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П
р

е
д

и
сло

в
и

е
П

рим
ерное календарно-тем

атическое планирование составлено в соот-
ветствии с действую

щ
им

и учебны
м

и програм
м

ам
и для учреж

дений общ
его 

среднего образования, утверж
денны

м
и М

инистерством
 образования Р

е-
спублики Б

еларусь. 
Н

а изучение всем
ирной истории Н

овейш
его врем

ени (1918—
1945 гг.) 

в 10 классе на повы
ш

енном
 уровне отводится 87 учебны

х часов в год. Н
а изу-

чение истории Б
еларуси (1917—

1945 гг.) на повы
ш

енном
 уровне —

 такж
е 

87 учебны
х часов в год.

Н
а изучение всем

ирной истории Н
овейш

его врем
ени (1945—

2015 гг.) 
в 11 классе на повы

ш
енном

 уровне отводится 87 учебны
х часов в год. Н

а изу-
чение истории Б

еларуси (вторая половина 1940-х гг. —
 начало Х

Х
I в.) на 

повы
ш

енном
 уровне —

 такж
е 87 учебны

х часов в год.
К

алендарно-тем
атическое планирование представлено в таблице, в ко-

торой определены
 тем

а и количество часов на изучение каж
дой тем

ы
, ука-

заны
 познавательны

е цели изучения тем
ы

, способы
 учебно-познавательной 

деятельности, которы
е долж

ны
 освоить учащ

иеся. В
 планировании такж

е 
указано дом

аш
нее задание, обязательное для всех учащ

ихся, и индивидуаль-
ное задание, которое м

ож
ет вы

полняться только тем
и, кто проявляет интерес 

к изучаем
ом

у вопросу.
П

ри определении дом
аш

него задания следует им
еть в виду, что основной 

учебны
й м

атериал долж
ен бы

ть усвоен на уроке. Д
ом

аш
нее задание м

ож
ет 

бы
ть определено на базе как основного учебного м

атериала, так и раскры
-

ваю
щ

его его дополнительного м
атериала: исторического докум

ента, иллю
-

страции, статистических данны
х, картограф

ического м
атериала. В

озм
ож

ны
 

такж
е задания опереж

аю
щ

его характера. Н
еобходим

о заранее обратить вни
-

м
ание учащ

ихся на подготовку к урокам
 «Н

аш
 край» по истории Б

еларуси, 
урокам

, посвящ
енны

м
 проектной деятельности.

С
ист

ем
а практ

ических занят
ий позволит расш

ирить проблем
атику содер-

ж
ания исторического курса, создать условия для организации усвоения соот-

ветствую
щ

их способов деятельности, отработать навы
ки исследовательской 

работы
 с историческим

и источникам
и, соверш

енствовать ум
ения ф

орм
ули-

ровать собственную
 точку зрения и ее аргум

ентировать. П
роведение уроков-

практикум
ов долж

но бы
ть нацелено на установление тесны

х м
еж

предм
етны

х 
и внутрикурсовы

х связей, овладение обобщ
енны

м
и способам

и извлечения, 
осм

ы
сления и предъявления инф

орм
ации. П

ри этом
 в зависим

ости от позна-
вательны

х возм
ож

ностей и интересов старш
еклас сников занятия м

огут бы
ть 

специализированны
м

и (по определенной тем
е) или интегрированны

м
и. Тем

ы
 

уроков-практикум
ов определяет учитель, исходя из слож

ности учебного м
ате-

риала, необходим
ости более качественного его усвоения, интересов учащ

ихся, 
а такж

е обеспеченности средствам
и обучения. Н

априм
ер, тем

ам
и уроков-прак-

тикум
ов м

огут стать: «У
становление советских республик в Е

вропе», «Герм
а-

ния в годы
 Третьего рейха: политика и общ

ество», «Н
а пути к новой м

ировой 
войне», «Н

ациональная политика советского государства», «Гандизм
 и наци-

онально-освободительная борьба в И
ндии», «Э

кспансия Я
понии на Д

альнем
 

В
остоке», «С

оветское военное искусство в годы
 В

еликой О
течественной во-

йны
» —

 по всем
ирной истории; «О

ктябрь 1917 г. в судьбе белорусского наро-
да», «Б

елорусская национальная государственность: от Б
Н

Р
 до С

С
Р

Б
», «С

о-
циалистическая м

одернизация в Б
С

С
Р

: эконом
ика, политика, м

ораль», «Н
аш

 
край в годы

 польско-советской войны
», «В

еликая О
течественная война —

 три-
ум

ф
 и трагедия белорусского народа» и т. п. —

 по истории Б
еларуси.
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О
дним

 из эф
ф

ективны
х м

етодов ф
орм

ирования ком
петенций является 

м
ет

од проект
ов, под которы

м
 поним

ается такой способ достиж
ения дидак-

тической цели, которы
й долж

ен заверш
иться практическим

 результатом
, 

оф
орм

ленны
м

 тем
 или ины

м
 образом

. П
рагм

атическая направленность на 
результат составляет основу м

етода. Ч
тобы

 добиться такого результата, не-
обходим

о научить учащ
ихся сам

остоятельно м
ы

слить, находить и реш
ать 

проблем
ы

, привлекая для этой цели знания из разны
х областей, прогнози-

ровать результаты
 и возм

ож
ны

е последствия разны
х вариантов реш

ения. 
М

етод проектов ориентирован на сам
остоятельную

 работу учащ
ихся (инди-

видуальную
, парную

, групповую
), которую

 они вы
полняю

т в течение опре-
деленного периода врем

ени. С
 целью

 создания условий для реализации про-
ектного м

етода в календарно-тем
атическом

 планировании предусм
отрено 

специальное учебное врем
я для защ

иты
 проектов. О

сновны
м

и тем
атически-

м
и направлениям

и разработки проектов м
огут бы

ть:
отраж

ение собы
тий и деятельность исторических личностей в произве-

дениях искусства;
увековечивание подвига советского солдата-освободителя в С

оветском
 

С
ою

зе и других странах;
повседневная ж

изнь лю
дей в разны

х странах в отдельны
е периоды

 м
еж

-
военного врем

ени (бы
т солдата на войне, ж

изнь в условиях нэпа и т. д.);
борьба с беспризорностью

 в С
С

С
Р

 после Граж
данской войны

;
политический портрет исторической личности в изучаем

ы
й период;

судьба человека в изучаем
ы

й период;
история старой ф

отограф
ии;

история своей сем
ьи в изучаем

ы
й период;

изм
енение облика городов;

влияние исторических собы
тий на изм

енение социального состава;
их им

енам
и названы

 улицы
;

С
С

С
Р

 и сою
зники: вклад в П

обеду и т. п.
П

рим
ерны

м
и тем

ам
и проектной деятельности на уроках истории Б

е-
ларуси м

огут бы
ть следую

щ
ие: «Р

оль личности в истории», «И
стория О

к-
тябрьской револю

ции 1917 г. в лицах и названиях улиц», «Р
удобельская 

республика», «Р
езультаты

 Р
иж

ского м
ирного договора и история м

оей се-
м

ьи», «С
луцкое восстание: точки зрения», «П

олитика белорусизации: итоги 
и уроки», «К

оллективизация: трагедия и приобретения», «И
стория м

оей се-
м

ьи (м
еж

военны
й период)», «В

оссоединение З
ападной Б

еларуси с Б
С

С
Р

 на 
ф

оне европейской геополитики» и т. п.
В

 процессе обучения истории реком
ендуется активно использовать ин-

ф
орм

ационно-ком
м

уникативны
е технологии (И

К
Т

). Н
о при этом

 учителю
 

важ
но поним

ать их образовательны
е возм

ож
ности и отчетливо осознавать 

границы
 их прим

енения, ум
еть сочетать эти технологии с традиционны

м
и 

м
етодикам

и. П
ри использовании И

К
Т

 на уроках истории целесообразно 
обратить вним

ание на веб-сервисы
. В

озм
ож

ности веб-сервисов для под-
готовки 

и  
проведения 

уроков, 
для 

создания 
дидактических 

м
атериалов 

(L
earningA

pps, M
indom

o, M
indM

aps, T
im

eL
ine, G

oogle E
arth и др.) позволят 

привлечь вним
ание учащ

ихся к предм
ету и заинтересовать их.

У
чебны

е пособия, которы
е м

огут бы
ть использованы

 в образовательном
 

процессе, указаны
 непосредственно перед таблицей.

К
алендарно-тем

атическое планирование носит реком
ендательны

й ха-
рактер.
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Всемирная история Новейшего времени: 1918—1945 гг.  
10 класс

(87 ч)

1. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени: 1918—1945 гг. : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения / Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Космача. — Минск : Народная 
асвета, 2012.

2. Краснова, М. А. История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие / М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Ко-
шелев. — Минск : Издательский центр БГУ, 2014.

3. История. 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова 
[и др.]. — Минск : Аверсэв, 2016.

4. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. Атлас : учеб. пособие для 10 кл. учреждений 
общ. сред. образования / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография, 2009. 

5. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. 10 класс : хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / авт.-сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Кос-
мача. — Минск, 2009. 

6. Краснова, М. А. Всемирная история Новейшего времени : тестовые и разноуровневые задания : 10—11 кл. : пособие для 
учителей учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова. — Минск, 2012. 

7. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира : пособие для учителей : 
10 кл. / авт.-сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова. — Минск, 2010 (далее — пособие для учителей).

8. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира : пособие для учащихся : 
10 кл. / авт.-сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова. — Минск, 2010 (далее — пособие для учащихся).

№ урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока

Кол-
во 
ча-
сов

Цели изучения темы
Характеристика основных видов  

и способов деятельности  
(с рекомендуемыми упражнениями)

Материал  
для проведения урока 
и домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1 Введение. 
Начало кри-
зиса

1 1. Определять влияние Пер-
вой мировой войны на со-
циально-экономическую,

Анализ исторических докумен-
тов и фрагментов из работ исто-
риков;

§ 1. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

индустриаль-
ного общества

по литическую, духовную 
жизнь людей.
2. Давать общую характери-
стику истории Новейшего 
времени и его периодам.
3. Определять основные тен-
денции исторического раз-
вития мира в 1918—1945 гг.

самостоятельная работа с тек-
стом учебного пособия;

работа с понятием Новейшая 
история;

характеристика периодов исто-
рии Новейшего времени; инду-
стриального общества; стран 
Востока и Латинской Америки  
в первой половине ХХ в.;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация

сообщение о худож-
нике У. Ор пене и его 
работе «Подписание 
Вер сальского мир-
ного договора в Зер-
кальном зале Вер-
сальского дворца. 
28 июня 1919 г.»

Раздел I. СтРаНы ЕвРопы и СШа в 1918—1939 гг. (32 ч)

2
3

Утверждение 
основ после-
военного мира

2 1. Изучить процессы, про-
исходившие в социальной, 
материальной и духовной 
жизни стран Западной Евро-
пы и США в 1918—1939 гг. 
2. Характеризовать Вер-
сальс ко-Вашингтонскую си-
стему, ее основные решения.
3. Характеризовать изме не-
ния на политической карте 
Западной Европы.
4. Объяснять суть репара-
ционного вопроса.
5. Определять противо ре чия 
Версальско-Вашингтонской 
системы

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материа лом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Парижская 

мирная конференция, Версальский 
мирный договор, Лига Наций, де-
милитаризованная зо на, Вашинг-
тонская конференция, Версальско-
Вашингтонская система между-
народных отношений;

задания по оценке мирных до-
говоров, заключенных в 1919—

§ 2. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
исторические справ-
ки о К. Либ кне хте, 
Р. Люк сембург
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

1923 гг.; деятельности Д. Ллойд 
Джорджа, Ж. Клемансо, В. Виль-
сона;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

4 Революция 
1918—1919 гг. 
в Германии

1 1. Описывать ход Нояб рь - 
с кой революции в Германии, 
ее результаты и последствия.
2. Характеризовать Веймар-
скую конституцию.
3. Давать оценку деятель-
ности Ф. Эберта, Р. Люксем-
бург, К. Либкнехта, К. Каут-
ского

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: Совет на-
родных уполномоченных, Бавар-
ская Советская Республика, Но-
ябрьская революция в Германии, 
Веймарская республика;

задания по оценке деятельно-
сти Ф. Эберта, Р. Люксембург, 
К. Либкнехта, К. Каутского;

формулирование выводов;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;

§ 3, с. 16—18; пособие 
для учителей: с. 44—
50; пособие для уча-
щихся: с. 8—14.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
исторические справ-
ки о Ф. Эберте, К. Ка-
утском
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

подтверждение выводов исто-
рическими фактами;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

5 Революции  
в Австрии  
и Венгрии

1 1. Характеризовать положе-
ние Австрии и Венгрии по-
сле Первой мировой войны.
2. Объяснять причины ре-
волюции 1918 г. в Австрии 
и Венгрии.
3. Описывать события рево-
люций в Австрии и Венгрии.
4. Объяснять причины по-
ражения республики в Вен-
грии.
5. Сравнивать революции 
в Австрии и Венгрии.
6. Давать оценку созданию 
Венгерской Советской Ре-
спублики

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

задания по оценке факта соз-
дания Венгерской Советской Ре-
спублики;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

решение познавательных задач;
самостоятельная работа с учеб-

ным текстом;
формулирование выводов;
объяснение фактов

§ 3, с. 18—19.
Индивидуальное (по 
выбору): написать 
эссе на тему «133 дня 
Венгерской Совет-
ской Республики»

6 Италия 
в 1918—
1923 гг.

1 1. Характеризовать положе-
ние Италии после Первой 
мировой войны.
2. Объяснять причины воз-
никновения фашистской 
партии в Италии. Характе-

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

§ 3, с. 21—22.
Индивидуальное (по 
выбору): подго товить 
сообщение «Итальян-
ский фашизм»
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ризовать политику прави-
тельства Б. Муссолини.
3. Давать оценку деятельно-
сти Национальной фашист-
ской партии и Б. Муссолини

работа с понятиями: Нацио-
нальная фашистская партия, 
чернорубашечники, «поход на 
Рим»;

задания по оценке деятельно-
сти Б. Муссолини;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин возник-
новения фашистской партии 
в Италии;

поиск дополнительной инфор-
мации

7 Германия  
в 1920—1923 гг.

1 1. Характеризовать соци-
ально-экономическое и по-
литическое положение Гер-
мании в 1920—1923 гг.
2. Объяснять причины соз-
дания НСДАП

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятием пивной 
путч;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

подтверждение выводов исто-
рическими фактами;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 3, с. 20—21.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Пивной 
путч в Мюнхене»
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8 Великобри-
тания, Фран-
ция и США 
в 1918— 
1923 гг.

1 1. Характеризовать поли-
тическое и социально-эко-
номическое положение Ве-
ликобритании, Франции, 
США после Первой миро-
вой войны.
2. Характеризовать вну-
треннюю политику прави-
тельств Д. Ллойд Джорджа, 
Ж. Клемансо, У. Гардинга. 
3. Объяснять причины акти-
визации рабочего и демокра-
тического движения в Ве-
ликобритании, Франции, 
США.
4. Объяснять причины при-
хода к власти «национально-
го блока» во Франции.
5. Объяснять изменение 
во внешней политике США

Анализ исторических до кумен-
тов;

самостоятельная работа с учеб-
ным текстом;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

работа с понятиями: период 
«просперити», дипломатия дол-
лара;

решение познавательных за-
дач;

задания по оценке деятель-
ности правительств Д. Ллойд
Джорджа, Ж. Клемансо, У. Гар-
динга;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение изменения поли-
тики США по отношению к стра-
нам Латинской Америки и Тихо-
океанского региона

Подготовить сообще-
ние «США в эпоху 
“просперити”»

9 Западная Ев-
ропа и США 
в 1924— 
1929 гг.

1 1. Давать общую характе-
ристику периоду экономи-
ческой стабилизации стран 
Запада в 1924—1929 гг.
2. Определять основные 
чер ты экономического и по-
литического развития запад-
ных стран.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материа-
лом;

составление сравнительной та-
блицы «Генуэзская и Локарнская 
конференции»;

§ 4, с. 24—28; пособие 
для учителей: с. 61—
62; пособие для уча-
щихся: с. 17—19.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Генри 
Форд и его заводы»
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3. Объяснять причины укре-
пления позиций фашистских 
партий в Италии и Германии

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: политика 
«твердого индивидуализма», ла-
теранские соглашения;

характеристика деятельности 
Г. Форда;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение сути репарацион-
ного вопроса;

поиск дополнительной инфор-
мации

10 Международ-
ное рабочее 
движение 
в 1918—
1929 гг.

1 1. Характеризовать направ-
ления развития рабочего 
движения, отношения меж-
ду социал-демократически-
ми и коммунистическими 
партиями в 1918—1929 гг.
2. Выделять особенности 
рабочего движения в разных 
странах Западной Европы.
3. Объяснять причины воз-
никновения коммунистиче-
ских партий

Анализ исторических докумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных задач;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
объяснение причины возник-

новения коммунистических пар-
тий;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 3, с. 19—20.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Ком-
мунистический Ин-
тернационал: страни-
цы истории»

11 Международ-
ные отноше-
ния в 1924—
1929 гг.

1 1. Давать характеристику 
расстановке сил на междуна-
родной арене в 1924—1929 гг.
2. Объяснять суть герман-
ского вопроса.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материа-
лом;

§ 4, с. 28—29.
Индиви дуальное (по 
выбору): под гото-
в и т ь  с о о б щ е н и е 
«Эко  номический 
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3. Определять особен ности 
отношений СССР с разны-
ми странами Запада.
4. Объяснять противо речия 
между ведущими странами 
мира

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: Рурский 
кризис, Рейнский гарантийный 
пакт, план Юнга, план Бриана — 
Келлога, пацифизм;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация; 

объяснение сути германского 
вопроса;

поиск дополнительной инфор-
мации

кри зис в Германии 
в 1923 г.»

12 Мировой эко-
номический 
кризис 1929—
1933 гг.

1 1. Объяснять понятие миро-
вой кризис, причины мирово-
го экономического кризиса, 
его особенности и послед-
ствия для разных стран.
2. Характеризовать различ-
ные варианты преодоления 
последствий мирового эко-
номического кризиса

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

составление систематизирую-
щей таблицы «Мировой эконо-
мический кризис»;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: мировой 

экономический кризис, крах фон-
довой биржи;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 5, с. 31—33.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Крах 
на фондовой бирже 
в Нью-Йорке»
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13 США в пери-
од мирового 
экономиче-
ского кризиса

1 1. Показывать особенности 
экономического кризиса 
1929—1933 гг. в США.
2. Характеризовать соци-
ально-экономическое поло-
жение США в годы мирово-
го экономического кризиса.
3. Характеризовать «но вый 
курс» Ф. Д. Рузвельта.
4. Давать оценку деятель-
ности Ф. Д. Рузвельта

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

самостоятельная работа с учеб-
ным текстом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: «новый 
курс», девальвация;

задания по оценке деятельно-
сти Ф. Д. Рузвельта;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 5, с. 33—34; пособие 
для учителей: с. 62—
67; пособие для уча-
щихся: с. 20—29.
Индивидуальное (по 
выбору): проанализи-
ровать одну из бесед 
у камина Ф. Д. Руз-
вельта

14 Германия в пе-
риод мирово-
го экономиче-
ского кризиса

1 1. Характеризовать социаль-
но-экономическое положе-
ние Германии в годы мирово-
го экономического кризиса.
2. Описывать приход на-
цистов к власти, объяснять 
причины.
3. Характеризовать внут-
рен нюю политику прави-
тельства А. Гитлера, давать 
ей оценку.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: национал-
социализм, геноцид, гетто;

задания по оценке внутренней 
политики правительства А. Гит-
лера;

§ 5, с. 34—35, § 6, 
с. 38—41; пособие для 
учителей: с. 67—74; 
пособие для учащих-
ся: с. 29—42

Продолжение
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4. Давать характеристи ку 
германскому нацизму

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин прихода 
нацистов к власти в Германии;

поиск дополнительной инфор-
мации

15 Фашистская 
Италия  
в 1930-е гг.

1 1. Характеризовать соци-
ально-экономическое поло-
жение Италии в годы миро-
вого экономического кри-
зиса.
2. Характеризовать полити-
ку правительства Б. Муссо-
лини, давать ей оценку.
3. Давать характеристи ку 
итальянскому фашизму.
4. Давать оценку италь ян-
скому фашизму

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: фашизм, 
корпоративная система;

задания по оценке деятельно-
сти Б. Муссолини;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

Подготовить сообще-
ния «Государствен-
ная система Италии 
в годы фашизма», 
«Бенито Муссолини»

16 Великобрита-
ния и Фран-
ция в 1930-е гг.

1 1. Характеризовать социаль-
но-экономическое поло же ние 
Великобритании и Фран ции 
в годы мирового экономи-
ческого кризиса.
2. Выделять особенности де-
ятельности фашистов в Ве-
ликобритании.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятием Народный 
фронт;
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3. Объяснять причины соз-
дания единого рабочего 
фронта во Франции.
4. Характеризовать деятель-
ность Народного фронта во 
Франции. 
5. Определять изменения  
в колониальной политике 
Великобритании и Франции

задания по оценке деятельно-
сти Народного фронта во Фран-
ции;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

17
18

Народный 
фронт и граж-
данская война 
в Испании

2 1. Характеризовать соци-
ально-экономическое по-
ложение Испании в годы 
мирового экономического 
кризиса.
2. Последовательно описы-
вать ход гражданской войны 
в Испании, ее причины, ре-
зультаты и значение

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: Народный 
фронт, интернациональные бри-
гады, «пятая колонна»;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 6, с. 42—43. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Интерна-
циональные бригады 
в Испании»; подо-
брать литературные 
и художественные 
произведения о граж-
данской войне в Ис-
пании

19
20

Страны Цент-
ральной и Юго- 
Восточ ной Ев-
ропы (ЦЮВЕ)
в 1920— 
1930-е гг.

2 1. Характеризовать измене-
ния на политической карте 
Европы после Первой миро-
вой войны.
2. Характеризовать соци-
ально-экономическое и по-

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

§ 8; пособие для учи-
телей: с. 76—78; по-
собие для учащихся: 
с. 45—56.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить
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литическое развитие Чехо-
словакии, Польши, Болга-
рии, Венгрии, Королевства 
сербов, хорватов и словен-
цев в 1920—1930-е гг.
3. Описывать процесс фор-
мирования авторитарного 
режима в Польше, Болгарии, 
Венгрии и Югославии.
4. Характеризовать внут-
реннюю политику прави-
тельств стран ЦЮВЕ, давать 
ей оценку.
5. Объяснять противо ре чи-
вость формирования юго-
сла вянской государствен-
ности.
6. Объяснять политику за-
падных стран в отношении 
славянских государств

решение познавательных за-
дач; 

работа с понятиями: автори-
тарный политический режим, 
политика «санации», «польский 
коридор»;

задания по оценке деятельно-
сти М. Хорти, Ю. Пилсудского, 
Т. Масарика;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин установ-
ления в ряде стран ЦЮВЕ авто-
ритарных режимов; взаимоот-
ношений стран ЦЮВЕ с СССР 
и странами Запада;

поиск дополнительной инфор-
мации

сообщения о М. Хор-
ти, Ю. Пилсудском, 
Т. Масарике

21
22

Международ-
ные отноше-
ния в 1930-е гг.

2 1. Характеризовать между-
народную обстановку 
в 1930-е гг.
2. Проследить образование 
очагов войны.
3. Описывать процесс об-
разования германо-японо-
италь янского блока.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

§ 7, с. 46—51; пособие 
для учителей: с. 74—
76; пособие для уча-
щихся: с. 42—45.
Подготовиться к дис-
куссии «Мог ли со-
ветско-германский до-
говор о ненападении 
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4. Выяснить причины не-
удачи создания системы 
коллективной безопасности 
в Европе, показать основ-
ные противоречия между 
странами Западной Европы 
и СССР.
5. Давать оценку внешне-
политической деятельности 
фашистских государств

работа с понятиями: кризис 
Версальско-Вашингтонской си-
стемы, очаг военной опасности, 
Антикоминтерновский пакт, ан-
шлюс, политика «умиротворения 
агрессора», система коллектив-
ной безопасности, советско-гер-
манский договор о ненападении;

задания по оценке внешнепо-
литической деятельности фа-
шистских государств; полити-
ки стран Запада по отношению 
к действиям Германии, Италии 
и Японии; подписания советско-
германского договора о ненапа-
дении;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

предотвратить Вто-
рую мировую войну?»

23
24

Наука 
и культура 
Западной
Европы  
и США в меж-
военный 

2 1. Характеризовать влияние 
научно-технического про-
гресса на развитие науки 
и техники и формирование 
новой картины мира.
2. Описывать основные до-

Анализ исторических докумен-
тов, произведений искусства;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

§ 9; пособие для учи-
телей: с. 78—80; по-
собие для учащихся: 
с. 57—68.
Индивидуальное (по 
выбору): подобрать
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период (1919—
1939 гг.)

стижения в области науки 
и техники.
3. Характеризовать мо дер-
нистские течения в искус-
стве

работа с понятиями: массо-
вая культура, писатели «поте-
рянного поколения», модернизм, 
конструктивизм, Баухауз;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение появления модер-
нистских направлений в искус-
стве;

поиск дополнительной инфор-
мации

материалы для вы-
ставки «Художест-
венная культура 
стран Западной Ев-
ропы и США в меж-
военный период»

25 Изменения  
в образе жиз-
ни людей

1 1. Характеризовать измене-
ния в повседневной жизни 
людей.
2. Объяснять влияние на-
учно-технического прогрес-
са на повседневную жизнь.
3. Показывать новые явле-
ния в жизни людей

Анализ исторических докумен-
тов;

работа с иллюстративным ма-
териалом;

решение познавательных задач;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
объяснение появления модер-

нистских направлений в искус-
стве;

поиск дополнительной инфор-
мации

26
27
28
29

Практикум
по теме 
«Страны Ев-
ропы и США 
в 1918—
1939 гг.»

4 Отрабатывать умения:
— работать с документами, 
со статистикой;
— высказывать собственную 
точку зрения;
— вести дискуссию

Анализ исторических до кумен-
тов и статистических данных;

составление схем;
формулирование собствен-

ной точки зрения и ее аргумен-
тация;

Подготовка к защите 
проектов
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объяснение различных точек 
зрения

30
31

Проектная 
деятель-
ность по теме 
«Страны Ев-
ропы и США 
в 1918—
1939 гг.»

2 1. Самостоятельно приобре-
тать знания.
2. Совершенствовать ком-
муникативные умения.
3. Развивать исследова тель-
ские умения (выявление 
проблемы, сбор информа-
ции, наблюдение, проведе-
ние экспериментов, анализ, 
построение гипотез, обоб-
щение).
4. Использовать имеющи еся 
знания для решения позна-
вательных и практических 
задач.
5. Развивать мышление

Представление результатов 
проектной деятельности;

обсуждение проектов;
оценивание результатов про-

ектной деятельности

Подготовка к обоб-
щению по разделу I 

32 Обобщение 
по разделу I 
«Страны Ев-
ропы и США 
в 1918—
1939 гг.»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и корректи-
ровать знания

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

характеристика исторических 
явлений и процессов;

решение познавательных за-
дач;

выполнение проблемных за-
даний;

С. 66
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работа с понятиями; 
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зре-

ния и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

33 Контроль 
знаний по 
разделу І 
«Страны Ев-
ропы и США 
в 1918—
1939 гг.»

1 Проверить знания

Раздел II. СовЕтСкоЕ гоСудаРСтво в мЕжвоЕННый пЕРиод (20 ч)

34
35

Октябрьская 
революция 
и установле-
ние советской 
власти

2 1. Определять причины, по-
следствия и значение Октябрь-
ской революции в России.
2. Описывать события Ок-
тябрьской революции в Рос-
сии.
3. Описывать процесс го-
сударственного строитель-
ства СССР, его первые ме-
роприятия, определять их 
значение

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

составление схемы «Структу-
ра государственного управления 
России после Октябрьской ре-
волюции»;

решение познавательных за-
дач;

§ 10. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщения о А. И. Де-
никине, П. Н. Вран-
геле, В. И. Чапаеве, 
С. М. Буденном
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работа с понятиями: Совет На-
родных Комиссаров, Брестский 
мир, корниловский мятеж;

задания по оценке деятельно-
сти Временного правительства 
накануне вооруженного восста-
ния в Петрограде; деятельности 
партии большевиков;

определение роли В. И. Ле-
нина в ходе Октябрьской рево-
люции; значения заключения 
Брестского мира;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение, почему большеви-
ки смогли захватить власть; раз-
ных точек зрения на одни и те же 
вопросы;

поиск дополнительной инфор-
мации

36
37

Гражданская 
война и воен-
ная интервен-
ция

2 1. Характеризовать обста-
новку в стране после Ок-
тябрьской революции.
2. Описывать события Граж-
данской войны и иностран-
ной интервенции.
3. Объяснять понятие по ли-
тика «военного коммуниз-
ма», выделять его сущност-
ные характеристики

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

характеристика политиче-
ских сил, принимавших участие 
в Гражданской войне; политики 
«военного коммунизма»;

§ 11, 12. 
Индивидуальное (по 
выбору): написать 
эссе на тему «Уроки 
Гражданской войны»
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решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: полити-
ка «военного коммунизма», прод-
разверстка, комбеды, военная ин-
тервенция;

задания по оценке итогов и по-
следствий Гражданской войны 
в России; деятельности «белых» 
и «красных»;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин победы 
«красных» в Гражданской войне;

поиск дополнительной инфор-
мации

38 Новая эконо-
мическая по-
литика

1 1. Характеризовать обста-
новку в России после окон-
чания Гражданской войны 
и иностранной интервенции.
2. Объяснять понятие новая 
экономическая политика, 
выделять его сущностные 
характеристики; причины 
введения нэпа.
3. Определять значение нэ-
па, его результаты

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

составление сравнительной 
таблицы «Политика “военного 
коммунизма” и нэп»;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: новая эко -

номическая политика (нэп), прод- 
налог, Государственный план

§ 13, с. 83—87.
Инди видуальное (по 
выбору): под гото вить 
сообщение «План
ГОЭЛРО и его вы пол-
нение»
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по электрификации России 
(ГОЭЛРО);

задания по оценке деятельно-
сти Н. И. Бухарина;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

39 Создание 
СССР и раз-
витие нацио-
нальных отно-
шений

1 1. Объяснять причины об-
разования СССР.
2. Описывать процесс созда-
ния СССР, выделять этапы.
3. Характеризовать наци о -
нальную политику совет-
ского правительства

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Союз Со-

ветских Социалистических Ре-
спублик (СССР), Всесоюзный 
съезд Советов;

задания по оценке создания 
СССР;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин введения 
нэпа;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 13, с. 87—89; по-
собие для учителей: 
с. 101—103.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Первое 
советское правитель-
ство»
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40
41

Курс на по-
строение со-
циализма  
в СССР. Ин-
дустриализа-
ция и коллек-
тивизация

2 1. Описывать процесс ин-
дус триализации и коллек-
тивизации в СССР, опре-
делять противоречия этих 
процессов.
2. Объяснять понятия инду-
стриализация и коллективи-
зация, выделять их сущност-
ные характеристики.
3. Характеризовать ито ги 
индустриализации и кол-
лективизации

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: инду-
стриализация, коллективизация, 
стахановское движение, ударни-
чество, социалистическое сорев-
нование, пятилетка;

характеристика состояния 
экономики СССР после окон-
чания Гражданской войны;

задания по оценке методов 
и последствий проведения ин-
дустриализации и коллективи-
зации;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

сравнение точек зрения на од-
ни и те же вопросы;

объяснение необходимости 
проведения в СССР индустриа-
лизации и коллективизации;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 14, с. 91—95.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Стаха-
новцы и ударники»
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42 Внутренняя 
политика 
СССР

1 1. Характеризовать обще-
ственно-политическое состо-
яние советского общества.
2. Выявлять причины фор-
мирования личной диктату-
ры И. В. Сталина.
3. Давать оценку внутрен-
ней политике советского 
правительства

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: политиче-

ские репрессии, культ личности;
характеристика политической 

системы СССР в 1930-е гг.;
задания по оценке культа лич-

ности И. В. Сталина; внутренней 
политики советского правитель-
ства;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 14, с. 95—96, § 15, 
с. 97—100.
Индивиду альное (по 
выбору): подготовить 
сообщение о С. М. Ки-
рове

43
44

Внешняя по-
литика СССР

2 1. Определять основные эта-
пы и направления внешней 
политики СССР в 1920-е 
и 1930-е гг.
2. Характеризовать отно-
шения СССР со странами 
Запада, Востока и с Комин-
терном.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

§ 15, с. 100—102.
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение об А. Кол-
лонтай
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3. Объяснять причи ны под-
писания советско-герман-
ского договора о ненападении 
1939 г., давать ему оценку.
4. Давать оценку внеш ней 
политике СССР

работа с понятиями: договор 
о ненападении, договор о дружбе 
и границе;

задания по оценке внешней 
политики СССР в 1930-е гг., за-
ключения договора о ненападе-
нии между СССР и Германией;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

45
46

Культурные 
преобразова-
ния в СССР

2 1. Объяснять значение по-
нятия культурная револю-
ция.
2. Характеризовать основ-
ные достижения CCCР 
в области образования, на-
уки, техники, литературы, 
художественной культуры.
3. Определять влияние ста-
линского режима на разви-
тие культуры в CCCР

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, про-
изведений искусства;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: культур-
ная революция, социалистиче-
ский реализм, рабфак;

задания по оценке культур-
ных преобразований в СССР  
в 1920—1930-е гг.;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

§ 16. 
Индивидуальное (по 
выбору): подобрать 
произведения искус-
ства, в которых наш-
ли отражение собы-
тия, происходящие 
в стра не в межвоен-
ный период 
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объяснение необходимости 
проведения культурной рево-
люции в СССР; 

поиск дополнительной инфор-
мации

47
48
49

Практикум 
по теме «Со-
ветское го-
сударство 
в межвоенный 
период»

3 Отрабатывать умения:
— работать с документами, 
со статистикой;
— высказывать собственную 
точку зрения;
— вести дискуссию

Анализ исторических докумен-
тов и статистических данных;

составление схем;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
объяснение различных точек 

зрения

Подготовка к защите 
проектов

50
51

Проектная 
деятель-
ность по теме 
«Советское 
государство 
в межвоенный 
период»

2 1. Самостоятельно приобре-
тать знания.
2. Совершенствовать ком-
муникативные умения.
3. Развивать исследо ва-
тельские умения (выяв ле-
ние проблемы, сбор инфор-
мации, наблюдение, про-
ведение экспериментов, 
анализ, построение гипотез, 
обобщение).
4. Использовать имеющиеся 
знания для решения позна-
вательных и практических 
задач.
5. Развивать мышление

Представление результатов 
проектной деятельности;

обсуждение проектов;
оценивание результатов про-

ектной деятельности

Подготовка к обоб-
щению по разделу II
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52 Обобщение 
по разделу ІІ 
«Советское 
государство 
в межвоенный 
период»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и корректи-
ровать знания

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

характеристика исторических 
явлений и процессов;

решение познавательных за-
дач;

выполнение проблемных за-
даний;

работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зре-

ния и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

С. 111

53 Контроль 
знаний по 
разделу ІІ 
«Советское 
государство 
в межвоенный 
период»

1 Проверить знания
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Раздел III. СтРаНы воСтока и ЛатиНСкой амЕРики в 1918—1939 гг. (18 ч)

54 Социально-
экономиче-
ское и по-
литическое 
развитие 
стран Востока 
и Латинской 
Америки

1 1. Объяснять влияние Пер-
вой мировой войны на поло-
жение колониальных стран.
2. Объяснять значение по-
нятия мандатная система.
3. Определять особен ности 
развития капитализма в стра-
нах Востока и Латинской 
Америки

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: мандат-

ная система, национально-осво-
бодительное движение, нацио-
нализм;

задания по оценке создания 
мандатной системы управления 
колониями; 

задания по преобразованию  
текстовой информации в знако-
вую (составление схемы «Ос-
новные направления националь-
но-освободительного движения 
в странах Востока и Латинской 
Америки в межвоенный период»);

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов

§ 17

55
56

Китай 2 1. Выявлять особенности 
политического и социально-
экономического развития 
Китая в межвоенный период.

