
10 класс 
Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг. 

(павышаны ўзровень)

(87 гадзін)

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

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

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

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

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

6. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : хрестоматия / сост. А. А.Коваленя, 
М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. Новиков; науч. ред. А. А. Коваленя. — Минск, 2008.(далей — хрэстаматыя 2).

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

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

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

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

11. Атлас. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). А. А. Каваленя, М. Г. Жылінскі, — 
Мінск : Белкартаграфія, 2015 (далей — атлас 2).
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Раздзел I. КАСТРЫЧНЩКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І САМАВЫЗНАЧЭННЕ БЕЛАРУСІ (20 г.)

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

1 Вучні павінны ведаць:
1) ведаць асноўныя зместавыя 
лініі вучэбнага прадмета “Гіс-
торыя Беларусі: 1917–1945 гг.”;
— азначэнні паняццяў: аўтаномія, 
бальшавізацыя Саветаў.
2) разумець, што:
— Гісторыя Беларусі 1917–1945 
гг. — неад’емная частка савецкай 
гісторыі;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
Беларусі ў гэты перыяд абу моў-
лены такімі падзеямі, як Каст-
рычніцкая рэвалюцыя і ўва ход-
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.;

Самастойная работа 
вучняў з артыкулам “Як 
працаваць з вучэбным 
дапаможнікам” (с. 3–4);
Работа па складанню 
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-

§ 1; пытанні і за-
дан ні да § 1; склас-
ці лагічную схе-
му (табліцу) “Пе-
рад умовы Каст-
рычніцкай рэва лю-
цыі ў Беларусі”;
— запоўніць пер-
шую калонку таб лі-
цы “Каст рыч ніц кая 
рэвалюцыя” (таб-
ліца 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 — 
становішча Беларусі восенню 
1917 г. — бальшавізацыя Саветаў 
— Кастрычніцкая рэвалюцыя;
— выкарыстоўваць гістарычную 
карту для характарыстыкі геа па-
літычнага становішча Беларусі 
ў 1915–1917 г.

грамы бальшавікоў, якія 
адпавядалі гіста рыч на-
му моманту і інта рэ сам 
насельніцтва.

Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап.

1 Вучні будуць ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
неў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, мэ та-
палаганні, зборы і апрацоўцы ма-
тэрыялаў, прадстаўленні вынікаў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзей насці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы.

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, мэта па-
ла ганні, планаванню 
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:
падрыхтаваць па-
ве дамленні аб дзей-
насці А. Мяс нікова, 
К. Ландара, 
М. Рагазінскага 
ў Бе ла русі (памят-
ка 3 у вучэбным да-
па можніку, с. 170—
171);
— напісаць гіс та-
рыч нае сачыненне 
па пытанні з руб -

Працяг
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Слуцкае паўстанне: 
пунк ты гледжання. 
Стварэнне ССРБ: пла-
ны, мары, рэалізацыя.

рыкі “Ваша мерка-
ванне” (с. 9);

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-
леве. 
3. Фарміраванне і дзей-
насць Абласнога вы ка-
наўчага камітэта За-
ходняй вобласці і фрон-
ту (Аблвыкамза ха).
4. Дзейнасць Савета 
На родных Камісараў 
За ходняй вобласці і 
фронту. А. Мяснікоў, 
К. Ландар.
5. Першыя пераў тва-
рэн ні ў грамадска-па-
літычнай і сацы яль на-
экана мічнай сфе рах.

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. Ландар, 
А. Мяснікоў, М. Рагазінскі;
— першыя пераўтварэнні баль-
шавікоў у грамадска-палітычнай 
і сацыяльна-эканамічнай сферах;
— паняцце “нацыяналізацыя”;
— прычыны, мэты і мерапрыемст-
вы палітыкі “ваеннага камунізму”, 
асаблівасці яе правядзення ў Бе-
ларусі.
Вучні павінны ўмець:
— рабіць паведамленне па гіс та-
рычнай тэме;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да-
па можнік, с. 13): 1) ха-
рактарыстыка геапа лі-
тычнага ста новіш ча Бе-
ларусі у час Каст рыч-
ніцкай рэва лю цыі 1917 
года;
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”.

§ 2, пытанні і за-
дан ні;
Індывідуальнае:
падрыхтаваць па-
ве дамленне “Палі-
тыка герман скіх 
акупан таў на тэры-
торыі Беларусі ў 
сфе ры культуры”; 
пад рыхтаваць па-
ведамленні да ўро-
ка па тэме “Наш 
край”: 
— “Устанаўленне 
са вецкай улады 
ў краі”;
— “Ушанаванне па-
мяці пра людзей, 
якія ўстанаўлівалі 
са вецкую ўладу 
ў краі”;
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6. Палітыка «ваенна га 
камунізму» і асаблі-
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 .

Паведамленні вучняў 
па тэмах:
“Падзеі Кастрычніцкай 
рэвалюцыі 1917 г. у 
Беларусі і на Заходнім 
фронце”;
дзейнасць А.Мяснікова, 
К. Ландара ў Беларусі.
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).

Беларусь ва ўмовах 
германскай акупацыі.
1. Наступление войск 
кайзераўскай Германіі 
і захоп Мінска. 
2. Брэсцкі мір.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: дзень 
нараджэння Чырвонай Арміі 
(23 лютага 1918 г.), заключэн
не Брэсцкага мірнага дагавора 
(3 сакавіка 1918 г.);

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да-
па можнік, с. 19; атлас, 
с. 2): 1) вызначэнне пры-
чын, умоў і наступстваў 
Брэсцкага мірнага дага-
вора;

§ 3, пытанні і за-
данні; заданне руб-
рыкі “Ваша мерка-
ванне”;
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць па-
ве дамленне да ўро -
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3. Устанаўленне гер-
ман скага акупацыйна-
га рэжыму.
4. Супраціўленне на-
сель ніцтва Беларусі 
аку пантам.
5. Вызваленне Бела-
русі.

— паняцці: Брэсцкі мір; “Руда
бельская рэспубліка”;
— прычыны, умовы, наступствы 
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.

2) характарыстыка геа-
палітычнага ста но віш-
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 складанню 
лагічнай схемы “Бела-
русь ва ўмовах герман-
скай акупацыі”.

ка “Наш край” аб 
падзеях на тэ ры-
торыі вашага краю 
ў час германскай 
аку пацыі.

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. Абвяш-
чэнне Беларускай 
На роднай Рэспублікі 
(БНР).

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;

Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с.4): ха-
рактарыстыка значэн-
ня ўтварэння Літ-Бел 
ССР); характарыстыка 
становішча Беларусі па-
водле пастановы аб ме-
жах ад 31 снежня 1918 
г (хрэстаматыя с.36-37).
Работа з гістарычным 
дакументам: вызначэн-
не рашэнняў, прыня-
тых на I Усебеларускім

§ 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 меркаванне”;
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць па-
в е д а м л е н н е  а б 
дзей насці З. Жы-
лу но віча
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3. Дзейнасць ра ды 
БНР і яе ўза ема ад но-
сіны з гер манска-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. К а н с т ы т у ц ы я 
ССРБ 1919 г.
7. Утварэнне Са цы я-
ліс тычнай Савецкай 
Рэс публікі Літвы і Бе-
ла русі (Літбел).

— праводзіць аналіз гістарычных 
крыніц;
— даваць ацэнку дзейнасці па лі-
тычных асоб Беларусі;
— суадносіць гістарычную пад-
зею 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 абвяш-
чэннем Літбел

з’ездзе (вучэбны да па-
можнік с. 32); вызначэн-
не формы дзяржаўнага 
будавання Беларусі 
(хрэстаматыя, с. 37—40), 
характарыстыка гіс та-
рычнага дакумента (гл. 
памятку 10 ў вучэбным 
дапаможніку на с. 172).
Работа па складанню 
ла гічнай схемы “Аб-
вяшчэнне БНР”.

