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Грамадазнаўства 
11 клас 

(базавы ўзровень)
(35 г, у тым ліку 5 г — рэзервовы час)

Обществоведение : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / О. И. Чуприс 
[и др.]. — Минск, 2021.
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Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6 7

1 Уводзіны 1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
ведаць мэты, задачы і асаблі-
васці вывучэння вучэбнага 
прадмета «Грамадазнаўства»;
умець канкрэтызаваць най-
больш актуальныя праблемы 
сучаснай цы ві ліза цыі

1. Міні-лекцыя настаўніка пра 
мэты, задачы і асаблі васці вы-
вучэння вучэбнага прадмета 
«Грамадазнаўства».
2. Работа ў групах: падрыхтоў ка 
анонса крыніц інфармацыі пра 
сучаснае беларускае грамадства 
і дзяржаву.
3. Размеркаванне (па выбары 
вучняў) міні-праектаў па раздзе-
ле «Станаўленне ін фар ма цыйнай 
цы ві ліза цыі»

Уводзіны

Раздзел 1. Станаўленне ін фар ма цыйнай цы ві ліза цыі (8 г) 
2 Прагрэс і рэгрэс 

у сацыяльным 
развіцці 
1. Грамадскі пра-
грэс і яго кры тэрыі.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: навукова-тэхнічны 
прагрэс, прагрэс, рэгрэс;

1. Работа з паняццямі прагрэс, рэ-
грэс: вызначэнне сутнасных прык-
мет дадзеных паняццяў. Работа 
з інфаграфікай: выкананне задан-
ня на с. 11. Задача — вучні змогуць 

§ 1, пытанні 
і заданні

1

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

2. Выклікі і па-
грозы для чала-
вецтва

умець характарызаваць вы-
клікі і пагрозы для чалавецт-
ва; ролю навукова-тэхнічнага 
прагрэсу ў развіцці чалаве-
цтва;
умець тлумачыць і канкрэты-
заваць праявы прагрэсу і рэ-
грэсу ў сучасным свеце

патлумачыць і канкрэтызаваць 
праявы прагрэсу і рэгрэсу ў су-
часным свеце.
2. Работа з паняццем навукова-
тэхнічны прагрэс. Выкананне за-
дання на с. 13. Задача — вучні змо-
гуць вызначыць ролю навукова-
тэхнічнага прагрэсу ў развіцці 
чалавецтва.
3. Работа ў групах. Выкананне 
задання на с. 15. Работа з ілю-
страцыяй: выкананне задання на 
с. 16. Задача — вучні змогуць ха-
рактарызаваць выклікі і пагрозы 
для чалавецтва

3 Прагрэс і рэгрэс 
у сацыяльным 
развіцці 
Гуманізм як мера 
грамадскага пра-
грэсу

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: гуманізм;
умець характарызаваць гума-
нізм як меру грамадскага пра-
грэсу

1. Работа з паняццем гуманізм: 
выбудоўванне асацыятыўнага 
ра да з наступным яго абмерка-
ваннем. Выкананне заданняў на 
с. 17. Задача — вучні змогуць рас-
пазнаваць на аснове прыведзе-
ных характарыстык асноўныя ідэі 
гуманізму.
2. Работа вучняў у групах. Рабо-
та з памяткай для работы з фота 
мемарыяла, помнікамі. Выканан-
не заданняў на с. 18—19. Задача — 

§ 1, пытанні 
і заданні
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Працяг
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вучні змогуць характарызаваць 
гуманізм як меру грамадскага 
прагрэсу.
3. Міні-дыскусія на тэму «Ці 
з’яўляецца эвалюцыйны шлях 
найлепшай формай прагрэсіўнага 
развіцця?»

4 Ступені грамад-
скага развіцця
1. Асноўныя па-
дыходы да раз-
гляду гісторыі 
грамадства.
2. Фармацыйны 
падыход.
3. Стадыяльны 
падыход.
4. Тэхналагічны 
падыход

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
умець распазнаваць на аснове 
прыведзеных характарыстык 
ступені развіцця грамадства; 
асноўныя падыходы да раз-
гляду гісторыі грамадства;
умець характарызаваць прык-
меты постындустрыяльнага 
грамадства; тлумачыць і (або) 
канкрэтызаваць даіндус тры-
яльную, індус трыяль ную 
і постындустры яльную стадыі 
раз віцця грамадства

1. Міні-лекцыя настаўніка пра 
асноўныя падыходы да разгляду 
гісторыі грамадства.
2. Франтальная гутарка на тэму 
«Падабенства і адрозненне фарма-
цыйнага падыходу і тэорыі стадый 
эканамічнага росту».
3. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра прыкметы традыцыйнага і ін-
дустрыяльнага грамадстваў з апо-
рай на веды па гісторыі.
4. Работа з інфаграфікай на с. 28. 
Выкананне задання на с. 25: вы-
значэнне сутнасных прыкмет 
пост ындустрыяльнага грамадст-
ва. Задача — вучні змогуць па-
тлумачыць і канкрэтыза ваць да-
індустрыяльную, ін дус трыяль ную 
і постындус тры яльную стадыі 
развіцця грамадства

§ 2, пытанні 
і заданні

 

3

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

5 Цы ві ліза цыя як 
культурна-гіс-
тарычны працэс
1. Паняцце цы ві-
ліза цыі.
2. Цы ві ліза цыйны 
падыход да выву-
чэння грамадства.
3. Характэрныя 
рысы сучаснай 
цы ві ліза цыі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: цы ві ліза цыя;
умець характарызаваць цы-
ві ліза цыю як культурна-
гістарычны працэс;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык 
цы ві ліза цыі як устойлівыя 
суполь насці людзей