Анализ исторических до ку-
мен тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

§ 18, 19. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщения «Быто-
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2. Описывать события на-
цио нальной революции 
1925—1927 гг. и граждан-
ской вой ны 1927—1937 гг. 
в Китае.
3. Характеризовать сунь ят-
сенизм.
4. Характеризовать куль-
туру Китая

составление синхронической 
таблицы «Внутренняя и внеш-
няя политика Китая в 1919—
1945 гг.», сравнительной табли-
цы «Политические партии Ки-
тая»;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: Движение 
4 мая, Гоминьдан, Северный по-
ход, Китайская Советская Ре-
спублика, гохуа;

задания по оценке деятельно-
сти Коминтерна; деятельности 
Чан Кайши;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

писа тель деревни 
Лу Синь», «Великий 
ху дожник китайско-
го народа Ци Байши»

57 Индия 1 1. Выявлять особенности 
политического и социально-
экономического развития 
Индии в межвоенный пери-
од; национально-освободи-
тельного движения в Индии.
2. Характеризовать гандизм.

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;

§ 20. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение о Рабин-
дранате Тагоре
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3. Характеризовать куль ту-
ру и образ жизни индийцев

работа с понятиями: амрит-
сарская бойня, гандизм, сатья-
граха, «соляной поход»;

задания по оценке политики 
Англии в Индии; деятельности 
М. Ганди;

характеристика идеологии 
гандизма, деятельности Индий-
ского национального конгресса;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение особенностей на-
ционально-освободительного 
движения в Индии;

поиск дополнительной инфор-
мации

58 Япония 1 1. Выявлять особенности 
социально-экономического 
и политического развития 
Японии в межвоенный пе-
риод.
2. Характеризовать ниппо-
низм и японский милита-
ризм.
3. Определять причины фа-
шизации Японии и ее агрес-
сивной внешней политики  
в 1930-е гг.
4. Характеризовать культу-
ру Японии

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

характеристика экономиче-
ского состояния Японии, ее по-
литической системы;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: сэйюкай, 
минсэйто, дзайбацу, синтоизм;

задания по оценке внешней 
политики Японии; деятельности 
Д. Танака Гаити;

§ 21. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщения о класси-
ческих японских теа-
трах ноо и кабуки
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формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение усиления влия-
ния военных в начале 1930-х гг.;
поражения Японии во Вто рой 
мировой войне;

поиск дополнительной инфор-
мации

59
60

Турция 2 1. Выявлять особенности 
политического и социаль-
но-экономического разви-
тия Турции.
2. Характеризовать деятель-
ность К. Ататюрка, давать ей 
оценку.
3. Характеризовать идео ло-
гию кемализма

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: кема-

листская революция, этатизм, 
кемализм;

задания по оценке деятельно-
сти Мустафы Кемаля;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 22, с. 140—141; по-
собие для учителей: 
с. 147—148; посо-
бие для учащихся: 
с. 133—144.
Индивидуальное (по 
выбору): подгото-
вить сообщение «Ке-
малистская револю-
ция»

61 Иран 1 1. Выделять особенности 
политического и социаль-
но-экономического разви-
тия Ирана.
2. Характеризовать режим 
и политику Реза-хана Пех-
леви, давать ей оценку 

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материа-
лом;

решение познавательных за-
дач; 

§ 22, с. 142. 
Индивидуальное (по 
выбору): подготовить 
сообщение «Реза-хан 
Пехлеви»
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задания по оценке деятельно-
сти Реза-хана Пехлеви;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

62 Афганистан 1 1. Выделять особенности 
политического и социаль-
но-экономического разви-
тия Афганистана.
2. Характеризовать внутрен-
нюю и внешнюю политику 
младоафганцев.
3. Объяснять причины граж-
данской войны в Афганиста-
не и ее результаты

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятием младоаф-
ганцы;

характеристика реформ, про-
веденных в 1920-х гг.;

задания по оценке политики 
Великобритании в Афганистане; 
деятельности Амануллы-хана;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 22, с. 142—143

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



3
4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

63 Арабские 
страны

1 1. Выявлять особенности 
политического и социаль-
но-экономического разви-
тия арабских стран.
2. Характеризовать идеоло-
гию фараонизма, концепцию 
Насаком.
3. Определять влияние исла-
ма на жизнь людей.
4. Характеризовать куль ту- 
ру стран арабского Востока

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: фарао-
низм, Насаком, хадж, шариат;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 22, с. 143—144.
Индивидуальное (по 
выбору): подобрать 
факты из современ-
ной жизни о прояв-
лениях исламского 
реформизма и фун-
даментализма

64 Африка  
в 1918— 
1939 гг.

1 1. Характеризовать полити-
ческую карту Африки после 
Первой мировой войны.
2. Характеризовать поли-
тическое и социально-эко-
номическое положение аф-
риканских стран.
3. Характеризовать идео-
логию панафриканизма.
4. Выделять особенности на-
ционально-освобо ди тельно-
го движения в Африке

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: панафри-
канизм, трайбализм;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

Подготовить сообще-
ние «Политика стран 
Запада в Африке по-
сле Первой мировой 
войны»
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65 Страны Ла-
тинской Аме-
рики

1 1. Выявлять особенности 
политического и социально-
экономического развития 
стран Латинской Америки.
2. Объяснять причины ак-
тивизации рабочего, кре-
стьянского и студенческо-
го движений; установления 
диктаторских режимов.
3. Характеризовать влияние 
мирового экономического 
кризиса на развитие стран 
Латинской Америки

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятием политика 

«доброго соседа»;
характеристика экономиче-

ского состояния стран Латин-
ской Америки в межвоенный 
период; 

задания по оценке политики 
США по отношению к странам 
Латинской Америки; деятель-
ности И. Иригойена, Ж. Верга-
са, Л. Карденаса;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин установ-
ления авторитарных режимов 
в странах Латинской Америки;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 23; пособие для 
учи телей: с. 149—151; 
пособие для учащих-
ся: с. 144—147.
Индивидуальное (по 
выбору): под готовить 
сообщения о И. Ири-
гойене, Ж. Вергасе, 
Л. Карде насе

66
67

Практикум по 
теме «Страны 
Востока и Ла-
тинской Аме-
рики в 1918—
1939 гг.»

2 Отрабатывать умения:
— работать с документами, 
со статистикой;
— высказывать собственную 
точку зрения;
— вести дискуссию

Анализ исторических докумен-
тов и статистических данных;

составление схем;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
объяснение различных точек 

зрения

Подготовка к защите 
проектов
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68
69

Проектная де-
ятельность по 
теме «Стра-
ны Востока 
и Латинской 
Америки 
в межвоенный 
период»

2 1. Самостоятельно приобре-
тать знания.
2. Совершенствовать ком-
муникативные умения.
3. Развивать исследователь-
ские умения (выяв ление про-
блемы, сбор информации, на-
блюдение, проведение экспе-
риментов, анализ, построение 
гипотез, обобщение).
4. Использовать имею щиеся 
знания для решения позна- 
вательных и практических 
задач.
5. Развивать мышление

Представление результатов 
проектной деятельности;

обсуждение проектов;
оценивание результатов про-

ектной деятельности

Подготовка к обоб-
щению по разделу III

70 Обобщение по 
разделу ІІІ 
«Страны Вос-
тока и Латин-
ской Америки 
в 1918—
1939 гг.»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и корректи-
ровать знания

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

характеристика исторических 
явлений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных за-

даний;
работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;

С. 151
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объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

71 Контроль зна-
ний по разде-
лу ІІІ «Страны 
Востока и Ла-
тинской Аме-
рики в 1918—
1939 гг.»

1 Проверить знания

Раздел IV. втоРая миРовая войНа.  
вЕЛикая отЕ чЕСтвЕННая войНа СовЕтСкого НаРода (15 ч)

72
73

Начало Вто-
рой мировой 
войны

2 1. Определять причины на-
чала Второй мировой войны, 
ее характер и особенности.
2. Описывать события на-
чального периода войны.
3. Объяснять взаимос вязь 
событий, действия поли-
тических властей в разных 
странах

Анализ исторических докумен-
тов, статистических таблиц;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: «битва 

за Англию», Тройственный пакт, 
план «Барбаросса», блицкриг;

задания по оценке действий 
Германии, СССР; деятельности 
У. Черчилля, Ш. де Голля, других 
глав европейских государств в на-
чальный период Второй мировой 
войны;

§ 24. 
Индивидуальное (по 
выбору): найти ху-
дожественные про-
изведения, в которых 
отражаются события 
начального периода 
Второй мировой и Ве- 
 ликой Оте чест вен-
ной войн
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формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин превраще-
ния войны в мировую;

поиск дополнительной инфор-
мации

74 Начало Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны

1 1. Определять значение 
вступ ления СССР в войну 
с Германией; битвы под Мо-
сквой для разгрома фашист-
ской Германии.
2. Объяснять причины со-
трудничества между стра-
нами Запада и СССР.
3. Описывать события на 
советско-германском фрон-
те в 1941 г. — летом 1942 г.

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Государ-

ственный Комитет Обороны, Со-
вет по эвакуации, Ставка Главно-
го Командования, антигитлеров-
ская коалиция;

объяснение причин поражения 
Красной Армии в начальный пе-
риод Великой Отечественной во-
йны; срыва плана «молниеносной 
войны»; поддержки СССР со сто-
роны Великобритании и США; 
вступления в войну США;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 25. 
Индивидуальное (по 
выбору): составить 
рассказ о первых днях 
войны от лица во-
ина Красной Армии; 
жителя города, под-
вергшегося бомбежке 
в первые дни войны
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75 Коренной пе-
релом в ходе 
Второй миро-
вой войны

1 1. Описывать события на со-
ветско-германском фронте 
летом 1942 — 1943 г.
2. Определять значение со-
бытий на советско-герман-
ском фронте летом 1942 — 
1943 г. для хода Великой 
Отечественной и Второй 
ми ровой войн.
3. Характеризовать ре шения 
Тегеранской конференции

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

составление синхронической 
таблицы «Коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной 
и Второй мировой войн»;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: коренной 

перелом в войне, Тегеранская кон-
ференция;

задания по оценке значения 
битв под Сталинградом и на Кур-
ской дуге; деятельности полити-
ческого и военного руководства 
СССР и его союзников;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение разных взглядов 
по поводу дальнейшего веде-
ния войны у руководства СССР, 
США и Великобритании;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 26. 
Индивидуальное (по 
выбору): выяснить, 
какие улицы насе-
ленного пункта, где 
живут учащиеся, но-
сят имена партизан 
и подпольщиков
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76 Антифашист-
ская борьба 
на оккупиро-
ванных терри-
ториях СССР 
и в странах 
Европы

1 1. Характеризовать «новый 
порядок» фашистов на ок-
купированных территориях; 
организацию, формы и ме-
тоды партизанского и под-
польного движения.
2. Определять значение пар-
тизанского и подпольного 
движения на оккупирован-
ных территориях.
3. Выявить особенности 
дви жения Сопротивле ния 
на оккупированных терри-
ториях в странах Западной 
Европы

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: коллабо-

рационизм, «новый порядок», кон-
центрационный лагерь, движение 
Сопротивления, партизанское 
движение, подпольная борьба, 
Центральный штаб партизан-
ского движения;

задания по оценке деятельно-
сти партизан и подпольщиков 
на оккупированной территории 
СССР; «нового порядка», уста-
новленного на захваченной тер-
ритории;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 27. 
Индивидуальное (по 
выбору): выяснить 
имена организаторов 
первых партизанских 
отрядов на оккупи-
рованной террито-
рии СССР, Беларуси 
и местности, в кото-
рой проживают уча-
щиеся

77 Советский 
тыл в годы  
войны

1 1. Характеризовать со-
стояние экономики СССР 
в годы войны; взаимоотно-

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных, про-
изведений искусства;

§ 28. 
Индивидуальное (по 
выбору): подобрать
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шения государства и церкви.
2. Описывать жизнь людей 
в советском тылу и блокад-
ном Ленинграде.
3. Определять значение со-
ветского тыла для разгро-
ма немецко-фашистских 
захват чиков

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: эвакуа-

ция, блокада, «Дорога жизни»;
задания по оценке вклада со-

ветских людей, работавших 
в тылу, в разгром врага; деятель-
ности православной церкви; обо-
роны блокадного Ленинграда;

характеристика развития на-
уки и техники в годы войны;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение изменения вза-
имоотношений православной 
церк ви и советской власти в го-
ды войны;

поиск дополнительной инфор-
мации

произведения худо-
жественной лите-
ратуры, живописи, 
скульптуры, кино, 
посвященные Вели-
кой Отечественной 
войне

78 Страны Азии, 
Африки и Ла-
тинской Аме-
рики в годы 
Второй миро-
вой войны

1 1. Характеризовать деятель-
ность Японии в странах 
Юго-Восточной Азии, да-
вать ей оценку.
2. Определять степень уча-
стия в войне стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки

Анализ исторических до кумен-
тов;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

решение познавательных за-
дач;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;
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объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

79 Заключитель-
ный этап Вто-
рой мировой 
войны

1 1. Описывать события за-
ключительного периода Вто-
рой мировой войны.
2. Характеризовать решения 
Крымской и Потсдамской 
конференций

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим  
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: второй 
фронт, операция «Оверлорд», 
Крымская конференция, Пот-
сдамская конференция;

задания по оценке открытия 
второго фронта;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение причин задержки 
открытия второго фронта со-
юзниками СССР; вступления 
СССР в войну против Японии;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 29, 30, с. 193—200. 
Индивидуальное (по 
выбору): написать 
эссе на тему «Вели-
кая Отечественная 
или Вто рая миро-
вая?»
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80 Итоги и уроки 
войны

1 1. Подводить итоги Второй 
мировой и Великой Отече-
ственной войн.
2. Определять значение по-
беды над фашизмом

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

обсуждение по проблемному 
вопросу урока;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями: денаци-
фикация, демократизация, де-
милитаризация, Организация 
Объединенных Наций (ООН), 
Нюрнбергский трибунал;

задания по оценке вклада  
в раз гром фашизма СССР и его 
со юзников;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

объяснение создания ООН;
поиск дополнительной инфор-

мации

§ 29, 30, с. 200—202.
Индивидуальное (по 
выбору): написать 
эссе на тему «Война 
в истории моей се-
мьи»

81
82

Практикум по 
теме «Вторая 
мировая вой-
на. Великая 
Отечествен-
ная война со-
ветского на-
рода»

2 Отрабатывать умения:
— работать с документами, 
со статистикой;
— высказывать собственную 
точку зрения;
— вести дискуссию

Анализ исторических докумен-
тов и статистических данных;

составление схем;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
объяснение различных точек 

зрения

Подготовка к защите 
проектов
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83
84

Проектная де-
ятельность по 
теме «Вторая 
мировая вой-
на. Великая 
Отечествен-
ная война со-
ветского на-
рода»

2 1. Самостоятельно приобре-
тать знания.
2. Совершенствовать ком-
муникативные умения.
3. Развивать исследо ва тель-
ские умения (выявление про-
блемы, сбор информации, на-
блюдение, про ведение экспе-
риментов, анализ, построение 
гипотез, обобщение).
4. Использовать имею щиеся 
знания для решения позна-
вательных и практических 
задач.
5. Развивать мышление

Представление результатов 
проектной деятельности;

обсуждение проектов;
оценивание результатов про-

ектной деятельности

Подготовка к обоб-
щению по разделу IV

85 Обобщение 
по разделу IV 
«Вторая ми-
ровая война. 
Великая Оте-
чественная 
вой на совет-
ского народа»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и корректи-
ровать знания

Анализ исторических докумен-
тов, статистических данных;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

составление обобщающих та-
блиц «Вторая мировая война», 
«Международные конференции 
периода Второй мировой вой-
ны»;

решение познавательных за-
дач;

работа с понятиями;

С. 203—204
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формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

86 Контроль зна-
ний по разде-
лу IV «Вторая 
мировая война. 
Великая Оте-
чественная 
вой на совет-
ского народа»

1 Проверить знания

87 Итоговое 
обобщение

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и корректи-
ровать знания

Анализ исторических до ку-
ментов;

работа с картографическим 
и иллюстративным материалом;

характеристика исторических 
явлений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных за-

даний;
работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации
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Гісторыя Беларусі: 1917—1945 гг.  
10 клас

(87 г)
1. Новік, Я. К. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі / Я. К. Новік ; метад. 

забеспячэнне В. В. Гінчук. — Мінск : Народная асвета, 2012 (далей — вучэбны дапаможнік).
2. Новик, Е. К. История Беларуси, 1917—1945 гг. : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования / Е. К. Но-

вик ; метод. обес печение В. В. Гинчук. — Минск : Народная асвета, 2012 (далей — вучэбны дапаможнік).
3. Гінчук, В. В. Гісторыя Беларусі ў 10 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. 

і рус. мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014.
4. Панов, С. В. Сборник практических заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «История Беларуси» за 

период обучения и воспитания на ІІІ ступени общего среднего образования : пособие для учащихся учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / С. В. Панов, Н. Н. Ганущенко, Л. А. Ярошевич. — Минск : Аверсэв, 2017.

5. Паноў, С. В. Зборнік практычных заданняў да выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» за перы-
яд навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / С. В. Паноў, Н. М. Ганушчанка, Л. А. Ярашэвіч. — Мінск : Аверсэв, 2017.

6. История. 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова 
[и др.]. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.

7. Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі: 1917—1945 гг. 10 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі / 
С. В. Паноў. — Мінск : Аверсэв, 2017.

8. Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 10 клас : хрэстаматыя : дапам. для вучняў / аўт.-склад. А. А. Каваленя [і інш.] ; метад. 
забеспячэнне С. А. Кудраўцава ; пад рэд. А. А. Кавалені. — Мінск, 2009 (далей — хрэстаматыя).

9. Гінчук, В. В. Гісторыя Беларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 кл. : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. В. Гінчук. — Мінск, 2012.

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

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

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

13. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) / под ред. А. А. Ковалени, 
Н. С. Сташ кевича. — Минск : Издательский центр БГУ, 2009 (далей — дапаможнік).

14. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : хрестоматия / сост. А. А. Ко-
валеня, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков ; науч. ред. А. А. Коваленя. — Минск : Белорусская наука, 2008.

15. Каваленя, А. А. Атлас. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) / А. А. Каваленя, 
М. Г. Жылін скі. — Мінск : Белкартаграфія, 2015 (далей — атлас 2).
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№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

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. каСтРычНIЦкая РЭваЛЮЦыя І СамавыЗНачЭННЕ БЕЛаРуСІ (20 г)

1 Становішча ў Бела ру-
сі напярэдадні каст-
рычніка 1917 г.
Палітычная і сацыя ль-
на- эканаміч ная сіту-
ацыя ў Бела русі і на 
За ходнім фрон це ле-
там — восен ню 1917 г.

1 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя зместавыя лініі ву-
чэбнага прадмета «Гіс торыя Бе-
ларусі: 1917—1945 гг.»;
— азначэнні паняццяў: аўтаномія, 
бальшавізацыя Саветаў.
Вучні павінны разумець, што:
— гісторыя Беларусі 1917—
1945 гг. — неад’емная частка са-
вецкай гісторыі;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусі ў гэты перыяд абу моў-
лены такімі падзеямі, як Каст-
рычніцкая рэвалюцыя і ўва хо-
д жанне БССР у склад СССР.
Вучні павінны ўмець:
— арганізаваць сваю работу з ву-
чэбным дапаможнікам «Гісторыя 
Беларусі: 1917—1945 гг.»;
— вызначаць асаблівасці сацы-
яльна-эканамічнага і палітычнага 
становішча Беларусі летам — во-
сенню 1917 г.;

Работа па складанні 
тэзіснага плана «Са-
цы яльна-эка на міч ная 
і палітычная сіту ацыя 
ў Беларусі летам — во-
сенню 1917 г.».
Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны дапа-
можнік, с. 6): характа-
рыстыка геапа літычнага 
ста новіш ча Беларусі  
ў 1915—1917 гг.
Работа з паняццямі:  
аў та номія, бальша віза-
цыя Саветаў.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 10): вы-
значэнне пунктаў пра-
грамы бальшавікоў, якія 
адпавядалі гіста рыч на-
му моманту і інта рэ сам 
насельніцтва

§ 1, пытанні і за дан-
ні; склас ці лагіч ную 
схему (табліцу) 
«Пе  рад умовы Каст-
рыч ніцкай рэва лю-
цыі ў Беларусі»;
запоўніць пер шую 
калонку таб лі цы 
«Кас т рыч ніц кая 
рэ ва люцыя» (таб лі- 
 ца 1 да ўрока 3)
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— устанаўліваць і тлумачыць 
пры чынна-выніковыя сувязі па-
між гістарычнымі фактамі: Пер-
шая сусветная вайна — Лю таў-
ская рэвалюцыя 1917 г. у Расіі —  
палітыка Часовага ўрада — ста- 
новішча Бела ру сі восенню 1917 г. —  
баль ша візацыя Саветаў — Кас трыч-
ніцкая рэвалюцыя;
— выкарыстоўваць гістарычную 
карту для характарыстыкі геа па-
літычнага становішча Беларусі 
ў 1915—1917 гг.

2 праектная дзейнасць 
па тэме «каст рыч нiц-
кая рэвалюцыя i са-
мавызначэнне Бе ла-
русi». пад рых тоў чы 
этап

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры 
выз начэнні яго праблематыкі, 
пастаноўцы мэ таў, зборы і апра-
цоўцы ма тэрыялаў, прадстаўленні 
вынікаў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзей насці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, паста ноў-
цы мэтаў, пла на ван ні эта-
паў праекта.
прыкладныя тэмы:
«Роля асобы ў гісторыі»; 
«Гісторыя Каст рыч ніц-
кай рэвалюцыі 1917 г.  
у асобах і назвах вуліц»;
«Рудабельская рэс пуб-
ліка»;
«Наш край у гады поль-
ска-савецкай вайны»;
«Вынікі Рыжскага міру 
і гісторыя маёй сям’і»;

§ 1, пытанні і за-
дан ні. 
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па -
ве дамленні аб дзей-
 насці А. Мяс ніко ва, 
К. Ландэра, М. Ра-
газінскага ў Бе-
ла русі (памятка 3 
у вучэбным да па-
можніку, с. 170—
171);
— напісаць гіс та-
рыч нае сачыненне 
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«Слуцкае паўстанне: 
пунк ты гледжання»; 
«Стварэнне ССРБ: пла-
ны, мары, рэалізацыя»

па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне» (с. 9)

3
4

падзеі кастрычніцкай 
рэвалюцыі ў Беларусі.
1. Пераход улады ў ру-
кі Саветаў у Бе ла русі 
і на Заходнім фрон це.
2. Ліквідацыя Стаўкі 
Вярхоўнага Га лоўна-
ка мандуючага ў Ма гі-
лёве. 
3. Фарміраванне і дзей-
насць Абласнога вы ка-
наўчага камітэта За-
ходняй вобласці і фрон-
ту (Аблвыканкамза ха).
4. Дзейнасць Савета 
На родных Камісараў 
(СН К ) За  ходняй 
воб ласці і фронту. 
А. Мяснікоў, К. Ландэр.
5. Першыя пераў тва-
рэн ні ў грамадска-па-
літычнай і сацы яль на-
экана мічнай сфе рах.
6. Палітыка «ваенна га 
камунізму» і асаблі -

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі;
— асаблівасці ўстанаўлення са-
вецкай улады ў Беларусі і на За-
ходнім фронце;
— органы савецкай улады ў Бе-
ларусі і на Заходнім фронце, ство-
раныя пасля Кастрычніцкай рэ-
валюцыі;
— прозвішчы кіраўнікоў органаў 
савецкай улады, створаных на 
тэрыторыі Беларусі: К. Ландэр, 
А. Мяснікоў, М. Рагазінскі;
— першыя пераўтварэнні баль-
шавікоў у грамадска-палітычнай 
і сацыяльна-эканамічнай сферах;
— азначэнне паняцця нацыяна-
лізацыя;
— прычыны, мэты і мерапрыем-
ст вы палітыкі «ваеннага ка му-
нізму», асаблівасці яе правядзен-
ня ў Бе ларусі.
Вучні павінны ўмець:
— рабіць паведамленне па гіс та-
рычнай тэме;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 13): 1) харак-
тарыстыка геапа лі тычна-
га ста новіш ча Бе ларусі  
ў час Каст рыч ніцкай рэ-
ва лю цыі 1917 г.;
2) якія асаблівасці Каст-
рычніцкай рэвалюцыі 
1917 г. у Беларусі можна 
«прачытаць» на карце? 
Запаўненне табліцы 
«Каст рычніцкая рэва-
люцыя ў Расіі і Бе ла-
русі». 
Работа з паняццем на-
цы яналізацыя. Вызна-
чэнне адрозненняў па-
між паняццямі са цы-
ялізацыя зямлі і на цы-
яналізацыя зям лі.
паведамленні вучняў 
па тэмах:
«Падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі 1917 г. у Бе -

§ 2, пытанні і за-
дан ні.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ве дамленне «Палі-
тыка герман скіх 
акупан таў на тэры-
торыі Беларусі  
ў сфе ры культуры»; 
— да ўро ка «Наш 
край» пад рыхта-
ваць па ведамлен-
ні «Уста наўленне 
са вец кай улады 
ў краі», «Ушанаван-
не па мяці людзей, 
якія ўстанаўлівалі 
са вецкую ўладу 
ў краі»
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вас ці яе правядзення 
ў Бе ларусі

— выкарыстоўваць гістарычную 
карту для характарыстыкі падзей 
Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. 
на тэрыторыі Беларусі;
— характарызаваць дзейнасць Са-
вета Народных Камісараў Заход-
няй вобласці і фронту;
— даваць ацэнку дзейнасці палі-
тычных асоб Беларусі 

ларусі і на Заходнім 
фронце»;
«Дзейнасць А. Мяс ні-
кова, К. Ландэра ў Бе-
ларусі».
Работа з гістарычным 
дакументам: 1) тлума-
чэнне прычын пазіцыі 
СНК Заходняй вобласці 
і фронту ў адносінах да 
Усебеларускага з’езда 
(хрэстаматыя, с. 22);  
2) вызначэнне прычыны 
пазіцыі складальнікаў 
дадзенага харчовага дэ-
крэта, якая паўплывала 
на яго прыняцце (вучэб-
ны дапаможнік, с. 17)

5 Беларусь ва ўмовах 
германскай акупацыі.
1. Наступленне войск 
кайзераўскай Германіі 
і захоп Мінска. 
2. Брэсцкі мір.
3. Устанаўленне гер-
ман скага акупацыйна-
га рэжыму.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дзень 
нараджэння Чырвонай Арміі 
(23 лютага 1918 г.), заключэн-
не Брэсцкага мірнага дагавора 
(3 сакавіка 1918 г.);
— азначэнні паняццяў: Брэсцкі 
мір, «Рудабельская рэспубліка»;
— прычыны, умовы, наступствы

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да-
па можнік, с. 19; атлас, 
с. 2): 1) вызначэнне пры-
чын, умоў і наступстваў 
Брэсцкага мірнага да-
гавора;
2) характарыстыка геа-
палітычнага ста но віш -

§ 3, пытанні і за-
данні; заданне руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне».
індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўро ка «Наш 
край» падрыхтаваць 
па ве дамленне аб 
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4. Супраціўленне на-
сель ніцтва Беларусі 
аку пантам.
5. Вызваленне Бела-
русі

заключэння Брэсцкага мірнага 
дагавора;
— формы барацьбы насельніцтва 
супраць германскіх акупантаў.
Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць гістарычную 
карту як крыніцу інфармацыі аб 
падзеях, якія папярэднічалі за-
ключэнню Брэсцкага мірнага да-
гавора;
— характарызаваць германскі 
акупацыйны рэжым на тэрыторыі 
Беларусі

ча Беларусі пасля пад-
пісання Брэсцкага мір-
нага дагавора.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
да паможнік, с. 21): ха-
рак тарыстыка герман-
скага акупацыйнага 
рэжыму на тэрыторыі 
Бе ларусі.
Работа па складанні ла-
гічнай схемы «Беларусь 
ва ўмовах германскай 
акупацыі»

падзеях на тэ ры-
торыі вашага краю 
ў час германскай 
аку пацыі

6
7

Спробы дзяржаўнага 
самавызначэння Бе-
ла русі пасля каст рыч-
ніцкай рэ валюцыі.
1. Беларускі на цы-
яналь ны рух і яго ас-
ноўныя палітычныя 
нап рамкі.
2.  Усебеларускі з’езд 
і яго рашэнні. Абвя-
шчэнне Беларускай 
На роднай Рэспублікі 
(БНР).
3. Дзейнасць Ра ды 
БНР і яе ўза ема ад но -

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: 
I Усебеларускі з’езд; абвяшчэнне 
БНР; абвяшчэнне незалежнасці 
БНР;
— рашэнні I Усебеларускага з’езда 
і прычыны яго роспуску СНК За-
ходняй вобласці і фронту;
— напрамкі ў беларускім нацыя-
нальным руху ў канцы 1917 г.
Вучні павінны ўмець:
— рабіць паведамленне па гіс та-
рычнай тэме;
— праводзіць аналіз гістарычных 
крыніц;

Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 4): ха-
рактарыстыка значэн ня 
ўтварэння ЛітбелССР. 
Работа з гістарычным да-
кументам: 1) характарыс-
тыка становішча Белару-
сі паводле пастановы 
аб межах ад 31 снежня  
1918 г. (хрэстаматыя, 
с. 36—37); 2) вызначэнне 
рашэнняў, прынятых на 
I Усебеларускім з’ездзе 
(вучэбны да па можнік, 
с. 32); 3) вызначэнне 

§ 4, 5, заданне 7 
(за паўненне па-
раў  нальнай таб лі-
цы «Фар мі ра ван-
не тэры то рыі Бе-
ла русі»); заданне 
рубрыкі «Ва ша мер-
каванне».
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці З. Жы лу но-
віча
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сіны з гер манскай ва-
ен най ад мініс трацыяй. 
4. Абвяшчэнне Савец-
кай Сацыялістычнай 
Рэс публікі Беларусі 
(ССРБ). 
5. Першы Усе бела рус-
кі з’езд Саветаў і яго 
рашэнні.
6. Канстытуцыя ССРБ 
1919 г.
7. Утварэнне Са цы я-
ліс тычнай Савецкай 
Рэс публікі Літвы і Бе-
ла русі (Літбел)

— даваць ацэнку дзейнасці па лі-
тычных асоб Беларусі;
— суадносіць гістарычную па-
дзею з грамадска-гістарычным 
пра цэсам (аб якім грамадска-гіс-
тарычным працэсе сведчыла аб-
вяшчэнне Беларускай Народнай 
Рэспублікі і яе незалежнасці);
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы);
— раскрываць прычынна-вы-
ні ковыя сувязі паміж пачаткам 
польска-савецкай вайны і абвя-
шчэннем Літбел

формы дзяржаўнага бу-
давання Беларусі (хрэ-
стаматыя, с. 37—40); 
4) характарыстыка гіс-
та рычнага дакумента 
(памятка 10 у вучэбным 
дапаможніку, с. 172).
Работа па складанні 
ла гічнай схемы «Абвя-
шчэнне БНР»

8 польска-савецкая 
вай на 1919—1920 гг.
1. Наступленне польс-
кіх войск на тэрыто-
рыю Беларусі.
2. Ваенныя дзеянні 
на польс ка-савецкім 
фрон це. 
3. Разгортванне парты-
занскага руху. 
4. Беларуская Камуніс-
тычная арганізацыя

1 Вучні павінны ведаць:
— ход ваенных дзеянняў на тэ ры-
торыі Беларусі падчас польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг.;
— вынікі польскага наступлення 
на беларускія землі ў 1919 г.;
— формы барацьбы беларускага 
народа з польскімі інтэрвентамі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць падзеі поль-
ска-савецкай вайны ў 1919 г. пры 
дапамозе гістарычнай карты;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 35; атлас, с. 5): 
характарыстыка ходу  
і вы нікаў польскага на-
ступлення на беларускія 
землі ў 1919 г.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 37) і ма-
тэрыялам рубрыкі «Гэ та 
цікава» (с. 37): выз на-

§ 6; напісаць эсэ па 
пытанні з рубрыкі 
«Ваша меркаванне».
індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўро ка «Наш 
край» падрыхтаваць 
па ве дамленне «Наш 
край у 1919—1920 гг.»
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— характарызаваць польскі аку-
пацыйны рэжым на тэрыторыі 
Бе ларусі;
— характарызаваць пазіцыю дзе-
ячаў Рады БНР па нацыяналь-
ным пытанні ў гады польскай 
акупацыі;
— суадносіць падзеі польска-са-
вецкай вайны і замежнай ваен-
най інтэрвенцыі супраць Савец-
кай Расіі

чэнне форм бараць бы 
беларускага народа суп-
раць польскіх аку пан таў.
Работа з тэкстам вучэб-
нага дапаможніка: па бу-
даваць ментальную кар ту 
«Польска-савецкая вай-
на 1919—1920 гг.»

9
10

другое абвяшчэн не 
Савецкай Са цыяліс-
тычнай Рэспублікі 
Бе ларусі і заканчэн-
не польска-савецкай 
вайны.
1. Спроба рэалізацыі 
ідэі сусветнай прале-
тарскай рэвалюцыі.
2.  Вызваленне войс-
ка мі Чырвонай Арміі 
тэ ры торыі Беларусі.
3. Абвяшчэнне Дэк ла-
рацыі аб не за лежнасці 
ССРБ 31 ліпеня 1920 г. 
4. Чарговае наступ-
лен не польскіх войск 
у Беларусі. 