Польскасавецкая 
вай на 1919—1920 гг.
1. Наступление польс-
кіх войск у Беларусь.
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 дзеяняў на тэ ры-
торыі Беларусі падчас польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг.;
— вынікі польскага наступлення 
на беларускія землі ў 1919 г.;
— формы барацьбы беларускага 
народа з польскімі інтэрвентамі.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць падзеі поль-
ска-савецкай вайны ў 1919 г. пры 
дапамозе гістарычнайа карты;

Работа з гістарычнай 
картай (вучэбны да па-
можнік с. 35; атлас, с. 5): 
характарыстыка хода 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:
Падрыхтаваць па-
в е  д а м л е н н е  д а 
ўро ку “Наш край” 
“Наш край у 1919—
1920 гг.”

Працяг

1 2 3 4 5 6

— 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 ваеннай 
інтэрвенцыі супраць Савецкай 
Расіі.

чэнне форм бараць-
бы беларускага народа 
суп раць польскіх аку-
пан таў.
Работа з тэкстам вучэб
нага дапаможніка: па-
бу дуйце ментальную 
кар ту “Польска-савец-
кая вайна 1919-1920 гг.”.

Другое абвяшчэн не 
Савецкай Са цыяліс
тычнай Рэспублікі 
Бе ларусі і заканчэн
не польскасавецкай 
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; заключэнне 
Рыжскага мірнага дагавора;
— вынікі Рыжскага мірнага дага-
вора 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 
Беларусі ў 1921 г. з дапамогай гіс-
та рычнай карты:

Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа-
можнік, с. 35): характа-
рыстыка хода і вынікаў 
польска-савецкай вайны 
ў 1920 г.;
характарыстыка геапа-
літычнага ста но вішча 
Беларусі ў 1921 г.
Самастойная работа 
вуч няў з тэкстам ву-
чэб нага дапаможніка 
(с. 40): характарыстыка 
ўмоў Рыжскага мірнага 
да гавора.

§ 7, пытанні і за-
данні;
запоўніць па раў-
наль ную табліцу 
«Брэсцкі і Рыжскі 
мір ныя дагаворы» 
па самастойна вы-
значаным прыкме-
там;
заданне рубрыкі 
“Ва ша меркаванне”;
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 дагавору;
— параўноўваць гістарычныя па-
дзеі (Брэсцкі і Рыжскі мірныя да
гаворы).
— тлумачыць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
працэсамі ці падзеямі (пача-
так польска-савецкай вайны — 
абвяш чэнне Літбел — другое аб-
вяшчэнне ССРБ).

Работа з гістарычным 
дакументам (с. 41—42).
Самастойная работа: 
за паў ненне табліцы “Тэ
рытарыяльныя змены 
ССРБ (1919—1939 гг.)”

— “Устанаўленне 
са вецкай улады 
ў краі”; 
— “Ушанаванне па-
мяці пра людзей, 
якія ўстанаўлівалі 
са вецкую ўладу 
ў краі”;
“Наш край у 1919—
1920 гг.”

Наш край. 2 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— выкарыстоўваць метады вуч-
неў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, мэ-
тапалаганні, зборы і апрацоўцы 
ма тэрыялаў, прадстаўленні вы-
нікаў; 
— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюме, 
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 гер-
манскай акупацыі”.
— “Устанаўленне савец-
кай улады ў краі”;
— “Ушанаванне памяці 
пра людзей, якія ўс та-
наўлівалі савецкую ўла-
ду ў краі”;
“Наш край у 1919—
1920 гг.”

§ 1—7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Практыкум 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 матэ-
рыялу;
– 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 (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя 1, пытанні і заданні 
да дакументаў І раздзе-
ла; 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; падрыхта-
вацца да ўрока аба-
гульнення

Урок абагульнення 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 
БССР у вывучаемы перыяд.

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

П а д р ы х т а в а ц ц а 
да кан тролю ведаў 
па разделе І

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Працяг

1 2 3 4 5 6

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.

Урок кантроля ведаў 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 
БССР у вывучаемы перыяд.
Вучні павінны ўмець:
— сістэматызаваць гістарычныя 
падзеі, якія адбываліся на тэры-
торыі Беларусі ў 1917—1921 гг.;
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця Беларусі ў 1917—
1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні ко-
выя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі.

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзелу І.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзелу І.

Падрыхтоўка да 
аба   роны вучнёўскіх 
пра ектаў

Працяг
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Праектная дзейнасць.
Урок абароны вуч нёў
скіх проаектаў.

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

Абарона вучнёўскіх пра-
ек таў (працяг абаро-
ны праектаў ад 7 да 20 
хві лін па папярэдняму 
ўзгадненню настаўніка 
і вучняў).

Раздзел II. БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ СТАНАЎЛЕННЯ САВЕЦКАГА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА 
ГРАМАДСТВА. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ (32 г.)

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 беларуска-
га грамадства ў 1920–1930-я гг. 
Вучні павінны ўмець:
Выказваць свае меркаванне па пы-
танні аб эфектыўнасці выкарыс-
таных сродкаў мадэрнізацыі. 

Самастойная праца 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 гады сацыялістычнай 
рэканструкцыі народнай 
гаспадаркі”

§ 8, пытанні 3—4.

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Працяг

1 2 3 4 5 6

Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап.

1 Вучні будуць ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
неў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, мэ-
тапалаганні, зборы і апрацоўцы 
матэрыялаў, прадстаўленні вы-
нікаў;
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы.

Работа па вызначэнні 
праблематыкі, мэта па-
ла ганні, планаванню 
эта паў праекта.
Прыкладныя тэмы:
Роля асобы ў гісторыі.
Палітыка беларусізацыі: 
вынікі і ўрокі.
Калектывізацыя: траге-
дыя і здабыткі?
Наш край у гады індуст-
рыялізацыі.
Гісторыя маёй сям’і 
(між ваенны перыяд).

§ 8, пытанні 3—4; 
за данне рубрыкі 
“Ва ша меркаванне”

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 Дз. Прыш-
чэпава на шляхі пе-
раўтварэнняў у весцы. 
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, “прыш
чэпаўшчына”, харчпадатак.

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

§ 9; заданне да руб-
рыкі “Ваша мерка-
ванне”; адлюстра-
ваць ў выглядзе 
гра фічнага матэры-
яла (табліцы або 
схе мы) асноўныя 
нап рамкі новай 
эка намічнай па лі-
тыкі ў Беларусі;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
дзей насці А. Чар-
вякова;

Працяг
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даркі, пра мыс ло вас ці, 
транспарту.

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 увя-
дзенне харчпадатку замест харч-
развёрсткі).

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

— да ўрока па тэ ме 
“Наш край”: пад-
рых таваць па ве-
дамленне аб эка-
на мічным раз віц ці 
краю ў гады но вай 
эканамічнай па лі-
тыкі.

Грамадскапалі тыч
нае жыццё БССР 
у 1920я гг.
1. Дэмакратызацыя 
гра мадска-па лі тыч на-
га жыцця. Роля КП(б)
Б і Саветаў ра бо чых, 
сялянскіх і чыр во на-
ар мейскіх дэ путатаў 
у палітычнай сістэме.

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;

Работа з паняццямі: ле
ніскі план аб’яднання са
вецкіх рэспублік, сталін
скі план аб’яднання са
вецкіх рэспублік, федэ
рацыя, аўтаномія.
Паведамленне вучняў 
аб А. Чарвякове.
Работа з гістарычнай 
кар тай (вучэбны дапа -

§ 10, заданне 6, 8; 
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць 
па ведамленне пра 
дзей насць У. Ігна-
тоў скага;
— напісаць эсэ па 
пытанні з рубрыкі 
“Ваша меркаванне” 
(с. 61).
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Ка муністычны саюз 
мо ладзі Беларусь.
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.

