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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 

ПА ВЫКАРЫСТАННІ ДЫДАКТЫЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ  
ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»  

(8 клас)

Дыдактычныя матэрыялы па вучэбным прадмеце «Гісторыя 
Беларусі» для 8 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі па 
сваёй структуры і зместу адпавядаюць вучэбнай праграме па 
айчыннай гісторыі, якая ахоплівае перыяд часу з канца XVIII 
да пачатку ХХ ст.

Дыдактычныя матэрыялы ўяўляюць сабой разнастайныя 
заданні, распрацаваныя з улікам рэалізацыі кампетэнтнаснага 
падыходу да падрыхтоўкі вучняў, якія адпавядаюць сфарму-
ляваным у вучэбнай праграме спосабам вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасці.

Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі вучняў па гісторыі 
Беларусі арыентаваны на фарміраванне асобасных, мэтапрад-
метных і прадметных вынікаў навучання. Кампетэнцыі разгля-
даюцца як асабістыя якасці і гатоўнасць вучняў выкарыстоўваць 
засвоеныя імі веды і ўменні для паспяховай інтэграцыі ў сучас-
ным беларускім грамадстве, а таксама для будучай працоўнай 
дзейнасці і працягу адукацыі.

Дасягненне асобасных вынікаў навучання арыентавана на 
фарміраванне светапогляду і каштоўнасных арыентацый асобы. 
Яны неабходны для выканання сацыяльных функцый грамадзя-
ніна Рэспублікі Беларусь і абумоўлены сістэмай каштоўнасцей, 
агульнапрынятых у беларускім грамадстве (сям’я і прыязныя 
адносіны з блізкімі родзічамі, сяброўства і ўзаемадапамога, са-
цыяльная талерантнасць і рэлігійная верацярпімасць, здароўе 
і адукацыя). Прадугледжваюцца ўсведамленне вучнямі сва-
ёй грамадзянска-нацыянальнай ідэнтычнасці. Яна ўяўляе са-
бой эмацыянальна-псіхалагічную (прадвызначае фарміраванне 
ўласных адносін да зместу вучэбнага матэрыялу), палітыка-
ідэалагічную (звязана з уменнем суадносіць розныя пункты 
гледжання), культурную (фарміруецца праз засваенне мастацкіх 
вобразаў гістарычных падзей і іх удзельнікаў) пазіцыю асобы 
як прадстаўніка сучаснай беларускай нацыі, галоўнай харак-
тарыстыкай якой з’яўляецца наяўнасць уласнай суверэннай 
дзяржаўнасці. 
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Мэтапрадметныя вынікі навучання звязаны з выпрацоўкай 
у вучняў уменняў самастойна вызначаць мэты свайго наву-
чання, прадстаўляць, аналізаваць і карэкціраваць іх вынікі ва 
ўмовах індывідуальнай і калектыўна-размеркавальнай форм 
дзейнасці; сістэматызаваць і абагульняць змест вучэбнага ма-
тэрыялу і рабіць на гэтай аснове аргументаваныя высновы; 
ажыццяўляць пошук, збор, апрацоўку разнастайных крыніц 
сацыяльна-гістарычнай інфармацыі з магчымасцю яе перавода 
з візуальнага ў вербальны від і наадварот.

У адпаведнасці з прадметнымі вынікамі навучання вуч-
ням патрэбна засвоіць тэарэтычныя веды, якія характарызуюць 
гістарычны працэс у цэлым і розныя бакі грамадскага развіцця 
з тлумачэннем найбольш істотных прычынна-выніковых су-
вязей, а таксама асноўныя гістарычныя паняцці ў іх сістэме  
і ўзаемасувязі. Разам з засваеннем зместу гістарычнага матэры-
ялу ў вучняў выпрацоўваюцца агульнавучэбныя і спецыяльныя 
гістарычныя спосабы дзейнасці.

Распрацаваныя заданні згрупаваны па 2 раздзелам: «Бела- 
рускія землі ў канцы XVIII — сярэдзіне ХIХ ст.» і «Беларускія 
землі ў другой палове XIX — пачатку ХХ ст.», а ў рамках 
згаданых раздзелаў — па тэмах. У залежнасці ад аб’ёму выву- 
чаемага матэрыялу і яго значнасці да кожнай з вучэбных тэм 
распрацавана па чатыры і больш дыдактычных заданняў.

