Беларусь. 
1. Фарміраванне і пры-
ярытэты знеш не па лі-
тыч нага курсу Рэс пуб-
лі кі Беларусь.
2. Дзейнасць Бе ла ру сі
ў ААН.
3. Умацаванне сувязей
з краінамі СНД.
4. Раз віц цё ўзае ма ад-
но сін паміж Беларус-
сю і Расіяй: стварэнне 
Саюза Бе ла ру сі і Расіі, 
Саюзнай дзяржавы.
5. Шматвектарнасць
знешняй палітыкі Бе-
ла ру сі. Узровень палі-
тыч ных узаема адно сін 
Бе ла ру сі з краінамі 
Еўра пейскага Саюза.
6. Супрацоўніцтва з кра-
інамі Азіяцка-Ці ха акі-
янскага рэгіёна, Аф ры кі 
і Лацінскай Аме рыкі

2 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: нейтральная
дзяржава, Мытны саюз, Еўразійскі 
эканамічны саюз, Арганізацыя дага-
вора аб калектыўнай бяспецы, Саюз 
Бе ла ру сі і Расіі, Усходняе партнёрства.
Вучні павінны ўмець:
• вызначаць прыярытэты знеш не па-
лі тыч нага курсу Рэс пуб лі кі Беларусь
• характарызаваць дзейнасць Бе ла-
ру сі ў ААН;
• вызначаць ролю Рэс пуб лі кі Бела-
русь у дзейнасці ААН ва ўмовах пе-
раходу да шматполюснага свету;
• апісваць раз віц цё ўзаемаадносін 
паміж Беларуссю і Расіяй: стварэнне 
Саюза Бе ла ру сі і Расіі, Саюзнай дзяр-
жавы;
• характарызаваць кірункі знешняй
палітыкі Бе ла ру сі; этапы і вынікі інтэ-
грацыйнага працэсу паміж Беларус-
сю і Расіяй; узаемаадносіны Бе ла ру сі 
з еўрапейскімі краінамі

Работа з дакументамі 
(хрэстаматыя): даку-
мент № 103 — вызна-
чэнне прычын, якія 
абу мо вілі правядзенне 
па між Беларуссю і Ра-
сі яй узгод ненага знеш-
не па лі тыч нага курсу; 
дакумент № 108 — да-
казаць, што сучасны 
знеш не па лі тыч ны курс 
Рэс пуб лі кі Беларусь 
мае шматвектарны ха-
рактар.
Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы) «Знеш не па-
лі тыч ная дзейнасць 
Бе ла ру сі».
Работа з гіс та рыч най 
картай: вызначэнне: 
а) краін, з якімі ў Рэс-
пуб лі цы Беларусь ёсць 
дыпламатычныя адно-
сі ны; б) краін, у якіх 
ёсць знеш не па лі тыч-
ныя прад стаўніцтвы 
Рэс пуб лі кі Беларусь

§ 24—25,
пыт. 11—13.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамленне 
аб выкананні 
Беларуссю 
Дэкларацыі 
тысячагоддзя
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26 Развіццё адукацыі, 
навукі і культуры.
1. Афармленне дзяр-
жаў нага статусу бела-
рускай і рускай моў.
2. Забеспячэнне адзін-
ст ва правапісных норм 
беларускай мовы. 
3. Станаўленне і раз-
віц цё нацыянальнай 
сістэмы адукацыі.
4. Рэформа агульнааду-
кацыйнай школы. 
5. Роля прафесійна-
тэх ніч най і сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі.
6. Сучасная сістэма вы-
шэйшай адукацыі. 
7. Развіццё беларускай
навукі. 
8. Ураджэнцы Бе ла ру сі,
грамадзяне Рэс пуб лі кі 
Беларусь — Но бе леў-
скія лаўрэаты. 
9. Раз віц цё ІТ-галіны

1 Вучні павінны ведаць:
• вызначэнні паняццяў: інавацыя,
грамадства ведаў, Балонскі працэс.
Вучні павінны ўмець:
• апісваць афармленне дзяр жаў нага
статусу беларускай і рускай моў;
• вызначаць ролю прафесійна-тэх ніч-
най і сярэдняй спецыяльнай адука цыі;
• характарызаваць ролю і месца бела-
рускай мовы ў камунікатыўнай пра-
сторы сучаснага беларускага грамад-
ства; працэс станаўлення і раз віц ця 
нацыянальнай сістэмы адукацыі; стан 
беларускай навукі

Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы) па групах: 
1) рэформа агульна-
аду ка цый най школы; 
2) сіс тэ ма вышэйшай 
аду ка цыі; 3) раз віц цё 
беларускай навукі

§ 26—27,
с. 179—187
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27 Развіццё адукацыі, 
на вукі і культуры.
1. Раз віц цё беларускай 
літаратуры. 
2. Выяўленчае мастац-
тва.
3. Тэатральнае і музыч-
нае жыццё. 
4. Адлюстраванне ў ма-
стацтве гіс та рыч най 
памяці аб мінулым бе-
ларускага народа і яго 
асобах.
5. Адраджэнне пом ні-
каў архітэктуры. 
6. Дзеячы культуры
і бе ла рус кія спартсме-
ны — Героі Бе ла ру сі. 
7. Алімпійскія дасяг-
нен ні спартсменаў Рэс-
пуб лі кі Беларусь

1 Вучні павінны ведаць:
• творы бе ла рус кіх пісь мен ні каў, 
музыкантаў, мастакоў;
• дасягненні бе ла рус кіх спартсменаў.
Вучні павінны ўмець:
• апісваць раз віц цё беларускай літа-
ра туры;
• характарызаваць моўную сітуацыю 
ў нашай краіне;
• вызначаць асаблівасці раз віц ця вы-
яў ленчага, тэатральнага і музычнага 
мастацтва