— азначэнні паняццяў: план аў
та намізацыі; аўтаномія, федэра
цыя;
— сутнасць ленінскага і ста лін-
скага планаў аб’яднання савецкіх 
рэспублік;
— рашэнні IV Усебеларускага 
з’езду 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 прапанаваным 
ці самастойна вызначаным прык-
метам.

мож нік, с. 59): 1) харак-
тарыстыка тэрытары-
яльных змен БССР; 2) 
ха рактарыстыка сацы-
яль на-  эканамічнага 
становішча Беларусі ў 
выніку узбуйнення тэ-
рыторыі.
Работа з гістарычным 
дакументам (вучэбны 
дапаможнік, с. 61): вы-
кананне задання 5 (с. 
60).
Самастойная рабо та 
па складанню параў-
наў льнай табліцы “Ста-
лінскі і ленінскі пла ны 
н а ц ы я н а л ь н а - д з я р -
жаўнага ўлад ка ван-
ня савецкіх рэс пуб лік” 
(прыкметы для па раў-
нання вучні вызначаюць 
самастойна).

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 прапанаваным 
ці самастойна вызначаным прык-
метам (палітыку беларусізацыі 
і паланізацыі).

(с. 63—65): па складан-
ню лагічнай схемы “Ме-
рапрыемствы палітыкі 
бе ларусізацыі”.
Работа з гістарычным 
да кументам: вызна чэн-
не асноўных мера пры-
емстваў палітыкі бела-
русізацыі, дасягнненняў 
і недахопаў у яе пра-
вядзенні, ролі Інбел-
куль та ў рэалізацыі да-
дзенай палітыкі (даку-
мент 19, хрэстаматыя, 
с. 86—88: пытанні да 
дакумента 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” ў перы-
яд ажыццяўлення 
палітыкі бела русі-
зацыі;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб дзей-
насці бе ла рус кіх 
вучоных: У. Пі чэты,
М. Шчакаціхіна;
— напісаць гіс та-
рычнае сачыненне 
(эсэ) па пытанні з 
рубрыкі “Ваша мер-
каванне” (с.66).

Правядзенне індуст
ры ялізацыі ў БССР.
1. Пераход да плана-
вай дзяржаўнай эка-
но мікі.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: пача
так індустрыялізацыі; даваенныя 
пяцігодкі; 
— азначэнне паняццяў індуст ры
ялізацыя, пяцігодка;

Работа з паняццем ін
дус т рыялізацыя
Работа з гістарычнай 
картай (атлас, с. 9): ха-
рактарыстыка прамыс-
ловага развіцця БССР.

§ 13, заданне 6,7;
Індывідуальнае:
— напісаць эсэ 
па пытанні з руб-
рыкі “Ваша мерка-
ванне” (с. 76).
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2. Прычыны і асаблі-
васці індуст рыялізацыі 
ў БССР.
3. Формы працоўнай 
актыўнасці рабочага 
кла са і іх уплыў на раз-
віццё эканомікі.
4. Вынікі індуст ры ялі-
зацыі ў рэспубліцы.

— прычыны, мэты, сродкі, асаб-
лівасці, вынікі правядзення ін-
дуст рыялізацыі ў БССР.
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.

Работа з дыяграмамі 
і графікамі: пры дапамо-
зе ведаў па сусвет-
най гіс торыі складзіце 
дыяг ра мы аб структу-
ры эка но мікі БССР і 
СССР у 1930-я гг.; па-
будуйце гра фік, які 
адлюстроўвае дынаміку 
прамысловага роста 
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.

да ўрока па тэме 
“Наш край”: па-
дрыхтаваць паве-
дамленне “Пра-
мысловае развіццё 
краю ў 1928—
1941 гг.”;

К а л е к т ы в і з а ц ы я 
сельскай 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 сірванне яе тэмпаў. 

2 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: зац
вярджэнне курса на ка лек ты
візацыю сельскай гас па даркі; па
чатак суцэльнай ка лекты візацыі;
— азначэнне паняцця калек ты
візацыя;
— прычыны, мэты, вынікі правяд-
зення калектывізацыі 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;

§ 14, заданне 4;
запоўніць па раў-
наль ную табліцу 
“Са цыяльна-эка-
на мічная палітыка 
ў БССР у 1920—
1930-я гг.”.
Індывідуальнае:
— напісаць гіс та-
рычнае сачыненне 
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3. Вынікі калгас нага 
будаўніцтва

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць гістарычнае 
значэнне калектывізацыі сель-
скай гаспадаркі ў БССР;
— характарызаваць памылкі, якія 
былі дапушчаны пры правядзенні 
калектывізацыі;
— тлумачыць прычынна-вы-
ніковыя сувязі паміж гіс та рыч-
нымі фактамі: правядзенне ін
дуст рыялізацыі — пачатак су
цэль най калектывізацыі сельскай 
гаспадаркі

хрэс таматыя, с. 94—107, 
дакументы № 24—31, 
пытанні да да ку ментаў 
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.

(эсэ) па пытанні з 
руб рыкі “Ваша мер-
каванне” (с. 80).
— паведамленні аб 
жыццядзейнасці 
М. Га ладзеда, М. Гі-
калы;
— да ўрока “Наш 
край”: падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб правядзенні 
ка лектывізацыі ў 
краі.

Грамадскапалі тыч
нае жыццё ў кан цы 
1920х—1930я гг.
1. Роля КП(б)Б і Са-
ветаў у грамадска-па-
літычным жыцці рэс-
публікі.
2. Складванне савец-
кай грамадска-палі-
тыч най сістэмы.
3. Дзейнасць М. Га ла-
дзеда, М. Гікалы. 
4. Палітычныя рэп рэ-
сіі.

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 
савецкай 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.

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 вучэбным дапа-
мож нікам па пытанні 5 
(с. 86): “Канстытуцыя 
БССР 1937 г.” (с. 85), 
гіс тарычны дакумент 
(с. 87).

§ 15, заданне 4;
Індывідуальнае:
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. Коласа, 3. Жы-
лу новіча, М. Гарэц -
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5. Нацыянал-дэмакра-
тызм.
6. К а н с т ы т у ц ы я 
БССР 1937 г. 
7. Канфесійная па лі-
ты ка савецкай улады.

Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычную 
сістэму беларускага грамадства 
ў 1930-я гг.; ролю грамадскіх ар-
ганізацый у БССР у 1930-я гг.
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычнай асобы.

Паведамленні вучняў 
аб жыццядзейнасці 
М. Гі калы, М. Галадзеда.
Работа з гістарычным 
дакументам: вызначэн-
не асноўных ідэй нацыя-
нал-дэмакратызму (хрэ-
стаматыя, с. 83—84).

кага, А. Куляшова, 
Ю. Тарыча і інш. 
(магчыма выка-
рыс танне вэб-сэр-
ві саў).

Развіццё адукацыі, 
на вукі і культуры ў 
БССР у 1920я 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, 3. Жылу-
новіча, М. Гарэцкага.
5. Пачатак твор чага 
шля ху А. Куляшова.
6. Станаўленне бела-
рускага савецкага тэа-
тра. Я. Міровіч, У. Га-
лубок.

3 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.

