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Уводзіны

Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы арыента-
ваны на авалоданне вучнямі асновамі сістэматызаваных 
тэарэтычных і факталагічных ведаў аб найважнейшых 
падзеях і працэсах гісторыі Беларусі савецкага перыяду 
і Рэспублікі Беларусь, а таксама ўменнямі, якія звязаны 
з фарміраваннем грамадзянскага патрыятызму і паспяхо-
вай сацыялізацыяй асобы пры яе інтэграцыі ў сучаснае 
сацыякультурнае асяроддзе. 

Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі вучняў па 
гісторыі Беларусі ў 9 класе арыентаваны на фарміраванне 
асобасных, мэтапрадметных і прадметных вынікаў наву-
чання. Кампетэнцыі разглядаюцца як веды, ўменні, во-
пыт вучняў, а таксама як іх гатоўнасць выкарыстоўваць 
засвоеныя веды і ўменні ва ўмовах інфармацыйнай 
камунікатыўнай прасторы, у асабістых зносінах і ва 
ўласнай жыццядзейнасці з улікам магчымасцей працягу 
адукацыі.

Пры рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу згод-
на з праграмнымі патрабаваннямі дасягненне асобас-
ных вынікаў навучання арыентавана на ўсведамленне 
вучнямі калектыўнай гістарычнай памяці і фарміраванне 
іх ідэнтычнасці як грамадзян Рэспублікі Беларусь. Гра-
мадзянская ідэнтычнасць уяўляе сабой эмацыянальна-
псіхалагічную (прадвызначае фарміраванне ўласных 
адносін да зместу вучэбнага матэрыялу), палітыка-
ідэалагічную (звязана з уменнем суадносіць розныя пун-
кты гледжання), культурную (фарміруецца праз засваенне 
мастацкіх вобразаў гістарычных падзей і іх удзельнікаў) 
пазіцыю асобы як прадстаўніка сучаснай беларускай 
грамадзянскай нацыі, галоўнай характарыстыкай якой 
з’яўляецца наяўнасць уласнай суверэннай дзяржаўнасці. 

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу да падрых- 
тоўкі вучняў праз дасягненне імі мэтапрадметных выні- 
каў навучання прадугледжвае фарміраванне ўменняў  
самастойна вызначаць мэты свайго навучання, прадстаў- 
ляць, аналізаваць і карэкціраваць іх вынікі ва ўмовах 
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індывідуальнай і калектыўна-размеркавальнай форм 
дзейнасці; сістэматызаваць і абагульняць змест вучэб-
нага матэрыялу, рабіць на гэтай аснове аргументаваныя 
высновы; ажыццяўляць пошук, збор, апрацоўку разна-
стайных крыніц сацыяльна-гістарычнай інфармацыі  
з магчымасцю яе перавода з візуальнага ў вербальны від 
і наадварот. 

Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы ў адпа- 
веднасці з прадметнымі вынікамі навучання прадугледж- 
ваюць засваенне вучнямі найважнейшых фактаў, якія ха-
рактарызуюць гістарычны працэс у цэлым і розныя бакі 
грамадскага развіцця з тлумачэннем найбольш істотных 
прычынна-следчых сувязей, а таксама асноўныя гіста- 
рычныя паняцці ў іх сістэме і ўзаемасувязі. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ  
ПА ВЫКАРЫСТАННІ ДЫДАКТЫЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

Дыдактычныя матэрыялы арыентаваны на засваенне зместу 
вучэбнага матэрыялу па гісторыі Беларусі вучнямі 9 класа 
пераважна на падзейна-храналагічным узроўні і фарміраванне 
ў іх наступных сацыяльна значных ведаў:

—  аб асноўных этапах станаўлення беларускай нацыя-
нальнай дзяржаўнасці ў савецкі час і перыяд існавання 
Рэспублікі Беларусь, а таксама дзяржаўнай сімволіцы 
БССР і Рэспублікі Беларусь;

—  асаблівасцях станаўлення савецкага грамадска-палітыч- 
нага і сацыяльна-эканамічнага ладу ў перыяд мадэрніза- 
цыі, звязанай з пабудовой сацыялізму і ўсталяваннем 
індустрыяльнага грамадства ў БССР; 

—  тэндэнцыях сучаснага сацыяльна-эканамічнага жыцця 
ва ўмовах рэалізацыі беларускай мадэлі эканамічнага 
развіцця;

—  асаблівасцях духоўнага жыцця насельніцтва Заходняй 
Беларусі, БССР, Рэспублікі Беларусь;

—  асаблівасцях геапалітычнага становішча Заходняй Бела- 
русі, БССР, Рэспублікі Беларусь;

—  прыкладах гераізму воінаў Чырвонай Арміі, партызан  
і падпольшчыкаў, сімвалах памяці беларускага народа аб 
падзеях Вялікай Айчыннай вайны;

—  дасягненнях ураджэнцаў Беларусі — прадстаўнікоў бе-
ларускай навукі і культуры, літаратуры і мастацтва, 
алімпійскага спорту.