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) па групах: 1) раз віц-
цё беларускай лі та ра ту-
ры; 2) вы яў лен чае ма-
стацтва; 3) тэатральнае 
і музычнае жыццё. 
Запаўненне табліцы 
«Адлюстраванне куль-
тур на-гіс та рыч най спад-
чыны Бе ла ру сі ў творах 
лі та ра ту ры і мас тацтва» 
(с. 199, пыт. 5, вучэбны 
да па мож нік)

§ 26—27,
с. 187—196; 
пыт. 6—7, 9—10.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
стварыць вір ту-
альную экс кур-
сію па помні ках 
архітэктуры 
Бе ла ру сі

28 Наш край 1 Вучні павінны ведаць:
• асноўныя падзеі, якія адбываліся на 
тэрыторыі краю ў перыяд станаўлен ня 
і ўмацавання дзяр жаў нага суве рэ ні-
тэту;
• асаблівасці раз віц ця краю ў перыяд
станаўлення і ўмацавання дзяр жаў-
нага суверэнітэту.

Прадстаўленне вучнямі 
ін фар ма цыі аб раз віц-
ці краю ў перыяд ста-
наў лення і ўма ца ван ня 
дзяр жаў нага су ве рэ ні-
тэту, падрыхтаванай 
у ходзе вывучэння раз-
дзе ла IІІ

С. 200—201, 
заданне 4—5.
Інды ві ду аль нае 
(па выбары): 
падрыхтаваць 
паведамленне 
па адной з тэм 
(прыкладныя
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Вучні павінны ўмець:
• канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэн цыі раз віц ця Бе ла ру сі ў перыяд 
станаўлення і ўмацавання дзяр жаў-
на га суверэнітэту з фактамі з гісторыі 
роднага краю;
• працаваць з рознымі крыніцамі ін-
фар ма цыі (матэрыялы краязнаўчага 
музея, гісторыка-дакументальная хро-
ні ка «Памяць»)

тэмы на с. 205 
вучэбнага 
дапаможніка)

29 Абагульненне
да раздзела III

1 Вучні павінны ведаць:
• асноўныя падзеі, якія адбываліся
на тэрыторыі краю ў перыяд ста-
наў лення і ўмацавання дзяр жаў нага 
суверэнітэту;
• асаблівасці раз віц ця краю ў перыяд
станаўлення і ўмацавання дзяр жаў-
нага суверэнітэту і фактары, якія іх 
абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
• канкрэтызаваць асноўныя тэн дэн-
цыі раз віц ця Бе ла ру сі ў перыяд ста-
наў лення і ўмацавання дзяр жаў нага 
суверэнітэту з фактамі з гісторыі род-
нага краю;
• працаваць з рознымі крыніцамі ін-
фар ма цыі (матэрыялы краязнаўчага 
музея, гісторыка-дакументальная хро-
ні ка «Памяць»)

Варыянт І. Работа з ма-
тэрыялам вучэбнага да-
па мож ніка (§ 28, с. 201—
205); вы ступ лен ні вуч-
няў з паве дам лен нямі.
Варыянт ІІ. Праверач-
ная работа па раздзе-
ле ІІІ

С. 203—204 
(гіс та рыч ныя 
задачы)

Працяг

1 2 3 4 5 6

30 Выніковае 
абагульненне

1 Вучні павінны ведаць:
• асноўныя падзеі, якія адбываліся
на тэрыторыі краю ў другой палове 
1940-х гг. — пачатку ХХІ ст.;
• асаблівасці раз віц ця ў другой пало-
ве 1940-х гг. — пачатку ХХІ ст. і фак-
тары, якія іх абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
• канкрэтызаваць асноўныя тэн дэн-
цыі раз віц ця Бе ла ру сі ў другой палове 
1940-х гг. — пачатку ХХІ ст. з факта мі 
з гісторыі роднага краю;
• працаваць з рознымі крыніцамі ін-
фар ма цыі (матэрыялы краязнаўчага 
музея, гісторыка-дакументальная хро-
ні ка «Памяць»)

Варыянт І. Работа 
з матэрыялам вучэбна-
га да па мож ніка (§ 29, 
с. 205—207); вы ступ-
ленні вучняў з паве-
дам лен нямі.
Варыянт ІІ. Прэзента-
цыя праектаў

31
32
33
34
35

Перадэкзаменацый-
нае паўтарэнне 
па тэмам
1. «Беларускія землі
са старажытных часоў 
да пачатку XIII ст.».
2. «Беларускія землі
ў сярэдзіне XIII — 
першай палове 
XVI ст.».

5 Замацаваць, сістэматызаваць, уда-
клад ніць і карэктаваць веды па гісто-
рыі Беларусі са старажытных часоў да 
пачатку XXI ст.

Работа з гістарычнымі 
дакументамі, ста тыс-
тыч нымі дадзе нымі, 
таб ліцамі, схемамі.
Работа з карта гра фіч-
ным і ілюст ра цый ным 
матэрыялам.
Работа па характары-
стыцы гістарычных 
з’яў і працэсаў; 
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

3. «Беларускія землі
ў другой палове XVI — 
XVIII ст.».
4. «Беларусь у XIX —
пачатку XX ст.».
5. «Беларускія землі
у 1917 г. — пачатку 
XXI ст.».

рашэнне гістарычных 
задач.
Работа з паняццямі.
Фармуляванне ўлас-
нага пункту гледжання 
і яго аргументацыя.
Параўнанне розных 
пунк таў гледжання і іх 
тлумачэнне
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