Самастойная работа 
з ву чэбным да па мож-
нікам па складанню 
тэзіснага плана “Да-
сяг ненні ў развіцці аду-
кацыі ў БССР у 1930-
я гг.”.
Самастойная работа 
па складанню табліцы 
“Раз віццё навукі ў 
1919 г. — 1920-я гг.”.
Паведамленні (прэ зен-
тацыі) вучняў аб дзей-
насці М. Шчакаціхіна, 
Я. Купалы, Я. Коласа, 
3. Жылуновіча, М. Га-
рэцкага, А. Куляшова, 
Ю. Та рыча і інш.
Работа з гістарычным 
дакументам: характары-
стыка рэлігійнага ста-

§ 12; пераўтварыць 
у табліцу дадзеныя 
аб дзеячах культу-
ры ў 1920-я гг. па 
накірунках іх дзей-
насці;
Індывідуальнае:
— 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–
1930 я гг.;
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7. Зараджэнне белару-
скага кіно. Ю. Та рыч. 
8. Выяўленчае мас-
тацт ва. Прадстаўнік 
Ві цебскай мастац-
кай школы М. Шагал. 
М. Фі ліповіч, В. Волкаў.

новішча ў рэспубліцы 
(хрэс таматыя, с. 78—
83).

Адукацыя і наву
ка ў канцы 1920х — 
1930я гг. 
1. Змены ў сістэме аду-
кацыі.
2. Развіццё навукі. Бе-
ларуская Акадэмія на-
вук.
3. Навукоўцы-урад-
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: культур
ная 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 
вучэбным да па мож ні
кам па складанню ла гіч
най схемы “Да сяг ненні 
ў развіцці адукацыі і 
на вукі ў БССР у 1920— 
30-я гг.”.
Самастойная работа 
(па групах) па складан
ню тэзіснага плана для 
адказу на пытанні руб-
рыкі “Ваша меркаванне” 
(с. 91).
Паведамленні вуч няў 
аб навуковай дзей нас ці 
О. Шміта, А. Чы жэўс-
кага.

§ 16, заданне 4;
Індывідуальнае:
— 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)

Развіццё літаратуры 
і мастацтва ў канцы 
1920х — 1930я гг.

3 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя тэмы ў творчасці бе-
ларускіх пісьменнікаў, мастакоў, 
скульптараў, архітэктараў, кіне-
матаграфістаў у 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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1. Зацвярджэнне ў лі-
таратуры і мастацтве 
сацыялістычнага рэа-
лізму.
2. Творчасць бе ларус-
кіх пісьменнікаў.
3. Беларускае тэат-
раль нае і музычнае 
мас тацтва.
4. А р х і т э к т у р а 
і скульп тура.
5. Выяўленчае мас-
тацтва.

— прозвішчы беларускіх пісь-
мен нікаў, мастакоў, скульп тараў, 
архітэктараў, творчая дзейнасць 
якіх адносіцца да 1930-х гг.;
Вучні павінны ўмець:
— прыводзіць прыклады літа ра-
турных твораў, твораў беларускіх 
мастакоў, архітэктараў, скульп-
т а р а ў,  к і н е м а т а г р а ф і с т а ў 
1930-х гг.;
— характарызаваць вынікі твор-
часці дзеячаў культуры;
— характарызаваць ролю куль-
туры ў беларускім грамадстве 
ў 1930-я гг.

ва”, “Беларускі кінема-
тограф”.
Прэзентацыя асноўных 
дасягненняў беларуска-
га выяўленчага мастацт-
ва, архітэктуры і скуль-
птуры ў 1930-я гг.
Абмеркаванне пытан-
ня: “Як у літаратуры, 
мас тацтве 1930-х гг. ад-
люстроўвалася са цыя-
лістычная рэча існасць?”
Аналіз літаратурнага 
твора, твора выяў лен-
чага мастацтва, архі-
тэк туры, скульптуры 
1930-х гг.;

Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленні па тэ ме 
“Адлюстраван не 
жыцця беларускага 
грамадства ў тво-
рах літаратуры і ма-
стацтва ў 1920-я гг. 
(на прыкладзе тво-
ра)”;
— падрыхтаваць 
паведамленні аб 
дзей насці І. Ла гіно-
ві ча, В. Харужай, 
С. Пры тыцкага, 
Б. Та рашкевіча;
— да ўрока “Наш 
край” падрыхта-
ваць паведамленне 
аб развіцці культу-
ры ў краі ў 1920–
1930-я гг.;

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.

Работа з паняццямі: 
асад нікі, крэсы ўсходнія, 
па літыка санацыі пар
цэ ляцыя; камасацыя; па
цыфікацыя; дэфензіва.

§ 18, заданне 5;
Індывідуальнае:
паведамленні-прэ-
зен тацыі аб твор-
часці дзеячаў куль-
туры Заходняй Бе-

Працяг

1 2 3 4 5 6

2. Асноўныя напрамкі 
нацыянальна-вызва-
ленчага руху ў Заход-
няй Беларусь. 
3. Дзейнасць палі тыч-
ных партый і ар га ні-
за цый. I. Лагіновіч. 
В. Харужая.
4. Беларуская ся лянс-
ка- работніцкая гра-
мада. Б. Тарашкевіч.
5. Канфесійнае стано-
вішча

— формы нацыянальна-вызва-
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 Польшчы.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць палітычнае 
і  с а ц ы я л ь н а - э к а н а м і ч н а е 
становішча Заходняй Беларусі 
пад уладай Польшчы;
— параўноўваць гістарычныя 
з’явы і працэсы (сацыяльна
эканамічнае развіццё Савецкай 
Беларусі і Заходняй Польшчы под 
уладай Польшчы).

Работа ў групах: скла-
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 панаваным ці самас-
тойна вызначаным 
прык метам: сацыяльна
эка намічнае развіццё Са
вецкай Беларусі і анек
сіраванай Польшчай За
ходняй Беларусі па са-
мастойна вызначаным 
прыкметам
Работа па выкананні за
дання з рубрыкі “Ваша 
меркаванне” (с. 101).

ларусі: М. Танк, 
П. Пест рак, П. Сер-
гіевіч, Я. Драздовіч, 
Г. Шырма, М. За бэй-
да-Суміцкі.
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— раскрывайць прычынна-вы-
ніковай 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.

Стан культуры ў За
ходняй Беларусі. 
1. Адукацыя. Тавары-
ства беларускай шко-
лы. 
2. Літаратура: П. Пе-
страк, М. Танк. 
3. Жывапіс: Я. Драз-
довіч, П. Сергіевіч. 
4. Музычнае мастацт-
ва: 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, Г. Шырма, М. За-
бэйда-Суміцкі;
— кірункі дзейнасці Таварыства 
беларускай школы (ТБШ);
— даты дзейнасці ТБШ (1921–
1937 гг.).
 Вучні павінны ўмець: 
— характарызаваць нацыяналь-
ную і канфесійную палітыку поль-
скага ўрада на заходнебеларускіх 
землях;
— характарызаваць ролю і вынікі 
дзейнасці гістарычных асоб.

Самастойная работа 
па складанні табліцы 
“Развіццё адукацыі ў За-
ходняй 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 дага-
ворам?
Паведамленні вучняў 
(прэзентацыі) аб твор-
часці М. Танка, П. Пе-
страка, П. Сергіевіча, 
Я. Драз довіча, Г. Шыр-
мы, М. Забэйда-Су-
міцкага.

§ 19, заданне 1;
І н д ы в і д у а л ь н а е 
(гру павое):
сістэматызацыя ін-
фармацыі аб раз-
віц ці края ў 1917–
1939 гг. (заданні на 
с. 107 вучэбнага да-
паможніка).

Працяг
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Наш край. 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія ад бы-
валіся на тэрыторыі краю ў 1917—
1939 гг.;
— асаблівасці развіцця краю 
ў 1917—1939 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэн дэнцыі развіцця Беларусі 
ў 1917—1939 гг. фактамі з гісторыі 
роднага краю;
— рабіць вывады аб фактарах, якія 
абу мовілі асаблівасці развіцця 
краю ў вывучаемы перыяд;
—  працаваць з рознымі крыніцамі 
ін фармацыі (матэрыялы кра яз-
наўчага музея, гісторыка-да ку-
ментальная хроніка “Памяць”, 
дадатковая літаратура).

