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ТЛУМдЧдЛЬНдSI ЗдПIСКд 

Сiстэма адукацыi i выхаваиня у Рэспублiцы Бела
русь накiравана сёння на рознабаковае развiццё асо
бы, дыферэнцыраванае навучанне i уздым культуры 
выnускнiкоу школы. Гэта патрабуе карэнных зменау 
зместу, структуры i методыкi вывучэння гiсторыi у 
агульнаадукацыйных школах рэспублiкi. 3 1993/94 
навучальнага года устаноулены наступны парадак яе 
вывучэння у 5-9 класах: 

5 клас - гiсторыя цывiлiзацый Старажытнага све
ту (да V ст. н. э.) - 2 гадзiны у тыдзень у першым 
паугоддзi i 1 гадзiна - у другiм, усяго - 51 гадзiна; 
гiсторыя Беларусi старажытных часоу (да канца V ст. 
н. э.) - 1 гадзiна у тыдзень у другiм паугоддзi, уся
го - 1 7 гадзiн. 

6 клас - гiсторыя сярэднiх вякоу (канец V -
XV ст.) - 1 гадзiна у тыдзень у першым паугоддзi 
i 2 гадзiны - у другiм, усяго - 51 гадзiна; гiсторыя 
Беларусi сярэднiх вякоу (VI - · XV стст.) - 1 гадзiна 
у тыдзень на працягу года, усяго - 34 гадзiны. 

7 клас - сусветная гiсторыя новага часу (XVI -
XVIII стст.) - 2 гадзiны у тыдзень У . першым паУгод
дзi i 1 гадзiна - у другiм, усЯго - 51 гадзiна; гiсто
рыя Беларусi новага часу (XVI - канец XVill ст.) -
1 гадзiна у тыдзень на працягу года, усяго - 34 га
дзiны. 

8 клас - сусветная гiсторыя новага часу (XIX ст.-
1918 г.) - 1 гадзiна у тыдзень у першым паугоддзi 
i 2 гадзiны - у другiм, усяго - 51 гадзiна; гiсторыя 
Беларусi новага часу (канец XVIII ст.-1917 г.) -
1 гадзiна у тыдзень на працягу года, усяго - 34 га
дзiньr. 

9 клас - сусветная гiсторыя навейшага часу (з 
1918 г. да нашых дзён) - 2 гадзiны у тыдзень у пер-
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шым паугоддзi i 2 гадзiны - у другiм, усяго - 68 га
дзiн; гiсторыя Беларусi навейшага часу (з 1917 г. 
да :яашых дзён) - 1 гадзiна у тыдзень на працягу 
года, усяго :__ 34 гадзiны. 

Праграмы, што прыводзяцца нiжэй, з'яуляюцца ба
завымi. Яны прыкладна вызначаюць аб'ём ведау па 
сусветнай гiсторыi i гiсторыi Беларусi i адпавядаюць 
пазнавальным магчымасцям вучняу звычайных, негу
манiтарных класау. Гэты узровень навучання Уклю
чае у сябе даступны i дастатковы аб'ём ведау па гiс
торыi, якi неабходны кожнаму жыхару нашай рэс
публiкi. 

Гiстарычная адукацыя заклiкана унесцi значны 
уклад у фармiраванне .сацыяльна актыунай, гарма
нiчнай i творчай асобы, якая павiнна садзейнiчаць 
захаванню i развiццю культуры, звычаяу, норм маралi 
i права свайго i iншых народау, можа крытычна ана
лiзаваць мiнулае i сучаснае, свядома арыентавацца 
у грамадскiм жыццi. Для дасягнення гэтых мер неаб
ходна: 

узбагацiць духоуны свет школьнiкау звесткамi аб 
асноуных, найбольш важных падзеях, з'явах, датах, 
iмёнах, паняццях, заканамернасцях, iдэях i iншых эле
ментах гiстарычных ведау; садзейнiчаць асэнсаванню 
вучнямi старэйшых класау тэарэтычных асноу сусвет
на-гiстарычнага працэсу i айчыннай гiсторыi; 

развiваць уменнi адшукваць прычынна-вынiковыя 
сувязi гiстарычных працэсау i падзей, вызначаць фак
тары, што абумовiлi тэмпы, характар i · асаблiвасцi 
развiцця розных краiн i н.ародау; 

садзейнiчаць выхаванню свядомага чалавека-гума
нiста, патрыёта i iнтэрнацыяналiста, адказнага гра
мадзянiна, якi ведае i паважае гiсторыю i культуру 
свайго народа, з разумением i добразычлiвасцю ста- . 
вiцца да iншых народау, ix культуры i звычаяу; · 