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дру-
гое абвяшчэнне ССРБ; заключэн-
не Рыжскага мірнага дагавора;
— вынікі Рыжскага мірнага да-
гаво ра для Беларусі;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі ў жніўні 1920 г. пад 
Варшавай;
— вынікі Грамадзянскай вайны 
і ваеннай інтэрвенцыі для Бе ла-
русі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць ход і вынікі 
польс ка-савецкай вайны ў 1920 г., 
геапалітычнае становішча Бе-
лару сі ў 1921 г. з дапамогай гіс-
та рычнай карты;

Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
можнік, с. 35): характа-
рыстыка ходу і вынікаў 
польска-савецкай вайны 
ў 1920 г.; характарысты-
ка геапа літычнага ста но-
вішча Беларусі ў 1921 г.
Самастойная работа вуч-
няў з тэкстам ву чэб нага 
дапаможніка (с. 40): ха-
рактарыстыка ўмоў Рыж-
скага мірнага да гавора.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 41—42).
Самастойная работа: 
за паў ненне табліцы «Тэ-

§ 7, пытанні і за-
данні; запоўніць 
п а  р а ў  н а л ь  н у ю 
табліцу «Брэсцкі 
і Рыжскі мір ныя 
дагаворы» па сама-
стойна вызначаных 
прыкметах;
заданне рубрыкі 
«Ва ша меркаван-
не»;
падрыхтавацца да 
выступленняў па 
тэ мах (тэмы пры-
кладныя):
«Наш край у час 
германскай аку па-
цыі»;
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5. Рыжскі мір ны дага-
вор і яго вынікі для Бе-
ларусі

— суадносіць працэс фармі ра-
вання тэрыторыі Беларусі з умо-
вамі падпісання Рыжскага мір-
нага дагавора;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (Брэсцкі і Рыжскі мірныя 
дагаворы);
— тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
працэсамі ці падзеямі (пачатак 
польска-савецкай вайны — абвя-
шчэнне Літбел — другое абвяш-
чэнне ССРБ)

рытарыяльныя змены 
ССРБ (1919—1939 гг.)»

«Устанаўленне 
савец кай улады 
ў краі»; 
«Наш край у 1919—
1920 гг.»

11
12

Наш край 2 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры вы-
з начэнні яго праблематыкі, па-
станоўцы мэтаў, зборы і апра цоў-
цы ма тэрыялаў, прадстаўленні 
вы нікаў; 
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах

паведамленні вучняў па 
тэмах (тэмы прыклад-
ныя):
«Наш край у час герман-
скай акупацыі»;
«Устанаўленне савецкай 
улады ў краі»;
«Наш край у 1919—
1920 гг.»

§ 1—7
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13
14

практыкум па тэме 
«кастрычніцкая рэва-
люцыя і самавызна-
чэнне Беларусі»

2 Вучні павінны ўмець:
– параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
– канкрэтызаваць гістарычныя 
паняцці, тэарэтычныя вывады  
з дапамогай факталагічнага ма-
тэрыялу;
– характарызаваць геапалітычнае 
становішча з апорай на гіс та рыч-
ную карту як крыніцу ведаў;
– праводзіць комплексны аналіз 
гістарычных крыніц і рэкан-
струяваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзельнікаў;
– абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне

Самастойная работа з гі-
старычнымі да ку мен та-
мі (хрэстаматыя, с. 16—
58; пытанні і за данні да 
дакументаў раз дзела І, 
с. 59—60).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—
1921 гг., з дапамогай гіс-
тарычнай карты (вучэб-
ныя насценныя карты):
«Лютаўская і Кастрыч-
ніцкая рэвалюцыі на тэ-
рыторыі Беларусі»;
«Барацьба супраць 
ваен най інтэрвенцыі 
на тэ рыторыі Беларусі 
(1918—1921 гг.)»

§ 1—7; падрыхтоўка 
да ўрока абагуль-
нення

15 абагульненне па раз-
дзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі  
ў 1917—1921 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусi ў вывучаемы перыяд.

Работа з заданнямі да 
ўро ка абагульнення па 
раз дзеле І (вучэбны да-
па можнік, с. 43—45)

Падрыхтоўка да 
кан тролю ведаў па 
раздзеле І
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Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1917—
1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі паміж гіс тарыч нымі 
фактамі

16 кантроль ведаў па раз-
дзеле I

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1921 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусi ў вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1917—
1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні ко-
выя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле І.
варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле І

Падрыхтоўка да 
аба   роны вучнёўскіх 
пра ектаў
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17
18
19
20

праектная дзейнасць 
па тэме «каст рыч нiц-
кая рэвалюцыя i са-
мавызначэнне Бе ла-
русi».
абарона вуч нёў скіх 
праектаў

4 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

Абарона вучнёўскіх 
пра ек таў (працяг аба-
роны праектаў ад 7 да 
20 хві лін па папярэднім 
узгадненні настаўніка  
і вучняў)

Раздзел II. БЕЛаРуСЬ ва ЎмоваХ СтаНаЎЛЕННя СавЕЦкага СаЦыяЛІСтычНага 
гРамадСтва. ЗаХодНяя БЕЛаРуСЬ пад уЛадай поЛЬШчы (32 г)

21 Становішча Беларусі 
ў міжваенны перыяд. 
1. Асаблівасці палі-
тыч най сітуацыі ў Бе-
ла русі ў міжваенны 
пе рыяд.
2. Развіццё БССР у га-
ды сацыялістычнай рэ-
канструкцыі народнай 
гаспадаркі і культур-
най рэвалюцыі

1 Вучні павінны ведаць: 
— асноўныя кірункі мадэрнізацыі 
беларускага грамадства ў 1920—
1930-я гг.
Вучні павінны ўмець:
— выказваць свае меркаванні па 
пы танні аб эфектыўнасці выка-
рыс таных сродкаў мадэрнізацыі

Самастойная работа з ву-
чэбным дапаможнікам 
(с. 46—48): 1) складан не 
тэ зіснага плана «Асаб-
лі васці палі тыч ный сі-
ту ацыі ў Беларусі ў між-
ваенны перыяд»; 2) скла-
данне ментальнай кар ты 
«Развіццё БССР у га-
ды сацыялістычнай рэ-
канструкцыі народнай 
гаспадаркі»

§ 8, пытанні 3, 4
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22 праектная дзейнасць 
па тэме «Бела русь ва 
ўмовах ста наў лен ня 
савецкага са цыя ліс-
тычнага гра мад ства. 
Заходняя Беларусь 
пад уладай поль-
шчы». пад рых тоў чы 
этап

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры вы-
з начэнні яго праблематыкі, па-
станоўцы мэтаў, зборы і апра-
цоў цы матэрыялаў, прадстаўленні 
вы нікаў;
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

Работа па вызначэнні 
праблематыкі, па ста-
ноў цы мэтаў, планаванні 
эта паў праекта.
прыкладныя тэмы:
«Роля асобы ў гісторыі»;
«Палітыка беларусіза-
цыі: вынікі і ўрокі»;
«Калектывізацыя: тра-
гедыя і здабыткі»;
«Наш край у гады ін ду-
ст рыялізацыі»;
«Гісторыя маёй сям’і 
(між ваенны перыяд)»

§ 8, пытанні 3, 4; за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне»

23 БССР у гады новай 
эканамічнай палітыкі. 
1. Сацыяльна-эка на-
мічнае становішча Бе-
ларусі.
2. Аднаўленне народ-
най гаспадаркі.
3. Пераход да но вай 
эка намічнай палітыкі. 
4. Погляды Д. Пры-
ш чэпава на шляхі пе-
раўтварэнняў у вёсцы. 
5. Уплыў нэпа на раз-
віццё сельскай гас па -

1 Вучні павінны ведаць:
— дату ўвядзення новай эка на-
мічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя пе-
радумовы ўвядзення новай эка-
намічнай палітыкі;
— эканамічныя і палітычныя мэ-
ты новай эканамічнай палітыкі;
— мерапрыемствы новай эка на-
мічнай палітыкі;
— вынікі новай эканамічнай палі-
тыкі ў Беларусі;
— азначэнні паняццяў: новая 
эканамічная палітыка, «пры -

Работа з паняццямі: 
но вая эканамічная па-
лі тыка (нэп), «пры шчэ-
паўшчына», харчпада-
так.
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэбны 
да паможнік, с. 55): вы-
значэнне адрозненняў 
харчпадатку ад харч-
раз вёрсткі.
Работа ў групах па за-
паў ненні па раў нальнай 
табліцы «Сацыяльна-

§ 9; заданне руб-
рыкі «Ваша мерка-
ванне»; адлюстра-
ваць у выглядзе 
гра фічнага матэры-
ялу (табліцы або 
схе мы) асноўныя 
нап рамкі новай 
эка намічнай па лі-
тыкі ў Беларусі.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
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даркі, пра мыс ло вас ці, 
транспарту

шчэпаўшчына», харчпадатак.
Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць палітыку «ваен-
нага камунізму» і новую экана-
мічную палітыку па самастойна 
вызначаных крытэрыях;
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі фактамі: увядзенне но вай 
эканамічнай палітыкі і ад наў-
ленне народнай гаспадаркі;
— характарызаваць значэнне 
но вай эканамічнай палітыкі; 
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (аб якім грамадска-гіста-
рыч ным працэсе сведчыла ўвя-
дзенне харчпадатку замест харч-
развёрсткі)

эканамічная палітыка» 
(прыкметы для па раў-
нання вучні вызначаюць 
самастойна).
Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 8): вы-
значэнне ўплыву нэпа на 
развіццё прамысловасці.
Самастойная работа 
па параўнанні палітыкі 
«ва еннага камунізму» 
і нэпа (прыкметы для 
параўнання вучні вы-
значаюць самастойна)

дзей насці А. Чарвя-
кова;
— да ўрока «Наш 
край» пад рых таваць 
па ве дамленне аб 
эка на мічным раз віц-
ці краю ў гады но вай 
эканамічнай па лі-
тыкі

24
25

грамадска-палі тыч-
нае жыццё БССР 
у 1920-я гг.
1. Д э м а к р а т ы з а ц ы я 
гра мадска-па лі тыч на-
га жыцця. Роля КП(б)Б 
і Саветаў ра бо чых, ся-
лянскіх і чыр во на ар -
мей скіх дэ пу татаў у па-
лі тыч най сіс тэме. 
Ка муністычны саюз

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэндэнцыі грамад-
ска-палітычнага жыцця БССР 
у 1920-я гг.;
— даты гістарычных падзей: 
IV Усе беларускі з’езд Саветаў; 
ут  ва рэнне СССР; узбуйненні тэ-
ры торыі БССР; прыняцце другой 
Кан стытуцыі БССР;
— азначэнні паняццяў: план аў та-
намізацыі; аўтаномія, федэра цыя;

Работа з паняццямі: ле-
нінскі план аб’яднання 
са вецкіх рэспублік, ста-
лін скі план аб’яд нання 
са вецкіх рэспублік, фе-
дэрацыя, аўтаномія.
паведамленне вучняў 
аб А. Чарвякове.
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
мож нік, с. 59): 1) харак -

§ 10, заданні 6, 8. 
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленне пра 
дзей насць У. Ігна-
тоў скага;
— напісаць эсэ па 
пытанні з рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (с. 61)
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мо ладзі Беларусі.
2. Удзел БССР ва ўт ва - 
 рэнні Саюза Са вец-
кіх Са цыяліс тыч ных 
Рэспублік. А. Чар вя-
коў. Значэнне ўт ва-
рэн ня СССР для Бе-
ларусі.
3. Узбуйненне тэры-
то рыі БССР у 1924 
і 1926 гг. Канстытуцыя 
БССР 1927 г.

— сутнасць ленінскага і ста лін-
скага планаў аб’яднання савецкіх 
рэспублік;
— рашэнні IV Усебеларускага 
з’езда Саветаў;
— чым абумоўлена неабходнасць 
прыняцця новай Канстытуцыі 
БССР у 1927 г., яе новыя па ла-
жэнні.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне для 
БССР уваходжання яе ў склад 
СССР;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
та рычнай асобы;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы) па прапанаваных 
ці самастойна вызначаных прык-
метах

тарыстыка тэрытары-
яльных змен БССР;  
2) ха рактарыстыка сацы-
яль на- эканамічнага ста -
новішча Беларусі ў вы -
ніку ўзбуйнення тэ ры-
торыі.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 61): вы-
кананне задання 5 (с. 60).
Самастойная рабо-
та па складанні параў-
на льнай табліцы «Ле-
нінскі і ста лінскі пла-
ны нацыянальна-дзяр-
жаўнага ўлад ка ван ня 
савецкіх рэс пуб лік» 
(прыкметы для па раў-
нання вучні вызначаюць 
самастойна)

26
27

палітыка белару сіза-
цыі.
1. Беларусізацыя як 
сас таўная частка са-
вецкай нацыянальнай 
палітыкі.

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя мерапрыемствы і вы-
нікі палітыкі беларусізацыі;
— даты гістарычных падзей: ства-
рэнне Інбелкульта; правядзенне 
палітыкі беларусізацыі;

Работа з паняццямі: бе-
ла ру сізацыя, карэ ніза-
цыя.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка

§ 11, заданне 4; 
на аснове матэ-
рыялу вучэбнага 
дапаможніка, хрэс-
таматыі і дадат-
ковай літаратуры
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2. Напрамкі нацыя-
нальнай палітыкі 
КП(б)Б. 
3. Асноўныя мерапры-
емствы, супярэчнасці 
і вынікі беларусізацыі.
4. Карэнізацыя.
5. Інстытут белару-
скай культуры. У. Іг на-
тоўскі. 
6. Вынікі і значэнне 
палітыкі бе лару сі за цыі

— азначэнні паняццяў: бе лару сі-
зацыя, карэнізацыя.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць вывад: «Палітыка 
беларусізацыі — састаўная част-
ка савецкай нацыянальнай па-
літыкі»;
— характарызаваць значэнне па-
літыкі беларусізацыі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (працэсы) па прапанаваных 
ці самастойна вызначаных прык-
метах (палітыку беларусізацыі 
і паланізацыі)

(с. 63—65) па складанні 
лагічнай схемы «Мера-
прыемствы палітыкі бе-
ларусізацыі».
Работа з гістарычным 
да кументам: вызна чэн-
не асноўных мера пры-
емстваў палітыкі бела-
русізацыі, дасягненняў 
і недахопаў у яе пра-
вядзенні, ролі Інбел-
куль та ў рэалізацыі 
да дзенай палітыкі (да-
кумент 19, хрэстаматыя, 
с. 86—88; пытанні да да-
кумента, с. 124).
Работа па складанні ла-
гічнай схемы «Палітыка 
беларусізацыі: супя рэч-
насці і вынікі».
паведамленне вучняў 
аб У. Ігнатоўскім

скласці графік (ды-
яграму) «Узровень 
валодання белару-
скай мовай сярод 
служачых у перы-
яд ажыццяўлення 
палітыкі бела русі-
зацыі».
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб дзей-
насці бе ла рус кіх 
вучоных У. Пі чэты,
М. Шчакаціхіна;
— напісаць гіс та рыч-
нае сачыненне (эсэ) 
па пытанні з рубрыкі 
«Ваша мер каванне» 
(с. 66)

28 правядзенне індуст-
ры ялізацыі ў БССР.
1. Пераход да плана-
вай дзяржаўнай эка-
но мікі.
2. Прычыны і асаблі-
васці індустрыя ліза-
цыі ў БССР.
3. Формы працоўнай

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: пача-
так індустрыялізацыі; даваенныя 
пяцігодкі; 
— азначэнні паняццяў: індуст ры-
ялізацыя, пяцігодка;
— прычыны, мэты, сродкі, асаб-
лівасці, вынікі правядзення ін-
дуст рыялізацыі ў БССР.

Работа з паняццем ін-
дус т рыялізацыя.
Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 9): ха-
рактарыстыка прамыс-
ловага развіцця БССР.
Работа з дыяграмамі 
і графікамі: пры дапамо-
зе ведаў па сусветнай

§ 13, заданні 6, 7.
індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць эсэ па 
пытанні з руб рыкі 
«Ваша меркаванне» 
(с. 76);
— да ўрока «Наш 
край» падрыхтаваць
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актыўнасці рабочага 
кла са і іх уплыў на раз-
віццё эканомікі.
4. Вынікі індуст ры ялі-
зацыі ў рэспубліцы

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне правядзення індуст ры-
ялізацыі ў БССР;
— разумець, чым індуст ры ялі-
зацыя ў СССР і БССР ад роз ні-
валася ад прамысловай рэ ва лю-
цыі ў краінах Захаду;
— суадносіць працэс ажыц цяў-
лення індустрыялізацыі ў БССР 
з правядзеннем палітыкі ін дуст-
рыялізацыі ў СССР

гіс торыі складанне дыяг-
ра мы аб структуры эка-
но мікі БССР і СССР 
у 1930-я гг.; пабудова гра-
фіка, які адлюстроўвае 
дынаміку прамысловага 
росту БССР.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка 
(с. 73—75): складанне 
таб лі цы па вызначэнні 
асаб лівасцей і выні каў 
пра вядзення індуст ры-
ялі зацыі ў БССР

 паведамленне «Пра-
мысловае развіц-
цё краю ў 1928—
1941 гг.»

29
30

калектывізацыя сель-
скай гаспадаркі ў БССР.
1. Прычыны і асаб лі-
васці правядзення ка-
лек тывізацыі ў БССР.
2. Пераход да суцэль-
най калектывізацыі 
сельс кай гаспадаркі 
і фар сіраванне яе тэм-
паў

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: за-
ц вярджэнне курсу на ка лек ты-
візацыю сельскай гас па даркі; па-
чатак суцэльнай ка лекты візацыі;
— азначэнне паняцця калек ты-
візацыя;
— прычыны, мэты, вынікі правя-
дзення калектывізацыі ў БССР.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне калектывізацыі сель-
скай гаспадаркі ў БССР;

Работа з паняццем ка-
лек тывізацыя.
Работа па складанні 
таб ліцы «Прычыны, 
асаб лівасці і вынікі ка-
лек ты візацыі ў БССР» 
(с. 76—79).
Работа з гістарычным 
да кументам (вучэб ны 
дапаможнік, с. 80—83;
хрэс таматыя, с. 94—107, 
дакументы 24—31, пы-
танні да да ку ментаў,

§ 14, заданне 4;
запоўніць па раў-
наль ную табліцу 
«Са цыяльна-эка-
на мічная палітыка 
ў БССР у 1920—
1930-я гг.».
індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць гіс та -
рычнае сачынен-
не (эсэ) па пытанні  
з руб рыкі «Ваша

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017

6
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

— характарызаваць памылкі, якія 
былі дапушчаны пры правядзенні 
калектывізацыі;
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі: су цэль ная калектывіза-
цыя сельскай гаспадаркі — пра-
вядзенне ін дуст рыялізацыі

с. 124): ана ліз гіс та рыч-
нага дакумента. 
Самастойная работа 
па скла данні плана для 
выз начэння прычынна-
выніковых сувязяў па-
між гістарычнымі фак-
тамі: суцэльная калек-
ты візацыя сельскай гас-
падаркі — правядзенне 
ін дустрыялізацыі

мер каванне» (с. 80);
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб жыц-
цядзейнасці М. Га-
ладзеда, М. Гі калы;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб правядзенні ка-
лектывізацыі ў краі

31
32

грамадска-палі тыч-
нае жыццё ў кан цы  
1920-х — 1930-я гг.
1. Роля КП(б)Б і Са-
ветаў у грамадска-па-
літычным жыцці рэс-
публікі.
2. Фармiраванне са-
вец кай грамадска-
палі тыч най сістэмы.
3. Дзейнасць М. Га ла-
дзеда, М. Гікалы. 
4. Палітычныя рэп рэ сіі.
5. Нацыянал-дэмакра-
тызм.
6. Канстытуцыя БССР 
1937 г. 
7. Канфесійная па лі-
ты ка савецкай улады

2 Вучні павінны ведаць:
— дату прыняцця трэцяй Кан сты-
туцыі БССР;
— органы заканадаўчай, выка-
наўчай і судовай улады ў БССР 
у 1930-я гг.;
— прозвішчы кіраўнікоў органаў са-
вецкай улады ў БССР у 1930-я гг.: 
М. Галадзед, М. Гікала, А. Чар вякоў;
— азначэнні паняццяў: нацыянал-
дэмакратызм, палітычныя рэп-
рэсіі;
— асноўныя палажэнні Канс ты-
туцыі БССР 1937 г.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычную 
сістэму беларускага грамадства 
ў 1930-я гг.; ролю грамадскіх ар-
ганізацый у БССР у 1930-я гг.;

Работа з паняццем на-
цыянал-дэмакратызм.
Работа ў групах: скла-
данне тэзіснага плана 
ад казу на пытанне «Ас-
ноў ныя тэндэнцыі гра-
мадска-палітычнага жыц-
ця БССР у 1930-я гг.».
Самастойная рабо та з ву-
чэбным дапа мож нікам па 
пытанні 5 (с. 86): «Кан-
стытуцыя БССР 1937 г.» 
(с. 85), гіс тарычны даку-
мент (с. 87).
паведамленні вучняў 
аб жыццядзейнасці 
М. Гі калы, М. Галадзеда.
Работа з гістарычным 
дакументам: вызначэнне

§ 15, заданне 4.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць эсэ 
па заданні рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (вучэбны дапа-
можнік, с. 86);
— падрыхтаваць па-
ве дамленні (прэ зен-
тацыі) аб дзей насці 
М. Шча ка ці хіна, 
Я. Купалы, Я. Кола-
са, З. Жы лу новіча, 
М. Гарэц кага, А. Ку-
ляшова, Ю. Тарыча 
і інш. (магчыма 
выка рыс танне вэб-
сэр ві саў)
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— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы

асноўных ідэй нацыя-
нал-дэмакратызму (хрэ-
стаматыя, с. 83—84). 
Работа з гістарычным 
дакументам: характары-
стыка рэлігійнага ста-
новішча ў рэспубліцы 
(хрэс таматыя, с. 78—83)

33
34

Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры ў БССР 
у 1920-я гг.
1.  Станаўленне сіс тэ-
мы адукацыі ў БССР. 
У. Пічэта. 
2. Даследаванні бела-
рускага этнасу, яго гіс-
торыі і культуры.
3. Дзейнасць М. Шча-
каціхіна.
4. Літаратурная твор-
часць Я. Купа лы, Я. Ко-
ласа, З. Жылу новіча, 
М. Гарэцкага.
5. Пачатак твор чага 
шля ху А. Куляшова.
6. Станаўленне бела-
рускага савецкага тэа-
тра. Я. Міровіч, У. Га-
лубок.

2 Вучні павінны ведаць:
— дату завяршэння пераходу да 
ўсеагульнага абавязковага пачат-
ковага навучання ў БССР;
— асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў у БССР у 1920-я гг.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сістэму аду-
кацыі ў 1919 г. — 1920-я гг.;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы;
— рыхтаваць паведамленні аб гіс-
тарычных асобах;
— характарызаваць вынiкi да-
сле даванняў беларускага этнасу, 
гiсторыi i культуры;
— вызначаць асноўныя рысы 
развiцця беларускага кiно;
— характарызаваць лiтаратурную 
дзейнасць беларускiх паэтаў 
i пiсь меннiкаў;

Самастойная работа 
з ву чэбным да па мож-
нікам па складанні тэ-
зіснага плана «Да сяг-
ненні ў развіцці аду кацыі 
ў БССР у 1920-я гг.».
Самастойная работа па 
складанні табліцы «Раз-
віццё навукі ў 1919 г. — 
1920-я гг.».
паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб дзей-
насці М. Шчакаціхіна, 
Я. Купалы, Я. Коласа, 
З. Жылуновіча, М. Га-
рэцкага, А. Куляшова, 
Ю. Та рыча і інш.

§ 12; пераўтварыць 
у табліцу дадзеныя 
аб дзеячах культу-
ры ў 1920-я гг. па 
накірунках іх дзей-
насці.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб на-
вуковай дзейнасці  
О. Шміта, А. Чы-
жэў скага;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта ваць 
паведамлен не аб 
развіцці аду кацыі, 
культу ры ў краі 
ў 1920-я гг.
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7. Зараджэнне белару-
скага кіно. Ю. Та рыч. 
8. Выяўленчае мас-
тацт ва. М. Шагал, 
М. Фі ліповіч, В. Волкаў

— вызначаць накiрункi дзейнасцi 
беларускiх мастакоў

35
36

адукацыя і наву-
ка ў канцы 1920-х — 
1930-я гг. 
1. Змены ў сістэме аду-
кацыі.
2. Развіццё навукі. Бе-
ларуская акадэмія на-
вук.
3. Навукоўцы — ура - 
д жэн цы Беларусі: дас-
ледаванні О. Шмі та, 
ад крыцці А. Чыжэў-
скага

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы вучоных 1930-х гг. — 
ураджэнцаў Беларусі;
— змены ў сістэме адукацыі 
БССР у 1930-я гг.;
— асноўныя кірункі навуковых 
даследаванняў у БССР у 1930-я гг.; 
— азначэнне паняцця культурная 
рэвалюцыя.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць сацыяльна-
культурную палітыку савецкай 
ула ды ў БССР у 1920—1930-я гг.; 
вынікі дзейнасці дзеячаў навукі;
— рыхтаваць паведамленні аб гіс-
тарычных асобах

Самастойная работа  
з ву чэбным да па мож ні-
кам па складанні ла гіч-
най схемы «Да сяг ненні 
ў развіцці адукацыі і на-
вукі ў БССР у 1920—
1930-я гг.».
Самастойная работа 
(па групах) па складан ні 
тэзіснага плана для ад-
казу на пытанні руб рыкі 
«Ваша меркаванне» 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 91).
паведамленні вуч няў 
аб навуковай дзей нас ці 
О. Шміта, А. Чы жэў-
скага

§ 16, заданне 4.
індывідуальнае (на 
выбар):
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб развіцці аду-
кацыі ў краі ў 1920— 
1930-я гг.;
— падрыхтаваць 
прэ  зентацыю «Да-
сяг ненні бе ла рус-
кага вы яўлен ча га 
мастацтва, архітэк-
ту ры і скульп туры 
ў 1930-я гг.» (магчы-
ма выкарыстанне 
вэб- сэрвісаў)

37
38

Развіццё літаратуры 
і мастацтва ў канцы 
1920-х — 1930-я гг.
1. Зацвярджэнне ў лі-
таратуры і мастацтве

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці бе-
ларускіх пісьменнікаў, мастакоў, 
скульптараў, архітэктараў, кіне-
матаграфістаў у 1920—1930-я гг.;

Самастойная работа 
вучняў з вучэбным да-
паможнікам (с. 92—93, 
95—96): «Тэат раль нае 
і музычнае мастацтва»,

§ 17, заданне 5; за-
данне рубрыкі «Ва-
ша меркаванне» 
(с. 96).
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сацыялістычнага рэа-
лізму.
2. Творчасць бе ларус-
кіх пісьменнікаў.
3. Беларускае тэат-
раль нае і музычнае 
мас тацтва.
4. Архітэктура і скульп-
тура.
5. Выяўленчае мас-
тацтва

— прозвішчы беларускіх пісь-
мен нікаў, мастакоў, скульп тараў, 
архітэктараў, творчая дзейнасць 
якіх адносіцца да 1920—1930-х гг.
Вучні павінны ўмець:
— прыводзіць прыклады літа ра-
турных твораў, твораў беларускіх 
мастакоў, архітэктараў, скульп-
тараў, кінематаграфістаў 1920—
1930-х гг.;
— характарызаваць вынікі твор-
часці дзеячаў культуры;
— характарызаваць ролю куль-
туры ў беларускім грамадстве 
ў 1920—1930-я гг.

«Беларускі кінема то-
граф».
прэзентацыя асноўных 
дасягненняў беларуска-
га выяўленчага мастацт-
ва, архітэктуры і скуль-
птуры ў 1920—1930-я гг.
абмеркаванне пытання 
«Як у літаратуры, мас-
тацтве 1920—1930-х гг. 
ад люстроўвалася са-
цыя лістычная рэча іс-
насць?».
аналіз літаратурнага 
твора, твора выяў лен-
чага мастацтва, архі-
тэк туры, скульптуры 
1920—1930-х гг.

індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні па тэ ме 
« А д л ю с т р а в а н -
не жыцця белару-
скага грамадства 
ў творах літаратуры 
і мастацтва ў 1920—
1930-я гг. (на пры-
кладзе твора)»;
— падрыхтаваць па- 
 ведамленні аб дзей-
насці І. Ла гіно ві ча,  
В. Харужай, С. Пры -
тыцкага, Б. Та раш-
кевіча;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб развіцці культу-
ры ў краі ў 1920—
1930-я гг.

39
40

Заходняя Беларусь 
пад уладай польшчы. 
1. Палітычныя і са цы-
яльна-эка на мічныя 
ўмо вы жыцця белару-
скага насельніцтва.

2 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: асаднікі, 
крэсы ўсходнія, палітыка са-
нацыі, парцэляцыя, камасацыя, 
пацыфікацыя, дэфензіва;
— формы нацыянальна-вызва-

Работа з паняццямі: 
асад нікі, крэсы ўсходнія, 
па літыка санацыі, пар-
цэ ляцыя, камасацыя, па-
цыфікацыя, дэфензіва.
Работа ў групах: скла-

§ 18, заданне 5.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні-прэ зен-
тацыі аб твор часці 
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2. Асноўныя напрамкі 
нацыянальна-вызва-
ленчага руху ў Заход-
няй Беларусі. 
3. Дзейнасць палі тыч-
ных партый і ар га ні-
за цый. I. Лагіновіч. 
В. Харужая.
4. Беларуская ся лян-
ска- работніцкая гра-
мада. Б. Тарашкевіч.
5. Канфесійнае стано-
вішча

ленчай барацьбы ў Заходняй 
Беларусі;
— прыклады выступленняў рабо-
чых і сялян Заходняй Беларусі 
супраць прыгнёту;
— назвы палітычных партый 
і арганізацый, якія дзейнічалі  
ў Заходняй Беларусі, іх мэты;
— прозвішчы палітычных дзеячаў, 
якія ўзначальвалі нацыяналь-
на-вызваленчую барацьбу ў За-
ходняй Беларусі: Б. Тарашкевіч, 
В. Харужая, С. Прытыцкі, І. Ла-
гіновіч;
— даты гістарычных фактаў: дзей-
насць КПЗБ, дзейнасць БСРГ, 
дзяржаўны пераварот у Поль-
шчы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычнае 
і сацыяльна-эканамічнае ста но-
вішча Заходняй Беларусі пад ула-
дай Польшчы;
— параўноўваць гістарычныя 
з’явы і працэсы (сацыяльна-
эканамічнае развіццё Савецкай 
Беларусі і Заходняй Беларусі пад 
уладай Польшчы);

данне лагічнай схемы 
«Формы нацыянальна-
выз валенчай барацьбы 
ў За ходняй Беларусі».
паведамленні вучняў 
аб жыццядзейнасці 
І. Ла гі новіча, В. Хару-
жай, С. Прытыцкага, 
Б. Та раш кевіча.
Самастойная работа па 
параўнанні гістарычных 
падзей (працэсаў) па пра-
панаваных ці сама стой - 
на вызначаных прык-
метах: сацыяльна-эка-
намічнае развіццё Са-
вецкай Беларусі і анек-
сіраванай Польшчай За-
ходняй Беларусі.
Работа па выкананні за-
дання з рубрыкі «Ваша 
меркаванне» (с. 101)

дзеячаў куль ту-
ры Заходняй Бе-
ла ру сі: М. Танк, 
П. Пест рак, П. Сер-
гіевіч, Я. Драз довіч, 
Р. Шыр ма, М. За-
бэй  да-Суміцкі
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— раскрываць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж па лі тыкай 
Польшчы ў «крэсах ус ход ніх» 
і разгортваннем нацыянальна-вы-
зваленчай барацьбы ў За ходняй 
Беларусі;
— характарызаваць становішча 
пра васлаўнай царквы і ката ліц-
кага касцёла ў Заходняй Беларусі

41
42

Стан культуры ў За-
ходняй Беларусі. 
1. Адукацыя. Тавары-
ства беларускай шко-
лы (ТБШ). 
2. Літаратура: П. Пе-
страк, М. Танк. 
3. Жывапіс: Я. Драз-
довіч, П. Сергіевіч. 
4. Музычнае мастацтва: 
Р. Шырма, М. За бэйда-
Суміцкі

2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці 
пісьменнікаў, мастакоў Заходняй 
Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— прозвішчы пісьменнікаў, 
мас такоў Заходняй Беларусі: 
М. Танк, П. Пестрак, П. Сергіевіч, 
Я. Драздовіч, Р. Шырма, М. За-
бэйда-Суміцкі;
— кірункі дзейнасці ТБШ;
— даты дзейнасці ТБШ (1921—
1937 гг.).
 Вучні павінны ўмець: 
— характарызаваць нацыяналь-
ную і канфесійную палітыку поль-
скага ўрада на заходнебеларускіх 
землях;
— характарызаваць ролю і вынікі 
дзейнасці гістарычных асоб

Самастойная работа па 
складанні табліцы «Раз-
віццё адукацыі ў Заход-
няй Беларусі ў 1921—
1939 гг.».
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
да паможнік, с. 106—107): 
якія прынцыпы нацыя-
нальнай і канфесійнай 
па літыкі дэклараваліся 
Рыжскім мірным дагаво-
рам?
паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб твор-
часці М. Танка, П. Пе-
страка, П. Сергіевіча, 
Я. Драз довіча, Р. Шыр-
мы, М. Забэйды-Су міц-
кага

§ 19, заданне 1.
індывідуальнае
(гру павое) (на вы-
бар):
— сістэматызацыя 
ін фармацыі аб раз-
віц ці краю ў 1921—
1939 гг. (заданні на 
с. 107 вучэбнага да-
паможніка)
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43
44

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія ад бы-
валіся на тэрыторыі краю ў 1921—
1939 гг.;
— асаблівасці развіцця краю 
ў 1921—1939 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1921—1939 гг. фактамі з гісторыі 
роднага краю;
— рабіць высновы аб фактарах, 
якія абу мовілі асаблівасці развіцця 
краю ў вывучаемы перыяд;
—  працаваць з рознымі крыніцамі 
ін фармацыі (матэрыялы кра я-
знаўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка «Памяць», 
дадатковая літаратура)

Прадстаўленне вучнямі 
інфармацыі аб развіцці 
краю ў 1921—1939 гг., 
падрыхтаванай у ходзе 
вы вучэння раздзелаў 
I і II

§ 8—19; заданні на 
с. 108—110

45
46

практыкум па тэме 
«Беларусь ва ўмовах 
станаўлення савецка-
га сацыялістычнага 
грамадства. Заходняя 
Бе ларусь пад уладай 
польшчы»

2 Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
— канкрэтызаваць гістарычныя 
па няцці, тэарэтычныя высновы 
з да памогай факталагічнага матэ-
рыялу;

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, пытанні і заданні да 
дакументаў раздзела ІІ; 
с. 59—60).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
ад бываліся на тэ ры то-

§ 8—19
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— характарызаваць геапалітычнае 
становішча з апорай на гіс та рыч-
ную карту як крыніцу ведаў;
— праводзіць комплексны аналіз 
гістарычных крыніц і рэканст-
ру яваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзель нікаў;
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— характарызаваць матывы і вы-
нікі дзейнасці гістарычных асоб  
і творчасці дзеячаў культуры

рыі Беларусі ў 1921—
1939 гг., з дапамогай 
гістарычнай карты (ву-
чэбныя насценныя кар-
ты)

47
48

абагульненне па раз-
дзеле ІІ

2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1921—
1939 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-вы ні ко-
выя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

Работа з заданнямі да 
ўрока абагульнення па 
раз дзеле II (вучэбны да-
па можнік, с. 108—110)

Падрыхтоўка да
кантролю ведаў па 
раздзеле II
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49 кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІ

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі  
ў 1921—1939 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1921—1939 гг.; 
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1921—
1939 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле ІІ.
варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле ІІ

Падрыхтоўка да
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў

50
51
52

праектная дзей-
насць па тэме «Бела-
русь ва ўмовах ста-
наў лен ня савецкага 
сацыялістычнага гра-
мадст ва. Заходняя 
Беларусь пад уладай 
польшчы».
абарона вучнёў скіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве дам-
ленняў, анатацый, рэзюмэ, рэ цэнзій, 
рэфератаў, гістарычных са чыненняў 
(эсэ); праектаў аб гіс тарычных пра-
цэсах (падзеях) і асо бах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

Абарона вучнёўскіх пра-
ектаў
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Раздзел III. БССР у гады дРугой СуСвЕтНай I вяЛІкай айчыННай войНаЎ (35 г)

53 Беларусь у гады ваен-
ных выпрабаванняў.
1. Пачатак Другой сус-
ветнай вайны.
2. Асноўныя этапы 
Вя лікай Айчыннай 
вай ны савецкага наро-
да супраць нацысцкай 
Германіі і характар 
вай ны

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
чатак Другой сусветнай вайны; 
асноўныя этапы Вялікай Айчын-
най вайны;
— азначэнне паняцця Вялікая  
Айчынная вайна.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі: палітыка «прымірэння» 
з агрэсарам — заключэнне пакта 
Молатава — Рыбентропа — пача-
так Другой сусветнай вайны;
— вызначаць характар Вялікай 
Айчыннай вайны савецкага на-
рода

Самастойная работа 
з матэрыялам да па мож-
ні ка: складанне ла гічнай 
схе мы «Мэты фа шысц-
кай Германіі ў вай не су-
праць Савецкага Саюза».
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны да па-
мож нік, с. 119): характа-
рыстыка геапалітычнага 
становішча Беларусі во-
сенню 1939 г.
Работа па складанні 
храналагічнай табліцы 
ці «стужкі часу» «Эта-
пы Вя лікай Айчыннай 
вайны».
Работа па вызначэнні 
пры чынна-выніковых 
су вязяў паміж па лі ты-
кай «пры мірэння» з агрэ-
сарам, заключэннем пак-
та Молатава — Рыбен-
тропа і пачаткам Другой 
су светнай вайны

§ 20.
індывідуальнае (на 
выбар):
— на пісаць гіс та рыч-
нае сачыненне (эсэ) 
па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мер-
каванне» (вучэбны 
дапаможнiк, с. 115)

54 праектная дзейнасць 
па тэме «БССР у гады 
другой сусветнай 
і вя лі кай айчын най

1 Вучні павінны ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
нёў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, паста-

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, паста-
ноў цы мэтаў, планаванні 
эта паў праекта.