Прадстаўленне вучняміі 
інфармацыі аб развіцці 
краю ў 1917—1939 гг., 
падрыхтаванай у ходзе 
вы вучэння раздзелаў 
I і II.

паўтарыць §§ 8—19, 
заданні с. 108—110.

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

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя 1, пытанні і заданні 
да дакументаў ІІ раздзе-
ла; с. 59—60).
Характарыстыка гіс
та рычных падзей, якія 
ад бываліся на тэ ры то-

паўтарыць §§ 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).

Урок абагульнення 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 2 (вучэбны да-
па можнік, с. 108—110).

паўтарыць § 8—19; 
падрыхтоўка да 
пра верачнай рабо-
ты па раздзеле II.

Працяг
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Урок кантроля ведаў 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 1917–
1921 гг. фактамі;
— раскрываць прычынна-выні-
ковыя сувязі паміж гістарычнымі 
фактамі.

Варыянт 1. Выкананне 
вучнямі праверачнай 
ра боты па раздзелу ІІ.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзелу ІІ.

падрыхтоўка да 
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў

Праектная дзейнасць.
Урок абароны 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, рэзюме, рэ-
цэнзій, рэфератаў, гістарычных-

Абарона вучнёўскіх пра-
ектаў
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са чыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асо бах.
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
праекта

Раздзел III. БССР У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ I ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВОЙНАЎ (35 г.)

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;
— паняцце Вялікая Айчынная 
вайна.
Вучні павінны ўмець:
— тлумачыць прычынна-вы ні-
ковыя сувязі паміж гіс та рыч нымі 
фактамі: палітыка “прымірэння” 
з агрэсарам — заключэнне пакта 
МолатаваРыбентропа — пача
так Другой сусветнай вайны;
— вызначаць характар Вялікай 
Айчыннай вайны савецкага на-
рода.
— хара

Самастойная работа з 
матэрыялам да па мож-
ні ка: складанне ла гічнай 
схе мы “Мэты фа шысц-
кай Германіі ў вай не 
супраць Савецкага Са-
юза”.
Работа з гістарычнай 
кар тай: (вучэбны да па-
мож нік, с.119): характа-
рыстыка геапалітычнага 
становішча Беларусі во-
сенню 1939 г.
Работа па складанню 
храналагічнай табліцы 
(ці ленты часу): “Эта
пы Вялікай Айчыннай 
вайны”.
Работа па вызначэні 
пры чыннавыніковых 
су вязяў паміж па лі ты-
кай “пры мірэння” агрэ-

§ 20;
Індывідуальнае: на-
пісаць гіс та рыч нае 
сацыненне (эсэ) па 
пытанні з руб рыкі 
“Ваша мер каванне” 
(с. 115).
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сара, заключэннем пак-
та Молатава-Рыбентро-
па і пачаткам Другой 
сусветная вайны.

Праектная дзейнасць. 
Падрыхтоўчы этап.

1 Вучні будуць ўмець:
— выкарыстоўваць метады вуч-
неў скага даследавання пры выз-
начэнні яго праблематыкі, мэ та-
палаганні, зборы і апрацоўцы ма-
тэрыялаў, прадстаўленні вынікаў; 
— планаваць этапы праектнай 
дзейнасці;
— вызначаць шляхі, сродкі выра-
шэння праблемы.

Работа па вызначэнні 
праб лематыкі, мэта па-
ла ганні, планаванню 
эта паў праекта.
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”
*для вызначэння тэм праек-
таў можна выкарыстаць за-
данні рубрыкі “Ствараем 
летапіс вайны” у да па мож-
ніку “Вялікая Айчынная вай-
на савецкага народа (у кан-
тэксце Другой сусветнай 
вайны)”

§ 20
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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 Беларусь.
3. Рашэнні Народнага 
сходу. 
4. Гаспадарчыя і куль-
турныя пераўтварэнні 
ў Заходняй Беларусі 
пасля аб ’яднання 
з БССР.
5. Гістарычнае значэн-
не ўз’яднання белару-
скага народа.

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

Работа па складанню 
лагічнай схемы “Уз’яд
нанне Заходняй Беларусі 
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-
ных змен БССР ў верас-
ні-лістападзе 1939 г.
Работа па аналізе ста
тыстычных даных 
(хрэс таматыя с. 185-
187): скласці дыягра-
му і прасачыць, якая 
коль касць насельніцтва 
ўдзельнічала ў выбарах 
у Народны сход, ахарак-
тарызаваць выбары.
Работа з гістарычным 
дакументам (хрэстама-
тыя, дакументы 9—12; 
с. 187—192; пытанні 
с. 82);

§ 21, Заданні 5—7; 
запоўніць параў-
нальную табліцу 
“Ка лектывізацыя 
ў БССР і Заходняй 
Бе ларусі” з вызна-
чэннем агульнага і 
асаблівага.
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб аба-
рончых баях на тэ-
рыторыі Беларусі 
ле там 1941 г.;
— напісаць эсэ “Па-
дзеі верасня 1939 г. 
вачыма жыхара За-
ходняй Беларусі”.
— да ўрока “Наш 
край”: падрыхта-
ваць паведамлен-
не аб падзеях, якія 
адбываліся на тэ-
р ы  т о р ы і  к р а ю 
ў 1939—1941 гг.
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Работа з гістарычным 
да кументам  (дапа-
можнік, с. 47 48): харак-
тарыстыка ўзброеных 
сіл на тэрыторыі Бе ла-
русі.

Пачатак Вялікай Ай
чыннай вайны. 
1. Мэты фашысцкай 
Гер мані супрадь Са-
вецкага Саюза. План 
«Барбароса». 
2. Суадносіны ўзбро-
еных сіл Германіі 
і СССР.
3. Нападзенне Гер ма-
ніі на СССР.
4. Дзейнасць савец ка-
га кіраўніцтва па ар-
ганізацыі абароіны 
кра іны.
5. Эвакуацыя.

1 Вучні павінны ведаць:
— даты гістарычных падзей: па-
чатак Вялікай Айчыннай вайны; 
танкавая бітва пад Лепелем; пер-
шае выкарыстанне рэактыўных 
мінамётаў; акупацыя Беларусі 
германскімі войскамі;
— мэты Германіі ў вайне супраць 
СССР;
— азначэнні паняццяў: мабі лі-
зацыя, эвакуацыя, народнае апал-
чэнне, акупацыя;
— прычыны паражэння Чырво-
най Арміі летам 1941 г.
Вучні павінны ўмець:
— даваць агульную ацэнку плана 
“Барбароса”
— прыводзіць прыклады гераізму 
савецкіх людзей падчас абароны 
Беларусі ад германскіх за хоп ні-
каў летам 1941 г.

Работа з гістарычнай 
картай (дапаможнік, 
с. 53; атлас 2, с. 14) і гіс-
тарычным дакументам 
(дапаможнік, с. 63—
64): 1) характарыстыка 
становішча Беларусі ў 
пер шапачатковы перы-
яд Вялікай Айчыннай 
вайны; 2) характарысты-
ка плана “Барбароса”.
Работа па аналізу ста
тыстычных даных (да-
паможнік, с. 54 — таб-
ліца): вызначэнне баяз-
дольнасці Заходнага 
Аса бага округа і групы 
армій “Цэнтр”. Скласці 
дыяграму.
Самастойная работа па 
скла данні тэзісаў аб ме-
рапрыемствах аб арга-

§4, заданне 6 (дапа-
можнік с. 63);
 заданне з рубрыкі 
“Ваша меркаван-
не” (вучэбны да па-
можнік, с.126).
Індывідуальнае:
— 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 летам 
1941 г.;
— прэзентацыю 
“Пом нікі ў гонар
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нізацыі абароны кра-
іны з тэкстам да па мож-
ніка 2 (с. 58—62) і гіс-
тарычнымі да ку мен тамі 
(с. 64—66).
Работа з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя,  дакумент 27; 
с. 218—219): ахаракты-
заваць меры савецка-
га кіраўніцтва па ар га-
нізацыі абароіны кра-
іны.
Паведамленні вучняў 
“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.”