1. Мазгавы штурм па інфаграфіцы: 
работа з паняццем цы ві ліза цыя.
2. Франтальная гутарка на тэму 
«Цы ві ліза цыйны падыход да вы-
вучэння грамадства». Выкананне 
задання на с. 33.
3. Работа ў групах з ілюстрацыяй: 
выкананне задання на с. 35. Зада-
ча — вучні змогуць характарыза-
ваць цы ві ліза цыю як культурна-
гістарычную супольнасць людзей.
4. Работа ў парах: выкананне 
заданняў на с. 36—37. Задача — 
патлумачыць і канкрэтызаваць 
асноўныя рысы лакальных цы ві-
ліза цый

§ 3, пытанні 
і заданні

6 Гарызонты ін-
фар ма цыйнага 
грамадства
1. Асноўныя ха-
рактарыстыкі ін-
фар ма цыйнага 
грамадства.
2. Інтэрнэт як гла-
бальная ін фар ма-
цыйная сі стэма.
3. Беларусь у ін -

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: ін фар ма цыйнае гра-
мадства;
умець характарызаваць асноў-
ныя рысы ін фар ма цыйнай 
цы ві ліза цыі; перспектывы 
раз віцця Беларусі ва ўмовах 
ін фар ма цыйнага грамадства;
умець тлумачыць і канкрэты-

1. Работа з паняццем ін фар ма-
цыйнае грамадства (схема) і за-
данне на с. 41. Задача — вучні 
змогуць патлумачыць асноўныя 
прыкметы ін фар ма цыйнага гра-
мадства.
2. Работа з інфаграфікай: выка-
нанне задання на с. 44. Задача — 
вучні змогуць характарызаваць 
інтэрнэт як глабальную ін фар ма-
цыйную сістэму.

§ 4, пытанні 
і заданні
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ф а р  м а  ц ы й  н у ю 
эпоху: магчымасці 
і перспектывы 
раз віцця

заваць асноўныя прыкметы 
ін фар ма цыйнага грамадства

3. Франтальная гутарка: выканан-
не і абмеркаванне задання на 
с. 45—46. Задача — скласці топ-5 
беларускіх IT-прадуктаў і па-
раўнаць з актуальнымі апуб лі ка-
ванымі рэйтынгамі

7 Глабалізацыя
1. Паняцце глаба-
лізацыі.
2. Супярэчлівы 
характар глаба лі-
зацыі.
3. Антыглабалізм

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: глабалізацыя; 
умець характарызаваць гла-
балі зацыю як складаны і су-
пя рэчлівы працэс;
умець тлумачыць і канкрэты-
заваць фактары глабалізацыі, 
прычыны антыглабалізму

1. Мазгавы штурм па тэме «Што 
такое глабалізацыя?». Работа 
з інфаграфікай: выкананне задан-
ня на с. 49.
2. Работа ў групах: выкананне за-
данняў на с. 50—52. Задача — вучні 
змогуць патлумачыць і канкрэты-
заваць фактары глабалі зацыі.
3. Франтальная гутарка: выканан-
не і абмеркаванне задання на с. 54.
4. Міні-дыскусія на тэму «Ці мож-
на назваць працэс глабалізацыі су-
часнага свету прагрэсіўным?»

§ 5, пытанні 
і заданні.
Падрыхтоў-
ка да абаро-
ны міні-пра-
ектаў
 

8 Абарона міні-
праектаў па раз-
дзеле 1

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
Вучні будуць удасканальваць 
уменні праектавання:
1) вызначаць праблему, якая 
патрабуе рашэння;
2) выбіраць тэму праекта;
3) планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;

1. Прэзентацыя і абарона інды-
відуальных і калектыўных міні-
праектаў. 
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка міні-
праектаў па крытэрыях паспяхо-
вага выканання. 
3. Каментаванне вынікаў праек-
тнай дзейнасці за 1-ю чвэрць і пад-
вядзенне яе вынікаў

Заданні для 
абагульнен-
ня па раз-
дзеле «Ста-
наў лен не 
ін фар ма-
цыйнай цы-
ві лі за цыі». 
Пад -

5

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

4) вызначаць шляхі, сродкі ра-
шэння праблемы;
5) афармляць сваё рашэнне 
ў выглядзе праекта;
6) ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

рыхтоў ка 
да кантро-
лю ведаў 
і ўмен няў па 
раздзеле

9 Абагульненне па 
раздзеле 1.
Кантроль і ацэн-
ка вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець аргументаваць уласны 
пункт гледжання па вывучае-
мых пытаннях;
умець даваць ацэнку вывуча-
ным грамадскім з’явам і пра-
цэсам; 
умець прымяняць засвоеныя 
веды і ўменні пры рашэнні 
вучэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач

1. Работа ў групах: сістэматызацыя 
ведаў вучняў пра асноўныя тэн-
дэнцыі і супярэчнасці ў развіцці 
сучасных цы ві ліза цый.
2. Выкананне вучнямі праверач-
най работы па раздзеле 1 (вары-
янт 1). Вусны кантроль па раз-
дзеле 1 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі 
кантролю павінны быць складзе-
ны ў адпаведнасці з асноўнымі па-
трабаваннямі да вынікаў вучэбнай 
дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму).