§ 20
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войнаў». пад рых тоў-
чы этап

ноўцы мэтаў, зборы і апрацоўцы 
ма тэрыялаў, прадстаўленні вы-
ні каў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы

прыкладныя тэмы*:
«Роля асобы ў гісторыі»; 
«Уз’яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР на 
фоне еўрапейскай геа-
па літыкі»;
«Лёсы, абпаленыя вай-
ной...»;
«Дзеці вайны»;
«Беларуская эміграцыя 
ў 1917—1945 гг.»;
«Віртуальны музей “Па-
мяць пра вайну”»

55
56

пачатак другой сус-
ветнай вайны. уз’яд-
нанне Заходняй Бе ла-
русі з БССР. 
1. Паход Чырвонай 
Арміі ў Заходнюю Бе-
ларусь.
2. Стварэнне органаў 
са вецкай улады ў За-
ходняй Беларусі.
3. Рашэнні Народнага 
сходу. 
4. Гаспадарчыя і куль-

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
ход Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; падпісанне Дагавора аб 
дружбе і граніцы; Народны сход 
у Беластоку;
— рашэнні Народнага сходу ў Бе-
ластоку.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць эканамічныя, 
палітычныя, культурныя пе раўт-
варэнні ў Заходняй Беларусі пас-
ля аб’яднання з БССР;

Работа па складанні 
лагічнай схемы «Уз’яд-
нанне Заходняй Белару-
сі з БССР».
Самастойная работа 
вучняў з тэкстам ву-
чэбнага дапаможніка 
(с. 118—122), заданнямі 
3, 4 (с. 121).
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
можнік, с. 119): характа-
рыстыка тэрытарыяль - 

§ 21, заданні 5—7; 
запоўніць параў-
нальную табліцу 
«Ка лектывізацыя 
ў БССР і Заходняй 
Бе ларусі» з вызна-
чэннем агульнага  
і асаблівага.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб аба-
рончых баях на тэ -

* Для вызначэння тэм праек таў можна таксама выкарыстаць за данні рубрыкі «Ствараем летапіс вайны» у да па мож ніку «Вялікая 
Айчынная вай на савецкага народа (у кан тэксце Другой сусветнай вайны)».
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турныя пераўтварэнні 
ў Заходняй Беларусі 
пасля аб ’яднання 
з БССР.
5. Гістарычнае значэн-
не ўз’яднання белару-
скага народа

— раскрываць прычынна-вы ні-
ко вую сувязь паміж пачаткам 
Дру гой сусветнай вайны і пахо-
дам Чырвонай Арміі ў Заходнюю 
Беларусь; 
— даваць ацэнку гістарычнаму 
факту: уз’яднанне беларускага 
народа ў складзе БССР;
— суадносіць працэс уз’яднання 
Заходняй Беларусі з БССР і фар-
міраванне знешнепалітычнай сі-
туацыі ў Еўропе;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (правядзенне Народнага схо-
ду Заходняй Беларусі)

ных змен БССР у верас-
ні — лістападзе 1939 г.
Работа па аналізе ста-
тыстычных даных 
(хрэс таматыя, с. 185—
187): складанне дыягра-
мы і вызначэнне коль-
касцi насельніцтва, якая 
ўдзельнічала ў выбарах 
у Народны сход, ахарак-
тарызаваць выбары.
Работа з гістарычным 
дакументам (хрэстама-
тыя, дакументы 9—12; 
с. 187—192; пытанні на 
с. 82).
Работа з гістарычным 
да кументам  (дапа-
можнік, с. 47—48): харак-
тарыстыка ўзброеных 
сіл на тэрыторыі Бе ла-
русі

рыторыі Беларусі 
ле там 1941 г.;
— напісаць эсэ на 
тэму «Па дзеі верас-
ня 1939 г. вачыма 
жыхара Заходняй 
Беларусі»;
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб падзеях, якія 
адбываліся на тэ ры-
торыі краю ў 1939—
1941 гг.

57 пачатак вялікай ай-
чыннай вайны. 
1. Мэты фашысцкай 
Гер маніі супраць Са-
вецкага Саюза. «План 
Барбароса». 

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: 
пачатак Вялікай Айчыннай 
вайны; танкавая бітва пад Лепе-
лем; першае выкарыстанне рэ-
актыўных мінамётаў; акупацыя

Работа з гістарычнай 
картай (дапаможнік, 
с. 53; атлас 2, с. 14) і гіс-
тарычным дакументам 
(дапаможнік, с. 63—64): 
1) характарыстыка ста -

§ 4, заданне 6 (дапа-
можнік, с. 63);
заданне з рубрыкі 
«Ваша меркаван-
не» (вучэбны да па-
можнік, с. 126).
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2. Суадносіны ўзбро-
е ных сіл Германіі 
і СССР.
3. Нападзенне Гер ма-
ніі на СССР.
4. Дзейнасць савец ка-
га кіраўніцтва па ар-
ганізацыі абароны 
кра іны.
5. Эвакуацыя

Беларусі германскімі войскамі;
— мэты Германіі ў вайне супраць 
СССР;
— азначэнні паняццяў: мабі лі-
зацыя, эвакуацыя, народнае апал-
чэнне, акупацыя;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі летам 1941 г.
Вучні павінны ўмець:
— даваць агульную ацэнку «плану 
Барбароса»;
— прыводзіць прыклады гераізму 
савецкіх людзей падчас абароны 
Беларусі ад германскіх за хоп ні-
каў летам 1941 г.

новішча Беларусі ў пер-
шапачатковы перыяд 
Вялікай Айчыннай вай-
ны; 2) характарысты ка 
«плана Барбароса».
Работа па аналізе ста-
тыстычных даных (да-
паможнік, с. 54 — таб-
ліца): вызначэнне бая-
здольнасці Заходняй 
асобай акругі і групы 
армій «Цэнтр»; складан-
не дыяграмы.
Самастойная работа 
па скла данні тэзісаў 
мерапрыемстваў па 
арганізацыі абароны 
кра іны з тэкстам да па-
мож ніка (с. 58—62) і гіс-
тарычнымі да ку мен тамі 
(с. 64—66).
Работа з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, дакумент 27; с. 218— 
219): характары стыка 
мер савецка га кі ра ў-
ніцтва па ар га нізацыі 
абароны кра іны.

індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб ге-
раічным суп ра ціў-
ленні воінаў Чыр-
вонай Арміі ў па-
чатку вайны; 
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць паведамленне 
аб падзеях на тэ-
ры торыі краю ле-
там 1941 г.; прэзен-
тацыю «Пом нікі  
ў гонар абаронцаў
Айчыны на тэры то-
рыі краю»
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паведамленні вучняў 
па тэме «Абарончыя баі 
на тэ ры торыі Беларусі 
летам 1941 г.».
Складанне хра на ла гіч-
най табліцы «Абарон-
чыя баі на тэрыторыі 
Бе ларусі летам 1941 г.»

58
59

абарончыя баі ў Бе-
ла русі.
1. Гераізм, самаахвяр-
насць і трагедыя аба-
ронцаў.
2. Зрыў планаў «ма-
ланкавай вайны».
3. Прычыны няўдач 
войск Чырвонай Арміі 
летам 1941 г.

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: баёў 
пад Мінскам, абароны Магілёва, 
Віцебска, Гомеля;
— прозвішчы людзей, якія аба-
ранялі Беларусь летам 1941 г.: 
Д. Паўлаў, М. Гастэла, І. Русіянаў, 
І. Флёраў, М. Раманаў і інш.;
— асноўныя ваенныя падзеі, якія 
адбываліся на тэрыторыі БССР 
летам 1941 г., і іх вынікі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізаваць на гістарычнай 
кар це месцы абарончых баёў на 
тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.;
— тлумачыць прычыны адступ-
лення войск Чырвонай Арміі  
ў першапачатковы перыяд вайны

паведамленні вучняў 
аб гераічным суп раціў-
ленні воінаў Чырвонай 
Арміі ў пачатку вайны. 
Самастойная работа па 
скла данні календара па - 
дзей «Абарончыя баі 
ў Бе ларусі».
Работа з гістарычнай 
кар тай: характарыс-
ты ка абарончых баёў 
на тэ рыторыі Беларусі 
летам 1941 г. (атлас 2, 
с. 15—16; дапаможнік, 
с. 68).
Работа з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, дакументы 29—30; 
с. 221—222): характа-
рыстыка становішча 
на беларускіх землях 
у першыя дні вайны

§ 5 (дапаможнік).
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па -
ведамленне аб ге-
раічным суп ра ціў-
ленні воінаў Чыр-
вонай Арміі ў па-
чатку вайны;
— пры дапамозе 
вэб-сэрвiсаў ства-
рыць «стужку ча-
су» «Абарончыя баі 
ў Беларусі»

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017

7
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

60
61

германскі акупацый-
ны рэжым на тэры то-
рыі Беларусі.
1. Насаджэнне «новага 
парадку». 
2. Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны па-
дзел акупіраванай тэ-
ры торыі БССР.
3. Палітыка генацыду 
насельніцтва Беларусі. 
4. Беларускія остар-
бай тары. Калаба ра цы-
янізм

2 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: план 
«Ост», генацыд, остарбайтары, 
ка лабарацыянізм;
— сутнасць плана «Ост»;
— калабарацыянісцкія арга ні-
зацыі, якія дзейнічалі на аку пі-
раванай тэрыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць «новы пара-
дак» (германскі акупацыйны 
рэ жым) на тэрыторыі Бе ла ру сі; 
дзейнасць беларускіх ка ла ба-
рантаў, палітыку генацыду

Самастойная рабо та  
з матэрыялам дапа мож-
ніка (с. 86—89) па скла-
данні схемы «Ваенна-
адміністрацыйны па-
дзел акупіраванай тэры-
торыі Беларусі».
Складанне тэзіснага 
плана адказу на пытан-
не: «Германскі акупа-
цыйны рэжым на тэ ры-
торыі Беларусі».
Работа з паняццямі: 
план «Ост», генацыд, ка-
лабарацыянізм, остар-
байтары.
Работа з гістарычным  
дакументам (дапа мож-
нік, с. 94—96): харак-
тарыстыка акупацый-
нага рэжыму з ацэнкай 
дзейнасці акупантаў.
Работа з гістарычным 
дакументам (па групах): 
група 1 (дапаможнік, § 7 
і дакументы на с. 105—
106): даказаць, што гена-
цыд — гэта планамерная 
і мэтанакіраваная з’ява,
якая была сутнасцю фа-
шысцкай ідэалогіі і па-
літыкі;

§ 6, 7 (дапа мож-
нік); заданне 4 пас-
ля § 23 (вучэбны 
дапаможнік).
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
па ведамленні аб 
бая вой дзейнасці 
лю дзей, партрэты 
якіх змешчаны на 
ста ронках вучэбна-
га дапаможніка 
(с. 135—140);
— да ўрока «Наш 
край» падрыхта-
ваць гіс тарычную 
давед ку аб вашым 
населеным пунк це 
ў гады вайны; па-
ведамленне аб «но -
вым парадку», ус та-
ноўленым гер ман-
скімі аку пантамі на 
тэры то рыі краю

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



7
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

група 2 (дапаможнік, 
с. 93—94): ахарактары-
заваць метады фашысц-
кага кіраўніцтва: 1) па 
ўсталяванні «новага па-
радку» на акупіраваных 
тэрыторыях; 2) па зменах 
у адукацыі і культуры

62
63

Разгортванне бараць-
бы супраць акупантаў. 
1. Роля КП(б)Б у ар-
ганізацыі барацьбы
на родных мас з аку-
пан тамі.
2. Стварэнне першых 
партызанскіх атрадаў. 
В. Корж, Ф. Паўлоўскі, 
Ц. Бумажкоў, М. Шмы-
роў.
3. Падпольныя анты-
фашысцкія арга ні-
зацыі.
4. Супраціўленне мір-
нага насельніцтва аку-
пацыйнаму рэжыму. 
5. Інтэрнацыянальны 
ха рактар барацьбы 
з за хопнікамі на аку-
пі раванай тэ ры торыі 
Беларусі

2 Вучні павінны ведаць:
— формы барацьбы беларускага 
народа супраць германскіх аку-
пантаў;
— прозвішчы кіраўнікоў пар ты-
занскіх атрадаў і падпольных 
груп на тэрыторыі Беларусі;
— азначэнне паняцця Суражскія 
«вароты».
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць ролю КП(б)Б  
у арганізацыі барацьбы з гер-
манскімі акупантамі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб

Работа з гістарычнымі 
да кументамі 1, 2 (вучэб-
ны дапаможнік, с. 141; 
дапаможнік, с. 120) па вы-
значэнні задач, якія ста-
віліся перад пар ты за намі.
Работа з паняццем Су-
ра жскія «вароты».
паведамленні вучняў 
аб дзеячах партызан-
скага і падпольнага руху 
ў Беларусі.
Самастойная работа па 
складанні тэзіснага пла-
на (схемы) адказу на 
пытанне «Роля КП(б)Б 
у арганізацыі барацьбы 
з гітлераўцамі на аку пі-
раванай тэрыторыі Бе-
ларусі».
Работа па складанні 
ла гічнай схемы «Ар га-
нізацыя пар ты зан скіх 
фар міра ванняў»

§ 24, заданні 7, 8.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці П. Па на ма-
рэнкі, П. Ка лі ніна;
— да ўрока «Наш 
край» пад рыхтаваць 
па ве дамленні аб 
дзей насці партызан 
і падпольшчыкаў на 
тэрыторыі краю
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64
65

пашырэнне партызан-
скай барацьбы су-
праць акупантаў.
1. Стварэнне Цэнт-
раль нага штаба пар-
ты з а н с к а г а  р у х у 
(ЦШПР) і Беларуска-
га штаба партызанска-
га руху (БШПР).
2. Баявая дзейнасць 
пар тызанскіх фармі ра-
ванняў. Партызанскія 
зоны.
3. «Рэйкавая вайна».
4. Дзейнасць Ар міі 
Кра ёвай

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы кіраўнікоў ЦШПР 
і БШПР (П. Панамарэнка, П. Ка-
лінін);
— азначэнні паняццяў: парты-
занскі рух, партызанская зона, 
«рэйкавая вайна», падпольная 
барацьба, Армія Краёва;
— этапы «рэйкавай вайны»;
— асаблівасці антыфашысцкай 
барацьбы на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць значэнне пар-
тызанскага і падпольнага руху 
ў Беларусі; барацьбу супраць ня-
мецка-фашысцкіх акупантаў на 
тэ рыторыі Беларусі

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік, с. 143; атлас 2, 
с. 30): вызначэнне но-
вых элементаў парты-
занскай барацьбы бела-
рускага народа, пра якія 
«сведчыць» гістарычная 
карта.
паведамленні вучняў 
аб дзейнасці П. Пана-
марэнкі і П. Калініна.
Работа з матэрыялам 
рубрыкі «Гэта цікава» 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 148—149).
Работа з паняццямі: 
партызанскі рух, пар-
тызанская зона, «рэйка-
вая вайна», падпольная 
барацьба.
Самастойная рабо-
та па складанні схе-
мы «Арганізацыйная 
структура партызан-
скага руху» на аснове 
матэрыялу дапаможніка 
(с. 108—114).

§ 25; § 8 (дапа мож-
нік).
індывідуальнае (на 
выбар):
— выканаць задан-
не «Склада ем ле-
тапіс вайны» (да-
паможнік, с. 119);
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб ба-
явых дзеяннях на 
тэ рыторыі Беларусі  
ў час аперацыі «Ба  - 
г ра ціён» (баявая 
дзей насць француз-
скага авія цыйнага 
палка «Нар ман-
дыя — Нё ман», по-
льскай дывізіі імя 
Т. Кас цюш  кі; по-
дзвігі са вецкіх во-
інаў пры вызвален-
ні Мінска і іншых 
бе ларускіх населе-
ных пунктаў);
— напісаць эсэ на 
тэму «Дзейнасць 
Ар міі Краёвай: зра-
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Работа з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2 (дапа-
можнік, с. 119—120): па-
раўнанне метадаў і задач 
падпольнай і партызан-
скай барацьбы.
Работа па складанні 
лагічнай схемы «Анты-
фашысцкая барацьба 
ў заходніх раёнах Бе ла-
русі»

зумець суседа — зна-
чыць лепш паз наць 
самога сябе»

66
67

пашырэнне падполь-
най барацьбы супраць 
акупантаў. 
1. Дзейнасць партый-
ных і камсамольска-
маладзёжных падполь-
ных арганізацый.
2.  Дыверсійная ба-
рацьба на чыгуначных 
вузлах. К. Заслонаў, 
Ф. Крыловіч.
3. Гераізм і мужнасць 
падпольшчыкаў

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы падпольшчыкаў 
Мін ска, Магілёва, Гомеля, Ві цеб-
ска, Брэста, Гродна і іншых га-
радоў Беларусі;
— асноўныя кірункі дзейнасці 
пар тызан і падпольшчыкаў.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць формы і ме-
тады барацьбы падпольшчыкаў;
— даваць ацэнку дзейнасці гіс-
тарычных асоб;
— характарызаваць уклад парты-
зан і падпольшчыкаў у разгром 
захопнікаў

Работа з гістарычнай 
картай: характарыстыка 
асноўных кірункаў дзей-
насці партызан і пад-
польшчыкаў з дапамогай 
гістарычнай карты.
Самастойная работа 
з гістарычнымі да ку мен-
тамі: с. 139—140 (да па-
можнік): адказ на пытан-
ні да дакумента.
Работа па складанні 
схемы «Баявая, дывер-
сійная дзейнасць парты-
зан і падпольшчыкаў».
Работа па аналізе гіс та-
рычнага дакумента (да-
паможнік, с. 139—140)

§ 9, 10 (дапа мож-
нік).
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ве дамленне аб ву-
лі цах вашага гора-
да, якія названы 
імё намі партызан  
і пад польшчыкаў;
— падрыхтаваць 
пры дапамозе ІТ-
тэх налогій бая-
вы лісток, які мог 
быць выдадзены 
ў партызанскім ат-
радзе
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68
69

вызваленне БССР 
ад германскіх захоп-
нікаў.
1. Пачатак вызвалення 
Бе ларусі. Беларуская 
наступальная апера-
цыя «Баграціён».
2.  Узаемадзеянне пар-
тызанскіх фар мі ра-
ванняў і войск Чырво-
най Арміі. 
3. Акружэнне і раз гром 
германскіх груповак. 
Вызваленне Мінска.
4. Выгнанне гер ман-
скіх захопнікаў з тэры-
торыі Беларусі. Подз-
вігі савецкіх воінаў. 
5. Значэнне раз грому 
германскіх войск у Бе-
ларусі

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

Работа з гістарычнай 
картай «Пачатак вы-
звалення Беларусі ад 
германскіх захопнікаў»; 
«Ход аперацыі “Баг ра-
ціён” і яе вынікі».
Работа з паняццем апе-
рацыя «Баграціён».
паведамленні вучняў 
аб баявых дзеяннях 
на тэрыторыі Бе ла ру-
сі ў час аперацыі «Баг-
раціён».
Самастойная работа па 
складанні храналагічнай 
табліцы «Вызваленне 
Бе ларусі».
Самастойная работа вуч-
няў з гістарычнымі да-
кументамі 1, 2, 3 (ву чэбны 
дапаможнік, с. 155—156)

§ 26 (вучэбны да па-
можнік); § 12 (дапа-
можнік).
індывідуальнае (на 
выбар):
падрыхтаваць:
— паведамленні 
аб ба рацьбе ўра - 
д жэнцаў Бе ларусі 
на фран тах Вялікай 
Айчыннай вайны, 
у еўрапейскім руху 
Супраціўлення;
— паведамленні аб 
укладзе дзеячаў 
бе ларускай наву-
кі і культуры ў ба-
раць бу з нацысцкай 
Германіяй; пра-
цоўным гера із ме 
беларусаў у са вец-
кім тыле;
— прэзентацыю «По-  
д звігу народа жыць 
у вяках» (уша на-
ванне па мя ці аб 
зма гарах супраць 
гіт лераўскіх аку-
пан таў);
 — паведамленне да 
ўрока «Наш край» 
аб вызваленні тэ ры-
торыі краю ад гер-
манскіх за хоп нікаў
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70 Савецкі тыл у гады 
вайны.
1. Перавод эканомікі 
на ваенныя рэйкі.
2. Дзейнасць эваку-
іра ваных  бела рускіх 
прад прыемстваў, ус-
таноў і арганізацый у 
са вец кім тыле.
3. Працоўны подзвіг 
ураджэнцаў Беларусі 
ў савецкім тыле

1 Вучні павінны ведаць:
— прыклады працоўнага гераізму 
беларусаў у савецкім тыле; 
— асноўныя накірункі дзейнасці 
Дзяржаўнага Камітэта Абароны. 
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць уклад белару-
скага народа ў Перамогу над на-
цысцкай Германіяй;
— вызначаць фактары, якія абу-
мовілі гераізм беларускага народа 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Самастойная работа 
вучняў з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2, 3 
(вучэбны дапаможнік, 
с. 155—156).
паведамленні вучняў: 
аб укладзе дзеячаў бе-
ларускай навукі і куль-
туры ў барацьбу з на-
цысцкай Германіяй; пра-
цоўным гераізме бела-
русаў у савецкім тыле.
Работа па аналізе ста-
тыстычных даных: вы-
значэнне фактараў, якія 
паўплывалі на рост ва-
еннай прамысловасці  
ў пачатку і канцы вайны 
(с. 180, дапаможнік);
аналіз змен у выт вор-
часці важнейшых відаў 
ваеннай прадукцыі (ат-
лас 2, с. 42)

§ 13 (дапаможнік). 
індывідуальнае (на 
выбар):
— выканаць задан-
не «Склада ем ле-
тапіс вайны» (да-
па мож нік, с. 179);
— падрыхтаваць па-
ве дамленні:
— аб барацьбе ўра-
д жэн цаў Бе ла русі 
на франтах Вялікай 
Ай чыннай вайны, 
у еў рапейскім руху 
Суп раціўлення;
— укладзе дзеячаў 
беларускай навукі 
і культуры ў ба раць-
бу з нацысцкай Гер-
маніяй; працоўным 
гераізме бе ла  русаў 
у са вец кім тыле;
— помніках, якія 
ўве  кавечваюць по-
дз  віг савецкага на-
рода ў гады Вя лі кай 
Айчыннай вай ны 
на тэрыторыі Бе-
ларусі (мэтазгод-
на выкарыстаць 
іТ- тэхналогіі і вэб- 
сэрвісы)
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71
72

уклад беларускага на-
рода ў перамогу над 
нацысцкай германіяй. 
1. Ураджэнцы Бе ла-
русі на франтах Вя-
лікай Айчыннай вай-
ны.
2. Удзел у еўрапейскім 
руху Супраціўлення.
3. Ураджэнцы Бе ла-
русі — Героі Са вецкага 
Саюза і поў ныя кава-
леры ордэна Славы. 
4. Уклад прад стаў ні-
коў беларускай куль-
туры і мастацтва ў ба-
рацьбу з ворагам

2 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі на франтах 
Вялікай Айчыннай вайны, у пар-
тызанскіх атрадах і пад пол лі,  
удзелу беларусаў у еў ра пейскім 
ру ху Супраціўлення; 
— помнікі ў гонар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць уклад белару-
скага народа ў Перамогу над на-
цысцкай Германіяй;
— вызначаць фактары, якія абумо-
вілі гераізм беларускага народа 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны

паведамленні вучняў:
— аб барацьбе ўраджэн-
цаў Беларусі на франтах 
Вя лікай Айчыннай вай-
ны, у еўрапейскім руху 
Суп раціўлення;
— укладзе дзеячаў бе-
ла рускай навукі і куль-
туры ў барацьбу з на-
цысц кай Германіяй; 
пра цоўным гераізме бе-
ла русаў у савецкім тыле;
— помніках, якія ўве ка-
вечваюць подзвіг савец-
кага народа ў гады Вя -
лікай Айчыннай вайны 
на тэрыторыі Беларусі.
Складанне схемы «Ук-
лад беларускага народа 
ў Перамогу над нацысц-
кай Германіяй»

§ 27.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
насці А. Гра мыкі;
— да ўрока «Наш 
край» пад рыхтаваць 
паве дам ленні аб 
удзеле ўраджэнцаў 
краю ў Вялікай Ай-
чын най вайне; уша-
наванні ў краі па-
мяці аб змагарах су-
п раць гіт ле раў скіх 
аку пан таў (прэзен-
тацыя «Подз вігу 
на рода жыць у вя-
ках») (магчыма 
выкарыстанне іТ-
тэхналогій і вэб-
сэрвісаў);
— падрыхтаваць эсэ 
па пытанні з руб-
рыкі «Ваша мер-
каванне» (вучэбны 
дапа можнік, с. 163)
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73 БССР — удзельніца 
зас навання аргані-
зацыі аб’яднаных 
Нацый (ааН).
1. Заканчэнне Другой 
сусветнай вайны.
2. Савецкая стратэгія 
ў адносінах да ААН.
3. Уключэнне БССР 
у склад краін — зас на-
вальніц ААН.
4. Выхад Беларусі на 
міжнародную арэну

1 Вучні павінны ведаць:
— прычыны ўключэння БССР  
у лік краін — заснавальніц ААН;
— дату падпісання дэлегацыяй 
БССР Статута ААН.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць пазіцыю 
СССР па пытанні аб краінах — 
заснавальніцах ААН;
— суадносіць гістарычную падзею 
з грамадска-гістарычным працэ-
сам (удзел БССР у заснаванні 
ААН)

Самастойная рабо та 
з вучэбным да памож-
ні кам па складанні тэ-
зіс нага плана «Удзел 
БССР у заснаванні 
ААН».
паведамленне вучняў 
аб дзейнасці А. Грамыкі.
Работа па аналізе гіста-
рычнага дакумента 
(хрэс  таматыя 2, с. 323—
327)

§ 28.
індывідуальнае (на 
выбар):
— падрыхтаваць 
прэ зентацыю (фла-
ер, віртуальны пла-
кат):
1) аб Беларускім 
дзяржаўным музеі 
гісторыі Вялікай 
Ай чыннай вайны;
2) аб месцах, звяза-
ных з Вялікай Ай-
чыннай вайной, дзе 
вучань пабываў

74
75

памяць пра вайну.
1. Месцы памяці і сім-
валы подзвігу белару-
скага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне. 
2. Ушанаванне памяці 
загінуўшых у Беларусі. 
Мемарыяльныя ком-
плексы. 
3. Беларускі дзяр жаў-
ны музей гісторыі Вялі-
кай Айчыннай вай ны. 

2 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі;
— помнікі ў гонар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі.
Вучні павінны ўмець:
— лакалізоўваць на гістарычнай 
кар це месцы знаходжання пом-
ні каў у гонар Перамогі на тэ ры-
торыі Беларусі

Самастойная работа 
па запаўненні табліцы 
«Памяць пра вайну».
паведамленні вуч няў 
з прэзентацыяй: аб Бе-
ларускім дзяр жаў ным 
музеі гісторыі Вялі кай 
Ай чыннай вайны; пом-
ніках у гонар Пе ра могі 
на тэрыторыі Бе ларусі.
Экскурсія ў Беларускі 
дзяржаўны музей гіс то-

§ 16 (дапаможнік).
індывідуальнае (на 
выбар):
— напісаць эсэ на тэ- 
му «Вялікая Айчын-
ная вайна ў гіс торыі 
беларускага наро-
да»;
— пытанні і заданні 
да ўрока «Наш край 
у гады Другой су-
светнай і Вя лі кай 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4. Гісторыка-даку мен-
тальная хроніка «Па-
мяць»

рыі Вя лі кай Айчын-
най вайны (віртуальная 
экскурсія на сайце му-
зея www.warmuseum.by; 
раздзелы  «Экс курсія па 
музеі» і «Ка лекцыі»)

Айчыннай вой наў» 
(вучэбны да па мож-
нік, с. 167);
— падрыхтаваць 
вір туальную выста-
ву аб помніках у го-
нар Перамогі на тэ-
рыторыі Беларусі; 
пом ніках у гонар 
аба ронцаў Айчы-
ны (магчыма вы-
карыстанне вэб-сэ-
рвісаў)

76
77

Наш край 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія адбы-
валіся на тэрыторыі краю ў 1939—
1945 гг.;
— асаблівасці развіцця краю  
ў гады Другой сусветнай і Вялікай 
Айчыннай войнаў і фактары, якія 
іх абумовілі.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі  
ў 1939—1945 гг. фактамі з гісторыі 
род нага краю;
— працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі (матэрыялы кра я-
знаўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка «Памяць»)

паведамленні вучняў:
— аб падзеях на тэ ры-
торыі краю летам 1941 г.;
— «новым парадку», 
устаноўленым гер ман-
скімі акупантамі на тэ-
ры торыі краю;
— дзейнасці партызан 
і падпольшчыкаў на тэ-
рыторыі краю;
— удзе ле ўраджэнцаў 
краю ў Вя лікай Айчын-
най вайне;
— ушанаванні ў краі па-
мяці аб змагарах суп-
раць гітлераўскіх аку-
пантаў (прэзентацыя 

Напісаць эсэ на тэ-
му «Вялікая Айчын-
ная вайна — трыумф 
і тра гедыя белару-
скага народа»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

«Подз вігу народа жыць 
у вяках»).
прэзентацыя «Помнікі 
ў гонар абаронцаў Айчы-
ны на тэрыторыі краю»

78
79

практыкум па тэме 
«БССР у гады другой 
сусветнай і вялікай 
айчыннай войнаў»

2 Вучні павінны ўмець:
— параўноўваць, сістэматызаваць 
і абагульняць гістарычныя фак-
ты, фармуляваць на гэтай падста-
ве высновы;
— канкрэтызаваць гістарычныя 
паняцці, тэарэтычныя высновы 
з дапамогай факталагічнага ма-
тэрыялу;
— характарызаваць геапалітычнае 
ста новішча з апорай на гіс та-
рычную карту як крыніцу ведаў;
— праводзіць комплексны ана-
ліз гістарычных крыніц і рэ-
канст ру яваць на іх аснове вобра-
зы гістарычнага мінулага і яго 
ўдзельнікаў;
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— характарызаваць матывы і вы-
нікі дзейнасці гістарычных асоб 
і творчасці дзеячаў культуры

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя, пытанні і заданні да 
дакументаў раздзела ІІІ; 
с. 282—285).
Характарыстыка гіс-
та рычных падзей, якія 
адбываліся на тэ ры то-
рыі Беларусі ў 1939—
1945 гг., з дапамогай гіс-
тарычнай карты (вучэб-
ныя насценныя карты)

§ 20—28; задан-
ні 1—9, с. 168—169
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Працяг

1 2 3 4 5 6

80
81

абагульненне па раз-
дзеле ІІІ

2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1939—1945 гг.;
— месцы памяці беларускага 
народа аб падзеях Вялікай Ай-
чыннай вайны.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1939—
1945 гг. фактамі з гісторыі;
— складаць тэзісны план адказу 
на пытанне;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах;
— прыводзіць прыклады і вызна-
чаць прычыны гераізму і са ма-
ахвярнасці воінаў Чырвонай 
Арміі, партызан і падпольшчы-
каў у гады Вялікай Айчыннай 
вайны

Работа з заданнямі да 
ўро ка абагульнення па 
раз дзеле III (вучэбны 
да паможнік, с. 168—169)

Падрыхтоўка да 
кант ролю ведаў па 
раздзеле ІІІ
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Працяг

1 2 3 4 5 6

82 кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІІ

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія ха-
рактарызуюць развіццё БССР 
у 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.; 
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1939—
1945 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі

варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзеле ІІІ.
варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзеле ІІІ

Падрыхтоўка да вы-
ніковага абагуль-
нення

83 выніковае абагуль-
ненне

1 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
падзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1917—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тарызуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1917—1945 гг.