фармiраваць высокамаральную, духоуна прасвет
ле_ную, грамадзянскi ст алую асобу, якая усведамляе 
прыярытэт агульначалавечых i нацыянальных каш
тоунасцей перад класавымi, партыйнымi, групавымi 

i асабiстымi iнтарэсамi, шкоднасць манапалiзму у лю
бой сферы чалавечай дзейнасцi; 

развiваць у вучняу гiстарычнае мысленне, агуль

нанавучальныя, iнтэлектуальныя i спецыяльныя умен
нi, якiя неабходны iм для самастойнага вывучэння 
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розных гiстарычных крынiц, папаунення i выкары
стання ведау па айчЬlннай i сусветнай гiсторыi; 

абудзiць iмкненне да удаснаналення сваёй асобы 
i павышэння сваёй маральнай, экалагiчнай, эстэтыч
най, палiтычнай i прававой культуры, засваення на
цыянальных традыцый i звычаяу, адчування асабi
стай адказнасцi 'за далейшы лёс Бацькаушчыны. 

Для паспяховай рэалiзацыi адзначаных мэт i задач 
вывучэння гiсторыi прапануецца прынцыпова абноу
лены змест школьных праграм. Вызначальны накiру
нак праграм - гуманiзацыя ycix курсау гiсторыi, плю
ралiстычная тэорыя i метадалогiя, якiя грунтуюцца 
на творчым асэнсаваннi i засваеннi розных канцэп
цый сусветна-гiстарычнага працэсу, апрабiраваных 
часам i вопытам чалавецтва. Праграмы арыентуюць 
на вывучэнне не абстрактных, надуманых схем i догм, 
а чалавека, яго жыцця i дзейнасцi у розныя гiстарыч
ныя эпохi i у розных аспектах - вытворчых, сямей
на-бытавых, культурных, грамадска-палiтычных, дэ
маграфiчных, экалагiчных i iнш. 

Разумение вучнямi агульначалавечых, нацыяналь
ных, групавых, iндывiдуальных каштоунасцей будзе 
садзейнiчаць пераадоленню схематызму i дагматызму 
у гiстарычнай адукацыi, дазволiць усебакова разгле
дзець i ацанiць вывучаемыя падзеi i з'явы. Гiстарыч
ная адукацыя не павiнна з'яуляцца сродкам наса
джэння iдэалогii якой-небудзь nартыi. 

Змест праграмы адпавядае сучасным дасягненням 
гiстарычнай навукi, у тым лiку распрацоукам замеж
ных вучоных. Звернута увага на многiя •белыя пля
мьн у сусветнай гiсторыi i у гiсторыi беларускага 
народа. У праблемным, параунальным i альтэрнатыу
ным плане сфармуляваны многiя пытаннi гiстарыч
нага развiцця. 

У аснове праграм па сусветнай гiсторы1 1 гiсторыi 
Беларусi ляжыць iдЭя паступальнага i супярэчлiвага 
ра~вiцця грамадства. Аптымальным варыянтам пабу-· 
довы курсау гiсторыi прызна1fе.на спалучэнне цывiлi

зацыйнага i фармацыйнага прынцыпау. 
Цывiлiзацыйны падыход дазваляе па-новаму раз

глядаць сусветна-гiстарычны працэс. Цывiлiзацыя, як 
вядома, з'яуляецца больш устойлiвай структурай, чым 
грамадска-эканамiчныя фармацыi. Могуць змяняцца 
фармацыi, праходзiць рэвалюцыi, адбывацца iншыя 
значныя з'явы у гiсторыi, а цывiлiзацыi застаюцца 
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на доуг1 час устоил1вымi гiстарычнымi рэалiямi. Вы
вучаючы цывiлiзацыi, можна паспяхова выкарыстоу

вацъ розныя метадалагiчныя тэорыi i канцэпцыi. Толъ
кi плюралiстычная метадалогiя гiстарычнага працэсу 
забяспечвае найболъш дакладнае адлюстраванне гiс
торыi грамадства. Такi падыход стварае магчымасцъ 
для выяулення шматукладнасцi сацыяльна-эканамiч
ных адносiн i ролi духоунага жыцця грамадства, ра
:~умення гiсторыi як адзiнага, цэласнага працэсу. 

Важнейшыя гiстарычныя факты выкладаюцца у 
храналагiчнай паслядоунасцi. Асноуныя падзеi i з' явы 
асвятляюцца разгорнута, з характарыстыкай ix удзелъ~ 
нiкау. Звесткi, неабходныя для устанаулення сувязi 
памiж асноунымi фактамi, выкладаюцца фрагментар
на i канспектыУна. Узмоцнена маралъная накiрава
насцъ аналiзу i ацэнак гiстарычных фактау. 