3. Размеркаванне (па выбары 
вучняў) міні-праектаў па раздзе-
ле «Беларусь у сусветнай су поль-
насці»
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Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Раздзел 2. Беларусь у сусветнай супольнасці (7 г)

10 Сусветная суполь-
насць у XXI ста-
годдзі
1. Фактары раз-
настайнасці су-
часнага свету.
2. Палітычныя 
і сацыяльна-эка-
намічныя сістэмы 
ў сучасным свеце.
3. Міграцыйная 
мабільнасць і яе 
наступствы

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: міграцыйная мабіль-
насць;
умець характарызаваць мігра-
цыйную мабільнасць і яе на-
ступствы;
умець тлумачыць і канкрэ-
тызаваць фактары разна стай-
насці сучаснага свету

1. Франтальная гутарка па тэме: 
«Чалавецтву жыццёва неабходна 
культурная разнастайнасць?». Вы-
кананне і абмеркаванне заданняў 
на с. 64—65.
2. Работа ў парах: выкананне за-
дання на с. 67. Задача — вучні змо-
гуць выкарыстаць крытэрыі для 
аналізу эканамічнага стану роз-
ных краін свету.
3. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра міграцыю. Работа з паняццем 
міграцыйная мабільнасць. Выка-
нанне задання на с. 69. Задача — 
вучні змогуць характарызаваць 
міграцыйную мабільнасць і яе 
наступствы

§ 6, пытанні 
і заданні

11 Устойлівае раз-
віццё — мадэль 
развіцця ХХI ста-
годдзя
1. Паняцце ўстой-
лівага развіцця.
2. На прам кі ўстой-
лівага раз віцця.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: устойлівае развіццё;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык мэ-
ты ўстойлівага развіцця;
умець характарызаваць ролю

1. Работа з паняццем устойлівае 
развіццё: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця.
2. Работа ў групах. Выкананне і аб-
меркаванне заданняў на с. 73—74, 
75, 77. Задача — вучні змогуць пат-
лумачыць і канкрэтызаваць на-
прам кі ўстойлівага развіцця.

§ 7, пытанні 
і заданні

7

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

3. Нацыянальная 
стратэгія ўстой-
лівага развіцця 
Рэс пуб лікі Бела-
русь

Беларусі ў рэалізацыі кан-
цэпцыі ўстойлівага раз віцця; 
умець тлумачыць і канкрэты-
заваць на прам кі ўстойлівага 
развіцця

3. Работа з інфаграфікай: выканан-
не задання на с. 78. Задача — вучні 
змогуць характарызаваць ролю 
Беларусі ў рэалізацыі канцэпцыі 
ўстойлівага развіцця.
4. Работа ў парах. Выкананне за-
дання на с. 79. Абмеркаванне пы-
тання «Як моладзь удзельнічае 
ў дасягненні Мэт устойлівага 
развіцця Беларусі?»

12 Прававыя асно-
вы міжнародных 
адносін
1 .  А с н о ў н ы я 
прын цыпы між-
народнага права.
2 .  К р ы н і ц ы 
і функ цыі між-
народнага гума-
нітарнага права.
3. Міжнародна-
прававая адказ-
насць

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: міжнароднае гума-
нітарнае права;
умець распазнаваць на аснове 
прыведзеных характарыстык 
прынцыпы міжнароднага гу-
ма нітарнага права;
умець характарызаваць функ-
цыі міжнароднага гумані тар-
нага права;
умець тлумачыць і канкрэ-
ты заваць прынцыпы міжна-
роднага права

1. Міні-лекцыя настаўніка «Асноў-
ныя прынцыпы міжнароднага  
права».
2. Работа з паняццем міжнароднае 
гуманітарнае права. Работа са схе-
май на с. 87, выкананне і абмерка-
ванне задання на с. 86.
3. Работа з інфаграфікай. Абмерка-
ванне пытання «Ці становіцца аба-
вязковым для ўсіх яго ўдзельнікаў 
міжнародны дагавор, які ўступіў 
у сілу?»

§ 8, пытанні 
і заданні

13 Геа па лі  тычнае 
ста новішча і на-
цы я наль ныя ін -

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных

1. Мазгавы штурм: работа з па-
няццем геапалітыка. Вызначэн-
не сутнасных прыкмет дадзенага

§ 9, пытанні 
і заданні
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тарэсы Рэс пуб лі-
кі Беларусь
1. Паняцце геапа-
літыкі.
2. Геа па лі тычны 
статус Беларусі.
3. Нацыянальныя 
інтарэсы і бяспе-
ка Рэс пуб лікі Бе-
ларусь

паняццяў: геапалітыка, ін-
фар ма цыйная бяспека, нацы-
янальная бяспека; 
умець характарызаваць геа па-
лі тычны статус Беларусі; на-
цыянальна-дзяржаўныя ін-
тарэсы Рэс пуб лікі Беларусь;
умець тлумачыць і канкрэты-
заваць спосабы забеспячэн-
ня ін фар ма цыйнай бяспекі 
краіны

паняцця. Выкананне задання на 
с. 92. 
2. Работа ў групах: выкарыс-
тоўваючы інфаграфіку і заданне на 
с. 94, правесці SWOT-аналіз геа па-
лі тычнага становішча Беларусі.
3. Франтальная гутарка: выканан-
не і абмеркаванне задання на с. 97. 
Работа з паняццем нацыянальная 
бяспека.
4. Работа з паняццем ін фар ма-
цыйная бяспека: выкананне задан-
ня на с. 99 з дапамогай памяткі для 
выяўлення фотафэйкаў. Задача — 
вучні змогуць тлумачыць і канкрэ-
тызаваць спосабы забеспячэння 
ін фар ма цыйнай бяспекі краіны