Самастойная работа па 
складанні абагульняю-
чай табліцы (тэзісаў):
«Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця Беларусі 
ў 1917—1945 гг.»;
«Характарыстыка бе-
ларускага грамадства  
ў 1917—1945 гг.»;
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1917—
1945 гг. фактамі з гісторыі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах

«Накірункі, формы ба-
рацьбы, вынікі дзей нас-
ці партызан і пад польш-
чыкаў»;
«Галоўныя прычыны 
пе рамогі савецкага на-
рода ў Вялікай Айчын-
най вайне»; 
«Гістарычнае значэнне 
перамогі над фашысц-
кай Германіяй» і г. д.

84
85
86
87

праектная дзейнасць 
па тэме «БССР у гады 
другой сусветнай 
і вя лі кай айчын най 
войнаў».
абарона вуч нёўс кіх 
праектаў

4 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюмэ, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах;
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
пра екта

Абарона вучнёўскіх пра-
ектаў

Падрыхтоўка да
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў
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Всемирная история Новейшего времени: 1945—2015 гг.  
11 класс

(87 ч)

1.	 Космач,	Г. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени:	1945	г.	—	начало	ХХІ	в.	:	учеб.	пособие	для	11	кл.	учреждений	общ.	
сред.	образования	с	рус.	яз.	обучения	/	Г.	А.	Космач,	В.	С.	Кошелев,	М.	А.	Краснова	;	под	ред.	Г.	А.	Космача.	—	Минск	:	
Адукацыя	і	выхаванне,	2012.

2.	 История	Новейшего	времени	в	11	классе	:	учеб.-метод.	пособие	/	Л.	В.	Гавриловец	[и	др.].	—	Минск	:	Издательский	центр	
БГУ,	2014.

3.	 История.	 11	 класс	 :	 рабочая	 тетрадь	 :	 пособие	 для	 учащихся	 учреждений	 общ.	 сред.	 образования	 /	 М.	 А.	 Краснова	
[и	др.].	—	Минск	:	Аверсэв,	2016,	2017.

4.	 Всемирная	история	Новейшего	времени:	1945	г.	—	начало	XXI	в.	11	класс	:	хрестоматия	:	пособие	для	учащихся	обще-
образоват.	учреждений	с	белорус.	и	рус.	яз.	обучения	/	авт.	вступ.	ст.,	метод.	аппарата,	сост.	Г.	А.	Космач,	В.	С.	Кошелев,	
М.	А.	Краснова	;	под	ред.	Г.	А.	Космача.	—	Минск,	2009.

5.	 Краснова,	М. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени	:	тестовые	и	разноуровневые	задания	:	10—11	кл.	:	пособие	для	
учителей	учреждений	общ.	сред.	образования	/	М.	А.	Краснова.	—	Минск,	2012.

6.	 Космач, Г. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени:	1945	г.	—	начало	XXI	в.	Атлас	:	учеб.	пособие	для	11	кл.	учрежде-
ний	общ.	сред.	образования	/	Г.	А.	Космач,	В.	Н.	Темушев.	—	Минск	:	Белкартография,	2010.
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№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока

Кол-
во 
ча-
сов

Цели изучения темы
Характеристика основных видов  

и способов деятельности  
(с рекомендуемыми упражнениями)

Домашнее  
задание

1 2 3 4 5 6

1 Основные	тенден-
ции	развития	стран	
мира	после	Второй	
мировой	войны

1 1.	Определять	влияние	Вто-
рой	мировой	войны	на	со	ци-
аль	но-эко	но	ми	ческую,	поли-
тическую,	 духовную	 жизнь	
людей;	основные	тенденции	
исторического	развития	мира	
в	1945—2015	гг.
2.	Объяснять	понятия:	Севе ро
атлантический блок	( НАТО),	
Организация Варшавского до
говора (ОВД),	двухполюсный 
мир,	мировая система социа
лизма,	холодная война,	деко
лонизация.
3.	Давать	характеристику	вто-
рому	периоду	истории	Новей-
шего	времени.
4.	Определять	основные	тен-
денции	 исторического	 раз-
вития	мира	в	1945—2015	гг.

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	 с	 понятиями:	 Севе ро ат
лан тический блок	( НАТО),	Органи
зация Варшавского договора (ОВД),	
двухполюсный мир,	мировая система 
социализма,	 холодная  война,	 деко
лонизация;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

составление	таблицы	«Основные	
этапы	 развития	 международных	
отношений	после	Второй	мировой	
войны»;

определение	 основных	 тенден-
ций	 исторического	 развития	 мира	
в	1945—2015	гг.;

самостоятельная	работа	с	текстом	
учебного	пособия;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация

§	1
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Раздел I. ОсОбеннОсти Развития сШа и стРан евРОпы (29 ч)

2
3

Формирование	
и	кризис	общества	
«всеобщего	благо-
состояния»	в	стра-
нах	Запада

2 1.	Определять	основные	эта-
пы	развития	стран	Запада.
2.	Характеризовать	со	ци	аль-
но-эко	но	ми	ческое	 развитие	
стран	 Запада	 и	 США	 после	
Второй	мировой	войны.
3.	Объяснять	понятия:	обще
ство «всеобщего благососто
яния»,	общий рынок,	на уч но
техническая революция.
4.	Описывать	 процесс	 инте-
грации	 стран	 Западной	 Ев-
ропы,	объяснять	его	причины	
и	противоречия

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

составление	 таблицы	 «Интегра-
ция	стран	Западной	Европы»;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 общество 

«всеобщего благосостояния»,	общий 
рынок,	 на уч нотехническая  рево
люция;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	2.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
задание	5

4
5

Постиндустриаль-
ное	общество	в	раз-
витых	странах

2 1.	Характеризовать	 постин-
дустриальное	общество,	про-
цессы	глобализации.
2.	Объяснять	понятия:	пост
индустриальное  общество,	
глобализация,	 Европейский 
Союз;	 причины	 экономиче-
ских	и	финансовых	мировых	
кризисов

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 постинду

стриальное общество,	глобализация,	
Европейский Союз;

объяснение	причин	мирового	фи-
нансового	кризиса	2008	г.;

§	3.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
задание	5
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

6
7

Соединенные		
Штаты	Америки

2 1.	Давать	 общую	 характери-
стику	развития	США	 после	
Второй	мировой	войны.
2.	Объяснять	 понятия:	 мак
картизм,	военнопро мыш лен
ный комплекс,	рейганомика.
3.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
США;	роль	США	в	современ-
ном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 прави-
тельств	США;	деятельности	
политических	лидеров

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	 с	 иллюстративным	 мате-
риалом;

составление	таблицы	«США	во	вто-
рой	половине	ХХ	—	начале	XXI	в.»;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	маккартизм,	

военнопромышленный  комплекс,	
рейганомика;

характеристика	внутренней	и	вне-
шней	политики	США;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

задания	на	оценку	деятельности	
президентов	 США	 по	 вопросам	
внутренней	 и	 внешней	 политики;	
деятельности	М.	Л.	Кинга;

объяснение	причин	усиления	по-
зиций	США	после	Второй	мировой	
войны;

§	4.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщения	
о	маккартизме,	
М.	Л.	Кинге
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обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

8
9

Федеративная		
Республика	Герма-
ния	и	Германская	
Демократическая	
Республика

2 1.	Объяснять	 причины	 рас-
кола	Германии	после	Второй	
мировой	войны	и	ее	объеди-
нения	в	1990	г.
2.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Германии.
3.	Объяснять	 понятия:	 Фе
деративная  Республика  Гер
мания,	Германская Демокра
тическая  Республика,	 соци
альная рыночная экономика,	
«новая восточная политика».
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 прави-
тельств	 Германии;	 деятель-
ности	политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	развития	ФРГ	и	ГДР	
в	1950-х	—	1960-х	гг.;	неоконсерва-
тивной	политики;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Федератив

ная  Республика  Германия,	 Герман
ская Демократическая Республика,	
социальная  рыночная  экономика,	
«новая восточная политика»;

объяснение	причин	раскола	Гер-
мании	после	Второй	мировой	вой-
ны;	объединения	Германии	в	1990	г.;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 ФРГ	 и	 ГДР;	
деятельности	 политических	 лиде-
ров	Германии;

§	5.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщения	об	
одном	из	канц-
леров	ФРГ:		
К.	Аденауэре,		
Г.	Коле
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обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

10
11

Великобритания 2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Великобритании.
2.	Объяснять	 понятия:	 Оль
стерская  проблема,	 тэтче
ризм.
3.	Объяснять	позицию	Вели-
кобритании	 по	 отношению	
к	европейской	интеграции.
4.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 Великобритании;	роль	
Великобритании	в	современ-
ном	мире.
5.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 прави-
тельств	 Великобритании;	
деятельности	 политических	
лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Ольстерская 

проблема,	тэтчеризм;
задания	 на	 оценку	 внутренней	

и	внешней	политики	правительств	
Великобритании;	деятельности	по-
литических	лидеров;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	 и	 политического	 по-
ложения	 Великобритании	 после	
Второй	 мировой	 войны;	 Ольстер-
ской	проблемы;	неоконсервативной	
политики	М.	Тэтчер;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	6.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщения	
«Ольстерская	
проблема»,	
«Фолкленд-
ский	кризис»,	
«Маргарет	
Тэтчер	—	“же-
лезная	леди”»
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12
13

Франция 2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Франции.
2.	Объяснять	 понятия:	 гол
лизм,	Четвертая республика,	
Пятая республика.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 Франции;	 роль	 Фран-
ции	в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 Фран-
ции;	 деятельности	 полити-
ческих	лидеров

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 голлизм,	

Четвертая республика,	Пятая ре
спублика;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	Франции;	де-
ятельности	политических	лидеров	
Франции;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	 и	 политического	 по-
ложения	 Франции	 после	 Второй	
мировой	 войны;	 деятельности		
Ш.	де	Голля;	

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	7.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщение	
о	событиях	
1968	г.	во	
Франции
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14
15

Италия 2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Италии.
2.	Объяснять	 понятия:	 нео
фа шизм,	 мафия,	 Ватикан,	
еврокоммунизм,	 политика 
исторического компромисса.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 Италии;	 роль	 Италии	
в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	внешней	политике	Италии;	
деятельности	 политических	
лидеров

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	нео фа шизм,	

мафия,	 Ватикан,	 еврокоммунизм,	
политика  исторического  компро
мисса;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 Италии;	 де-
ятельности	политических	лидеров	
Италии;

характеристика	со	ци	аль	но-эко	но-
ми	чес	ко	го	и	политического	положе-
ния	Италии	после	Второй	мировой	
войны;	 особенностей	 экономиче-
ского	 и	 политического	 развития	
Италии;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	8.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
задание	4
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16
17

Страны	Северной	
Европы

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
стран	Северной	Европы.
2.	Объяснять	понятия:	Север
ный совет,	«шведская модель» 
социализма.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	стран	Северной	Европы;	
роль	стран	Северной	Европы	
в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 стран	
Северной	 Европы;	 деятель-
ности	политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 Северный  

совет,	 «шведская  модель»  социа
лизма;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	стран	Север-
ной	 Европы;	 деятельности	 поли-
тических	 лидеров	 стран	 Северной	
Европы;

характеристика	«шведской	моде-
ли»	социализма;

выяснение	 особенностей	 эконо-
мического	и	политического	разви-
тия	стран	Северной	Европы;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	9.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
задание	4
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18
19

Страны	Централь-
ной	и	Юго-Восточ-
ной	Европы		
(ЦЮВЕ)

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
стран	ЦЮВЕ.
2.	Объяснять	 понятия:	 со
ветская  модель  социализма,	
«бархатные  революции»,	
«шоковая терапия».
3.	Определять	 особенности	
внутренней	 и	 внешней	 по-
литики	 стран	 ЦЮВЕ;	 роль	
стран	ЦЮВЕ	в	современном	
мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 стран	
ЦЮВЕ;	 деятельности	 поли-
тических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 советская 

модель социализма,	«бархатные ре
волюции»,	«шоковая терапия»;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	 и	 политического	 по-
ложения	стран	ЦЮВЕ	после	Второй	
мировой	 войны;	 основных	 этапов	
экономического	 и	 политического	
развития	стран	ЦЮВЕ;

выяснение	 особенностей	 эконо-
мического	и	политического	разви-
тия	стран	ЦЮВЕ;	решения	нацио-
нального	вопроса;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	стран	ЦЮВЕ;	
деятельности	 политических	 лиде-
ров	стран	ЦЮВЕ;

объяснение	причин	краха	социа-
лизма	в	странах	ЦЮВЕ;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

§	10.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
подготовить	
сообщения	
о	событиях	
1956	г.	в	Вен-
грии,	1968	г.	
в	Чехослова-
кии,	о	Лехе		
Валенсе,	Вац-
лаве	Гавеле;	
составить	хро-
нологическую	
таб	ли	цу	распа-
да	Югославии
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формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

20
21
22

Культура	стран	
США	и	Европы.	
Образ	жизни		
населения

3 1.	Характеризовать	развитие	
науки	и	техники	после	Вто-
рой	мировой	войны.
2.	Объяснять	понятия:	экзи
стенциализм,	 авангард,	 рок
му зыка,	неореализм,	элитар
ное искусство,	массовая куль
тура.
3.	Описывать	 основные	 до-
стижения	 в	 области	 науки	
и	техники.
4.	Оценивать	 вклад	 разных	
стран	 и	 деятелей	 культуры	
в	развитие	мировой	культуры

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	 с	 иллюстративным	 мате-
риалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 экзистен

циализм,	 авангард,	 рокму зыка,	
неореализм,	 элитарное  искусство,	
массовая культура;

характеристика	развития	культу-
ры	США	и	стран	Европы;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	11,	12.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
подобрать	ма-
териалы	для	
выставки	«Ху-
дожественная	
культура	стран	
Западной	Ев-
ропы	и	США	
в	послевоен-
ный	период»

23
24
25
26

Практикум	по	теме	
«Особенности	
развития	США	
и	стран	Европы»

4 Отрабатывать	умения:
—	работать	с	документами,	со	
статистикой;
—	высказывать	собственную	
точку	зрения;
—	вести	дискуссию

Анализ	исторических	документов	
и	статистических	данных;

составление	схем;	
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
объяснение	различных	точек	зре-

ния

Подготовка	
к	защите	про-
ектов
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27
28

Проектная	дея-
тельность	по	теме	
«Особенности	
развития	США	
и	стран	Европы»

2 1.	Самостоятельно	 приобре-
тать	знания.
2.	Совершенствовать	комму-
никативные	умения.
3.	Развивать	 исследователь-
ские	умения	(выявление	про-
блемы,	сбор	информации,	на-
блюдения,	проведение	экспе-
риментов,	анализ,	построение	
гипотез,	обобщение).
4.	Использовать	имеющиеся	
знания	для	решения	познава-
тельных	и	практических	задач.
5.	Развивать	мышление

Представление	результатов	про-
ектной	деятельности;

обсуждение	проектов;
оценивание	 результатов	 проект-

ной	деятельности

Подготовка	
к	обобщению	
по	разделу	I

29 Обобщение	по	раз-
делу	I	«Особенно-
сти	развития	США	
и	стран	Европы»

1 Закрепить,	 систематизиро-
вать,	уточнить	и	корректиро-
вать	знания

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

характеристика	исторических	яв-
лений	и	процессов;

решение	познавательных	задач;
выполнение	проблемных	заданий;
работа	с	понятиями;
оценочные	задания;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;

С.	66
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сравнение	 разных	 точек	 зрения	
и	их	объяснение;

объяснение	фактов;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

30 Контроль	знаний	
по	разделу	I	«Осо-
бенности	развития	
США	и	стран	Ев-
ропы»

1 Проверить	знания

Раздел II. истОРия сссР и РОссийскОй ФедеРации (19 ч)

31
32

СССР	в	1945—
1953	гг.

2 1.	Характеризовать	основные	
черты	 со	ци	аль	но-эко	но	ми-
чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	СССР	в	1945—1953	гг.
2.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	СССР	в	1945—1953	гг.
3.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 СССР	
в	1945—1953	гг.;	деятельности	
политических	лидеров

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 политиче

ские репрессии,	космополитизм;
характеристика	 со	ци	аль	но-эко-

но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	СССР	в	1945—1953	гг.;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	СССР	в	1945—
1953	гг.;	деятельности	И.	В.	Сталина;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

§	13.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
коллективный	
проект	о	быте	
советских	лю-
дей	в	первые	
послевоенные	
годы
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формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

33
34

СССР	в	1953—
1964	гг.

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
СССР	в	1953—1964	гг.
2.	Объяснять	понятия:	ХХ съезд 
КПСС,	целина,	реабилитация.
3.	Характеризовать	реформы	
первой	 половины	 1960-х	 гг.	
СССР	в	1953—1964	гг.
4.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	СССР	в	1953—1964	гг.
5.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 СССР	
в	1953—1964	гг.;	деятельности	
политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 ХХ  съезд 

КПСС,	целина,	реабилитация;
характеристика	реформ	в	СССР	

в	первой	половине	1960-х	гг.;	дея-
тельности	Н.	С.	Хрущева;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	СССР	в	1953—
1964	 гг.;	 деятельности	 Н.	 С.	 Хру-
щева;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	14.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
подготовить	
сообщение	
о	Н.	С.	Хруще-
ве;	составить	
хронологи-
ческую	таб-
ли	цу	«Осво-
ение	космоса	
в	СССР»
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35
36

СССР	в	середине	
1960-х	—	начале	
1980-х	гг.

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
СССР	 в	 середине	 1960-х	 —	
начале	1980-х	гг.
2.	Объяснять	понятия:	эпоха 
«развитого социализма»,	ад
ми ни ст ра тив ноко манд ная 
система,	диссидент.
3.	Характеризовать	реформы	
второй	половины	1960-х	гг.
4.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	полити-
ки	СССР	в	середине	1960-х	—		
начале	1980-х	гг.
5.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 СССР	
в	 середине	 1960-х	 —	 начале	
1980-х	 гг.;	 деятельности	 по-
литических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	эпоха «раз

витого  социализма»,	 ад ми ни ст ра
тив ноко манд ная  система,	 дисси
дент;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	 СССР	 в	 середине	 1960-х	 —	
начале	1980-х	гг.;	

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 СССР	 в	 се-
редине	1960-х	—	начале	1980-х	гг.;	
деятельности	Л.	И.	Брежнева;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	15.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщения	
о	Л.	И.	Бреж-
неве,	А.	Н.	Ко-
сыгине
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37
38

Распад	СССР		
и	образование	СНГ

2 1.	Характеризовать	 со	ци-
аль	но-эко	но	ми	ческое	 и	 по-
литическое	 развитие	 СССР	
в	1985—1991	гг.
2.	Объяснять	 причины	 рас-
пада	СССР.
3.	Объяснять	понятия:	пере
стройка,	политика гласности,	
Содружество  Независимых 
Государств (СНГ).
4.	Характеризовать	реформы	
второй	половины	1980-х	гг.
5.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	СССР	во	второй	полови-
не	1980-х	—	начале	1990-х	гг.
6.	Описывать	 процесс	 обра-
зования	СНГ.
7.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 СССР	
во	второй	половине	1980-х	—	
начале	1990-х	гг.;	деятельно-
сти	политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	перестройка,	

политика гласности,	Содружество 
Независимых Государств (СНГ);

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	СССР	в	1985—1991	гг.;	

объяснение	 причин	 распада	
СССР;	обострения	национального	
вопроса;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	СССР	с	1985	
по	1991	г.;	деятельности	М.	С.	Гор-
бачева;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	16.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщения	
о	М.	С.	Горба-
чеве,	на	тему	
«Война	в	Аф-
ганистане»
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39
40

Российская	Феде-
рация	и	СНГ

2 1.	Характеризовать	со	ци	аль-
но-эко	но	ми	ческое	и	полити-
ческое	развитие	Российской	
Федерации	и	стран	СНГ.
2.	Объяснять	понятия:	Феде
ральное  собрание,	 Союзное 
государство,	 Евразийский 
экономический союз (Е АЭС),	
Организация Договора о кол
лективной  безопасности 
(ОДКБ),	Таможенный Союз.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	Российской	Федерации;	
роль	 России	 в	 современном	
мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	внешней	политике	Россий-
ской	Федерации;	деятельно-
сти	политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 Федераль

ное собрание,	Союзное государство,	
Евразийский  экономический  союз 
(Е АЭС),	Организация Договора о кол
лективной  безопасности  (ОДКБ),	
Таможенный Союз;

характеристика	со	ци	аль	но-эко	но-
ми	чес	ко	го	и	политического	разви-
тия	Российской	Федерации	и	стран	
СНГ;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 Российской	
Федерации;	деятельности	В.	В.	Пу-
тина;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	17,	18.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
составить	хро-
нологическую	
таб	ли	цу	«Ин-
теграционные	
процессы	
стран	СНГ»
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41
42

Наука	и	культура	
в	СССР	и	Россий-
ской	Федерации

2 1.	Характеризовать	основные	
достижения	СССР	и	Россий-
ской	 Федерации	 в	 области	
образования,	науки,	техники,	
литературы,	художественной	
культуры.
2.	Оценивать	 вклад	 СССР	
и	 Российской	 Федерации	
в	развитие	мировой	культуры

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	 с	 иллюстративным	 мате-
риалом;

решение	познавательных	задач;
характеристика	развития	культу-

ры	СССР	после	окончания	Великой	
Отечественной	войны;

задания	на	оценку	вклада	СССР	
и	Российской	Федерации	в	разви-
тие	мировой	культуры;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	19.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подобрать	
произведения	
искусства,	
в	которых	
нашли	отраже-
ние	события,	
происходя-
щие	в	СССР	
в	1945—1991	гг.

43
44
45

Практикум	по	теме	
«История	СССР	
и	Российской	Фе-
дерации»

3 Отрабатывать	умения:
—	работать	с	документами,	со	
статистикой;
—	высказывать	собственную	
точку	зрения;
—	вести	дискуссию

Анализ	исторических	документов	
и	статистических	данных;

составление	схем;
формулирование	собственной	точ-

ки	зрения	и	ее	аргументация;
объяснение	различных	точек	зре-

ния

Подготовка	
к	защите	про-
ектов
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46
47

Проектная	дея-
тельность	по	теме	
«История	СССР	
и	Российской	Фе-
дерации»

2 1.	Самостоятельно	 приобре-
тать	знания.
2.	Совершенствовать	комму-
никативные	умения.
3.	Развивать	 исследователь-
ские	умения	(выявление	про-
блемы,	сбор	информации,	на-
блюдения,	проведение	экспе-
риментов,	анализ,	построение	
гипотез,	обобщение).
4.	Использовать	имеющиеся	
знания	для	решения	познава-
тельных	и	практических	задач.
5.	Развивать	мышление

Представление	результатов	про-
ектной	деятельности;

обсуждение	проектов;
оценивание	 результатов	 проект-

ной	деятельности

Подготовка	
к	обобщению	
по	разделу	II

48 Обобщение	по	раз-
делу	II	«История	
СССР	и	Россий-
ской	Федерации»

1 Закрепить,	 систематизиро-
вать,	уточнить	и	корректиро-
вать	знания

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическим	материалом,	
таб	ли	цами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

характеристика	исторических	яв-
лений	и	процессов;

решение	познавательных	задач;
выполнение	проблемных	заданий;
работа	с	понятиями;
оценочные	задания;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
сравнение	 разных	 точек	 зрения	

и	их	объяснение;

С.	111
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объяснение	фактов;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

49 Контроль	зна-
ний	по	разделу	II	
«История	СССР	
и	Российской	Фе-
дерации»

1 Проверить	знания

Раздел III. стРаны азии, аФРики и ЛатинскОй амеРики (19 ч)

50 Распад	колониаль-
ной	системы

1 1.	Объяснять	влияние	Второй	
мировой	войны	на	положение	
колониальных	стран.
2.	Выделять	основные	этапы	
процесса	деколонизации.
3.	Характеризовать	основные	
этапы	деколонизации;	со	ци-
аль	но-эко	но	ми	ческое	 и	 по-
литическое	развитие	освобо-
дившихся	стран.
4.	Объяснять	понятия:	деколо
низация,	Год Африки,	страны 
«третьего  мира»,	 Движение 
неприсоединения,	 апартеид,	
неоколониализм

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	статистическими	данными;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	деколониза

ция,	Год Африки,	страны «третьего 
мира»,	Движение неприсоединения,	
апартеид,	неоколониализм;

характеристика	основных	этапов	
деколонизации;	особенностей	раз-
вития	 стран	 Азии,	 Африки	 и	 Ла-
тинской	Америки;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	20.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
составить	
хронологиче-
скую	таб	ли	цу	
обретения	не-
зависимости	
африканскими	
колониальны-
ми	территори-
ями;	подгото-
вить	сообще-
ние	«Апартеид	
в	ЮАР»
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51
52

Китайская	Народ-
ная	Республика	
в	1945—1978	гг.

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Китая	в	1945—1978	гг.
2.	Объяснять	 понятия:	 Ки
тайская Народная Респуб ли
ка	(КНР),	план «трех красных 
знамен»,	культурная револю
ция.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	Китая	в	1945—1978	гг.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 Китая	
в	1945—1978	гг.;	деятельности	
политических	лидеров

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 Китайская 

Народная  Респуб ли ка	 (КНР),	 план 
«трех красных знамен»,	культурная 
революция;

характеристика	основных	перио-
дов	истории	Китая	в	1945—1978	гг.;	
политики	 «трех	 красных	 знамен»,	
культурной	революции;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	Китая	в	1945—
1978	 гг.;	 культурной	 революции;	
дея	тельности	Мао	Цзэдуна;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	21.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщение	
о	Мао	Цзэдуне
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53 Китайская	Народ-
ная	Республика	
в	1979—2015	гг.

1 1.	Определять	основные	чер-
ты	со	ци	аль	но-эко	но	ми	чес	ко-
го	и	политического	развития	
Китая	после	смерти	Мао	Цзэ-
дуна.
2.	Объяснять	 понятие	 Шан
хайская организация сотруд
ничества	(ШОС).
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	Китая	после	смерти	Мао	
Цзэдуна;	роль	Китая	в	совре-
менном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 Китая	
после	смерти	Мао	Цзэдуна.
5.	Объяснять	 причины	 бы-
строго	экономического	роста	
Китая

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятием	 Шанхай

ская  организация  сотрудничества	
(ШОС);

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	 Китая	 во	 второй	 половине	
1970-х	гг.	—	2015	г.;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	Китая	во	вто-
рой	половине	1970-х	гг.	—	2015	г.;	
деятельности	 политических	 лиде-
ров	Китая;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	22.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
подготовить	
сообщение	
о	достижениях	
современного	
Китая
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54
55

Япония 2 1.	Определять	основные	чер-
ты	и	особенности	со	ци	аль	но-
эко	но	ми	чес	ко	го	и	политиче-
ского	развития	Японии	после	
Второй	мировой	войны.
2.	Объяснять	 понятие	 япон
ское «экономическое чудо».
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 Японии;	 роль	 Японии	
в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	внешней	политике	Японии.
5.	Объяснять	 причины	 бы-
строго	экономического	роста	
Японии

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятием	японское «эко

номическое чудо»;
характеристика	со	ци	аль	но-эко	но-

ми	чес	ко	го	и	политического	разви-
тия	Японии	после	Второй	мировой	
войны;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 Японии	 по-
сле	Второй	мировой	войны;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	23.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить	
сообщение	
«Чему	и	как	
учат	в	школах	
Японии»

56
57

Индия 2 1.	Определять	основные	чер-
ты	и	особенности	со	ци	аль	но-
эко	но	ми	чес	ко	го	и	политиче-
ского	развития	Индии	после	
Второй	мировой	войны.

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;

§	24.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подготовить
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2.	Объяснять	 понятия:	 план 
Маунтбеттена,	 доминион,	
«курс Неру».
3.	Определять	 особенности	
внутренней	 и	 внешней	 по-
литики	 Индии;	 роль	 Индии	
в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	внешней	политике	Индии.
5.	Описывать	процесс	обрете-
ния	независимости	Индией

работа	с	понятиями:	план Маунт
беттена,	доминион,	«курс Неру»;

характеристика	 со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	 Индии	 во	 второй	 половине	
1970-х	гг.	—	2015	г.;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	Индии	во	вто-
рой	половине	1970-х	 гг.	—	2015	г.;	
деятельности	политических	лидеров	
Индии;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

сообщения	
о	Д.	Неру,		
Индире	Ганди

58
59

Страны	мусуль-
манского	мира

2 1.	Определять	основные	черты	
и	особенности	со	ци	аль	но-эко-
но	ми	чес	ко	го	и	политического	
развития	стран	мусульманско-
го	мира	после	Второй	 миро-
вой	войны.
2.	Объяснять	понятие	ислам
ский фундаментализм.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 стран	 мусульманского	

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятием	исламский фун

даментализм;
характеристика	 со	ци	аль	но-эко-

но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	стран	мусульманского	мира	
после	Второй	мировой	войны;

§	25.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):	
подобрать	
факты	из	со-
временной	
жизни	о	про-
явлениях	
исламского	
реформизма
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мира;	 проблемы	 развития	
стран	мусульманского	мира;	
роль	 стран	 мусульманского	
мира	в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 стран	
мусульманского	мира

определение	 причин	 усиления	
влияния	ислама;	

выделение	особенностей	развития	
Египта,	Ирана,	Турции;

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	 внешней	 политики	 стран	 му-
сульманского	 мира;	 деятельности	
политических	 лидеров	 стран	 му-
сульманского	мира;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

и	фундамента-
лизма

60
61

Страны	Латинской	
Америки

2 1.	Определять	основные	чер-
ты	и	особенности	со	ци	аль	но-
эко	но	ми	чес	ко	го	и	политиче-
ского	развития	стран	Латин-
ской	Америки	после	Второй	
мировой	войны.
2.	Объяснять	понятия:	перо
низм,	Кубинская революция.
3.	Определять	 особенности	
внутренней	и	внешней	поли-
тики	 стран	 Латинской	 Аме-
рики;	 проблемы	 развития	
стран	 Латинской	 Америки;	

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 перонизм,	

Кубинская революция;
характеристика	 со	ци	аль	но-эко-

но	ми	чес	ко	го	и	политического	раз-
вития	 стран	 Латинской	 Америки	
после	Второй	мировой	войны;	роли	
США	 в	 истории	стран	 Латинской	
Америки;

§	26.
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
задание	5
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роль	стран	Латинской	Амери-
ки	в	современном	мире.
4.	Давать	оценку	внутренней	
и	 внешней	 политике	 стран	
Латинской	Америки

выделение	особенностей	развития	
Мексики,	 Кубы,	 Чили,	 Бразилии,	
Венесуэлы;	

задания	 на	 оценку	 внутренней	
и	внешней	политики	стран	Латин-
ской	Америки;	деятельности	поли-
тических	лидеров	стран	Латинской	
Америки;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

62
63
64

Практикум	по	теме	
«Страны	Азии,	
Африки	и	Латин-
ской	Америки»

3 Отрабатывать	умения:
—	работать	с	документами,	со	
статистикой;
—	высказывать	собственную	
точку	зрения;
—	вести	дискуссию

Анализ	исторических	документов	
и	статистических	данных;

составление	схем;
формулирование	собственной	точ-

ки	зрения	и	ее	аргументация;
объяснение	различных	точек	зре-

ния

Подготовка	
к	защите		
проектов

65
66

Проектная	дея-
тельность	по	теме	
«Страны	Азии,	
Африки	и	Латин-
ской	Америки»

2 1.	Самостоятельно	 приобре-
тать	знания.
2.	Совершенствовать	комму-
никативные	умения.
3.	Развивать	 исследователь-
ские	 умения	 (выявление	
проблемы,	сбор	информации,	
наблюдения,	проведение	экс-

Представление	результатов	про-
ектной	деятельности;

обсуждение	проектов;
оценивание	 результатов	 проект-

ной	деятельности

Подготовка	
к	обобщению	
по	разделу	III
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периментов,	анализ,	построе-
ние	гипотез,	обобщение).
4.	Использовать	имеющиеся	
знания	для	решения	познава-
тельных	и	практических	задач.
5.	Развивать	мышление

67 Обобщение	по	раз-
делу	III	«Страны	
Азии,	Африки	
и	Латинской	Аме-
рики»

1 Закрепить,	 систематизиро-
вать,	уточнить	и	корректиро-
вать	знания

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

характеристика	исторических	яв-
лений	и	процессов;

решение	познавательных	задач;
выполнение	проблемных	заданий;
работа	с	понятиями;
оценочные	задания;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
сравнение	 разных	 точек	 зрения	

и	их	объяснение;
объяснение	фактов;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

С.	151

68 Контроль	знаний	
по	разделу	III	
«Страны	Азии,	
Африки	и	Латин-
ской	Америки»

1 Проверить	знания
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Раздел IV. междунаРОдные ОтнОШения и гЛОбаЛьные пРОбЛемы миРа (18 ч)

69
70

Формирование	
биполярного	мира	
и	начало	глобально-
го	противостояния	
(1945—1950-е	гг.)

2 1.	Характеризовать	 воен	но-
по	ли	ти	чес	кие	итоги	Второй	
мировой	войны.
2.	Определять	 причины	 на-
чала	холодной	войны.
3.	Объяснять	 понятия:	 Акт 
о  безоговорочной  капитуля
ции,	холодная война,	гонка во
оружений,	Берлинский кризис,	
Организация  Североатлан
тического  договора  (Н АТО),	
Организация  Варшавского 
договора (ОВД).
4.	Давать	оценку	внешнеполи-
тической	деятельности	СССР,	
США	и	стран	Западной	Евро-
пы	в	1945—1950-е	гг.