Прынцыповыя змены адбылiся у асцятленнi палi
тычнай гiсторыi, характарыстыцы тыпау i форм дзяр
жаунай улады, унутранай i знешняй палiтыкi, вой
нау, сацыяльных i нацыянальных рухау, паустанняу 
i рэвалюцый. 

Значнае месца у праграмах па гiсторыi адведзена 
пытанням эканамiчнага развiцця у розныя гiстарыч

JJЫЯ эпохi. Асаблiвая увага удзелена працоунай дзей
насцi людзей, ix запяткам i эканамiчным iнтарэсам, 
у дасканаленню сродкау працы, формам у ласнасцi, раз
вiццю рыначнай эканомiкi i прадукцыйнасцi працы, 
рацыяналънаму выкарыстанню прыродных багаццяу, 
ахове наваколънага асяроддзя, характару размерка

вання матэрыялъных i духоуных дабротау. 
Iстотна перагледжаны падыход да вывучэння гiс

торыi культуры. Праграмы пазбаулены ад ранейшай 
недаацэнкi гэтай праблематыкi, бо у сферы культуры 
у :нанцэнтраванай форме праяуляюцца усе бакi жыц
ця i дзейнасцi чалавека, сацыяльна-эканамiчнага i 
дзяржаунага ладу краiны. У су:вязi з гэтым прапа
навана разам з адукацыяй, навукай, грамадскай дум
кай, лiтаратурай i мастацтвам вывучаць культуру пра
цы, побыту, сямейных адносiн, адзення, жылля i па
сяленняу i г. д. 

Асаблiвая увага надаецца азнаямленню вучняу 
з укладам беларускай культуры у скарбнiцу культуры 
сусветнай. Пры вывучэннi пытанняу культуры раскры
ваюцца асаблiвасцi гiстарычных умоу i пераемнасць 
у~~яе развiццi. Характарызуецца творчасцъ вядомых 
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дзеячау культуры, асноуныя дасягненнi у развiццi 
адукацыi, навукi i мастацкай культуры, ix узаемасу
вязь з сацыяльна-эканамiчным i палiтычным жыццём. 
Разам з пытаннямi культуры вывучаецца i рэлiгiя 
як адна з форм грамадскай свядомасцi i асноу цывi
лiзацыi. 

Вывучэнне гiсторыi у 9-гадовай школе пачынаецца 
з урокау па гiстарычнаму краязнауству у 1-3 кла
сах. У 4 класе уводзiцца iнтэграваны курс •Мая Ра
дзiма - Беларусы. Змест гэтага курсу накiраваны на 
пашырэнне ведау вучняу аб прыродзе, насельнiцтве, 
гаспадарцы i гiсторыi сваёй мясцовасцi i краiны. 

Гiсторыя Беларусi як сiстэматычны курс вывучаец
ца з 5 класа паралельна, сiнхронна i у кантэксце 
сусветнай гiсторыi у якасцi самастойнага прадмета. 
Яна, як i iншыя курсы гiсторыi, павiнна асвятляцца 
у школах Рэспублiкi Беларусь з дзяржауных пазiцый. 
Пры гэтым улiчваецца, што 1южны цывiлiзаваны на
род мае свой погляд на уласную гiсторыю, _ а таксама 
на гiсторыю суседнiх i iншых народау, што нацыя-

, нальная гiстарыяграфiя з'яуляецца адной з важней-· 
шых i неад'емных частак нацыянальнай культуры, 
асновай гiстарычнай ш~.мяцi i нацыянальнай свядо
масцi. 

Вывучэнне курса айчыннай гiсторыi у 5-9 кла
сах павiнна садзейнiчаць нацыянальна-культурнаму 
адраджэнню беларускага народа праз пазнанне не
пауторнасцi яго гiстарычнага шляху, матэрыяльнай 
i духоунай культуры, праз усведамленне яе нацыя
нальнай каштоУнасцi у суквеццi славянскай, еурапей
скай i сусветнай культуры. Гэты курс павiнен закла
сцi аснову для фармiравання нацыянальнай свядо
масцi, пачуццяу нацыянальнай годнасцi i гордасцi, 
выхавання чалавека-грамадзянiна, добрага гаспадара 
на сваёй зямлi, адказнага за вынiкi сваёй дзейнасцi 
i перад сучаснiкамi, i · перад нашчадкамi. 

Вывучэнне айчыннай гiсторыi цесна звязана з бела
исскай мовай i лiтаратурай, геаграфiяй Беларусi, мас
тацтвам i iншымi прадметамi. Чым больш ШЬtJ>ока 
i поуна будуць паказаны гэтыя сувязi, тым глыбей 
усвядомяць вучнi развiццё гiстарычнага працэсу. 