У іх лік уваходзяць заданні на:
—  выпраўленне ў тэксце гістарычных памылак;
—  тлумачэнне прачытанага;
—  складанне табліц;
—  аналіз гістарычнай з’явы;
—  пошук адказу на праблемныя пытанні;
—  вызначэнне пададзеных у праграме паняццяў;
—  вызначэнне вынікаў дзейнасці славутых гістарычных асоб 

і дзеячаў культуры;
—  характарыстыку гістарычных падзей;
—  тлумачэнне прычынна-следчых сувязей паміж гістарыч- 

нымі падзеямі;
—  параўнанне, сістэматызацыю і абагульненне гістарычных 

фактаў;
—  заданні, накіраваныя на ўменне рабіць аргументаваныя 

высновы;
—  выказванне і аргументацыю ўласных адносін да вывучае-

мых гістарычных падзей і іх удзельнікаў;
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—  аналіз зместу гістарычных дакументаў;
—  храналогію асноўных падзей;
—  запаўненне пропускаў у тэксце;
—  характарыстыку ўмоў жыцця насельніцтва Беларусі  

ў пэўны перыяд і інш.
Прапанаваныя дыдактычныя матэрыялы ўтрымліваюць прак-

тычныя заданні, накіраваныя на фарміраванне мэтапрадметных 
і прадметных кампетэнцый вучняў 8 класа, прадугледжаных ву-
чэбнай праграмай. Iх выкананне дазволіць актывізаваць сама-
стойную працу вучняў, павысіць іх адказнасць за вынікі сваёй 
дзейнасці. Планаваныя (мэтапрадметныя і прадметныя) вынікі 
асваення зместу адукацыі па гісторыі Беларусі з’яўляюцца кры-
тэрыяльнай асновай для ацэнкі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 
навучэнцаў.

У залежнасці ад мэтаў, якія ставіць перад сабой настаўнік, 
дыдактычныя заданні могуць выконвацца на уроку, у час хат-
няй працы, на факультатыўных занятках альбо пры правядзенні 
пазакласных мерапрыемстваў па прадмеце.

У 8 класе мэтазгодна выкарыстаць прапанаваныя ніжэй ал-
гарытмы выканання некаторых заданняў.

Заданні на выпраўленне гістарычных памылак у тэксце 
садзейнічаюць замацаванню факталагічных прадметных ведаў 
навучэнцаў. Для іх паспяховага выканання неабходна ўважліва 
прачытаць прапанаваны тэкст, знайсці і выправіць гістарычныя 
памылкі, праверыць правільнасць выканання задання з дапамо-
гай падручніка або настаўніка.

Заданні на аналіз гістарычнай з’явы патрабуюць вызначэння:
—  часу гістарычнай з’явы;
—  месца з’явы;
—  прычын узнікнення з’явы;
—  зместу з’явы;
—  гістарычнага значэння.
Заданні, у якіх патрабуецца ахарактарызаваць дзейнасць 

той ці іншай гістарычнай асобы, пажадана выконваць у адпа- 
веднасці з наступным планам:

—  месца нараджэння гістарычнай асобы;
—  класавая прыналежнасць;
—  гістарычная абстаноўка, у якой ажыццяўлялася дзейнасць 

гістарычнай асобы;
—  грамадска-палітычныя погляды гістарычнай асобы;
—  мэты, прапанаваныя гістарычнай асобай;
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ДЫДАКТЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ 

РАЗДЗЕЛ І 
Беларускія землі ў канцы XVIII — сярэдзіне ХІХ ст.

Становішча беларускіх зямель  
у канцы XVIII — сярэдзіне ХІХ ст.

Заданне 1. Уважліва прачытайце тэкст і выпраўце ў ім 
гістарычныя памылкі.

У 1793 г. адбыўся трэці, апошні падзел Рэчы Паспалітай, які 
прывёў да яе знікнення як самастойнай дзяржавы.

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай на беларускія землі 
паслядоўна распаўсюдзіліся польскія законы, судова-прававая 
сістэма, тэрытарыяльны і саслоўны падзелы.

Эканоміка беларускіх зямель на мяжы XVIII—ХIХ стст. 
мела выразны індустрыяльны характар. У сельскай гаспадарцы 
панавала мелкае памешчыцкае землеўладанне. Панская зямля 
знаходзілася ў карыстанні свабодных сялян, якія выконвалі за 
гэта шэраг павіннасцей у карысць дзяржавы. Прымусовая пра-
ца прыгонных сялян прымянялася на заводах — прадпрыем-
ствах, заснаваных на ручной працы і яе падзеле. З ўзнікненнем 
першых мануфактур, якія належалі мясцовым памешчыкам,  
у Беларусі пачаўся паступовы пераход ад ручной да машыннай 
вытворчасці.