14 Рэс пуб ліка Бела-
русь у сістэме між-
народных ад носін
1. Паняцце і віды 
міжнародных ад-
носін. 
2. Знешняя па-
літыка Рэс пуб лікі 
Беларусь.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: міжнародныя ад-
носіны; 
ведаць міжнародныя арга-
нізацыі і міждзяржаўныя аб’-
яднанні, у якія ўваходзіць 
Рэс пуб ліка Беларусь;

1. Работа з паняццем міжнародныя 
адносіны: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця.
2. Франтальная гутарка па тэме: 
«Віды міжнародных адносін».
3. Работа ў парах: выкананне і аб-
меркаванне задання на с. 104. За-
дача — вучні змогуць характа-
рызаваць прынцыпы і на прам кі

§ 10, 
пытанні 
і заданні
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3. Удзел Беларусі 
ў міжнародных 
арганізацыях.
4. Міжнароднае 
супрацоўніцтва

умець характарызаваць ві-
ды міжнародных адносін; ас-
ноўныя сродкі міжнароднага 
супрацоўніцтва; прынцыпы 
і на прам кі знешняй палітыкі 
Рэс пуб лікі Беларусь

знешняй палітыкі Рэс пуб лікі Бе-
ларусь.
4. Работа ў групах: скласці табліцу 
«Рэс пуб ліка Беларусь у складзе 
міжнародных арганізацый»

15 Урок абароны 
міні-праектаў па 
раздзеле 2

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
Вучні будуць удасканальваць 
уменні праектавання:
1) вызначаць праблему, якая 
патрабуе рашэння;
2) выбіраць тэму праекта;
3) планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
4) вызначаць шляхі, сродкі ра-
шэння праблемы;
5) афармляць сваё рашэнне 
ў выглядзе праекта;
6) ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

1. Прэзентацыя і абарона інды-
відуальных і калектыўных міні-
праектаў вучняў. 
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка міні-
праектаў па крытэрыях паспяхо-
вага выканання. 
3. Каментаванне вынікаў праек-
тнай дзейнасці за 2-ю чвэрць і пад-
вядзенне яе вынікаў

Заданні для 
абагульнен-
ня па раз дзе-
ле «Бе ла русь 
у сусветнай 
су поль-
насці».
Падрыхтоў-
ка да кан-
тролю ведаў 
і ўменняў па 
раздзеле

16 Абагульненне па 
раздзеле 2.
Кантроль і ацэн-

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець аргументаваць уласны

1. Работа ў групах: сістэматызацыя 
ведаў пра фактары разнастайнасці 
сучаснага свету. 
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ка вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці 
вучняў

пункт гледжання па вывучае-
мых пытаннях;
умець даваць ацэнку вывуча-
ным грамадскім з’явам і пра-
цэсам; 
умець прымяняць засвоеныя 
веды і ўменні пры рашэнні ву-
чэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач

2. Выкананне вучнямі праверач-
най работы па раздзеле 2 (вары-
янт 1). Вусны кантроль па раз-
дзеле 2 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі 
кантролю павінны быць скла дзе-
ны ў адпаведнасці з асноўнымі па-
трабаваннямі да вынікаў вучэбнай 
дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму).

3. Размеркаванне (па выбары 
вучняў) міні-праектаў па раздзе-
ле «Прававая сістэма Рэс пуб лікі 
Беларусь»

Раздзел 3. Прававая сістэма Рэс пуб лікі Беларусь (10 г)

17 Канстытуцыйнае 
і выбарчае права
1. Права як сістэ-
ма норм.
2. Месца Кансты-
туцыі ў прававой 
сістэме.
3. Паняцце кан-
с т ы  т у ц ы й н а г а 
права

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: канстытуцыйнае 
права;
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык во-
бласць прымянення норм 
права;
умець характарызаваць мес-
ца Канстытуцыі ў прававой 
сістэме; асаблі васці кансты-
туцыйнага права ў сістэме

1. Актуалізацыя ведаў вучняў аб  
праве з дапамогай схемы і задання 
на с. 118. Задача — вучні змогуць 
распазнаваць вобласць прымянен-
ня норм права.
2. Выкананне заданняў у групах на 
с. 119—122. Франтальная работа: 
складанне схемы «Канстытуцыя 
Рэс пуб лікі Беларусь». Задача — 
вучні змогуць характарызаваць мес-
ца Канстытуцыі ў прававой сістэме.
3. Работа з паняццем канстыту-
цыйнае права: вызначэнне сутнас-
ных прыкмет дадзенага паняцця

§ 11, 12, 
пытанні 
і заданні 
№ 1—3, 
с. 128 
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права Рэс пуб лікі Беларусь; 
юрыдычныя ўласцівасці Кан-
стытуцыі

18 Канстытуцыйнае 
і выбарчае права
1. Выбарчая сі стэ-
ма ў Рэспубліцы 
Беларусь.
2. Рэферэндумы 
ў Рэспубліцы Бе- 
ларусь

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець характарызаваць віды 
рэферэндумаў; прынцыпы 
і асноўныя стадыі выбарчага 
працэсу ў Рэспубліцы Бела-
русь;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць віды выбарчых 
сістэм