абаронцаў Айчы-
ны на тэрыторыі 
краю”.

Абарончыя баі ў Бе
ла русі.
1. Гераізм, самаахвяр-
насць і трагедыя аба-
ронцаў.
2. Зрыў планаў «ма-
ланкавай вайны».

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.;

Паведамленні вучняў 
аб гераічным суп раціў-
ленні воінаў Чырвонай 
Арміі ў пачатку вайны 
Самастойная работа па 
скла дані календара па - 
дзей “Абарончыя баі 
ў Бе ларусі”.

§5 (дапаможнік)
Індывідуальнае:
— Падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
ге раічным суп ра-
ціў ленні воінаў 
Чыр вонай Арміі на 
па чатак вайны;
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3. Прычыны няўдач 
войск Чырвонай Арміі 
летам 1941 г.

— 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 адсту-
плення войскаў Чырвонай арміі 
ў першапачатковы перыяд вайны.

Работа з гістарычнай 
кар тай: характарызсты-
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): ахаракта-
рызаваць становішча 
на беларускіх землях 
у першыя дні вайны.

— Пры дапамозе 
ін тэрнэт-рэсурсаў 
ства рыць стужку 
ча су “Абарончыя 
баі ў Беларусі”.

Германскі акупацый
ны рэжым на тэры то
рыі Беларусі.
1. Насаджэнне «новага 
парадку». 
2. Адміністрацыйна-
та рытарыяльны пад-
зел акупіраванай тэ-
ры торыіі БССР.
3. Палітыка генацыду 
насельніцтва Беларусі. 
4. Беларускія остар-
бай тэры. Калаба ра цы-
янізм.

2 Вучні павінны ведаць:
— азначэнні паняццяў: план 
“Ост”, генацыд, остарбайтэры, 
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–
адміністратыўны падзел 
акупіраванай тэрыторыі 
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
байтэры.

§ 6—7 (дапа мож-
нік); заданне 4 пас-
ля § 23 (вучэбны 
дапаможнік).
Індывідуальнае:
Напісаць эсэ “Кала-
ба рацыянізм ва 
ўмо вах акупацый-
нага рэжыму: вы-
мушаны выбар ці 
здрад ніцтва?”;
— падрыхтаваць 
па ведамленні аб 
бая вой дзейнасці 
лю дзей, партрэты
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Работа з гістарычным 
д а к у м е н т а м 
(дапаможнік, с. 94-96): 
характарыстыка акупа-
цыйнага рэжыма з ацэн-
кай 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.
Група 2 (дапаможнік, 
с. 93—94): ахарактары-
заваць метады фашысц-
кага кіраўніцтва: 1) па 
ўсталяванні “новага па-
радку” на акупіраваных 
тэрыторыях; 2) па зме-
нах ў адукацыі і куль-
туры.

якіх змешчаны на 
ста ронках вучэбна-
га дапаможніка, 
с. 135—140;
— да ўрока “Наш 
край”:
— падрыхтаваць 
гіс тарычную давед-
ку аб населеным 
пунк це, дзе вы жы-
вяце, у гады вайны;
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
“но вым парадку”, 
у с  т а н о ў л е н ы м 
гер манскімі аку-
пантамі на тэры то-
рыі краю.

Разгортванне бараць
бы супраць акупантаў. 
1. Роля КП(б)Б у ар-
ганізацыі барацьбы

2 Вучні павінны ведаць:
— формы барацьбы беларускага 
народа супраць германскіх аку-
пантаў;

Работа з гістарычнымі 
дакументамі 1, 2 (вучэб-
ны дапаможнік, с. 141; 
дапаможнік, с.120) па

§ 24, задані 7-8;
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць па-
ведамленне аб дзей-
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на родных мае 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.

— прозвішчы кіраўнікоў пар ты-
занскіх атрадаў і падпольных 
груп на тэрыторыі Беларусі;
— паняцце “Суражскія вароты”.
Вучні павінны ўмець:
— характарызаваць ролю КП(б)
Б у арганізацыі барацьбы з гер-
манскімі акупантамі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб.

вызначэнні задач, якія 
ставіліся перад пар ты-
занамі.
Работа з паняццем “Су
ра жскія вароты”.
Паведамленні вучняў 
аб дзеячах партызан-
скага і падпольнага руху 
ў Беларусі.
Самастойная работа 
па складанню тэзіснага 
плана адказу на пытанне 
(схемы): “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”.

аб дзей насці П. Па-
на марэнка, П. Ка лі-
ніна;
— да ўрока па тэ ме 
“Наш край”: пад-
рыхтаваць па ве-
дамленні аб дзей-
насці партызан 
і падпольшчыкаў 
на тэрыторыі краю
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Пашырэнне партызан
скай барацьбы су
праць акупантаў.
1. Стварэнне ЦШПР і 
БШПР.
2. Б а я в а я  д з е й -
насць партызанскіх 
ф а р м і р а в а н н я ў . 
Партызанскія зоны.
3.  « Р э й к а в а я 
вайна».
4. Д з е й н а с ц ь 
Арміі Краёвай.

2 Вучні павінны ведаць:
— прозвішчы кіраўнікоў Цэн-
тральнага штаба партызанскага 
руху і Беларускага штаба парты-
занскага руху (П. Панамарэнка, 
П. Калінін);
— паняцці: партызанскі рух, пар
тызанская зона, рэйкавая вайна, 
падпольная барацьба, Армія Кра
ёва;
— 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.
П а в е д а м л е н н і 
вучняў аб дзейнасці 
П.Панамарэнка 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 складванні схе-
мы “Арганізацыйная 
структура партызан-
скага руху” на аснове 
матэрыяла дапаможніка 
(с. 108—114).

§ 25, 8 (дапаможнік)
Індывідуальнае: 
— заданне “Склада-
ем летапіс вай-
ны” (дапаможнік, 
с. 119);
— падрыхтаваць па-
ведамленні аб бая-
вых дзеяннях на тэ-
рыторыі Беларусі ў 
час аперацыі “Баг-
раціён” (баявая 
дзей насць француз-
скага авіацыйнага 
палка “Нармандыя- 
Нё ман”, польскай 
дывізіі імя Т. Кас-
цюш кі; подзвігі 
са вецкіх воінаў 
пры вызваленні 
г. Мінска і іншых 
бе ларускіх населе-
ных пунктаў);
— Падрыхтаваць 
эсэ “Дзейнасць Ар-
міі Краёвай: зразу-
мець суседа — зна-
чыць лепш пазнаць 
самога сябе”.

Працяг
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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”

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 ўклад парты-
зан і падпольшчыкаў у разгром 
захопнікаў

Работа с гістарычнай 
картай: характарыза-
ваць асноўныя кірункі 
дзейнасці партызан і 
падпольшчыкаў з да-
памогай гістарычнай 
карты;
Самастойная работа 
з гістарычнымі даку-
мен тамі: с. 139—140 (да-
па можнік): адказаць на 
пытанні да дакумента.
Работа по складанні 
схемы “Баявая, дывер-
сійная дзейнасць пар-
тызан і падпольшчыкаў”

§ 9—10 (дапа мож-
нік),
Індывідуальнае:
Падрыхтаваць па-
ве дамленне аб ву-
лі цах вашага гора-
да, якія названы 
імё намі партызан і 
пад польшчыкаў.
П а д р ы х т а в а ц ь 
пры дапамозе ІКТ-
тэх налогій бая-
вы лісток, які мог 
быць выдадзены 
ў партызанскім ат-
радзе.
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Работа па аналізе гіс
та рычнага дакумента 
(дапаможнік, с. 139—
140).