Заданне 2. Растлумачце, што з пералічанага і чаму можна 
аднесці да станоўчага боку развіцця беларускіх зямель у канцы 
XVIII — сярэдзіне ХIХ ст., а што да адмоўнага:

—  уваходжанне беларускіх зямель у выніку падзелаў Рэчы 
Паспалітай у склад Расійская імперыі;

—  падаўленне паўстання 1830—1831 гг. у Польшчы, Літве, 
Беларусі;

—  правядзенне «разбору» шляхты;
—  распаўсюджанне на тэрыторыі Беларусі расійскага зака- 

надаўства;
—  захаванне памешчыцкага землеўладання;
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

ПА ВЫКАРЫСТАННІ ДЫЯГНАСТЫЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ 
ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»  

(8 клас)

Навучанне гісторыі Беларусі ў 8 класе ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі прадугледжвае фарміраванне і развіццё 
кампетэнцый, абумоўленых палажэннямі адукацыйнага стан- 
дарта і праграмы па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі». 
Важнай умовай арганізацыі вучэбнага працэсу з’яўляецца 
эфектыўнае правядзенне дыягностыкі і кантроля як самога 
працэсу, так і вынікаў навучання. 

Прадстаўленыя заданні ўяўляюць дыягнастычны інструмен- 
тарый вызначэння засвоенасці вучэбнай гістарычнай інфармацыі, 
а таксама сфарміраванасці ўменняў і навыкаў, звязаных са 
спецыфікай школьнай гістарычнай адукацыі на другой ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі. Сутнасна заданні арыентаваны на 
ажыццяўленне кантролю фарміравання асобасных, мэтапрад-
метных і прадметных вынікаў навучання.

Прапанаваныя заданні ўлічваюць наступныя разнастайныя 
спосабы  вучэбна-пазнавальнай дзейнасці:

—  расстаноўка гістарычных фактаў, працэсаў і з’яў у пра- 
вільнай храналагічнай паслядоўнасці;

—  лакалізацыя гістарычных фактаў і падзей на карце;
—  канструяванне азначэння гістарычнага тэрміна (паняцця) 

па ключавых словах;
—  раскрыццё зместу гістарычных паняццяў;
—  аналіз гістарычнага дакумента;
—  вызначэнне гістарычнай падзеі па прапануемай даце  

і характарыстыка дадзенай падзеі;
—  характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы, дзеяча 

культуры, навукі;
—  характарыстыка гістарычнай тэматыкі ў творы літаратуры 

і мастацтва;
—  характарыстыка гістарычнага архітэктурнага помніка  

і інш.
На падставе засвоеных ведаў і авалодання ўменнямі вучні 

павінны сфарміраваць і развіць далей кампетэнцыі, якія 
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Заданне 4. Вызначце даты гістарычных падзей.

Дата Назва гістарычнай падзеі

Рэарганізацыя Галоўнай Віленскай школы 
ва ўніверсітэт

Стварэнне Таварыства філарэтаў

I з’езд Расійскай сацыял-дэмакратычнай ра-
бочай партыі (РСДПР) у Мінску

«Курлаўскі растрэл» у Мінску

Звяржэнне самадзяржаўя

Заданне 5. Вызначце асноўныя перыяды і працэсы гісторыі 
Беларусі XIX — пачатку XXI ст.

II. Умець лакалізаваць падзеі ў геапалітычнай прасторы  
з апорай на гістарычную карту і атлас

Заданне 1. З дапамогай картасхемы «Прамысловасць у 
1913 г.» ахарактарызуйце яе стан у гэты час у Беларусі.

Заданне 2. З дапамогай картасхемы «Рэвалюцыя 1905— 
1907 гг. у Беларусі» ці адпаведнай карты ў атласе вызначце 
даты, размах і ход рэвалюцыі 1905—1907 гг. у Беларусі.

Заданне 3. Вызначце горад, у якім у 1864 г. адчынілася 
першая на тэрыторыі Расійскай імперыі настаўніцкая семінарыя.
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Заданне 4. Вызначце горад, у якім у 1860-х гг. — пачатку 
ХХ ст. дзейнічала самае буйнае прамысловае прадпрыемства  
ў Беларусі.

Заданне 5. Вызначце гарады, у якіх у 1913 г. пражывала 
звыш 100 тыс. жыхароў.

III. Умець канкрэтызаваць змест паняццяў  
з дапамогай гістарычных фактаў

Заданне 1. Напішыце, якому паняццю дадзена азначэнне.

Органы мясцовага самакіравання, ўведзеныя  
ў Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях 
у 1911 г.

Канкрэтызуйце змест вызначанага паняцця з дапамогай 
гістарычных фактаў.