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Акт о безо

говорочной капитуляции,	холодная 
война,	гонка вооружений,	Берлинский 
кризис,	Организация Североатлан
тического договора (Н АТО),	Органи
зация Варшавского договора (ОВД);

характеристика	 воен	но-по	ли-
ти	чес	ких	 итогов	 Второй	 мировой	
войны;

объяснение	причин	начала	холод-
ной	войны;

задания	на	оценку	внешнеполити-
ческой	деятельности	СССР,	США	
и	стран	Западной	Европы	в	1945—	
1950-е	гг.;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	27
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71
72

Противостояние	
между	Востоком	
и	Западом	(1960—	
1970-е	гг.)

2 1.	Характеризовать	 внешне-
политическую	 деятельность	
США	и	стран	Западной	Ев-
ропы	в	1960—1970-е	гг.
2.	Определять	причины	пере-
хода	от	конфронтации	к	раз-
рядке	международной	напря-
женности.
3.	Объяснять	 понятия:	 Бер
линская  стена,	 Карибский 
кризис,	 разрядка  междуна
родной  напряженности,	 Со
вещание по безопасности и со
трудничеству в Европе.
4.	Давать	оценку	внешнеполи-
тической	деятельности	СССР,	
США	и	стран	Западной	Евро-
пы	в	1960—1970-е	гг.

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Берлинская 

стена,	Карибский кризис,	разрядка 
международной  напряженности,	
Совещание  по  безопасности  и  со
трудничеству в Европе;

характеристика	 внешнеполити-
ческой	деятельности	США	и	стран	
Западной	Европы	в	1960—1970-е	гг.;

задания	на	оценку	внешнеполити-
ческой	деятельности	СССР,	США	
и	стран	Западной	Европы	в	1960—	
1970-е	гг.;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	28

73 Международные	
отношения		
в	1980-е	гг.	—		
начале	XXI	в.

1 1.	Характеризовать	основные	
этапы	развития	международ-
ных	отношений	в	1980-е	гг.	—	
начале	XXI	в.

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	таб	ли	цами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

§	29
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2.	Определять	 геополити-
ческие	 последствия	 распада	
СССР	 и	 краха	 социалисти-
ческого	лагеря.
3.	Объяснять	понятия:	стра
тегическая оборонная иници
атива,	 новое  политическое 
мышление,	терроризм.
4.	Давать	 оценку	 внешнепо-
литической	 деятельности	
США,	России	и	стран	Запад-
ной	Европы	в	1980-е	гг.	—	на-
чале	XXI	в.

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	стратегиче

ская оборонная инициатива,	новое 
политическое мышление,	терроризм;

характеристика	основных	этапов	
развития	международных	отноше-
ний	в	1980-е	гг.	—	начале	XXI	в.;

задания	 на	 оценку	 внешнепо-
литической	 деятельности	 США,	
России	 и	 стран	 Западной	 Европы		
в	1980-е	гг.	—	начале	XXI	в.;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

74 Война	во	Вьетнаме 1 1.	Объяснять	причины	и	ито-
ги	войны	во	Вьетнаме.
2.	Описывать	события	войны	
во	Вьетнаме.
3.	Давать	 оценку	 деятель-
ности	США	и	СССР	в	ходе	
войны	во	Вьетнаме.
4.	Определять	 значение	 по-
нятий:	Демократическая Рес
публика Вьетнам,	Женевские

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Демократи

ческая Республика Вьетнам,	Женев
ские соглашения,	тонкинский инци
дент,	 гуамская  доктрина,	 Социа
листическая Республика Вьетнам;

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



1
2

0

Продолжение

1 2 3 4 5 6

соглашения,	 тонкинский  ин
цидент,	 гуамская  доктрина,	
Социалистическая Республи
ка Вьетнам

объяснение	причин,	итогов	войны	
во	Вьетнаме;

описание	событий	войны	во	Вьет-
наме;

оценка	деятельности	США,	СССР;
обсуждение	по	проблемному	во-

просу	урока;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

75 Ближневосточный	
конфликт

1 1.	Объяснять	 суть	 и	 причи-
ны	ближневосточного	конф-
ликта.
2.	Описывать	 события	 войн	
на	Ближнем	Востоке.
3.	Давать	оценку	деятельности	
США,	СССР,	Израиля,	ООП,	
ООН	в	разрешении	ближне-
восточного	конфликта.
4.	Определять	 значение	 по-
нятий:	Государство Израиль,	
Организация  освобождения 
Палестины

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	Государство 

Израиль,	Организация освобождения 
Палестины;

объяснение	сути	и	причин	ближ-
невосточного	конфликта;

описание	событий	войн	на	Ближ-
нем	Востоке;

оценка	деятельности	США,	СССР,	
Израиля,	ООП,	ООН;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

Выяснить	со-
временное	со-
стояние	отно-
шений	между	
Израилем	
и	арабскими	
государствами
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формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

76 Корейская		
война	и	проблема	
объе	динения		
Кореи

1 1.	Объяснять	причины	и	ито-
ги	корейской	войны.
2.	Описывать	события	корей-
ской	войны.
3.	Давать	 оценку	 позиции	
США,	СССР,	ООН	по	отно-
шению	к	корейской	войне.
4.	Определять	значение	поня-
тий:	Корейская НародноДе
мократическая  Республика,	
Республика Корея

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 Корейская 

НародноДемократическая  Респу
блика,	Республика Корея;

объяснение	причин	и	итогов	ко-
рейской	войны;

описание	событий	корейской	вой-
ны;

оценка	 позиции	 США,	 СССР,	
ООН;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

Выяснить	
современное	
состояние	
отношений	
между	КНДР	
и	Республикой	
Корея
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77 Война	в	Афгани-
стане

1 1.	Объяснять	причины	и	ито-
ги	войны	в	Афганистане.
2.	Описывать	события	войны	
в	Афганистане.
3.	Давать	оценку	деятельно-
сти	США,	СССР,	ООН.
4.	Определять	 значение	 по-
нятий:	моджахеды,	Женевские 
соглашения по Афганистану,	
талибы

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
работа	с	понятиями:	моджахеды,	

Женевские  соглашения  по  Афгани
стану,	талибы;

объяснение	причин	и	итогов	вой-
ны	в	Афганистане;

описание	 событий	 войны	 в	 Аф-
ганистане;

оценка	деятельности	США,	СССР,	
ООН;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

Выяснить		
современное	
состояние		
положения		
в	Афганистане

78 Войны	в	зоне	Пер-
сидского	залива

1 1.	Объяснять	причины	войн	
в	Персидском	заливе.
2.	Описывать	 события	 войн	
в	зоне	Персидского	залива.
3.	Давать	 оценку	 позиции	
США,	 России,	 ООН	 по	 от-
ношению	 к	 войнам	 в	 зоне	
Персидского	залива

Работа	 с	 историческими	 доку-
ментами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

решение	познавательных	задач;
объяснение	 причин	 войн	 в	 зоне	

Персидского	залива;
описание	 событий	 войн	 в	 зоне	

Персидского	залива;

Выяснить		
современное	
состояние	
положения	
в	зоне	Персид-
ского	залива
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оценка	 позиции	 США,	 России,	
ООН;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

79
80

Глобальные		
проб	лемы		
человечества

2 1.	Характеризовать	основные	
глобальные	 проблемы	 чело-
вечества.
2.	Объяснять	 понятия:	 гло
бальные проблемы,	локальные 
конфликты,	устойчивое раз
витие

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	таб	ли	цами;

работа	 с	 иллюстративным	 мате-
риалом;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

решение	познавательных	задач;
работа	 с	 понятиями:	 глобальные 

проблемы,	 локальные  конфликты,	
устойчивое развитие;

характеристика	 основных	 гло-
бальных	проблем	человечества;

обсуждение	по	проблемному	во-
просу	урока;

формулирование	 собственной	
точки	зрения	и	ее	аргументация;

поиск	 дополнительной	 инфор-
мации

§	30.	
Индиви
дуальное  
(по	выбору):
подготовить	
информацию	
об	участии	
в	мероприя-
тиях,	направ-
ленных	на	
ре	ше	ние	
каких-либо	
глобальных	
проблем
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81
82

Практикум	по	теме	
«Международные	
отношения	и	гло-
бальные	проблемы	
мира»

2 Отрабатывать	умения:
—	работать	с	документами,	со	
статистикой;
—	высказывать	собственную	
точку	зрения;
—	вести	дискуссию

Анализ	исторических	документов	
и	статистических	данных;

составление	таблиц,	схем;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
объяснение	различных	точек	зре-

ния

Подготовка	
к	защите		
проектов

83
84

Проектная	дея-
тельность	по	теме	
«Международные	
отношения	и	гло-
бальные	проблемы	
мира»

2 1.	Самостоятельно	 приобре-
тать	знания.
2.	Совершенствовать	комму-
никативные	умения.
3.	Развивать	 исследователь-
ские	умения	(выявление	про-
блемы,	сбор	информации,	на-
блюдения,	проведение	экспе-
риментов,	анализ,	построение	
гипотез,	обобщение).
4.	Использовать	имеющиеся	
знания	 для	 решения	 позна-
вательных	 и	 практических	
задач.
5.	Развивать	мышление

Представление	результатов	про-
ектной	деятельности;

обсуждение	проектов;
оценивание	 результатов	 проект-

ной	деятельности

Подготовка	
к	обобщению	
по	разделу	IV

85 Обобщение	по	раз-
делу	IV	«Между-
народные	отноше-
ния	и	глобальные	
проблемы	мира»

1 Закрепить,	 систематизиро-
вать,	уточнить	и	корректиро-
вать	знания

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

С.	203—204

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017

1
2

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

характеристика	исторических	яв-
лений	и	процессов;

решение	познавательных	задач;
выполнение	проблемных	заданий;
работа	с	понятиями;
оценочные	задания;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
сравнение	 разных	 точек	 зрения	

и	их	объяснение;
объяснение	фактов;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

86 Контроль	знаний	
по	разделу	IV	
«Международные	
отношения	и	гло-
бальные	проблемы	
мира»

1 Проверить	знания

87 Итоговое		
обобщение

1 Закрепить,	 систематизиро-
вать,	уточнить	и	корректиро-
вать	знания

Работа	с	историческими	докумен-
тами,	 статистическими	 данными,	
таб	ли	цами,	схемами;

работа	с	картографическим	и	ил-
люстративным	материалом;

характеристика	исторических	яв-
лений	и	процессов;

решение	познавательных	задач;
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выполнение	проблемных	заданий;
работа	с	понятиями;
оценочные	задания;
формулирование	 собственной	

точки	зрения	и	ее	аргументация;
сравнение	 разных	 точек	 зрения	

и	их	объяснение;
объяснение	фактов;
поиск	 дополнительной	 инфор-

мации

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017

1
2

7

Гісторыя Беларусі: другая палова 1940-х гг. — пачатак ХХІ ст.  
11 клас

(87 г, 22 г — рэзервовыя)

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	(далей	—	вучэбны	дапаможнік).

3.	 Паноў, С. В.	Ад	БССР	да	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь:	выбар	шляхоў	раз	віц	ця	 :	11	кл.	 :	да	па	м.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	/	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	 устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 /	
С.	В.	Паноў.	—	Мінск	:	Выдавецкі	цэнтр	БДУ,	2015.

5.	 История	(Всемирная	история,	история	Беларуси).	11	класс	:	рабочая	тетрадь	:	пособие	для	учащихся	учреждений	общ.	
сред.	образования	/	М.	А.	Крас	но	ва	[и	др.].	—	Минск	:	Аверсэв,	2016,	2017.

6.	 Панов, С. В. Сборник	практических	заданий	для	выпускного	экзамена	по	учебному	предмету	«История	Бе	ла	руси»	за	
период	обучения	и	воспитания	на	III	ступени	общего	среднего	образования	:	пособие	для	учащихся	учреждений	общ.	
сред.	образования	с	рус.	яз.	обучения	/	С.	В.	Панов,	Н.	Н.	Ганущенко,	Л.	А.	Яро	ше	вич.	—	Минск	:	Аверсэв,	2017.

7.	 Паноў,  С.  В.	 Зборнік	 практычных	 заданняў	 да	 выпускнога	 экзамену	 па	 вучэбным	 прадмеце	 «Гісторыя	 Беларусі»	 за	
перыяд	 навучання	 і	 выхавання	 на	 ІІІ	 ступені	 агульнай	 сярэдняй	 адукацыі	 :	 дапам.	 для	 вучняў	 устаноў	 агул.	 сярэд.	
адукацыі	з	беларус.	мовай	навучання	/	С.	В.	Паноў,	Н.	М.	Ганушчанка,	Л.	А.	Ярашэвіч.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2017.

8.	 Паноў, С. В.	Гісторыя	Беларусі:	другая	палова	1940-х	гг.	—	пачатак	ХХІ	ст.	11	клас	:	рабочы	сшытак	:	дапам.	для	вучняў	
устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	/	С.	В.	Паноў.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2017.

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

10.	 Гінчук, В. В. Гісторыя	Бе	ла	ру	сі	:	тэставыя	і	рознаўзроўневыя	заданні	:	10—11	кл.	:	да	па	м.	для	настаўнікаў	уста	ноў	агул.	
сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	В.	В.	Гінчук.	—	Мінск,	2012.
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№  
урока 
і дата 
правя-
дзення

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. (20 г)

1 бссР у першае пасля-
ваеннае дзесяцігоддзе. 
Са	цы	яль	на-эка	на	міч	ная	
адбудова	 краіны	 ў	 пас-
ляваенны	перыяд.
Працоўны	энтузіязм.	
Асаблівасці	 гра	мад	ска-
па	лі	тыч	нага	жыцця.	
Раз	віц	цё	культуры

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты:	перамога	савецкага	народа	
ў	 Вялікай	 Айчыннай	 вайне	 9	 мая	
1945	г.,	пачатак	удзелу	БССР	у	за-
сна	ванні	 Арганізацыі	 Аб’яд	на	ных	
Нацый	 (1945	 г.),	 гады	 чацвёртай	
пяцігодкі	(1946—1950	гг.),	зацвяр-
джэнне	 Дзяр	жаў	нага	 сцяга	 БССР	
(1951	г.);
—	азначэнне	паняцця	пасляваеннае 
аднаў ленне.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	пас-
ляваеннага	аднаўлення	БССР;
—	характарызаваць	аднаўленчы	пе-
рыяд	у	БССР;
—	вызначаць	асаблівасці	пасляваен-
нага	раз	віц	ця	БССР	у	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	най	галіне;	супярэчнасці	ў	раз-
віц	ці	БССР	у	аднаўленчы	перыяд;

складанне ментальнай 
карты (схемы) «Пера-
ход	 да	 мірнага	 жыцця»	
(страты	 БССР	 падчас	
Вя	лі	кай	Айчыннай	вай-
ны,	 аднаўленне	 народ-
най	 гас	па	дар	кі,	 асаб	лі-
вас	ці	 ад	наў	лен	ня	 сель-
скай	гас	па	дар	кі,	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нае	жыццё).
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	6:	ха-
рактарыстыка	 па	лі	тыч-
нага	рэжыму	ў	СССР;
дакумент	№	8:	характа-
рыстыка	палітыкі	дзяр-
жавы	ў	сферы	эка	но	мі	кі	
(ад	наў	лення	 народнай	
гаспадаркі);

§	1.
Індывідуальнае 
(на	выбар):
—	да	ўрока	
«Наш	край»	па-
дрыхтаваць	ар-
тыкул	у	газету	
або	эсэ	аб	адной	
з	гіс	та	рыч	ных	
падзей,	якая	
адбылася	ў	ва-
шай	мясцовасці	
ў	пасляваенны	
час
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—	сінхранізаваць	 працэс	 паслява-
еннага	аднаўлення	ў	СССР	і	БССР	
з	вызначэннем	агульнага	і	адметнага

дакумент	№	11:	характа-
рыстыка	паўсядзённага	
жыцця	ў	БССР;	
дакумент	№	12:	характа-
рыстыка	 раз	віц	ця	 пра-
мыс	ло	вас	ці	ў	аднаўлен-
чы	перыяд;
дакумент	№	60:	характа-
рыстыка	палітыкі	ўлады	
ў	галіне	культуры

2 праектная дзейнасць па 
тэме «бссР у другой 
палове 1940-х — пер-
шай палове 1950-х гг.». 
падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэн	ні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы;
—	выкарыстоўваць	інтэрнэт-рэсур-
сы	для	сумеснай	(індывідуальнай)	
работы	над	праектам

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	ле	матыкі,	 па	ста-
ноў	цы	мэтаў,	планаванні	
эта	паў	праекта.
Магчыма	выкарыстанне	
прыкладных	 тэм,	 азна-
чаных	у	вучэбным	да	па-
мож	ніку	(с.	111)

§	1
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3
4

пераадоленне нас туп ст-
ваў вайны ў галіне эка-
но мі кі. выхад на новы 
ўзровень раз віц ця. 
1.	Людскія	і	матэрыяль-
ныя	 страты	 Бе	ла	ру	сі	
ў	гады	Вялікай	Айчын-
най	вайны	і	нямецка-фа-
шысцкай	акупацыі.
2.	Матэрыяльнае	 ста-
но	ві	шча	 на	сель	ніц	тва	
ў	першыя	пасляваенныя	
гады.
3.	Асаблівасці	 паслява-
еннага	аднаўлення.
4.	Атрыманне	БССР	част-
кі	германскіх	рэпарацый.
5.	Развіццё	 пра	мыс	ло-
вас	ці	і	транспарту	ў	га-
ды	чацвёртай	пяцігодкі.	
Пра	цоўны	подзвіг	бела-
рускага	народа.
6.	Курс	на	апераджальны	
рост	цяжкай	пра	мыс	ло-
вас	ці	 ў	 гады	 пятай	 пя-
цігодкі.
7.	Пасляваенная	інду	ст-
ры	ялізацыя	ў	БССР:	яе	
асаблівасці	і	вынікі.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнне	паняцця	рэпарацыі;
—	асноўныя	 падзеі	 пасляваеннага	
дзесяцігоддзя	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:
—	характарызаваць	(перыяд)	падзеі	
пасляваеннага	дзесяцігоддзя	Бе	ла-
ру	сі;	агульныя	тэндэнцыі	паслява-
еннага	аднаўлення	БССР;
—	параўноўваць	аднаўленчыя	працэ-
сы	1920-х	і	другой	паловы	1940-х	—	
першай	паловы	1950-х	гг.	у	Бе	ла	ру	сі;
—	вызначаць	 крыніцы	 аднаўлення	
эка	но	мі	кі	Бе	ла	ру	сі	пасля	вайны;
—	вызначаць	асаблівасці	аднаў	лен-
чай	палітыкі	ў	заходніх	абласцях;
—	даказваць,	што	нашы	суайчыннікі	
здзейснілі	 працоўны	 подзвіг	 у	 час	
аднаўлення;
—	сінхранізаваць	 працэс	 паслява-
еннага	аднаўлення	ў	СССР	і	БССР	
з	вызначэннем	агульнага	і	адметнага

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	15:	
характарыстыка	мета	даў	
правядзення	калек	ты	ві-
за	цыі	ў	заходніх	аблас-
цях	БССР;
дакумент	 №	 18:	 харак-
тарыстыка	тэмпаў	росту	
вытворчасці.
Работа з картасхемай	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	12):	вызначэнне	най-
больш	важных	прамыс-
ловых	 прадпрыемстваў	
цяжкай	 і	 лёгкай	 пра-
мыс	ло	вас	ці,	 пабудава-
ных	у	БССР	у	першыя	
пасляваенныя	гады.
Работа са ста тыс тыч-
ны мі данымі	 (вучэбны	
да	па	мож	нік,	 с.	 16):	 вы-
зна	чыць	 адметныя	 га-
лі	ны	 пра	мыс	ло	вас	ці	
ў	вы	ні	ку	пасляваеннага	
ад	наў	лення.
Работа з вучэбным тэк-
стам:	 складанне	разгор-
нутага	 плана	 па	 тэме

§	2;	скласці	па-
раў	наль	ную	
таб	ліцу	«Гаспа-
дарка	Бе	ла	ру	сі	
пасля	грама-
дзян	скай	вайны	
і	Вялікай	Ай-
чыннай	вайны».
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта	ваць	
паведам	ленні	
аб	дзей	нас	ці	
П.	К.	Пана	ма-
рэн	кі,	К.	В.	Кі	ся-
лё	ва,	А.	А.	Гра-
мы	кі;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
па	ве	дамленне	
«Развіццё	эка-
но	мі	кі	ў	краі	
пасля	Вялікай	
Айчыннай		
вайны»
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8.	Меры	 па	 аднаўленні	
сельскай	гаспадаркі.	
9.	Асаблівасці	 паслява-
еннага	правядзення	ка-
лек	тывізацыі	ў	заход	ніх	
абласцях	Бе	ла	ру	сі

«Ад	наў	ленне	гаспадаркі	
БССР»	 (план	 павінен	
змяшчаць	 не	 менш	 за	
тры	 пункты,	 з	 якіх	 два	
ці	 больш	 дэталізаваны	
ў	падпунктах)

5
6

гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё бссР. 
1.	Асаблівасці	 гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нага	жыцця.
2.	Адносіны	 ўлады	 да	
грамадзян,	якія	падверг-
лі	ся	рэпатрыяцыі.
3.	Пасляваенная	 сі	туа-
цыя	ў	заходніх	абласцях	
Бе	ла	ру	сі,	 падпольныя	
маладзёжныя	 арга	ні	за-
цыі.
4.	Месца	Ка	му	ніс	тыч	най	
партыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 гра-
мад	ска-па	лі	тыч	най	 сіс-
тэ	ме.
5.	Роля	Саветаў	дэ	пу	та-
таў	працоўных,	праф	са	ю-
заў,	камсамола	ў	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	 жыц	ці	
рэс	пуб	лі		кі.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнне	паняцця	рэпатрыяцыя;
—	асноўныя	падзеі	гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	БССР;
—	партыйна-дзяр	жаў	ных	 дзеячаў	
БССР,	 іх	 ролю	 ў	 гра	мад	ска-па	лі-
тыч	ным	жыцці.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асаблівасці	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	нага	жыцця	ў	БССР	у	пас-
ляваенныя	гады;	
—	вызначаць	 кірункі	 знеш	не	па	лі-
тыч	най	дзейнасці	БССР;
—	характарызаваць	 ролю	 Саветаў	
дэпутатаў	працоўных	у	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ным	жыцці	рэс	пуб	лі		кі;
—	характарызаваць	ролю	дзей	насці	
гіс	та	рыч	ных	дзеячаў:	П.	К.	Панама-
рэнкі,	В.	І.	Казлова;
—	характарызаваць	узаемаадносіны	
ўлады	і	рэлігійных	канфесій;

Работа па складанні 
ментальнай карты «Гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нае	жыц-
цё	БССР».
Работа з гіс та рыч ным 
дакументам	 (хрэста-
матыя):	 дакумент	 №	 4:	
характарыстыка	адносін	
мясцовых	 жыхароў	 да	
рэ	патрыянтаў.
Работа па аналізе	дзей-
нас	ці	гіс	та	рыч	ных	дзея-
чаў: указанне	часу	жыц-
ця	 і	 дзейнасці;	 фар	му-
лёў	ка	і	характарыстыка	
асноўных	 на	прам	каў	
дзей	насці;	 характары-
стыка	 вынікаў	 дзей-
насці.
Работа па складанні 
па раў наль най табліцы

§	3;	пры	дапа-
мозе	інтэрнэт-
крыніц	скла	сці	
біб	лія	графію	па	
тэме	«Гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нае	
жыццё	БССР».
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
В.	Ф.	Купрэвіча,	
Г.	І.	Сідарэнкі,	
У.	І.	Пічэты;
—	падрыхта-
ваць	гіс	та	рыч-
нае	сачыненне		
(эсэ)	на	тэму	
«Асаб	лівасці
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6.	Партыйна-дзяр	жаў-
ныя	кіраўнікі:	П.	К.	Па-
намарэнка,	В.	I.	Казлоў.
7.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій.	
8.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
БССР.
9.	Знеш	не	па	лі	тыч	ная	
дзейнасць	 ураджэнцаў	
Бе	ла	ру	сі	К.	В.	Кісялёва	
і	А.	А.	Гра	мыкі

—	тлумачыць	элементы	традыцый-
най	 беларускай	 культуры	 ў	 дзяр-
жаў	най	сімволіцы	БССР;
—	параўноўваць	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
ную	сістэму	БССР	у	1920—1930-я	гг.	
і	першае	пасляваеннае	дзе	ся	ці	год-
дзе

	«Гра	мад	ска-па	лі	тыч	ная	
сіс	тэ	ма	 БССР	 у	 1920—
1930-я	гг.	і	першае	пасля-
ваеннае	дзесяцігоддзе»

гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	
БССР*»

7
8

адраджэнне і раз віц-
цё адукацыі і навукі 
ў бссР у пасляваенны 
перыяд. 
1.	Аднаўленне	 агульна-
адукацыйнай	школы.
2.	Вышэйшая	і	сярэдняя	
спецыяльная	 адукацыя	
Бе	ла	ру	сі	ў	першыя	пас-
ляваенныя	гады.

2 Вучні павінны ведаць:
—	вышэйшыя	навучальныя	ўста	но	вы	
БССР	у	першай	палове	1950-х	гг.;
—	дасягненні	адукацыі	і	навукі,	лі-
таратуры	і	мастацтва	ў	пасляваен-
ным	аднаўленні	БССР.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	ролю	адукацыі	і	навукі	
ў	 аднаўленні	 народнай	 гаспадаркі	
і	ўсяго	жыцця	рэс	пуб	лі		кі;

Работа з картай, карта-
схемай	 (вучэбны	 да	па-
мож	нік,	 с.	 12):	 вышэй-
шыя	навучальныя	ўста-
но	вы,	 якія	 былі	 адкры-
ты	ці	пачалі	дзейнічаць	
у	БССР	у	першай	палове	
1950-х	гг.
запаўненне табліцы	«Раз-
віц	цё	 адукацыі	 і	 на	ву	кі

§	4,	пытанні	6,	8. 
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхтаваць	
прэзентацыю	
(стэндавае**	
паведамлен-
не)	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
А.	Куляшова,

*	 У	сачыненні	неабходна	назваць	некалькі	падзей,	якія	адносяцца	да	вызначанага	перыяду;	расказаць	пра	двух	гіс	та	рыч	ных	
дзеячаў,	якія	адыгралі	значную	ролю	ў	дадзены	перыяд	(з	дапамогай	гіс	та	рыч	ных	фактаў	даць	ацэнку	дзейнасці	той	ці	іншай	асобы	
і	паказаць	яе	ролю	ў	гіс	та	рыч	ным	працэсе);	асвятліць	прычыны	і	вынікі	падзей	дадзенага	перыяду,	выкарыстоўваць	тэрміны	і	па-
няцці,	якія	адпавядаюць	дадзенаму	перыяду.

**	 Стэндавы	даклад	рыхтуецца	на	аркушы	фармату	А2	або	ватмане.	Інфармацыя	падаецца	пераважна	ў	графічным	выглядзе	
(схемы,	табліцы,	графікі,	малюнкі).
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3.	Адраджэнне	 і	 выхад	
беларускай	навукі	на	но-
выя	рубяжы.	Прэзідэн-
ты	АН	БССР	А.	Р.	Жэб-
рак	і	В.	Ф.	Купрэвіч

—	вызначаць	 дасягненні	 і	 цяжкас-
ці	ў	працэсе	аднаўлення	народнай	
аду	кацыі;
—	апісваць	умовы	пасляваеннага	на-
вучання;
—	вызначаць	ролю	адукацыі	ў	жыц	ці	
беларускай	моладзі;
—	характарызаваць	умовы	паслява-
еннага	навучання;
—	характарызаваць	дзейнасць	дзея-
чаў	навукі	з	апісаннем	іх	да	сяг	нен-
няў

БССР	у	1920—1930-я	гг.	
і	ў	першае	пасляваеннае	
дзеся	ці	год	дзе»	(вучэбны	
да	па	мож	нік,	с.	33).	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	58:	
вызначэнне	ролі	аду	ка-
цыі	і	навукі	ў	аднаў	лен	ні	
народнай	гаспадаркі;
дакумент	 №	 62:	 вызна-
чэнне	 умоў	 пасляваен-
нага	навучання

П.	Броўкі,	
М.	Тан	ка,	
П.	Панчанкі,	
П.	Глеб	кі;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	«Раз	віц	цё	
адукацыі	ў	краі	
ў	першае	пасля-
ваеннае	дзеся-
цігоддзе»

9
10

Літаратура і мастацтва.
1.	Гра	мад	ска-па	лі	тыч-
ныя	ўмовы	раз	віц	ця	бе-
ларускай	літаратуры.
2.	Адлюстраванне	 тэмы	
Вялікай	Айчыннай	вай-
ны	і	асвятленне	мірнага	
жыцця	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 пас-
ляваенныя	гады	ў	творах	
Я.	 Коласа,	 К.	 Чорнага,	
М.	Лынькова,	I.	Мележа,	
А.	Куляшова.
3.	Бе	ла	рус	кі	тэатр.
4.	Музычнае	жыццё.
5.	Выяўленчае	мастацтва

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 метад  са
цыя ліс тыч нага  рэа ліз му,	 прынцып 
пар тыйнас ці;
—	асноўныя	 прынцыпы	 дзяр	жаў-
най	 палітыкі	 ў	 галіне	 літаратуры	
і	мастацтва;
—	дзеячаў	культуры.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	умовы	раз	віц	ця	бела-
рускай	літаратуры;
—	вызначаць	дасягненні	і	цяжкасці	
ў	 раз	віц	ці	 беларускай	 літаратуры	
і	мастацтва	ў	першае	пасляваеннае	
дзесяцігоддзе;
—	вызначаць	 асноўныя	 прынцы-

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) «Асноўныя	 да	сяг-
нен	ні	ў	раз	віц	ці	культу-
ры	ў	пер	шы	пасляваенны	
перыяд».
Работа па характары-
стыцы	 твор	час	ці	 бела-
рускага	 паэта	 Аркадзя	
Куляшова.
тлумачэнне	 матываў	
твор	часці	 беларускага	
мас	така	Яўгена	Зайцава	
як	аў	та	ра	карціны	«Аба-
рона	Брэс	ц	кай	крэ	пасці	
ў	1941	г.».

§	5,	пытанні	2,	3.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	гіс	та	рыч-
нае	сачыненне	
(эсэ)	на	тэму	
«Беларуская	
літаратура	і	ма-
стацтва:	сва-
бода	творчасці	
або	партыйная	
прадвызнача-
насць?»

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



1
3

4

Працяг

1 2 3 4 5 6

пы	 дзяр	жаў	най	 палітыкі	 ў	 галіне	
літаратуры	і	мастацтва;
—	характарызаваць	творчасць	дзея-
чаў	культуры	з	апісаннем	іх	да	сяг-
ненняў	ці	пазіцыі	(адносін)	да	ад-
люстроўваемых	гіс	та	рыч	ных	сю	жэ-
таў;
—	раскрываць	прычынна-выніковую	
сувязь	паміж	кіруючай	роллю	КПБ	
і	 рэалізацыяй	 прынцыпу	 са	цыя-
ліс	тыч	нага	 рэалізму	 ў	 беларускай	
літаратуры	і	мастацтве

Выступленні	 вучняў	
з	 прэ		зен	тацыямі	 (стэн-
да	вы	мі	паведам	лен	нямі)

11
12

наш край 2 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.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	пасля-
ваенны	перыяд	фактамі	з	гісторыі	
роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументальная	
хро	ні	ка	«Памяць»);

варыянт І.	 Прад	стаў-
лен	не	 вучнямі	 ін	фар-
ма	цыі	аб	раз	віц	ці	краю	
ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.,	
падрыхтаванай	 у	 хо	дзе	
вывучэння	раздзела	I.
варыянт ІІ.	Выступ	лен	ні	
вучняў	з	паве	дам	лен	ня-
мі,	аргані	зацыя	конкурсу	
газетных	 арты	ку	лаў	 аб	
адной	з	гіс	та	рыч	ных	па-
дзей,	якая	адбылася	ў	ва-
шай	мясцовасці	ў	пасля-
ваенны	час

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	па	ве	дам-
ленні	(с.	41)	
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—	абгрунтоўваць	уласнае	мерка	ванне;
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэнні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паве	дам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэн	зій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах

13
14

практыкум па тэме 
«бссР у другой па-
лове 1940-х — першай 
палове 1950-х гг.»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;
—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	уласнае	мерка	ванне

самастойная работа 
(па	 групах)	 з	 гіс	та	рыч-
нымі	дакументамі	(хрэ-
стаматыя):	 дакументы	
№	9—11,	13—16,	58—61.
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	валіся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	пас-
ляваеннага	аднаўлення,	
з дапамогай гіс та рыч-
най карты	 (вучэбныя	
насценныя	карты).
Работа	 па	 раскрыцці	
пры	чын	на-выніковых	
су	вя	зяў	паміж	гіс	та	рыч-
ны	мі	падзеямі

§	2—5;	с.	41		
(гіс	та	рыч	ныя	
задачы)
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15
16

абагульненне па раз-
дзеле І

2 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1940-х	—	першай	палове	
1950-х	гг.,	і	іх	азначэнні;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	асноўныя	вынікі	
пасляваеннага	аднаўлення	БССР;
—	параўноўваць	гіс	та	рыч	ныя	падзеі	
па	прапанаваным	ці	самастойна	вы-
значаным	 прыкметам	 з	 вызначэн-
нем	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	 характарыза-
ваць	іх	дзейнасць

варыянт І.	Работа	з	ма-
тэрыялам	вучэбнага	да-
па	мож	ніка	(с.	39—41).
варыянт ІІ.	 Праверач-
ная	работа	па	раздзеле	І.
варыянт ІІІ.	 Выс	туп-
ленні	 з	 прэ	зента	цыямі,	
стэндавымі	паведам	лен-
нямі

§	2—5
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17 кантроль ведаў па раз-
дзеле І

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1940-х	—	першай	палове	
1950-х	гг.,	і	іх	азначэнні;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1940-х	—	
першай	палове	1950-х	гг.;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	 другой	 палове	 1940-х	 —	 першай	
палове	1950-х	гг.;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
выя	сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фак-
тамі

варыянт 1.	 Выкананне	
вучнямі	праверачнай	ра-
боты	па	раздзеле	І.
варыянт 2.	Вусны	кант-
роль	па	раздзеле	І

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вучнёўскіх	
праектаў
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18
19
20

праектная дзейнасць па 
тэме «бссР у другой 
палове 1940-х — пер-
шай палове 1950-х гг.». 
абарона вучнёўскіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	уласнае	меркаван-
не;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў

Раздзел II. бссР у дРугОй паЛОве 1950-х — 1980-я гг. (29 г)

21 беларусь ва ўмовах 
рэ фармавання гра мад-
ска-па лі тыч нага і са-
цы яль на-эка на міч нага 
жыцця. 
1.	Курс	на	 рэфармаван-
не	 грамадства	 ў	 другой	
палове	1950-х	—	першай	
палове	1960-х	гг.
2.	Узмацненне	ролі	пар-
тыйных	органаў	і	нарас-
танне	 кансерватызму	
ў	кіраўніцтве	краінай.