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 гру-
повак. Вызваленне 
Мінска.
4. Выгнанне гер манс-
кіх захопнікаў з тэры-
торыі Беларусі. Подз-
вігі савецкіх воінаў. 
5. Значэнне раз грому 
германскіх войскаў 
у Бе ларусі.

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

Работа з гістарычнай 
картай: “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 
дапаможнік);
§12 (дапаможнік).
Індывідуальнае:
падрыхтаваць:
— паведамленні 
аб ба рацьбе ўрад-
жэнцаў Бе ларусі 
на фран тах Вялікай 
Айчыннай вайны, 
у еўрапейскім руху 
Супраціўлення;
— паведамленні аб 
укладзе дзеячаў 
бе ларускай навукі 
і культуры ў ба-
раць бу з нацысц-
кай Германіяй; 
пра цоўным гера із-
ме беларусаў у са-
вец кім тыле;
— прэзентацыю 
“Под звігу народа 
жыць у вяках” уша-

Працяг
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(уша наванне па мя-
ці аб змагарах су-
праць гітлераўскіх 
акупантаў); 
— да ўрока “Наш 
край”: паведамлен-
не аб вызваленні 
тэ рыторыі краю ад 
германскіх за хоп-
нікаў.

Савецкі тыл у гады 
вайны.
1. Перавод эканомікі 
на ваенныя рэйкі.
2. Дзейнасць эвакуява-
ных беларускіх прад-
прыемстваў, устаноў 
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 на 
пачатак і ўу канцы вай-
ны (с. 180, дапаможнік);

§ 13 (дапаможнік), 
Індывідуальнае:
— заданне “Склада-
ем летапіс вайны” 
на с. 179 (да па мож-
нік);
— падрыхтаваць па-
ве дамленні аб:
— барацьбе ўрад-
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 
Германіяй; працоў-
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аналіз зменаў ў выт вор-
часці важнейшых відаў 
ваеннай прадукцыі (ат-
лас 2, с. 42).

ным гераізме бе-
ла  русаў у са вец кім 
тыле;
— помніках, якія 
ў в е  к а в е ч в а ю ц ь 
подз віг савецкага 
на рода ў гады Вя лі-
кай Айчыннай вай-
ны на тэрыторыі 
Бе ларусі (мэтазгод-
на выкарыстаць 
І К Т -  т э х н а л о г і і 
і вэб- сэрвісы).

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-

2 Вучні павінны ведаць:
— прыклады гераічнай барацьбы 
ўраджэнцаў Беларусі на франтах 
Вялікай Айчыннай вайны, у пар-
тызанскіх атрадах і пад пол лі, уд-
зелу 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 абу-
мовілі гераізм беларускага наро-

Паведамленні вучняў 
аб:
— барацьбе ўраджэнцаў 
Беларусі на франтах Вя-
лікай Айчыннай вайны, 
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-

§ 27 (вучэбны дапа-
можнік)
Індывідуальнае:
— падрыхтаваць 
па ведамленне аб 
дзей насці А. Гра-
мыкі;
— да ўрока па тэ ме 
“Наш край”: пад-
рыхтаваць паве-
дам ленні аб удзеле 
ўраджэнцаў краю 
ў Вялікай Ай чын-
най вайне; аб уша-
наванні ў краі па-

Працяг
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туры і мастацтва у ба-
рацьбу з ворагам.

да ў гады Вялікай Айчыннай вай-
ны

кага народа ў гады Вя-
лікай Айчыннай вайны 
на тэрыторыі Беларусі.
Складанне схемы “Ук-
лад беларускага народа 
ў Перамогу над нацысц-
кай Германіяй”.

мяці аб змагарах 
суп  раць  г іт  ле-
раў скіх аку пан-
таў (прэзентацыя 
“Подз вігу народа 
жыць у вяках” маг
чыма выкарыстан
не ІКТтэхналогіі 
і вэбсэрвісаў);
— падрыхтаваць эсэ 
па пытанні з руб-
рыкі “Ваша мерка-
ванне” (с. 163).

БССР — ўдзельніца 
зас навання ААН.
1. Заканчэнне Другой 
сусветнай вайны.
2. Савецкая стратэгія 
ў адно-сінах 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 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый).

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 аналізу гіста
рычнага дакумента 
(хрэстаматыя 2, с. 323—
327)

§ 28
Індывідуальнае:
— Падрыхтаваць 
прэ зентацыю (фла-
ер, віртуальны пла-
кат):
1) аб Беларускім 
дзяржаўным музеі 
Вялікай Айчыннай 
вайны;
2) аб месцах, звяза-
ных з Вялікай Ай-
чыннай вайной, дзе 
вучань пабываў.
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Памяць пра вайну.
1. Месцы памяці і сім-
валы подзвіга белару-
скага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне. 
2. Ушанаванне памяіц 
загінуўшых у Беларусі. 
Мемарыяльныя ком-
плексы. 
3. Беларускі дзяр жаў-
ны музей Вялікай Ай-
чыннай вайны. 
4. Гісторыка-даку мен-
тальная хроніка «Па-
мяць».

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

Самастойная работа па 
запаўненні табліцы “Па-
мяць пра вайну”
Паведамленні вуч няў 
з прэзентацыяй: аб 
Беларускім дзяр жаў-
ным музеі Вялікай Ай-
чыннай вайны; аб пом-
ніках ў гонар Пе ра могі 
на тэрыторыі Бе ларусі.
Экскурсія ў Беларускі 
дзяржаўны музей Вя-
лі кай Айчыннай вайны 
(віртуальная экскурсія 
на сайце музея http://
www.warmuseum.by; 
раздзелы — “Экскурсія 
па музею” і “Калекцыі”).

§ 16; дапаможнік.
Індывідуальнае:
— Падрыхтаваць эсэ 
“Вялікая Айчын ная 
вайна ў гіс торыі бе-
ларускага народа”;
— пытанні і заданні 
да ўрока “Наш край 
у гады Другой сус-
ветнай і Вя лі кай 
Айчыннай вой наў” 
(вучэбны да па мож-
нік, с. 167).
— падрыхтаваць 
вір туальную выста-
ву аб помніках у го-
нар Перамогі на тэ-
рыторі Беларусі; аб 
пом ніках ў гонар 
аба ронцаў Айчы-
ны (магчыма пры 
вы карыстанні вэб
сэрвісаў)

Наш край. 2 Вучні павінны ведаць:
— асноўныя падзеі, якія адбы-
валіся на тэрыторыі краю ў 1939–
1945 гг.;

Паведамленні вучняў:
— аб падзеях на тэ ры-
торыі краю летам 1941 г.;
— аб “новым парадку”, 
устаноўленым гер манс-

Падрыхтаваць эсэ 
“Вялікая Айчынная 
вайна — трыумф 
і тра гедыя белару-
скага народа”.

Працяг

1 2 3 4 5 6

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

кімі акупантамі на тэры-
торыі краю;
— аб дзейнасці парты-
зан і падпольшчыкаў на 
тэрыторыі краюаб удзе-
ле ўраджэнцаў краю 
ў Вя лікай Айчыннай 
вайне;
— аб ушанаванні ў краі 
памяці — аб змагарах 
суп раць гітлераўскіх 
аку пантаў (прэзентацыя 
“Подз вігу народа жыць 
у вяках”);
Прэзентацыя “Помнікі 
ў гонар абаронцаў Ай-
чыны на тэрыторыі 
краю”.