Дыдактычныя матэрыялы з улікам рэалізацыі кампетэнт-
наснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў прадугледжваюць 
фарміраванне наступных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзей- 
насці, якія адлюстраваны ў структуры матэрыялаў:

—  канкрэтызацыя зместу паняццяў з дапамогай гістарычных 
фактаў;

—  лакалізацыя падзей (становішча Беларусі) у геапалітычнай 
прасторы з апорай на гістарычную карту (картасхему) ці 
атлас;

—  суаднясенне падзей гісторыі Беларусі з грамадскім працэ- 
сам, у тым ліку сусветнай (савецкай) гісторыі;



—  тлумачэнне прычынна-следчых сувязей паміж гістарыч- 
нымі падзеямі (з’явамі);

—  параўнанне гістарычных фактаў па прапанаваным ці 
самастойна вызначаным прыкметам з высновай;

—  параўнанне розных пунктаў гледжання на гістарычную 
падзею, у тым ліку з вызначэннем аргументацыі аўтараў 
меркаванняў;

—  фармуляванне аргументаваных уласных адносін да гіста- 
рычных падзей (з’яў) і іх удзельнікаў;

—  аналіз зместу гістарычных дакументаў у працэсе пошуку 
неабходнай інфармацыі;

—  характарыстыка дзейнасці гістарычных асоб з ацэнкай 
іх вынікаў, творчасці дзеячаў культуры з вызначэннем 
гістарычнай тэматыкі ў іх мастацтве, дасягненняў дзеячаў 
навукі.
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ДЫДАКТЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Р А З Д З Е Л  I 
Кастрычніцкая рэвалюцыя і станаўленне  

беларускай дзяржаўнасці

Канкрэтызацыя зместу паняццяў з дапамогай  
гістарычных фактаў

Раскрыйце змест гістарычнага тэрміна: рэвалюцыя; дзяржаў- 
насць; Аблвыкамзах; Літбел; Брэсцкі мір; Рыжскі мір; інтэр- 
венцыя; акупацыя; буферная дзяржава. 

Лакалізацыя падзей у геапалітычнай прасторы з апорай  
на гістарычную карту (картасхему) ці атлас

Ахарактарызуйце з апорай на гістарычную карту становішча 
Беларусі, якое склалася ў выніку падпісання Брэсцкага мірнага 
дагавора.
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ДЫЯГНАСТЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Р А З Д З Е Л  I 
Кастрычніцкая рэвалюцыя і станаўленне беларускай 

дзяржаўнасці

Варыянт 1
Першы ўзровень
1. Напішыце назву гістарычай падзеі, аб якой сведчыць на-

ступны палітычны плакат, і яе храналагічныя межы, а таксама 
падкрэсліце словы на плакаце, якія падцвярджаюць ваш адказ.

Другі ўзровень
2. Раскрыйце змест гістарычнага тэрміна «буферная дзяржа-

ва» і прывядзіце адпаведны прыклад. 
Трэці ўзровень 
3. Абазначце і растлумачце ключавыя словы ў вытрымцы  

з трэцяй Устаўной граматы, прынятай Радай БНР 25 сакавіка 
1918 г.:

«Год таму назад народы Беларусі разам з народам Расеі 
ськінулі ярмо расейскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў 
Беларусь; ня пытаючыся народу, ён кінуў наш край у пажар 
вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер 
мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, ськідаем з родна-
га краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасьці, якое гвалтам 
накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад 
гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца не-
залежнаю і вольнаю дзяржавай». 
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Чацвёрты ўзровень
4. Растлумачце прычынна-следчую сувязь паміж устаноўкай 

партыі бальшавікоў на сусветную пралетарскую рэвалюцыю 
і пазіцыяй кіраўнікоў Аблвыкамзаха па пытанні аб беларускай 
дзяржаўнасці.

Пяты ўзровень
5. Рашыце гістарычную задачу, вызначыўшы, якога шля-

ху вырашэння аграрнага пытання — нацыяналізацыі ці 
сацыялізацыі зямлі — прытрымліваліся дэлегаты I сялянскага 
з’езда Мінскай і Віленскай губерняў. Выкарыстайце вытрымку  
з пастановы з’езда: «Сялянскі з’езд, прызнаўшы неабходным 
стварыць адзіную магутную сялянскую арганізацыю, спыніўся 
на стварэнні Савета сялянскіх дэпутатаў... Па зямельным 
пытанні з’езд прызнаў, што зямля прыналежыць працоўнаму 
народу без права куплі і прадажы яе». Свой адказ абгрунтуйце.

Прыкладны ўзор выканання вучнямі  
дыягнастычнай работы
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Прыкладныя фармулёўкі правільных адказаў
ці рашэнняў

Колькасць 
балаў за 

правільны 
адказ,  

рашэнне*

1 Польска-савецкая вайна 
1919—1920 гг.
На польский фронт

1
2
1

2 Прыкметы буфернай дзяржавы звязаны
з яе геапалітычным становішчам паміж суседнімі 
краінамі,
калі тэрыторыя выкарыстоўваецца ў якасці свое- 
асаблівай пагранічнай зоны 
для прадухілення верагодных супярэчнасцей паміж 
суседнімі краінамі. 
Прыкладам з’яўляецца Савецкая Сацыялістычная 
Рэспубліка Літвы і Беларусі (Літбел), 
тэрыторыя якой выкарыстоўвалася для адмежаван-
ня РСФСР ад Рэчы Паспалітай 
з мэтай прадухілення адкрытай вайны паміж Поль-
шчай і Савецкай Расіяй

2

2

2

2

1

1
___________

* Кожнае дзеянне вучня, звязанае з афармленнем ім свайго адказа ці рашэн- 
ня, ацэньваецца балам, адпаведным узроўню складанасці задання. Сумарная 
колькасць балаў за кожны з узроўняў засваення паступова павялічваецца. 