1. Работа з інфаграфікай. Абмер-
каванне пытання «Канстыту-
цыя — аснова прававой сістэмы».
2. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
выбарчую сістэму Рэс пуб лікі Бе-
ларусь. Выкананне заданняў на 
с. 123—124. 
3. Работа ў парах: выкананне за-
дання на с. 125. Задача — вучні 
змогуць характарызаваць прын-
цыпы і асноўныя стадыі выбарчага 
працэсу ў Рэспубліцы Беларусь.
4. Інфармацыя настаўніка пра 
віды рэферэндумаў. Выкананне 
і абмеркаванне задання на с. 127

§ 11, 12, 
пытанні 
і заданні 
№ 3, 4, 
с. 128

19 Асновы грама-
дзянскага права 
1. Паняцце грама-
дзянскага права.
2. Суб’екты гра-
мадзянска-пра-
вавых адносін.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: грамадзянская 
дзея  здольнасць, грамадзян-
скае пра ва, грамадзянская 
права здоль насць;

1. Работа з паняццем грамадзян-
скае права: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця. Выка-
нанне заданняў на с. 130—131. За-
дача — вучні змогуць патлумачыць 
і канкрэтызаваць адносіны, якія рэ-
гулююцца грамадзянскім правам.

§ 13, 
пытанні 
і заданні
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3.  Грамадзянская
праваздольнасць 
і дзеяздольнасць

умець распазнаваць на аснове 
прыведзеных характарыстык
вобласць прымянення норм 
грамадзянскага права;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць грамадзянскую 
праваздольнасць і дзеяздоль-
насць фізічных і юрыдычных 
асоб

2. Работа ў парах: выкананне за-
дання на с. 132. Задача — вучні 
змогуць распазнаваць на асно-
ве прыведзеных характарыстык 
суб’екты адносін, якія рэгулююц-
ца грамадзянскім правам.
3. Работа з паняццямі грамадзян-
ская дзеяздольнасць, грамадзян-
ская праваздольнасць. Выканан-
не задання 2 на с. 137 у групах: 
складанне параўнальнай табліцы 
грамадзянскай права здольнасці 
і дзеяздольнасці фі зічных і юры-
дычных асоб.
4. Работа з інфаграфікай: аб-
меркаванне пытання «Роўнасць 
удзельнікаў адносін, недатыкаль-
насць уласнасці, свабода дагаво-
ра — асноўныя прынцыпы грама-
дзянскага права»

20 Асновы сямейна-
га права 
1. Паняцце ся-
мейнага права.

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: сямейнае права;

1. Работа з паняццем сямейнае 
права: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця. Вы-
кананне задання на с. 141.

§ 14, 
пытанні 
і заданні
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2. Правы і аба вязкі 
мужа і жонкі.
3. Правы і аба-
вязкі  бацькоў 
і дзяцей

умець характарызаваць пра-
вавы механізм заключэння
і скасавання шлюбу; 
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць правы і абавязкі 
мужа і жонкі, бацькоў і дзяцей

2. Франтальная работа: выкананне 
і абмеркаванне задання на с. 144.
Задача — вучні змогуць патлу-
мачыць і канкрэтызаваць правы 
і абавязкі мужа і жонкі. 
3. Работа з інфаграфікай: абмер-
каванне пытання «Ці спараджае 
шлюб узаемныя правы і абавязкі 
мужа і жонкі?»

21 Асновы пра цоў-
нага права 
1. Паняцце пра-
цоўнага права. 
2. Заключэнне 
пра цоўнага дага-
вора.
3. Бакі працоўнага 
дагавора.
4. Спыненне пра-
цоўнага дагавора

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: працоўны дагавор, 
працоўнае права, 
умець характарызаваць пра-
вы і абавязкі работнікаў і най-
мальнікаў; прававы механізм 
працаўладкавання і спынення 
працоўнага дагавора;
умець тлумачыць і (або)  
кан крэтызаваць нормы пра-
цоўнага права, якія рэгулю-
юць працоўны час, час адпа-
чынку, аплату працы работ-
ніка

1. Работа з паняццем працоўнае 
права: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця. 
2. Работа з паняццем працоўны 
дагавор: вызначэнне сутнасных 
прыкмет дадзенага паняцця. Вы-
кананне заданняў на с. 148—149.
3. Работа ў групах: выкананне 
заданняў на с. 152—153, 155. За-
дача — вучні змогуць патлума-
чыць і канкрэтызаваць нормы 
пра цоўнага права, якія рэгулю-
юць працоўны час, час адпачын-
ку, аплату працы работніка.
4. Работа з інфаграфікай: абмер-
каванне пытання «Што важна ве-
даць наймальніку і работніку аб 
працоўным праве?»

§ 15, 
пытанні 
і заданні1
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22 Асновы ад мі-
ні  стра цый нага 
права
1. Паняцце ад мі ні-
стра цый нага пра-
ва.
2. Ад мі ні стра цый-
нае правапару-
шэнне.
3. Ад мі ні стра цый-
ная адказнасць

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: ад мі ні стра цыйнае 
права, ад мі ні стра цыйнае пра-
вапарушэнне;
умець характарызаваць прык-
меты ад мі ні стра цыйнага пра-
вапарушэння;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць віды ад мі ні стра-
цыйных спагнанняў

1. Работа з паняццем ад мі ні стра-
цыйнае права: вызначэнне сутнас-
ных прыкмет дадзенага паняцця. 
2. Работа з паняццем ад мі ні стра-
цыйнае правапарушэнне.
Франтальная работа: выкананне 
задання на с. 162. Задача — вучні 
змогуць характарызаваць прык-
меты ад мі ні стра цыйнага правапа-
рушэння.
 3. Работа з дакументам: выканан-
не задання на с. 166—167. Зада-
ча — вучні змогуць патлумачыць 
і канкрэтызаваць віды ад мі ні стра-
цыйных спагнанняў

§ 16, 
пытанні 
і заданні

23 Асновы кры мі-
нальнага права 
1. Паняцце кры-
мі нальнага права.
2.  Крымінальная 
адказнасць і пака-
ранне.
3. Абставіны, якія 
выключаюць зла-
чыннасць дзе ян няў 
і  кры мінальную 
ад казнасць. 