Практыкум 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;

Самастойная работа (па 
групах) з гістарычнымі 
дакументамі (хрэстама-
тыя 1, пытанні і заданні 
да дакументаў ІІІ разд-
зела; с. 282—285).
Характарыстыка гіс
та рычных падзей, якія 
адбываліся на тэ ры то-
рыі Беларусі ў 1921—

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

1 2 3 4 5 6

— 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.

1939 гг. з дапамогай гіс
тарычнай карты (вучэб-
ныя насценныя карты).

Урок абагульнення. 2 Вучні павінны ведаць:
— даты асноўных гістарычных 
па дзей, якія адбываліся на тэ ры-
торыі Беларусі ў 1939—1945 гг.;
— асноўныя паняцці, якія харак-
тары-зуюць развіццё Беларусі 
ў 1939—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1939–1945 гг.
— месцы памяці беларускага на-
рода аб падзеях Вялікай Айчын-
най вайны;
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя 
тэндэнцыі развіцця БССР 
у 1939—1945 гг. фактамі з гісторыі;

Работа з заданнямі 
да ўро ка абагульнення 
па раз дзеле 3 (вучэбны 
да паможнік, с. 168-169).

Падрыхтоўка да 
кант ролю ведаў

Працяг

1 2 3 4 5 6

— складаць тэзісны план адказу 
на пытанне;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах;
— прыводзіць прыклады і вы-
значаць прычыны гераізму і са-
ма ахвярнасці воінаў Чырвонай 
Арміі, партызан і падпольшчыкаў 
у гады Вялікай Айчыннай вайны

Урок кантроля ведаў 1 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 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 раздзелу ІІІ.
Варыянт 2. Вусны кан-
троль па раздзелу ІІІ.

Падрыхтоўка да 
вы ніковага аба-
гульнення
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Працяг

1 2 3 4 5 6

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-
тары-зуюць развіццё Беларусі 
ў 1917—1945 гг., і іх азначэнні;
— асноўныя тэндэнцыі развіцця 
БССР у 1917–1945 гг.
Вучні павінны ўмець:
— канкрэтызаваць асноўныя тэн-
дэнцыі развіцця БССР у 1917—
1945 гг. фактамі з гісторыі;
— характарызаваць дзейнасць гіс-
тарычных асоб;
— аргументаваць сваё меркаванне 
па гістарычных праблемах.

Самастойная работа па 
складанні абагульняю-
чай табліцы (тэзісаў):
— Асноўныя тэндэнцыі 
развіцця Беларусі 
ў 1917—1945 гг.
— Характарыстыка бе-
ларускага грамадства ў 
1917—1945 гг.
— Накірункі, формы ба-
рацьбы, вынікі дзей нас-
ці партызан і пад польш-
чыкаў;
— Галоўныя прычыны 
пе рамогі савецкага на-
рода ў Вялікай Айчын-
най вайне;
— Гістарычнае значэнне 
перамогі над фашысц-
кай Германіяй і г.д.

Праектная дзейнасць.
Урок абароны вуч
нёўс кіх праектаў.

4 Вучні павінны ўмець:
— абгрунтоўваць уласнае мерка-
ванне;
— афармляць сваё рашэнне ў вы-
глядзе праекта;

Абарона вучнёўскіх пра-
ектаў

Падрыхтоўка да 
аба роны вучнёўскіх 
пра ектаў

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

— рыхтаваць прэзентацыі па ве-
дамленняў, анатацый, рэзюме, 
рэ цэнзій, рэфератаў, гістарычных 
сачыненняў (эсэ); праектаў аб 
гіс тарычных працэсах (падзеях) 
і асобах.
— ацэньваць якасць рэалізацыі 
пра екта
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

 − У працэсе засваення зместу вучэбнага матэрыялу на павышаным узроўні ствараюцца ўмовы для фарміравання 
у вучняў прадметных кампетэнцый у су купнасці наступных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнаці:

 − суадносіць гістарычныя падзеі, якія тычацца дзяржаўна-ўтваральнага, са цыяльна-эканамічнага, нацыяналь-
культурнага развіцця Беларусі, з гра мад ска-гістарычным працэсам і савецкай гісторыяй;

 − выкарыстоўваць веданне прыкмет і зместу пададзеных у праграме па няц цяў і тэрмінаў для канкрэтызацыі 
тэарэтычных вывадаў;

 − параўноўваць па прапанаваным ці самастойна вызначаным прыкметам гістарычныя падзеі дзяржаўна-
ўтваральнага, сацыяльна-эканамічнага, нацыянальна-культурнага развіцця БССР з падагульненнем у выглядзе ад-
паведных вывадыў;

 − характарызаваць асноўныя этапы і накірункі афармлення нацыянальных форм беларускай дзяржаўнасці;
 − раскрываць і тлумачыць прычынна-следчыя сувязі паміж:
 − устаноўкай партыі бальшавікоў на сусветную пралетарскую рэвалю цыю і пазіцыяй кіраўнікоў Аблвыканкам-

заха па пытанні аб беларускай дзяр жаўнасці;
 − пачаткам польска-савецкай вайны і абвяшчэннем Літбел;
 − правядзеннем фарсіраванай індустрыялізацыі і пачаткам суцэльнай ка лектывізацыі сельскай гаспадаркі ў 

БССР;
 − палітыкай Польшчы ў «крэсах усходніх» і разгортваннем нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў Заходняй 

Беларусі;
 − пачаткам Другой сусветнай вайны і паходам Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь;
 − суадносіць мэты, сродкі і вынікі сацыялістычнай мадэрнізацыі беларускага савецкага грамадства пры 

ажыццяўленні індустрыялізацыі, калектывізацыі сельскай гаспадаркі, культурнай рэвалюцыі;
 − характарызаваць асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і духоўнага жыцця насельніцтва Заходняй Беларусі;
 − вызначаць з апорай на гістарычную карту як крыніцу ведаў асаблівасці геапалітычнага становішча Беларусі 

пры дзяржаўна-утваральным працэсе і ўз’яд нанні Заходняй Беларусі з БССР і СССР; 
 − даказваць гістарычную справядлівасць уз’яднання беларускай нацыі ў складзе беларускай савецкай дзяржавы;
 − прыводзіць прыклады і вызначаць прычыны гераізму і самаахвярнасці воінаў Чырвонай Арміі, партызан і 

падпольшчыкаў  у гады Вялікай Айчыннай вайны;
 − ведаць месцы памяці беларускага народа аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны;
 − праводзіць аналіз гістарычных крыніц і рэканструяваць на іх аснове вобразы гістарычнага мінулага і яго 

ўдзельнікаў;
 − адрозніваць меркаванні і інтэрпрэтацыі ад гістарычных фактаў;
 − параўноўваць аргументацыю розных пунктаў гледжання па адной і той жа праблеме;
 − абгрунтоўваць уласнае меркаванне па праблеме грамадска-гістарычнага развіцця;
 − вызначаць матывы і вынікі дзейнасці гістарычных асоб і творчасці дзе ячаў культуры;
 − характарызаваць гістарычную тэматыку ў творах беларускай літарату ры і мас тацтва; 
 − удзельнічаць у падрыхтоўцы і прэзентацыі паведамленняў, рэфера таў, гіс тарычных сачыненняў (эсэ); праектаў 

(вучнеўскіх даследванняў) аб гіс та рычных працэсах (падзеях) і асобах з вызначэннем іх праблематыкі, мэтапалаган-
нем, зборам і апрацоўкай матэрыялаў, абаронай вынікаў.
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