1 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	паняццяў:	хруш чоў ская 
адліга,	меліярацыя,	хіміза цыя,	пера
будова;
—	этапы	і	напрамкі	раз	віц	ця	БССР	
у	другой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.	
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	этапы	і	кірункі	раз	віц-
ця	БССР	у	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	мадэрнізацыі	беларускага	грамад-
ства;

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэстама-
тыя):	дакумент	№	54:	ха-
рактарыстыка	ролі	пар-
тыйных	органаў;
дакумент	№	24:	характа-
рыстыка	са	цы	яль	на-эка-
на	міч	нага	раз	віц	ця	БССР.
Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы):	пераўтварыць	таб-
лі	цу	(с.	46)	у	схему	або	
ментальную	карту.

§	7,	пытанне	6.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленні	аб	
дзейнас	ці	
К.	Т.	Ма	зурава,	
аб	становішчы	
кан	фесій	
у	БССР;
—	да	ўрока		
«Наш	край»	
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3.	Паступовае	 зніжэнне	
тэмпаў	 эканамічнага	
раз	віц	ця.
4.	Прыняцце	 курсу	 на	
паскарэнне	 са	цы	яль	на-
эка	на	міч	нага	 раз	віц	ця	
краіны.
5.	Дэмакратызацыя	гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыц-
ця	ў	перыяд	перабудовы

—	называць	прычыны	зніжэння	тэм-
паў	гаспадарчага	раз	віц	ця;
—	характарызаваць	змены	ў	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	 жыцці	 ў	 перыяд	
перабудовы;
—	параўноўваць	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нае	 і	 эканамічнае	 раз	віц	цё	 БССР	
у	 другой	 палове	 1950-х	 —	 першай	
палове	1960-х	 гг.,	у	другой	палове	
1960-х	—	першай	палове	1980-х	гг.	
і	другой	паловы	1980-х	гг.

Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	складанне	
разгорнутага	 плана	 па	
тэме	«Беларусь	ва	ўмо-
вах	 рэфармавання	 гра-
мад	ска-па	лі	тыч	нага	і	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
жыцця»	 (план	 павінен	
змя	шчаць	 не	 менш	 за	
тры	 пункты,	 з	 якіх	 два	
ці	 больш	 дэталізаваны	
ў	падпунктах)

пад	рых	таваць	
паведамленні,	
віртуальныя	
экспазіцыі,	
інтэрв’ю,		
артыкулы,	эсэ,	
гіс	та	рыч	ныя	
са	чы	ненні	аб	
раз	віц	ці	БССР	
у	другой	палове	
1950-х	—		
1980-я	гг.	
(с.	111—112)

22 праектная дзей-
насць па тэме «бссР 
у другой палове 
1950-х — 1980-я гг.». 
падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэнні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прадстаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	ле	матыкі,	паста	ноў-
цы	мэтаў,	планаванні	эта-
паў	праекта.
Вызначэнне	 тэмы	 пра-
ектнай	дзейнасці

§	7
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23
24

гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой палове 
1950-х — першай палове 
1960-х гг. 
1.	Спробы	дэмакра	ты	за-
цыі	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нага	 жыцця	 ў	 перыяд	
«хрушчоўскай	адлігі»	ва	
ўмовах	рэалізацыі	курсу	
ХХ	з’езда	КПСС.
2.	Пачатак	працэса	рэа-
бі	літацыі.
3.	Кіруючая	 роля	 ка-
му	ніс	тыч	най	 партыі.	
К.	Т.	Ма	зураў.
4.	Прыняцце	 курсу	 на	
бу	даў	ніцтва	 ка	му	ніс-
тыч	на	га	грамадства.
5.	Роля	Саветаў	дэпу	та-
таў	працоўных,	камсамо-
ла,	прафсаюзаў	у	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	жыцці.
6.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
БССР.
7.	Палітыка	 дзяржавы	
ў	адносінах	да	канфесій

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнне	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	
палове	1960-х	гг.;
—	вызначаць	змены	ў	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	ным	 жыцці	 ў	 перыяд	 «хру-
шчоў	скай	адлігі»;
—	апісваць	 пачатак	 працэсу	 рэа	бі-
літацыі;	курс	на	будаўніцтва	ка	му-
ніс	тыч	нага	грамадства;
—	характарызаваць	 ролю	 ка	му	ніс-
тыч	най	партыі,	Саветаў	дэпутатаў	
працоўных,	камсамола,	прафсаюзаў	
у	гра	мад	ска-па	лі	тыч	ным	жыцці;
—	характарызаваць	палітыку	дзяр-
жавы	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	 паміж	
курсам	XX	з’езда	і	азда-
раў	леннем	 палі	тыч	най	
атмасферы	ў	грамадстве.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакументы	 №	 47,	
48:	характарыстыка	па-
лі	тыкі	 дзяржавы	 ў	 ад-
носінах	да	канфесій;
дакумент	№	52:	характа-
рыстыка	выбараў	у	Са-
веты	 народных	 дэпу	та-
таў.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 праца	 па	
метадзе	ключавога	слова	
(пытанне	2,	с.	53)

§	8,	пытанні	6,	7.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	аб	жыцці	
і	дзейнасці	
К.	П.	Ар	лоў	ска-
га	(гады	жыцця,	
займаемая	па-
сада	і	вобласць	
дзейнасці,	
галоўныя	
дасягненні	і	іх	
ацэнка);
—	да	ўрока	
«Наш	край» 
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	«Узаема-
адносіны	дзяр-
жавы	і	рэ	лі	гій-
ных	канфесій	
у	краі»
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25
26

са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё ў другой 
палове 1950-х — першай 
палове 1960-х гг.
1.	Фарміраванне	 пра-
мысловага	 комплексу	
ў	БССР.
2.	Увядзенне	новай	 сіс-
тэ	мы	 кіравання	 народ-
най	гаспадаркай	 і	ства-
рэнне	саўнаргасаў.
3.	Развіццё	 машынабу-
давання	 і	 металаапра-
цоў	кі,	хімічнай	і	нафта-
хіміч	най	пра	мыс	ло	вас	ці.
4.	Вынікі	раз	віц	ця	сель-
скай	гаспадаркі	рэс	пуб-
лі		кі.	К.	П.	Арлоўскі.
5.	З’яўленне	 новых	 га-
ра	доў	і	жыллёвае	будаў-
ніцтва.
6.	Умовы	 жыцця	 сель-
скага	і	гарадскога	на	сель-
ніц	тва

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	паняццяў:	урба ні за цыя,	
меліярацыя,	валюнтарызм;	
—	ведаць	 галіны	 пра	мыс	ло	вас	ці	
ў	БССР,	звязаныя	з	разгортваннем	
НТР;	асноўныя	кірункі	паляпшэння	
матэрыяльнага	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	—	пер-
шай	палове	1960-х	гг;	
—	характарызаваць	вынікі	раз	віц	ця	
сельскай	гаспадаркі	рэс	пуб	лі		кі;
—	вызначыць	 характэрныя	 супя-
рэч	насці	 са	цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця;
—	даказваць,	 што	 ў	 БССР	 адбы-
ваў	ся	працэс	фарміравання	інду	ст-
рыяльнага	тыпу	грамадства;
—	характарызаваць	 вынікі	 паляп-
шэння	жыцця	на	сель	ніц	тва	БССР

Работа па складанні мен-
тальнай карты (схемы)	
«Са	цы	яль	на-эка	на	міч	нае	
раз	віц	цё	БССР	у	другой	
палове	1950-х	—	першай	
палове	1960-х	гг.».
Работа з гіс та рыч най 
картай: 	 вызначыць	
уплыў,	які	аказалі	кры	ні-
цы	сы	ра	ві	ны	і	геагра	фіч-
нае	 месцазнаходжанне	
рэс	пуб	лі		кі	 на	 размя-
шчэн	не	 новабудоўляў	
1950-х	—	першай	паловы	
1960-х	гг.	у	БССР.	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	21:	
вызначэнне	задач	эка	на-
міч	на	га	раз	віц	ця	БССР;	
дакумент	№	25:	характа-
рыстыка	 раз	віц	ця	 пра-
мыс	ло	вас	ці;
дакумент	 №	 30:	 вызна-
чэнне	ўплыву	ўрба	ні	за-
цыі	на	паляпшэнне	жыл-
лёвых	 умоў	 гарадскога	
на	сель	ніц	тва.

§	9,	пытанні	1,	3;	
скласці	сінк-
вейн	па	тэме	
параграфа.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):
—	падрыхта	ваць	
паведамленне	
аб	дзейнасці	
П.	М.	Машэра-
ва	(гады	жыцця,	
займаемая	
пасада	і	воб-
ласць	дзей	нас-
ці,	га	лоў	ныя	
дасяг	ненні	і	іх	
ацэнка)
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аналіз ста тыс тыч ных да-
ных	(вучэбны	да	па	мож-
нік,	с.	60):	зра	бі	ць	высно-
ву,	аб	чым	сведчаць	даныя	
таблі	цы	«Рост	жыллёва-
га	фонду	ў	БССР»;
дакумент	 №	 22	 (хрэс-
та	ма	тыя):	 вызначэнне	
зме	н	у	спажы	ванні	пра-
дук	таў	 харчавання	 на-
сель	ніц	твам

27
28

гра мад ска-па лі тыч нае 
ста но ві шча ў другой па-
лове 1960-х — першай 
палове 1980-х гг. 
1.	Савецкая	 гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ная	сістэма	 і	яе	
сутнасць.
2.	Далейшае	замацаван-
не	кіруючай	і	накі	роў	ва-
ючай	 ролі	 ка	му	ніс	тыч-
най	партыі.
3.	Прыняцце	канцэпцыі	
«развітога	сацыялізму».
4.	П.	М.	Машэраў.
5.	Асаблівасці	ўдзелу	на-
сель	ніц	тва	БССР	у	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	ным	жыц	ці.

2 Вучні павінны ведаць: 
—	азначэнні	 паняццяў:	 «развіты 
сацыялізм»,	стагнацыя;
—	асаблівасці	 гра	мад	ска-па	лі	тыч-
нага	жыцця	ў	БССР	у	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	узаемаадносі	ны	
дзяржавы	і	рэлігійных	канфесій;
—	характарызаваць	 дзейнасць	
П.	М.	Ма	шэрава;
—	вызначаць	фактары,	якія	ўплы	ва-
лі	на	абмежаванасць	гра	мад	ска-па-
лі	тыч	нага	жыцця;

запаўненне па раў наль-
най табліцы (вучэб-
ны	 да	па	мож	нік,	 с.	 67) 
«Асноўныя	рысы	гра	мад-
ска-па	лі	тыч	нага	жыцця	
ў	БССР».	
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакументы	№	54—
56:	характарыстыка	ролі	
ка	му	ніс	тыч	най	 партыі	
(работа	па	групах).
Работа з ілюстрацыяй:	
фотаздымак	 на	 с.	 64:	
скла	данне	 вуснага	 апа-
вядання	 аб	 тыповых	
вобразах	 грамадскага	

§	10,	пытанні	5	
(падрыхтавац-
ца	да	дыскусіі)	
і	6
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6.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій

—	вызначаць	прычыны	грамадскай	
актыўнасці	 на	сель	ніц	тва	 БССР	
у	 другой	 палове	 1960-х	 —	 першай	
палове	1980-х	гг.

жыцця	 на	сель	ніц	тва	
БССР.
Работа	па	характарысты-
цы	дзейнасці	П.	М.	Ма-
шэ	ра	ва	 (хрэстаматыя,	
дакумент	№	53)

29
30

са цы яль на-эка на міч-
нае ста но ві шча ў другой 
палове 1960-х — першай 
палове 1980-х гг.
1.	Асноўныя	прынцыпы	
эканамічнай	 рэформы	
1965	г.
2.	Прамысловае	 раз	віц-
цё	рэс	пуб	лі		кі	ў	1970-я	—	
першай	палове	1980-х	гг.
3.	Далейшае	 раз	віц	цё	
працэсу	ўрбанізацыі.
4.	Сельская	гаспадарка:	
меліярацыя	і	хімізацыя,	
будаўніцтва	буйных	жы-
вё	лагадоўчых	комп	лек-
саў.
5.	Стан	калгасна-саў	гас-
най	сістэмы.
6.	Узнікненне	 харчовай	
праблемы.

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	гаспадарчы 
разлік,	ваеннапрамысловы комплекс,	
дэфіцыт,	экстэн сіўны і інтэн сіў ны 
шляхі  раз віц ця  эка номі кі,	 эка ло гія,	
сама фінан саванне,	інфля цыя;
—	мерапрыемствы,	звязаныя	з	ажыц-
цяўленнем	курсу	на	паскарэнне	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	 раз	віц	ця	
БССР	у	другой	палове	1980-х	гг.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	эка-
на	мічнага	раз	віц	ця	БССР	у	1966—
1985	гг.;
—	называць	прыкметы	наспявання	
крызісных	з’яў	у	гаспадарцы	БССР;
—	раскрываць	прычынна-выніковыя	
сувязі	 паміж	 правядзеннем	 ме	лія-
рацыі	 і	 хімізацыі	 сельскай	 гас	па-
даркі	ў	БССР	і	ўскладненнем	эка-
ла	гічных	праблем;

запаўненне па раў наль-
най табліцы	«Асноўныя	
рысы	эка	на	міч	нага	раз-
віц	ця	БССР»	(вучэбны	
да	па	мож	нік,	с.	79).
Работа з тэкстам	(с.	78—
79):	 характарыстыка	
ўкладу	 Я.	 Зяльдовіча,	
А.	Брі	ша,	П.	Сухога	ў	раз-
віц	цё	ВПК	і	забеспячэнне	
бяс	пе	кі	савецкай	краіны.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя):	дакумент	№	36:	ха-
рактарыстыка	 узроўню	
дабрабыту	на	сель	ніц	тва	
БССР;
дакументы	 №	 39—43:	
характарыстыка	 грама-
дзян	скай	 пазіцыі	 лю-
дзей,	 якія	 выступалі	 за

§	11,	пытан-
ні	4,	6;	
параўнаць	са-
цы	яль	на-эка	на-
міч	нае	раз	віц	цё	
ў	другой	палове	
1960-х	—	пер-
шай	палове	
1980-х	гг.	
з	па	пя	рэднім	
перыядам	у	вы-
глядзе	таб	ліцы	
(план	параў-
нан	ня	скласці	
самастойна).
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	падрыхтаваць	
артыкул	у	газету	
або	часопіс	пра	
адну	з	падзей	
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7.	Замаруджванне	 тэм-
паў	росту	эка	но	мі	кі	і	са-
цыяльнай	сферы	ў	пер-
шай	палове	1980-х	гг.
8.	Узровень	жыцця	наро-
да	і	паўсядзённае	жыццё	
на	сель	ніц	тва.
9.	Гаспадарчыя	кіраўнікі	
ў	 галіне	 пра	мыс	ло	вас-
ці	і	сельскай	гаспадаркі:	
А.	Я.	Андрэеў	і	С.	Г.	Ска-
рапанаў

—	вызначаць	 супярэчнасці	 ў	 пра-
вя	дзенні	 эканамічнай	 рэформы	
1965	г.;	асноўныя	кірункі	курсу	на	
паскарэнне	са	цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця;
—	вызначаць	прыкметы	складвання	
механізма	тармажэння	сацыяльна-
эканамічнага	раз	віц	ця	БССР	у	пер-
шай	палове	1980-х	гг.;
—	апісваць	ста	но	ві	шча	сельскай	га-
спадаркі	БССР;
—	характарызаваць	узровень	жыц-
ця	 народа;	 дзейнасць	 гаспадарчых	
кіраўнікоў;
—	вызначаць	шляхі	раз	віц	ця	эка	но-
мі	кі	БССР;
—	параўноўваць	гаспадарчы	разлік	
і	 самафінансаванне,	 экстэнсіўны	
і	інтэнсіўны	шляхі	раз	віц	ця	эка	но-
мі	кі;
—	характарызаваць	наступствы	ава-
рыі	на	Чарнобыльскай	АЭС	для	Бе-
ла	ру	сі	(выкарыстоўваецца	адпавед-
ная	карта)

своечасовую	ліквідацыю	
на	ступстваў	аварыі;
дакумент	 №	 44:	 вызна-
чэнне	вынікаў	са	цы	яль-
на-эка	на	міч	нага	раз	віц-
ця	БССР.
Работа па характары-
стыцы	 аварыі	 на	 Чар-
нобыльскай	 АЭС	 як	
маштабнай	 эка	ла	гічнай	
і	тэхнагеннай	катастро-
фы,	у	тым	ліку	для	Бе-
ла	ру	сі	 (можна	пра	вес	ці	
дыскусію).
Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка:	
1)	 прычыны	 з’яўлення	
дэ	фі	цы	та	тавараў	народ-
нага	спажывання;	
2)	прычыны	ўсклад	нен-
ня	эка	ла	гіч	ных	праблем.
Работа з гіс та рыч най 
картай: вызначыць	най-
важнейшыя	аб’екты	пра-
мыс	ло	вас	ці,	транспарту	
ў	БССР	у	1965—1984	гг.

у	са	цы	яль	на-
эка	на	міч	ным	
раз	віц	ці
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32
33

палітыка перабудовы 
і вынікі яе ажыц цяў лен-
ня ў бссР.
1.	Рэфармаванне	савец-
кай	гра	мад	ска-па	лі	тыч-
най	сістэмы.
2.	Выбары	 народных	
дэ	пу	татаў	 у	 Вярхоўны	
Савет	БССР	і	мясцовыя	
Саветы	на	альтэр	на	тыў-
най	аснове.
3.	Часовае	прыпыненне	
дзейнасці	 Ка	му	ніс	тыч-
най	партыі	Бе	ла	ру	сі.
4.	Фарміраванне	 шмат-
пар	тыйнасці.
5.	Грамадскія	 аргані	за-
цыі	і	аб’яднанні

3 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 перабудо
ва,	 галоснасць,	 выбары  на  альтэр
на тыў най  аснове,	 парламенцкая  
апа зіцыя;
—	мерапрыемствы,	 звязаныя	 з	 рэ-
фармаваннем	савецкай	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	най	сістэмы.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	працэс	фармі	ра-
вання	шматпартыйнасці;
—	апісваць	 выбары	 народных	 дэ-
пу	татаў	 у	 Вярхоўны	 Савет	 БССР	
і	мясцовыя	Саветы	на	альтэр	на	тыў-
най	аснове;
—	тлумачыць	дзейнасць	грамадскіх	
арганізацый,	аб’яднанняў;
—	раскрываць	прычынна-выніко	вую	
сувязь	паміж	увядзеннем	галосна-
сці	і	раз	віц	цём	дэмакратычных	пра-
цэсаў

запаўненне па раў наль-
най табліцы	«Асноўныя	
рысы	 гра	мад	ска-па	лі-
тыч	нага	жыцця	ў	БССР»	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	91).
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакументы	 №	 52,	
56:	па	раў	нанне	ста	но	ві-
шча	народных	дэпу	та	таў,	
выбраных	на	без	альтэр-
на	тыў	най	і	альтэр	на	тыў-
най	асновах.
Работа па складанні ла-
гіч нага ланцужка:	пры-
чыны	раз	віц	ця	дэмакра-
тычных	працэсаў.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Па	лі	тыка	 перабудовы	
і	вы	нікі	яе	ажыц	цяў	лен-
ня	ў	БССР»

§	13,	пытан-
ні	3,	5.
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	падрыхта-
ваць	артыкул	
у	газету	або	
часопіс	пра	
адну	з	падзей	
у	гра	мад	ска-
па	лі	тыч	ным	
жыцці	БССР;
—	падрыхтаваць	
паведамленні	
(прэзентацыі,	
стэндавыя	да-
клады)	аб	жыц-
ці	і	дзей	нас	ці	
бе	ла	рус	кіх	ву-
чоных	у	другой	
палове	1950-х	—		
1980-я	гг.
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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	
пра	фесійна-тэхнічнай	
аду	кацыі.
4.	Развіццё	 вышэйшай	
і	сярэдняй	спецыяльнай	
адукацыі.
5.	Прадстаўнікі	педа	га	гіч-
най	прафесіі	ў	БССР	—	
Героі	 Са	цыя	ліс	тыч	най	
Працы.
6.	Дасягненні	 вучоных	
Бе	ла	ру	сі.	Прэзідэнт	АН	
БССР	Н.	А.	Барысевіч.
7.	Удзел	беларусаў	у	за	сва-
енні	касмічнай	прасторы.	
8.	Уклад	вучоных	—	ура-
джэн	цаў	Бе	ла	ру	сі	ў	раз-
віц	цё	ваенна-пра	мыс	ло-
вага	комплексу	СССР.
9.	Дасягненні	бе	ла	рус	кіх	
савецкіх	спартсменаў

2 Вучні павінны ведаць:
—	дасягненні	бе	ла	рус	кіх	вучоных.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	працэс	раз	віц	ця	народ-
най	адукацыі;
—	вызначаць	ролю	адукацыі	і	навукі	
ў	разгортванні	НТР	у	БССР	і	раз-
віц	ці	грамадства;
—	характарызаваць	 дасягненні	 бе-
ла	рус	кіх	вучоных;
—	называць	вынікі	пашырэння	сіс-
тэмы	прафесійна-тэхнічнай	аду	ка-
цыі;
—	характарызаваць	 практычную	
значнасць	навуковых	распрацовак	
бе	ла	рус	кіх	вучоных

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	 «Сістэма	адукацыі	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	65:	
вызначэнне	змен	у	дэма-
гра	фіч	ных	 працэсах	
у	БССР;
дакумент	 №	 66:	 вызна-
чэнне	 прычын	 паве	лі-
чэн	ня	 колькасці	 ВНУ	
і	ССНУ;
дакумент	 №	 68:	 вызна-
чэнне	дасягненняў	у	раз-
віц	ці	фізіка-матэма	тыч-
ных	навук	у	АН	БССР.
Работа па складанні 
таб ліцы	 «Дасягненні	
бе	ла	рус	кіх	вучоных»

§	14,	пытан-
ні	3,	5.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	пытанні	
для	ўмоўнага	
ін	тэр	в’ю	з	ад-
ным	з	вучоных	
Бе	ла	ру	сі,	які	
вы	зна	чыўся	
сваёй	дзейнас-
цю	ў	другой	па-
лове	1950-х	—		
1980-я	гг.;
—	падрыхта-
ваць	плакат	
(ін	тэрак	тыўны	
плакат)	аб	удзе-
ле	бе	ла	ру	саў	
у	за	сваен	ні	
кас	міч	най	пра-
сторы;
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамленне	
аб	зна	ка	мітых	
спартсменах-
земляках
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Літаратура 
1.	Раз	віц	цё	літаратуры.
2.	Тэма	Вялікай	Айчын-
най	 вайны	 ў	 творах	
В.	Бы	кава,	А.	Адамовіча,	
Я.	Бры	ля,	I.	Навуменкі,	
І.	Чы	грынава.
3.	Лёсы	беларусаў	у	твор-
часці	I.	Мележа.
4.	Гіс	та	рыч	ная	 тэматы-
ка	ў	творчасці	У.	Карат-
кевіча,	І.	Шамякіна.
5.	Беларуская	паэзія:	
П.	Броўка,	М.	Танк,	
П.	Панчанка

2 Вучні павінны ведаць:
—	умовы	раз	віц	ця	беларускай	літа-
ратуры;
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 пісь	мен	ні	каў	
і	паэтаў	у	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 уплыў	 умоў	 раз	віц-
ця	культуры	на	адлюстраванне	гіс-
та	рыч	нага	 мінулага	 і	 тагачаснай	
рэаль	насці	 ў	 творчасці	 бе	ла	рус	кіх	
пісь	мен	ні	каў	і	паэтаў;
—	параўноўваць	умовы	раз	віц	ця	бе-
ларускай	літаратуры	ў	другой	пало-
ве	1960-х	—	першай	палове	1980-х	гг.	
і	ў	другой	палове	1980-х	гг.;
—	характарызаваць	дасягненні	ў	твор-
часці	бе	ла	рус	кіх	пісь	мен	ні	каў;
—	вызначаць	лёсы	беларусаў	у	твор-
часці	І.	Мележа;
—	характарызаваць	дзейнасць	бе	ла-
рус	кіх	пісь	мен	ні	каў	і	паэтаў	у	дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	 «Беларуская	 літа-
ра	тура	ў	другой	палове	
1950-х	—	1980-я	гг.».
Работа па характары-
стыцы ролі	У.	Карат	ке-
віча	ў	раз	віц	ці	гіс	та	рыч-
нага	жанру	ў	беларускай	
лі	та	ратуры.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Беларуская	літаратура	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.»

§	15,	пытан-
ні	2,	5.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	артыкул	
у	газету	або	
часопіс	(уяўнае	
інтэрв’ю)	пра	
аднаго	з	бе	ла-
рус	кіх	пісь-
мен	ні	каў	або	
паэтаў;
—	да	абагуль-
нення	па	
раз	дзеле	ІІ	
падрыхтаваць	
прэзентацыі	
(стэндавыя	
даклады,	паве-
дам	ленні)	па	
творчасці	бе	ла-
рус	кіх	пісь	мен-
ні	каў	і	паэтаў	
у	другой	палове	
1950-х	—		
1980-я	гг.
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39

тэатральнае, музычнае 
і выяўленчае мастацтва 
ў другой палове 1950-х —  
1980-я гг.
1.	Адлюстраванне	куль-
турна-гіс	та	рыч	най	спад-
чыны	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 мас-
тацтве.
2.	Тэатральнае	 і	музыч-
нае	мастацтва.
3.	Жывапіс.
4.	Скульптура.
5.	Кіно

2 Вучні павінны ведаць:
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 мастакоў,	
скульп		тараў,	 рэжысёраў	 у	 другой	
палове	1950-х	—	1980-я	гг.;
—	як	адлюстравана	памяць	аб	гіс	та-
рыч	ных	асобах	у	творах	беларускага	
мастацтва.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	 працэс	 раз	віц	ця	 тэа-
тральнага,	музычнага	і	выяўленчага	
мастацтва	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	характарызаваць	 ролю	 бе	ла	рус-
кіх	мастакоў	у	адлюстраванні	куль-
турна-гіс	та	рыч	най	спадчыны	Бе	ла-
ру	сі;
—	вызначаць,	 якім	 чынам	 творы	
беларускага	 мастацтва	 спрыяюць	
адраджэнню	культурна-гіс	та	рыч	най	
спадчыны	беларускага	народа;
—	вызначаць	матывы	творчасці	бе-
ла	рус	кіх	мастакоў

запаўненне таб ліцы	
«Творы	беларускага	ма-
стацтва,	 прысвечаныя	
падзеям	Вялікай	Айчын-
най	вайны».
Работа з вучэбным да-
па мож нікам:	 скласці	
разгорнуты	план	па	тэме	
«Тэатральнае,	музычнае	
і	выяўленчае	мастацтва	
ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.».
Работа па характары-
стыцы ролі:
а)	 М.	 Савіцкага	 ў	 мас-
тац	кім	 адлюст	раванні	
тра	гізму	 і	 подзвігу	 са-
вец	кіх	 лю	дзей	 і	 парты-
занскага	 руху	 на	 тэры-
то	рыі	БССР	у	гады	Вя-
лі	кай	Айчыннай	вайны;
б)	В.	Турава	і	М.	Пташу-
ка	ў	адлюстраванні	гіс-
та	рыч	нага	мінулага	ў	бе-
ла	рус	кім	кінематографе.
Выступленні	вучняў	з	па-
ве	дамленнямі

§	16,	пытан-
ні	6,	7.	
Інды ві ду аль нае 
(на	выбар):		
—	да	ўрока		
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
паведамленне	
аб	дзеячах	
культуры	Бе	ла-
ру	сі	—	вашых	
земляках
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наш край 2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	тэрыторыі	краю	ў	другой	палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.	і	фак-
тары,	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	гіс	торыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Прадстаўленне	вучнямі	
ін	фар	ма	цыі	 аб	 раз	віц-
ці	 краю	 ў	 другой	 пало-
ве	 1950-х	 —	 1980-я	 гг.,	
падрыхтаванай	 у	 ходзе	
вывучэння	раз	дзела	IІ

§	7—16.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленне	па	
адной	з	тэм,	
прапанаваных	
у	вучэбным	
дапаможніку	
(с.	116)

42
43

практыкум па тэме 
«бссР у другой пало-
ве 1950-х — 1980-я гг.»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;

самастойная работа	(па	
групах)	з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакументы	№	33—
35,	 38:	 характарыстыка	
раз	віц	ця	пра	мыс	ло	вас	ці	
БССР	 у	 другой	 палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
дакументы	№	50,	51:	ха-
рактарыстыка	 грамад-
ска-па	літычнага	раз	віц	ця

§	17.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	пры	дапамозе	
інтэрнэт-рэ-
сур	саў	пад-
рых	таваць	
біб	лія	графію	
па	вывучаемым	
перыядзе;	па-
дзя	ліць	яе	па
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—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	уласнае	меркаванне;
—	характарызаваць	матывы	і	вынікі	
дзейнасці	гіс	та	рыч	ных	асоб	і	твор-
часці	дзеячаў	культуры

БССР	 у	 другой	 палове	
1950-х	—	1980-я	гг.;
дакументы	№	70,	71:	ха-
рактарыстыка	стану	бе-
ларускай	мовы	ў	БССР;
дакумент	 №	 76:	 вызна-
чэнне	прычын	адлюстра-
вання	памяці	аб	Вялікай	
Айчыннай	вайне.
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	ва	ліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	пало-
ве	 1950-х	 —	 1980-я	 гг.,	
з дапамогай гіс та рыч-
най карты	 (вучэбныя	
на	сцен	ныя	карты).
Работа па складанні 
схем, ментальных карт,	
якія	 адлюстроўваюць	
стан	 сфер	 жыцця	 гра-
мадства	ў	БССР

групах:	са	цы-
яль	на-эка	на-
міч	нае	раз	віц-
цё,	грамадска-
палітычнае	
раз	віц	цё,	куль-
тура,	адукацыя	
і	навука
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44
45

абагульненне па раз-
дзеле II

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў,	 вывучаных	
у	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-
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	 характарыза-
ваць	іх	дзейнасць

варыянт І.	Работа	з	ма-
тэрыялам	вучэбнага	да-
па	мож	ніка	(§	17,	с.	112—
116).
варыянт ІІ.	 Выступ-
лен	ні	вучняў	з	паве	дам-
леннямі

§	7—16

46 кантроль ведаў па раз-
дзеле ІI

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	 раз	віц	цё	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 дру-
гой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.,	і	іх	
азначэнні;

варыянт 1.	 Выкананне	
вучнямі	праверачнай	ра-
боты	па	раздзеле	ІІ.
варыянт 2.	Вусны	кан-
троль	па	раздзеле	ІІ

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вучнёўскіх	
праектаў
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—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	1950-х	—	
1980-я	гг.;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	другой	палове	1950-х	—	1980-я	гг.;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
выя	сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фак-
тамі

47
48
49

праектная дзейнасць	
па тэме «бссР у дру-
гой палове 1950-х — 
1980-я гг.». 
абарона вучнёўскіх 
праектаў

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;
—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў
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Раздзел III. станаўЛенне I ўмацаванне дзяРжаўнага сувеРэнІтэту  
РэспубЛІкІ беЛаРусь (29 г)

50 станаўленне і раз віц цё 
Рэс пуб лі кі беларусь. 
1.	Этапы	і	напрамкі	раз-
віц	ця	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бела-
русь.
2.	Абвяшчэнне	 і	ўма	ца-
ван	не	 дзяр	жаў	нага	 су-
ве	рэ	нітэту	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
3.	Станаўленне	і	раз	віц-
цё	палітычнай	сістэмы.
4.	Распрацоўка	і	рэалі	за-
цыя	 беларускай	 мадэ	лі	
са	цы	яль	на-эка	на	міч	на	га	
раз	віц	ця

1 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 дзяр жаў ны 
суверэнітэт,	 рэферэндум,	 гла ба
лізацыя,	 ін фар ма цыйнае  грамад
ства;
—	этапы	 станаўлення	 суверэннай	
Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 асноўныя	 этапы,	 кі-
рункі	станаўлення	суверэннай	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	мадэль	сацыяль-
на	 арыентаванай	 рыначнай	 эка	но-
мікі;
—	тлумачыць	уплыў	працэсаў	гла-
ба	лізацыі	на	вызначэнне	асноўных	
прынцыпаў	знешняй	палітыкі	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	сацыяльна-эканамічнага	раз	віц-
ця,	гра	мад	ска-па	лі	тыч	нага	жыцця,	
знешняй	 палітыкі	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь

Работа па стварэнні 
ментальнай карты (схе-
мы)	«Этапы	і	напрамкі	
раз	віц	ця	Рэс	пуб	лі	кі	Бе-
ларусь».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	79:	вы-
значэнне	прыкмет	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту;	
дакумент	 №	 94:	 вызна-
чэнне	 кірункаў	 рэфар-
мавання	 сельскай	 гас-
падаркі	Бе	ла	ру	сі

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
віртуальную	
экскурсію		
(падарожжа)	
па	славутасцях	
свайго	роднага	
краю
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51 праектная дзейнасць 
па тэме	 «станаўленне 
i ўма цаванне дзяр-
жаў нага суверэнітэту 
Рэс пуб лі кі беларусь». 
падрыхтоўчы этап

1 Вучні павінны ўмець:
—	выкарыстоўваць	метады	вуч	нёў-
ска	га	даследавання	пры	вызначэн	ні	
яго	праблематыкі,	пастаноўцы	мэтаў,	
зборы	 і	 апрацоўцы	 матэрыялаў,	
прад	стаўленні	вынікаў;	
—	планаваць	этапы	праектнай	дзей-
насці;
—	вызначаць	 шляхі,	 сродкі	 выра-
шэння	праблемы;
—	выкарыстоўваць	інтэрнэт-рэсур-
сы	для	сумеснай	(індывідуальнай)	
работы	над	праектам

Работа	 па	 вызначэнні	
праб	лематыкі,	 паста-
ноў	цы	мэтаў,	планаванні	
эта	паў	праекта.
Вызначэнне	 тэм	 пра	ек-
таў

§	18,	пытанне	7

52
53

станаўленне дзяр жаў-
нага суверэнітэту. 
1.	Рух	за	дзяр	жаў	ны	су-
верэнітэт.
2.	Дэкларацыя	 аб	 дзяр-
жаў	ным	 суверэнітэце	
БССР	ад	27	ліпеня	1990	г.	
і	наданне	ёй	статуса	кан-
стытуцыйнага	закона.
3.	Белавежскае	пагаднен-
не.	Стварэнне	СНД.
4.	Прыняцце	Канс	ты	ту-
цыі	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 грама дзян
ства,	 Белавежскае  пагадненне,	
Садружнасць  Незалежных  Дзяр
жаў  (СНД),	 унітарная  дзяржава,	
прававая  дзяржава,	 рэферэндум,	
дзяржаўны суве рэ нітэт;
—	этапы	 афармлення	 дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	 і	 характарызаваць	 рух	
за	дзяр	жаў	ны	суверэнітэт;	апісваць	
працэс	стварэння	СНД;

Работа	 па	 раскрыцці	
пры	чынна-выніковых	
су	вя	зяў:	паміж	спынен-
нем	 існа	вання	 СССР	
і	 пачаткам	 інтэгра	цый-
нага	працэсу	паміж	краі-
намі	Садружнасці	Неза-
лежных	Дзяржаў.
Работа па складанні 
ла гіч нага ланцужка	
«Афармленне	дзяр	жаў-
нага	су	верэнітэту	Бе	ла-
ру	сі».