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: пакаранне, крымі-
нальнае права;
умець характарызаваць аб-
ставіны, якія выключаюць, 
змякчаюць і абцяжарваюць 
крымінальную адказнасць; 
прыкметы, якія характарызу-
юць злачынства; 
умець тлумачыць і (або) кан-

1. Работа з паняццямі крымі наль-
нае права, пакаранне: вызначэнне 
сутнасных прыкмет. Выкананне 
задання на с. 171.
2. Работа з дакументам: выкананне 
задання на с. 173.
3. Франтальная работа: выканан-
не заданняў на с. 174—175. Зада-
ча — вучні змогуць патлумачыць 
і канкрэтызаваць віды пакаранняў.
4. Работа ў групах. Выкананне 
задання 4 на с. 178 — складанне

§ 17, 
пытанні 
і заданні

1
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4 .  Абставіны, 
якія змякчаюць 
і абцяжарваюць 
крымінальную 
ад казнасць

крэтызаваць віды пака ранняў, 
прадугледжаныя Крымі наль-
ным кодэксам Рэс пуб лікі Бе-
ларусь

табліцы абставін крымінальнай 
адказнасці

24 Органы забеспя-
чэння законнасці 
і правапарадку 
ў Рэспубліцы Бе-
ларусь
1. Сістэма орга-
наў забеспячэння 
законнасці і пра-
вапарадку.
2. Судовая сістэ ма.
3. Праваахоўныя 
органы.
4. Органы юсты-
цыі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
распазнаваць на аснове пры-
ведзеных характарыстык ор-
ганы забеспячэння законнасці 
і правапарадку;
умець характарызаваць   за-
дачы органаў забеспячэння 
законнасці і правапарадку 
Рэс пуб лікі Беларусь

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
органы дзяржаўнай улады Рэс пуб-
лікі Беларусь.
2. Работа з інфаграфікай: інфар-
мацыя настаўніка «Сістэма ор-
ганаў забеспячэння законнасці 
і правапарадку». Выкананне за-
дання на с. 186.
3. Работа ў групах: выкананне за-
данняў на с. 181, 185. Задача — 
вучні змогуць характарызаваць 
асноўныя задачы органаў забес-
пячэння законнасці і правапарад-
ку Рэс пуб лікі Беларусь

§ 18, 
пытанні 
і заданні.
Падрыхтоў-
ка да абаро-
ны міні-
праектаў

25 Абарона міні-
праектаў па раз-
дзеле 3

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
Вучні будуць удасканальваць 
уменні праектавання:
1) вызначаць праблему, якая 
патрабуе рашэння;
2) выбіраць тэму праекта;

1. Прэзентацыя і абарона інды-
відуальных і калектыўных міні-
праектаў вучняў. 
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка міні-
праектаў па крытэрыях паспяхо-
вага выканання. 
3. Каментаванне вынікаў праект -

Заданні для 
абагульнен-
ня па раз-
дзеле «Пра-
вавая сістэма 
Рэс пуб лікі 
Беларусь».
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3) планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
4) вызначаць шляхі, сродкі ра-
шэння праблемы;
5) афармляць сваё рашэнне 
ў выглядзе праекта;
6) ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

най дзейнасці за 3-ю чвэрць і пад-
вядзенне яе вынікаў

Падрых - 
тоў ка да 
кантро-
лю ведаў 
і ўменняў па 
раздзеле

26 Абагульненне па 
раздзеле 3.
Кантроль і ацэн-
ка вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець аргументаваць уласны 
пункт гледжання па вывучае-
мых пытаннях;
умець даваць ацэнку вывуча-
ным грамадскім з’явам і пра-
цэсам; 
умець прымяняць засвоеныя 
веды і ўменні пры рашэнні ву-
чэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач

1. Работа ў групах: сістэматызацыя 
ведаў аб прававой сістэме Рэс пуб-
лікі Беларусь.
2. Выкананне вучнямі праверач-
най работы па раздзеле 3 (вары-
янт 1). Вусны кантроль па раз-
дзеле 3 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі 
кан тролю павінны быць скла дзе ны 
ў адпаведнасці з асноўнымі па тра ба-
ваннямі да вынікаў вучэбнай дзей насці 
вучняў (гл. вучэбную праграму).

3. Размеркаванне (па выбары вуч-
няў) міні-праектаў па раздзеле 
«Асноўныя на прам кі ўнутранай 
палітыкі беларускай дзяржавы»

1
7

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

Раздзел 4. Асноўныя на прам кі ўнутранай палітыкі беларускай дзяржавы (6 г)

27 Дынаміка скла-
ду насельніцтва 
і сацыяльная па-
літыка дзяржавы
1.  Сацыяльны 
склад насель ніц-
тва.
2. Дэмаграфічная 
палітыка.
3. Гендарная па-
літыка

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: гендарная палі ты-
ка, дэмаграфічная бяспека, 
дэмаграфічная палі тыка; 
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць дынаміку сацы-
яльнага складу насельніцтва, 
асноўныя на прам кі дэма-
графічнай, гендарнай палітыкі 
беларускай дзяржавы

1. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
сацыяльную структуру грамад-
ства, сацыяльныя групы.
2. Работа з інфаграфікай і ста-
тыстычнымі данымі на с. 196.
Задача — вучні змогуць тлума-
чыць і канкрэтызаваць сацыяль-
ны склад насельніцтва.
3. Работа з паняццямі дэма гра фіч-
ная бяспека, дэмаграфічная палі-
тыка: вызначэнне сутнасных прык-
мет. Выкананне задання на с. 199.
4. Франтальная гутарка: выка-
нанне і абмеркаванне задання на 
с. 200. Работа з паняццем гендар-
ная палітыка

§ 19—20, 
пытанні 
і заданні

28 Дынаміка скла-
ду насельніцтва 
і сацыяльная па-
літыка дзяржавы
1. Моладзевая па-
літыка.
2. Нацыянальная 
і канфесійная па-
літыка 

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: канфесійная палі-
тыка, моладзевая палітыка, 
нацыянальная палітыка; 
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць асноўныя на-
прам кі нацыянальнай, кан фе-
сійнай, моладзевай палітыкі
беларускай дзяржавы

1. Мазгавы штурм: работа з паняц-
цем моладзевая палітыка. Выка-
нанне задання на с. 201.
2. Работа ў групах. Выкананне за-
дання на с. 203. Вызначэнне сут-
насных прыкмет паняцця нацыя-
нальная палітыка.
3. Работа з паняццем канфесійная 
палітыка. Выкананне заданняў 
на с. 204, 206 з дапамогай памяткі

§ 19—20, 
пытанні 
і заданні
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для аналізу фотаздымка помніка, 
мемарыяла.
4. Работа ў групах: выканан-
не задання 5 на с. 207. Задача — 
вучні змогуць тлумачыць і кан-
крэтызаваць асноўныя на прам кі 
дэмаграфічнай, гендарнай, нацыя-
нальнай, канфесійнай, моладзевай 
палітыкі беларускай дзяржавы

29 І н а  в а  ц ы й н а е 
развіццё краіны
1. Паняцце іна ва-
цыйнага шляху 
раз віцця.
2. Навуковы па-
тэнцыял Рэс пуб-
лікі Беларусь.
3. Навуковае за-
беспячэнне іна ва-
цыйнага развіцця.
4. Высокія тэх-
налогіі і энерга-
зберажэнне

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнні асноўных 
паняццяў: інавацыі, іна ва-
цыйная палітыка;
умець распазнаваць на аснове 
прыведзеных характарыстык 
тыпы інавацый;
умець характарызаваць за-
дачы нацыянальнай іна ва-
цыйнай сістэмы; дасягненні 
ў развіцці навуковага патэн-
цыялу суверэннай Беларусі;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць асноўныя на-
прам кі іна ва цыйнага развіцця 
Рэс пуб лікі Беларусь

1. Мазгавы штурм: работа з паняц-
цем інавацыі. Выкананне задання 
ў парах на с. 209. 
2. Актуалізацыя ведаў вучняў пра 
сутнасць і функцыі навукі. Работа 
з памяткай для пошуку і праверкі 
інфармацыі ў інтэрнэце: выканан-
не задання на с. 211—212. 
3. Работа з паняццем іна ва цыйная 
палітыка: складанне ін фар ма-
цыйнага плаката ў групах. Выка-
нанне задання на с. 214.
4. Індывідуальная работа: выка-
нанне задання на с. 216 і абмер-
каванне пытання «Навуковыя 
распрацоўкі вызначаюць узровень 
іна ва цыйнага развіцця краіны?»

§ 21, 
пытанні 
і заданні1
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30 Развіццё рэгіё-
наў
1. Рэгіёны Рэс-
пуб лікі Беларусь.
2. Рэгіянальная 
палітыка.
3. Перспектывы 
развіцця рэгіёнаў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў: 
ведаць азначэнне асноўнага 
паняцця: рэгіянальная палі-
тыка;
умець распазнаваць на ас-
нове прыведзеных характа-
рыстык ад мі ні стра цыйна-
тэрытарыяльныя і тэрыта-
рыяльныя адзінкі Рэс пуб лікі 
Беларусь;
умець характарызаваць мэты 
і задачы развіцця малых 
і сярэдніх гарадоў Беларусі;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць асноўныя на-
прам кі рэгіянальнай палі тыкі 
беларускай дзяржавы

1. Актуалізацыя ведаў вучняў 
пра мясцовае самакіраванне і кі-
раванне. Работа з паняццем рэгіён: 
вызначэнне сутнасных прыкмет. 
2. Міні-лекцыя настаўніка пра 
ад мі ні стра цыйна-тэрытарыяль-
ныя і тэрытарыяльныя адзінкі 
Рэс пуб лікі Беларусь і асаб лі-
васці таго рэгіёна, у якім знахо-
дзіцца ўстанова адукацыі. Выка-
рыстоўваючы інфаграфіку на 
с. 221, вучні змогуць характары-
заваць мэты і задачы развіцця ма-
лых і сярэдніх гарадоў Беларусі.
3. Работа ў групах: выкананне і аб-
меркаванне заданняў на с. 221—
222. 
4. Работа з мясцовым перыядыч-
ным друкам і іншымі  крыніцамі: 
канкрэтызацыя асноўных на прам-
каў рэгіянальнай палітыкі белару-
скай дзяржавы прыкладамі з раз-
віцця рэгіёна, у якім жывуць вучні

§ 22, 
пытанні 
і заданні

31 Развіццё культу-
ры і ўмацаванне 
здароўя нацыі

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець характарызаваць да -

1. Мазгавы штурм па пытанні «Ін-
вестыцыі ў здароўе і культуру — 
найлепшы ўклад у будучыню!». 