§	19,	пытанні	4,	
9	(падрых-
тавацца	да	
дыскусіі)	і	10
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15	сакавіка	1994	г.	і	ўвя-
дзенне	 пасады	 Прэ	зі-
дэнта	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бела-
русь.
5.	Першы	Прэзідэнт	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	—	
А.	Р.	Лу	ка	шэнка.
6.	Рэс	пуб	лі	канскі	рэфе-
рэндум	 14	 мая	 1995	 г.	
і	яго	вынікі.
7.	Дзяр	жаў	ная	сімволі	ка	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

—	вызначаць	вынікі	распаду	СССР;	
вынікі	рэс	пуб	лі	канскага	рэферэнду-
ма	1995	г.;
—	вызначаць	 этапы	 афармлення	
дзяр	жаў	нага	суверэнітэту	Бе	ла	ру	сі;
—	тлумачыць,	 чаму	 грамадзянства	
з’яў	ляецца	неад’емнай	часткай	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту;
—	раскрываць	 прычынна-выніко-
вую	сувязь	паміж	распадам	СССР	
і	стварэннем	СНД;
—	вызначаць	 ролю	 Белавежскага	
пагаднення	ў	стварэнні	СНД;
—	характарызаваць	 вынікі	 рэс	пуб-
лі	канскага	рэферэндума	1995	г.

Работа з гіс та рыч ны мі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	дакумент	№	80:	вы-
значыць,	у	чым	заключа-
ецца	статус	дэкларацыі	
і	чым	яна	адрозніваецца	
ад	канстытуцыйнага	за-
кона;
дакумент	 №	 82:	 вызна-
чыць	 вынікі	 рэс	пуб	лі-
канскага	 рэферэндума	
1995	г.;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чыць	крыніцы	дзяр	жаў-
най	улады	і	нось	біта	су-
верэнітэту	ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чыць	 галоўны	 вынік	
ста	наў	лен	ня	 і	 раз	віц	ця	
Рэс	пуб	лі	кі	 Беларусь	
у	1996—2000	гг.
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54
55

гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой пало-
ве 1990-х гг. — пачатку 
XXI ст. 
1.	Умацаванне	палі	тыч-
най	сістэмы	ў	Рэс	пуб	лі-
цы	Беларусь.
2.	Фарміраванне	 зака-
на	даў	чай	 і	 выканаўчай	
га	лін	дзяр	жаў	най	улады.
3.	Рэс	пуб	лі	канскі	 рэ-
ферэндум	 24	 лістапада	
1996	г.	і	яго	вынікі.
4.	Канстытуцыя	Рэс	пуб-
лі	кі	Беларусь	са	змя	нен-
нямі	 і	 дапаў	неннямі,	
пры	нятымі	на	рэферэн-
думе.
5.	Выбары	Прэзідэнта	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	
2001	г.
6.	Замацаванне	інсты	ту-
та	прэзідэнцкай	улады

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	Нацыяналь
ны сход Рэс пуб лі кі Беларусь,	Палата 
прадстаўнікоў,	 Савет  Рэс пуб лі кі,	
Савет  Міністраў  Рэс пуб лі кі  Бела
русь,	сацыяльная дзяржава;
—	як	быў	рэалізаваны	ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь	прынцып	падзелу	ўлады.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	 працэс	 умаца-
вання	 палітычнай	 сістэмы	 ў	 Рэс-
пуб	лі	цы	Беларусь;
—	вызначаць	 вынікі	 рэс	пуб	лі	кан-
скага	рэферэндума	1996	г.;
—	тлумачыць,	чым	была	выклікана	
неабходнасць	правядзення	рэс	пуб-
лі	канскага	рэферэндума;
—	вызначаць	 змяненні,	 якія	 былі	
ўнесены	ў	Канстытуцыю	Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі: (хрэста-
матыя):	дакумент	№	82:	
вызначэнне	 матываў	
на	сель	ніц	тва	 Бе	ла	ру	сі	
ў	вы	ра	шэн	ні	пытання	аб	
пе	ра	ня	сенні	 Дня	 Неза-
леж	насці;
дакумент	 №	 84:	 вызна-
чэнне	шляху	эвалюцый-
ных	 пераўтварэн	няў	
у	Рэс	пуб	лі	цы	Беларусь	
у	другой	палове	1990-х	гг.

§	20,	21	
(с.	132—137),	
пытанні	2,	4
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56 гра мад ска-па лі тыч нае 
жыццё ў другой пало-
ве 1990-х гг. — пачатку 
XXI ст. 
1.	Рэс	пуб	лі	канскі	рэфе-
рэндум	 17	 кастрычні	ка	
2004	г.	і	яго	вынікі.
2.	Выбары	Прэзідэнта	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	
2006,	2010,	2015	гг.
3.	Асновы	ідэалогіі	бела-
рускай	дзяржавы.
4.	Палітычныя	 партыі	
і	грамадскія	аб’яднанні.
5.	Узаемаадносіны	дзяр-
жавы	 і	 рэлігійных	 кан-
фесій

1 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 сацыяль
ная дзяржава,	ідэалогія беларускай 
дзяржавы,	 грамадзянская  суполь
насць;
—	палітычныя	 партыі	 і	 грамадскія	
аб’яднанні	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	асновы	дзяр	жаў-
нага	 ладу	 суверэннай	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь;
—	характарызаваць	узаемаадносі	ны	
дзяржавы	і	рэлігійных	канфесій;	
—	вызначаць	кірункі	дзейнасці	па	лі-
тычных	партый	і	грамадскіх	аб’яд-
нанняў;
—	характарызаваць	дзейнасць	рэлі-
гійных	дзеячаў	Бе	ла	ру	сі

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.».
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі: (хрэста-
матыя):	дакумент	№	83:	
вызначыць,	 якім	 чы-
нам	 бе	ла	рус	кі	 народ	
ажыццяўляе	сваю	ўладу;
дакумент	 (вучэбны	 да-
па	мож	нік,	 с.	 146):	 вы-
значыць,	 як	 у	 Бе	ла	ру	сі	
рэа	лі	заваны	 прынцып	
па	дзелу	 ўлады	 згодна	
з	 Канс	ты	туцыяй	 Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь.
Работа з вучэбным да-
па мож нікам	 (с.	 135—
137)	па	стварэнні	схемы	
«Асновы	 дзяр	жаў	на	га	
ладу	 суверэннай	 Бе	ла-
ру	сі»

§	20,	21	
(с.	138—144),	
пытанні	6,	7,	9
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58

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	пера-
ходу	да	рыначнай	сіс	тэ-
мы	эканамічных	адносін.
3.	Падыходы	 да	 правя-
дзення	прыватызацыі.
4.	Увядзенне	сістэмы	гра-
шовых	адзінак	Рэс	пуб	лі-
кі	Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 рыначная 
сістэма эканамічных адносін,	пры
ватызацыя,	устойлівае раз віц цё;
—	мерапрыемствы	па	пошуку	шля-
хоў	пераходу	да	рыначнай	эка	но	мі	кі.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 тэндэнцыі	 экана	міч-
на	га	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	 да	 і	 пасля	
спынення	 існавання	 СССР	 праз	
азнаямленне	са	ста	тыс	тыч	нымі	да-
нымі;
—	вызначаць	асаблівасці	правядзен-
ня	прыватызацыі	ў	Бе	ла	ру	сі;
—	характарызаваць	асноўныя	кі	рун-
кі	 дзяр	жаў	най	 маладзёжнай	 па	лі-
тыкі

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы) «Эканамічнае	 ста-
но	ві	шча	Рэс	пуб	лі	кі	Бе-
ларусь	у	першай	палове	
1990-х	гг.»

§	22,	23	
(с.	149—150),
пытанні	1—4;
падрыхтаваць	
паведамлен-
не	(буклет	
ці	флаер)	аб	
пра	вя	дзенні	
пры	ва	тызацыі	
ў	Рэс	пуб	лі	цы	
Беларусь	(з	да-
памогай	дадат-
ковых	сродкаў	
ін	фар	ма	цыі).
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	прэзен-
тацыю	аб	
эва	люцыі	гра-
шовых	адзінак	
Рэс	пуб	лі	кі		
Беларусь
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59
60

са цы яль на-эка на міч-
нае раз віц цё. 
1.	Беларуская	мадэль	са-
цы	яль	на-эка	на	міч	нага	
раз	віц	ця	і	яе	сутнасныя	
ха	рак	тарыстыкі.
2.	Мэты	 і	 сродкі	 рэалі-
зацыі	сацыяльна	арыен-
таванай	эка	но	мі	кі.
3.	Эканамічная	інтэ	гра-
цыя	з	Расіяй	і	краінамі	
СНД.
4.	Гаспадарчыя	дзеячы	—	
Героі	Бе	ла	ру	сі.
5.	Роля	 Усебе	ла	рус	кіх	
народных	 схо	даў	 у	 вы-
зна	чэнні	 прыяры	тэ	таў	
са	цы	яль	на-эка	на	міч	на-
га	 раз	віц	ця	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
6.	Дзяр	жаў	ная	мала	дзё-
ж	ная	палітыка

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 сацыяльна 
арыентаваная эканоміка,	 інтэ гра
цыя,	дэвальвацыя,	чалавечы капі тал,	
эканоміка ведаў;
—	найбольш	 значныя	 працоўныя	
дасягненні	Герояў	Бе	ла	ру	сі.
Вучні павінны ўмець:
—	характарызаваць	беларускую	ма-
дэль	 сацыяльна-эканамічнага	 раз-
віцця;
—	вызначаць	 мэты	 і	 сродкі	 рэа	лі-
зацыі	сацыяльна	арыентаванай	эка-
но	мі	кі;
—	апісваць	асноўныя	этапы	рэа	лі	за-
цыі	сацыяльна	арыентаванай	эка	но-
мі	кі;
—	характарызаваць	 ролю	 Усебе	ла-
рус	кіх	народных	сходаў	у	вызна	чэн-
ні	 прыярытэтаў	 са	цы	яль	на-эка	на-
міч	нага	раз	віц	ця	Рэс	пуб	лі	кі	Бела-
русь;
—	характарызаваць	змены	ў	дабра-
быце	на	сель	ніц	тва;	
—	вызначаць	асноўныя	кірункі	дзяр-
жаў	най	маладзёжнай	палітыкі

Работа са ста тыс тыч-
нымі данымі	 (хрэста-
матыя): дакумент №	88:	
вы	значэнне	 прычын	
па	дзен	ня	 вытворчасці	
ас	ноў	ных	відаў	прамыс-
ловай	прадукцыі.
Работа са ста тыс тыч ны-
мі данымі	 (вучэбны	да-
па	мож	нік,	с.	162):	вызна-
чыць	прычыны	ня	поў	нага	
выканання	 праграмных	
паказчыкаў	раз	віц	ця	ў	га-
лі	не	сельскай	гас	па	даркі.
Работа з дакументамі	
(хрэстаматыя):	 даку-
мент	№	87:	вызначэнне	
прычын	 спаду	 сельска-
гаспадарчай	вы	творчасці	
ў	гра	мад	скім	сектары;	
дакумент	№	93:	заданні	
да	дакумента	(с.	151);
дакумент	№	95:	высвят-
ленне	 галін	 эка	но	мі	кі,	
якія	 вызначаюць	 ця	пе-
рашнія	 перспектывы	
раз	віц	ця	 беларускага	
грамадства

§	23	(с.	150—
162),	пытанні	7,	
8,	10.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	да	ўрока	
«Наш	край»	
падрыхтаваць	
інтэ	рак	тыўную	
карту	з	най-
важ	нейшымі	
аб’ектамі	пра-
мыс	ло	вас	ці,	
транспарту,	
адукацыі,	куль-
туры	і	спорту,	
створанымі	
ў	Бе	ла	ру	сі	
ў	1990—2015	гг.	
(пры дапамозе 
гуглкарты)
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61
62

знешняя палітыка Рэс-
пуб лі кі беларусь.
1.	Фарміраванне	і	прыя-
рытэты	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	 ўзаема	ад-
но	сін	паміж	Беларуссю	
і	Расіяй:	Саюзная	дзяр-
жава	Бе	ла	ру	сі	і	Ра	сіі.
5.	Фарміраванне	 Мыт-
нага	саюза,	Еўразійскага	
эка	намічнага	суполь	ніц-
тва,	 Адзінай	 эканаміч-
най	прасторы	і	Еўразій-
ска	га	эканамічнага	саюза

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 нейт раль
ная дзяржава,	Мытны саюз,	Еўра
зійскі эканамічны саюз,	Аргані за цыя 
дагавора  аб  калектыў най  бяспе
цы,	Саюз Бе ла ру сі і Расіі,	Усходняе 
парт нёрства;
—	асноўныя	 прынцыпы	 і	 кірункі	
знеш	не	па	лі	тыч	най	 дзейнасці	 Рэс-
пуб	лі	кі	 Беларусь	 на	 мяжы	 ХХ—
ХХІ	стст.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	прыярытэты	знеш	не-
па	лі	тыч	нага	 курсу	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь;
—	характарызаваць	дзейнасць	Бе	ла-
ру	сі	ў	ААН;
—	вызначаць	 ролю	 Рэс	пуб	лі	кі	 Бе-
ларусь	у	дзейнасці	ААН	ва	ўмовах	
пераходу	да	шматполюснага	свету;
—	апісваць	раз	віц	цё	ўзаемаадносін	
паміж	Беларуссю	і	Расіяй:	стварэн-
не	Саюза	Бе	ла	ру	сі	і	Расіі,	Саюзнай	
дзяржавы;
—	характарызаваць	кірункі	знешняй	
палітыкі	 Бе	ла	ру	сі;	 этапы	 і	 вы	ні	кі	
інтэграцыйнага	працэсу	паміж	Бе-
ларуссю	 і	 Расіяй;	 узаемаадносі	ны	
Бе	ла	ру	сі	з	еўрапейскімі	краінамі

Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакумент	 №	 103:	
вызначэнне	прычын,	якія	
абу	мовілі	 пра	вя	дзенне	
ўзгодненага	 паміж	 Бе-
ларуссю	 і	Расіяй	знеш-
не	па	лі	тыч	нага	курсу;
дакумент	№	105:	вызна-
чыць,	у	чым	для	Бе	ла	ру-
сі	заключаецца	свабода	
выбару	шляху	раз	віц	ця

§	24,	25	
(с.	163—170),	
пытанні	1,	4;
пытанне	7	(на	
выбар).
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхта-
ваць	паве-
дамленне	аб	
выкананні	
Беларуссю	
Дэкларацыі	ты-
сячагоддзя
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63
64

знешняя палітыка Рэс-
пуб лі кі беларусь 
1.	Шматвектарнасць	
знешняй	палітыкі	Рэс-
пуб	лі	кі	Беларусь.
2.	Узровень	палітычных	
узаемаадносін	Бе	ла	ру	сі	
з	краінамі	Еўрапейскага	
саюза.
3.	Перспектывы	раз	віц-
ця	заходняга	знеш	не	па-
лі	тыч	нага	вектара	Бе	ла-
ру	сі.
4.	Узаемаадносіны	Бе	ла-
ру	сі	з	краінамі	НАТА.
5.	Супрацоўніцтва	з	кра-
інамі	 Азіяцка-Ціха	акі-
ян	скага	рэгіёна,	Афры	кі	
і	Лацінскай	Амерыкі.
6.	Развіццё	міжнарод	на-
га	 экана	мічнага	 су	пра-
цоўніцтва	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	паняццяў:	нейт раль ная 
дзяржава,	Мытны саюз,	Еўра зійскі 
эканамічны саюз,	Арга ніза цыя дага
вора аб калек тыў най бяспецы,	Са
юз Бе ла ру сі і Расіі,	Усходняе парт
нёрства.
Вучні павінны ўмець:
—	вызначаць	 кірункі	 знешняй	 па-
літыкі	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь;
—	характарызаваць	 узровень	 па-
лі	тычных	 узаемаадносін	 Бе	ла	ру	сі	
з	кра	інамі	Еўрапейскага	саюза;
—	характарызаваць	узаемаадносіны	
Бе	ла	ру	сі	з	краінамі	НАТА;
—	даказваць,	што	знешняя	палітыка	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	мае	шматвек-
тарны	характар;
—	вызначаць	перспектывы	раз	віц	ця	
міжнароднага	супрацоўніцтва

Работа з гіс та рыч най 
картай:	 вызначэнне:	
а)	 краін,	 з	 якімі	 ў	 Рэс-
пуб	лі	кі	 Беларусь	 ёсць	
дыпламатычныя	адносі-
ны;	б)	краін,	у	якіх	ёсць	
з н е ш 	н е 	п а 	л і 	т ы ч 	н ы я	
прад	стаў	ніцтвы	Рэс	пуб-
лі	кі	Беларусь.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	(хрэстама-
тыя):	 дакумент	 №	 107:	
характарыстыка	пазіцыі	
Бе	ла	ру	сі	ў	дачыненні	да	
НАТА	і	Еўрапейскага	са-
юза	ў	2008	г.;
дакумент	 №	 108:	 да-
казаць,	 што	 сучасны	
знеш	не	па	лі	тыч	ны	 курс	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	мае	
шматвектарны	характар.
Работа па складанні 
ментальнай карты 
(схемы)	«Знеш	не	па	лі-
тыч	ная	 дзейнасць	 Бе-
ла	ру	сі»

§	23,	24	
(с.	170—177),
пытанні	11,	12;
пры	дапамозе	
дадатковых	
срод	каў	ін	фар-
ма	цыі	вы	свет-
ліць,	ці	змя	ні-
лі	ся	адно	сіны	
Рэс	публікі	
Беларусь	да	
НАТА	і	Еўра-
пей	скага	саюза
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66

Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры. 
1.	Культура	Бе	ла	ру	сі	ва	
ўмовах	дзяр	жаў	нага	су-
ве	рэнітэту	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь.
2.	Афармленне	дзяр	жаў-
нага	статусу	беларускай	
і	рускай	моў.
3.	Забеспячэнне	 адзін-
ства	 правапісных	 норм	
беларускай	мовы.
4.	Станаўленне	і	раз	віц-
цё	нацыянальнай	сістэ-
мы	адукацыі.
5.	Адукацыя	 як	 адзін	
з	га	лоў	ных	рэсурсаў	раз-
віц	ця	 чалавечага	 капі-
талу.
6.	Рэформа	агульнааду-
кацыйнай	школы.
7.	Роля	прафесійна-тэх-
ніч	най	 і	 сярэдняй	 спе-
цыяльнай	адукацыі.
8.	Масавая	 вышэйшая	
адукацыя	 ў	 Бе	ла	ру	сі	
і	Ба	лон	скі	працэс.
9.	Развіццё	 беларускай	
навукі.	

2 Вучні павінны ведаць:
—	азначэнні	 паняццяў:	 інавацыя,	
грамадства ведаў,	Балонскі працэс;
—	ураджэнцаў	Бе	ла	ру	сі,	грамадзян	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь	—	Нобелеўскіх	
лаўрэатаў.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	афармленне	дзяр	жаў	на	га	
статусу	беларускай	і	рускай	моў;
—	вызначаць	ролю	прафесійна-тэх-
ніч	най	і	сярэдняй	спецыяльнай	аду-
кацыі;
—	вызначаць	уклад	адукацыі	і	наву	кі	
ў	павышэнне	канкурэнтаздоль	нас	ці	
беларускай	 нацыі	 і	 стварэнне	 на-
цыянальных	брэндаў;
—	характарызаваць	ролю	і	месца	бе-
ларускай	 мовы	 ў	 камунікатыўнай	
прасторы	сучаснага	беларускага	гра-
мадства;	працэс	станаўлення	і	раз	віц-
ця	нацыянальнай	сістэмы	аду	ка	цыі;	
стан	беларускай	навукі;
—	характарызаваць	стан	вышэйшай	
адукацыі;
—	апісваць	 працэс	 раз	віц	ця	 ІТ-га-
ліны

Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	па	групах:	1) рэфор-
ма	 агульнаадукацый-
най	 школы;	 2)	 сістэма	
вышэйшай	 адукацыі;	
3)	 раз	віц	цё	 беларускай	
на	вукі.
Работа з гіс та рыч нымі 
дакументамі	 (хрэста-
матыя):	дакумент	№	99:	
вызначыць	сувязь	навукі	
з	вытворчасцю;	перспек-
тывы	інавацыйнага	раз-
віц	ця	прадпрыемстваў;
дакумент	№	100:	вызна-
чыць	асноўныя	тэн	дэн-
цыі	 сучаснага	 раз	віц	ця	
беларускай	мовы

§	26,	27	
(с.	179—187);
падрыхтаваць	
прэзентацыі	
(плакаты,	бук-
леты)	па	групах	
аб	сучасным	
этапе	раз	віц	ця:	
1)	беларускай	
літаратуры;	
2)	выяўленчага	
мастацтва;
3)	тэатральнага	
жыцця;	4)	му-
зычнага	жыцця;	
5)	беларускага	
кіно.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	падрыхтаваць	
праект	стварэн-
ня	турыстыч-
нага	аб’екта,	
які	б	з’яўляўся	
помнікам	куль-
турна-гіс	та	рыч-
най	спадчыны	
беларускага	
народа	ці
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10.	Ураджэнцы	Бе	ла	ру	сі,	
грамадзяне	 Рэс	пуб	лі	кі	
Беларусь	—	Нобелеў	скія	
лаўрэаты.	
11.	Развіццё	ІТ-галіны

ад	люст	роўваў	
яе	(можа	высту-
паць	у	якас	ці	
ка	рот	катэр	мі-
новага	праекта)

67
68

Развіццё адукацыі, на-
вукі і культуры. 
1.	Новы	этап	у	раз	віц	ці	
беларускай	літаратуры.
2.	Выяўленчае	мастацтва.
3.	Тэатральнае	 і	музыч-
нае	жыццё.
4.	Беларускае	 кіно.	 Ад-
люстраванне	ў	мастацт-
ве	 гіс	та	рыч	най	 памяці	
аб	мінулым	беларускага	
народа	і	яго	асобах.
5.	Аднаўленне	помнікаў	
архітэктуры.
6.	Дзеячы	навукі	і	куль-
туры.
7.	Дасягненні	беларуска-
га	алімпійскага	спорту

2 Вучні павінны ведаць:
—	творы	 бе	ла	рус	кіх	 пісь	мен	ні	каў,	
музыкантаў,	мастакоў;
—	дасягненні	бе	ла	рус	кіх	спарт	сме-
наў.
Вучні павінны ўмець:
—	апісваць	раз	віц	цё	беларускай	лі-
та	ратуры	на	сучасным	этапе;
—	характарызаваць	 моўную	 сітуа-
цыю	ў	нашай	краіне;
—	вызначаць	 асаблівасці	 раз	віц	ця	
выяўленчага,	тэатральнага	і	музыч-
нага	мастацтва;
—	вызначаць	уклад	культуры	ў	па-
вышэнне	 канкурэнтаздольнасці	
беларускай	 нацыі	 і	 стварэнне	 на-
цыянальных	брэндаў;
—	апісваць	 алімпійскія	 дасягненні	
спартсменаў	Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

Выступленні	 вучняў	
з	прэ	зентацыямі.
Работа па складанні 
ментальнай карты (схе-
мы)	па	групах:	1)	раз	віц-
цё	беларускай	літа	ра	ту-
ры;	 2)	 вы	яў	ленчае	 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	
літаратуры	і	мастацтва»	
(вучэбны	 да	па	мож	нік,	
с.	199).
Работа з гіс та рыч ным да-
кументам	(хрэстаматыя):
дакумент	 №	 102:	 вы-
значыць,	 якім	 чынам	
раз	віц	цё	турызму	можа	
паўплываць	на	са	цы	яль-
на-эка	на	міч	нае	раз	віц	цё	
Рэс	пуб	лі	кі	Беларусь

§	26,	27	
(с.	187—196),	
пытанні	6,	7,	
9,	10.
Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):	
—	стварыць	
віртуальную	
экс	кур	сію	па	
пом	ні	ках	архі-
тэк	туры	Бе	ла-
ру	сі	(магчыма	
выкарыстанне	
вэб-сэр	вісаў);	
—	распраца-
ваць	праект	
адраджэння	
(рэ	канст	рук-
цыі)	пом	ні	каў	
архі	тэк	туры	
Бе	ла	ру	сі,	якія	
знаходзяцца	
ў	заняпадзе	(за-
кансерваваныя)
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69
70

наш край 2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	 тэрыторыі	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	перы-
яд	станаўлення	і	ўмацавання	дзяр-
жаў	нага	суверэнітэту.
Вучні павінны ўмець:
—	канкрэтызаваць	 асноўныя	 тэн-
дэн	цыі	раз	віц	ця	Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	
станаўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў-
нага	суверэнітэту	з	фактамі	з	гісто-
рыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Прадстаўленне	вучнямі	
ін	фар	ма	цыі	 аб	 раз	віц-
ці	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наў	лення	 і	 ўмаца	вання	
дзяр	жаў	нага	суве	рэ	нітэ-
ту,	падрыхтаванай	у	хо-
дзе	 вывучэння	 раздзе-
ла	IІІ

Інды ві ду аль нае  
(на	выбар):		
—	падрыхта-
ваць	паведам-
ленні	па	адной	
з	тэм	(прыклад-
ныя	тэмы	на	
с.	205	вучэбнага	
дапа	можніка)

71
72

практыкум па тэме  
«станаўленне і ўмаца-
ванне дзяржаўнага 
суверэнітэту Рэспуб-
лікі беларусь»

2 Вучні павінны ўмець:
—	параўноўваць,	 сістэматызаваць	
і	абагульняць	гіс	та	рыч	ныя	факты,	
фармуляваць	на	гэтай	падставе	вы-
сновы;
—	канкрэтызаваць	гіс	та	рыч	ныя	па-
няцці,	тэарэтычныя	вывады	з	дапа-
могай	факталагічнага	матэрыялу;
—	характарызаваць	 геапалітычнае	
ста	но	ві	шча	з	апорай	на	гіс	та	рыч	ную	
карту	як	крыніцу	ведаў;

самастойная работа	(па	
групах)	з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі	(хрэстама-
тыя).
Характарыстыка гіс-
та рыч ных падзей,	 якія	
ад	бы	валіся	 на	 тэры	то-
рыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 перыяд	
ста	наўлення	 і	 ўма	ца-
ван	ня	 дзяр	жаў	нага	 су-
ве	рэ	нітэту,	з дапамогай

§	28
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—	праводзіць	комплексны	аналіз	гіс-
та	рыч	ных	крыніц	і	рэканструяваць	
на	 іх	 аснове	 вобразы	 гіс	та	рыч	нага	
мінулага	і	яго	ўдзельнікаў;
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне

гіс та рыч най карты (ву-
чэбныя	насценныя	кар-
ты)

73
74

абагульненне па раз-
дзеле ІІІ

2 Вучні павінны ведаць:
—	асноўныя	падзеі,	якія	адбываліся	
на	 тэрыторыі	 краю	 ў	 перыяд	 ста-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	нага	
суверэнітэту;
—	асаблівасці	раз	віц	ця	краю	ў	перы-
яд	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-
наўлення	і	ўмацавання	дзяр	жаў	на	га	
суверэнітэту	 з	 фактамі	 з	 гісторыі	
роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаў	ча	га	
музея,	 гісторыка-дакументаль	ная	
хро	ні	ка	«Памяць»)

Работа з матэрыялам 
вучэбнага да па мож ні ка	
(§	28,	с.	201—205).
Вы	ступ	ленні	 вучняў	
з	паве	дам	леннямі,	стэн-
давы	мі	дакладамі

С.	203—204	
(гіс	та	рыч	ныя	
задачы)

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



1
6

6

Працяг

1 2 3 4 5 6

75 кантроль ведаў па раз-
дзеле ІІІ

1 Вучні павінны ведаць:
—	даты	 асноўных	 гіс	та	рыч	ных	 па-
дзей,	якія	адбываліся	на	тэрыторыі	
Бе	ла	ру	сі	 ў	 перыяд	 станаўлення	
і	 ўмацавання	 дзяржаўнага	 суверэ-
ні	тэту;
—	асноўныя	паняцці,	якія	характа-
рызуюць	раз	віц	цё	Бе	ла	ру	сі	ў	перы-
яд	станаўлення	і	ўмацавання	дзяр-
жаўнага	суверэ	ні	тэту;
—	асноўныя	 тэндэнцыі	 раз	віц	ця	
БССР	у	вывучаемы	перыяд.
Вучні павінны ўмець:
—	сістэматызаваць	 гіс	та	рыч	ныя	
па	дзеі,	якія	адбываліся	на	тэрыто-
рыі	Бе	ла	ру	сі	ў	перыяд	станаўлення	
і	ўма	цавання	дзяржаўнага	суверэ	ні-
тэту;	
—	канкрэтызаваць	 фактамі	 асноў-
ныя	 тэн	дэн	цыі	 раз	віц	ця	 Бе	ла	ру	сі	
ў	вывучаемы	перыяд;
—	раскрываць	прычынна-выніко	выя	
сувязі	паміж	гіс	та	рыч	нымі	фактамі

варыянт 1. Выкананне	
вучнямі	 праверачнай	
работы	па	раздзеле	ІІІ.
варыянт 2.	Вусны	кант-
роль	па	раздзеле	ІІІ

Падрыхтоўка	
да	абароны	
вуч	нёўскіх	
праектаў

76
77
78

праектная дзейнасць 
па тэме «станаўленне 
i ўма ца ванне дзяр-
жаў нага су ве рэнітэту 
Рэс пуб лі кі беларусь».

3 Вучні павінны ўмець:
—	абгрунтоўваць	 уласнае	 мерка-
ванне;
—	афармляць	 сваё	 рашэнне	 ў	 вы-
глядзе	праекта;

Абарона	вучнёўскіх	пра-
ектаў

С.	200—201,	
заданні	4,	5
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абарона вучнёўскіх 
праектаў

—	рыхтаваць	прэзентацыі	паведам-
ленняў,	анатацый,	рэзюме,	рэцэнзій,	
рэфератаў,	гіс	та	рыч	ных	сачыненняў	
(эсэ);	праектаў	аб	гіс	та	рыч	ных	пра-
цэсах	(падзеях)	і	асобах;
—	ацэньваць	якасць	рэалізацыі	пра-
екта

79 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	па-
лове	 1940-х	 гг.	 —	 пачатку	 ХХІ	 ст.	
і	фактары,	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	фактамі	з	гісторыі	роднага	краю;
—	працаваць	з	рознымі	крыніцамі	ін-
фар	ма	цыі	(матэрыялы	краязнаўчага	
музея,	 гісторыка-дакументальная	
хро	ні	ка	«Памяць»);
—	характарызаваць	падзеі	і	працэсы,	
якія	адбываліся	на	тэрыторыі	краю	
ў	другой	палове	1940-х	гг.	—	пачатку	
ХХІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 карта	графіч-
ным	 і	 ілюст	рацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласна	га	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	розных	пунк-
таў	гледжання	і	іх	тлума-
чэнне.
Пошук	 дадатковай	 ін-
фар	ма	цыі

©
 Н
М
У «Н

ациональны
й институт образования», 2017 

©
 О
Д
О

 «А
версэв», 2017



1
6

8

Працяг

1 2 3 4 5 6

80 перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	старажытныя	
часы	і	Раннім	
Cярэднявеччы»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	старажытныя	часы	
і	Раннім	Сярэднявеччы

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 карта	графіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунк	таў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

81 перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	зем	лі		
ў	IX	—	сярэдзіне	
XIII	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 IX	 —	 сярэдзіне	
XIII	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	ліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
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Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунк	таў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

82 перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме  
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	сярэдзіне	ХІІІ	—		
першай	палове	ХVІ	ст.

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	сярэдзіне	ХІІІ	—	
першай	палове	ХVІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	пра	цэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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83 перадэкзаменацый нае 
паўтарэнне па тэме		
«Бе	ла	рус	кія	землі	
ў	другой	палове	ХVІ	—	
XVIIІ	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	 і	 карэктаваць	 веды	 па	
гіс	торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	
ХVІ	—	XVIIІ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характарыс-
тыцы	 гіс	та	рыч	ных	 з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

84 перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме		
«Беларусь	у	ХІХ	—		
пачатку	ХХ	ст.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	 Бе	ла	ру	сі	 ў	 ХІХ	 —	 пачатку	
ХХ	ст.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	ліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў
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і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

85 перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме		
«Беларусь	у	1917—
1945	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	1917—1945	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	таб	лі	цамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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86 перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме	
«БССР	у	другой	пало-
ве	1940-х	—	1980-я	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	 і	 карэктаваць	 веды	 па	
гіс	торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	другой	палове	
1940-х	—	1980-я	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне

87 перадэкзаменацый нае  
паўтарэнне па тэме	
«Рэс	пуб	лі	ка	Беларусь	
у	1991—2011	гг.»

1 Замацаваць,	 сістэматызаваць,	 уда-
кладніць	і	карэктаваць	веды	па	гіс-
торыі	Бе	ла	ру	сі	ў	1991—2011	гг.

Работа	 з	 гіс	та	рыч	нымі	
дакументамі,	ста	тыс	тыч-
нымі	данымі,	табліцамі,	
схемамі.
Работа	 з	 картаграфіч-
ным	 і	 ілюстрацыйным	
матэрыялам.
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Работа	 па	 характары-
стыцы	гіс	та	рыч	ных	з’яў	
і	працэсаў;	рашэнні	гіс-
та	рыч	ных	задач.
Работа	з	паняццямі.
Фармуляванне	ўласнага	
пункту	гледжання	і	яго	
аргументацыя.
Параўнанне	 розных	
пунктаў	 гледжання	 і	 іх	
тлумачэнне
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овейш

его	врем
ени:	1918—

1945	гг.	10	класс	........................5

Гісторы
я	Б

еларусі:	1917—
1945	гг.	10	клас	....................................................................46

В
сем

ирная	история	Н
овейш

его	врем
ени:	1945—

2015	гг.	11	класс	......................90

Гісторы
я	Б

еларусі:	другая	палова	1940-х	гг.	—
	пачатак	Х

Х
І	ст.	11	клас	.........127
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