§ 23, 
пытанні 
і заданні.
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1. Палітыка дзяр-
жавы ў галіне 
культуры.
2. Палітыка ў га-
ліне аховы зда-
роўя.
3. Фізічная куль-
тура і спорт

сягненні ў развіцці культу-
ры, аховы здароўя, фізічнай 
культуры і спорту суверэннай 
Беларусі;
умець тлумачыць і (або) кан-
крэтызаваць асноўныя на-
прам кі палітыкі ў сферы куль-
туры і аховы здароўя белару-
скай дзяржавы

Работа з інфаграфікай.
2. Работа ў парах: выкананне і аб-
меркаванне заданняў на с. 229—
231. Задача — вучні змогуць харак-
тарызаваць дасягненні ў развіцці 
культуры суверэннай Беларусі. 
3. Работа ў групах: выкананне і аб-
меркаванне задання на с. 233, 237. 
Задача — вучні змогуць характа-
рызаваць дасягненні ў развіцці 
аховы здароўя, фізічнай культу-
ры і спорту суверэннай Беларусі

Падрыхтоў-
ка да абаро-
ны міні-
праектаў

32 Абарона міні-
праектаў па раз-
дзеле 4

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
Вучні будуць удасканальваць 
уменні праектавання:
1) вызначаць праблему, якая 
патрабуе рашэння;
2) выбіраць тэму праекта;
3) планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
4) вызначаць шляхі, сродкі ра-
шэння праблемы;
5) афармляць сваё рашэнне 
ў выглядзе праекта;
6) ацэньваць якасць рэалі-
зацыі праекта

1. Прэзентацыя і абарона інды-
відуальных і калектыўных міні-
праектаў вучняў. 
2. Ацэнка і ўзаемаацэнка міні-
праектаў па крытэрыях паспяхо-
вага выканання. 
3. Каментаванне вынікаў праек-
тнай дзейнасці за 4-ю чвэрць і пад-
вядзенне яе вынікаў

Заданні для 
абагульнен-
ня па 
раздзеле 
«Асноўныя 
на прам кі 
ўнутранай 
палітыкі 
беларускай 
дзяржавы». 
Падрыхтоў-
ка да кан-
тролю ведаў 
і ўменняў па 
раздзеле

2
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33 Абагульненне па 
раздзеле 4.
Кантроль і ацэн-
ка вынікаў ву-
чэбнай дзейнасці 
вучняў

1 Фарміраванне і ўдаска на-
лен не кампетэнцый вучняў:
умець аргументаваць уласны 
пункт гледжання па вывучае-
мых пытаннях;
умець даваць ацэнку вывуча-
ным грамадскім з’явам і пра-
цэсам; 
умець прымяняць засвоеныя 
веды і ўменні пры рашэнні ву-
чэбна-пазнавальных і прак-
тычных задач

1. Работа ў групах: сістэматызацыя 
ведаў па асноўных на прам ках уну-
транай палітыкі беларускай дзяр-
жавы.
2. Выкананне вучнямі праверач-
най работы па раздзеле 4 (вары-
янт 1). Вусны кантроль па раз-
дзеле 4 (варыянт 2).
Заўвага. Заданні для арганізацыі 
кантролю павінны быць скла-
дзены ў адпаведнасці з асноўнымі 
патрабаваннямі да вынікаў вучэбнай 
дзейнасці вучняў (гл. вучэбную пра-
граму)

Выніковае 
абагуль не-
нне

34 Выніковае аба-
гульненне

1 Удасканаленне кампетэнцый 
вучняў:
умець правільна прымяняць 
вывучаныя паняцці пры ра-
шэнні вучэбна-пазнавальных 
і практычных задач; 
умець даваць абагульненую 
характарыстыку вывучаных 
з’яў, працэсаў;
умець абагульняць вывучаны 
матэрыял, фармуляваць і ар-
гументаваць вывады;
канкрэтызаваць вывучаныя 
паняцці і вывады

1. Работа са слоўнікам паняццяў 
(с. 245—248) і схемамі на форзацах 
вучэбнага дапаможніка. 
2. Выкананне заданняў на с. 242—
243.
3. Выніковая атэстацыя вучняў

Выніковае 
абагульне-
нне

2
2
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6 7

35 Заключэнне 1 Удасканаленне кампетэнцый 
вучняў: 
валоданне рознымі відамі 
пуб лічных выступленняў, рэ-
флексіі

1. Выніковая атэстацыя вучняў 
(працяг).
2. Падвядзенне вынікаў вывучэн-
ня грамадазнаўства ў 11 класе. Ад-
казы вучняў на пытанні пра сваё 
навучанне:
1) Што ў мяне атрымлівалася 
добра? За што мяне можна па-
хваліць?
2) Якія праблемы былі ў мяне 
з грамадазнаўствам? Як іх можна 
выправіць?
3) Куды я буду рухацца далей? 2

3
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