Выкладанне сусветнай гiсторыi мае мэтай раскрыць 
асноуныя моманты гiсторыi галоуных цывiлiзацый, 
а таксама паказаць ix узаемаадносiны i узаемасувязi. 
Такiм чынам, у праграмах па-новаму асветлены ад-
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носiны Захад - У сход, месца усходнiх цывiлiзацый 
у сусветнай гiсторыi. 

Перагледжана таксама перыядызацыя сусветнай 
гiсторыi . . У прыватнасцi, за пачатак новага часу, як 
правiла, бярэцца XVI стагоддзе. Эпоха - Вялiкiх геа
графiчных адкрыццяу i звязаная з ёю каланiяльная 
экспансiя еурапейскiх краiн паклала пачатак станау
ленню узаемазалежнасцi i адзiнства розных рэгiёнау 
свету. На змену ранейшай зам~нутасцi i iзаляцii пры
ходзiць усебаковая сувязь нацый. Скарбы духоунай 
i матэрыяльнай культуры асобных народау уключаюц
ца у агу льны працэс развiцця чалавечага грамадства. 
Аднак сутыкненнi i кант акты краiн У сходу з Захадам 
адбывалiся не у аднолькавых формах i неадначасова. 
Тым не менш умяшанне Еуропы усюды i непазбежна 
стымулявала -развiццё капiталiстычных адносiн i аказ
вала адпаведны культурны уплыу. Французская бур
жуазная рэвалюцыя канца XVIII ст. адзначаецца як 
рубеж, якi падзяляе гiсторыю новага часу на два 
перыяды. 

Вывучэнне гiсторыi на базавым узроунi можа быць 
паспяховым пры выкарыстаннi такiх форм i метада§ 
навучання, якiя абуджаюдь самастойную думку: j вуч
няу (урокi рашэння праблемных задач, семiнары, дыс
кусii, канферэнцыi). Выкладанне гiстарычнага матэ
рыялу павiнна быць не толькi цiкавым i эмацыяналь
ным, але i вучыць думаць, суперажываць. У гэтым 
плане важна ставiць школьнiкау у пазiцыю мараль
нага выбару, адстойвання сваiх поглядау i пераканан
няу. Неабходна таксама супастауленне розных пунктау 
гледжання на гiстарычныя падзеi i з'явы. Методыка 
вывучэння гiсторыi на базавым узроунi павiнна на
цэльваць школьнiкау на самастойны аналiз гiстарыч
ных фактау, ix параунанне i абагульненне, падрых
тоуку паведамленняу i дакладау, кароткiх аглядау, 

збор i афармленне краязнаучага матэрыялу. 
Вучэбна-выхаваучы працэс павiнен быць гуманi

стычным i дэмакра тЫчным. За вучнямi прызнаецца 
права на уласнае меркаванне i на iхны удзел у па
ляпшэннi вучэбна-выхаваучага працэсу. Але незалеж
на ад узроуню самастойнасцi школьнiкау настаунiк 
кiруе ix пазнавальнай дзейнасцю. Ен устанаулiвае 
пэуны тэмп навучання i вiды дапамогi вуЧням пры 
вывучэннi гiстарычнага матэрыялу, першакрынiц, пуб
лiцыстыкi i мастацкiх творау на гiстарычныя тэмы. 
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Настаунiк сваiм асвятленнем праблемы, пастаноукай 
пытанняу, логiкай аналiзу гiстарычных фактау i ix 
ацэнак рыхтуе вучняу да творчых за:няткау. Зыходны 
прынцып ·1·ут вельмi просты i бясспрэчны: чалавек 
валодае толькi тым, што здабывае уласнай працай. 
Гэта адносiцца i да набыцця ведау па дыскусiйных 
праблемах, якiя павiнны асвятляцца з розных пунктау 
гледжання. 

Настаунiку неабходна улiчваць не толькi узроста
выя, але i iндывiдуальныя асаблiвасцi вучняу. Для 
гэтага у праграмах курсау выдзяляецца асноуны i да
датковы матэрыял. 

Час, якi адводзiцца у праграмах на вывучэнне раз
дзелау i тэм, з'яуляецца прыкладным. НастаУнiк можа 
змянiць колькасць гадзiн на асобныя тэмы i раздзелы 
у межах навучальнага года, захоуваючы агульныя 
прапорцыi у суадносiнах гадзiн памiж курсамi. 



5 КЛАС 

ГIСТОРЫЯ 
СТАРАЖЫТНАГ А СВЕТУ 

51 гадзiиа 
(у тым лiку 3 гадзiиы - рэзер~овы час) 

Уводзiиы (1 г) 
Што такое гiсторыя? Чаму гiсторыю патрэбна ве

даць? Rрынiцы нашых ведау па гiсторыi. Што выву
чае гiсторыя старажытнага часу? 

Як карыстацца падручнiкам i гiстарычным атла
сам? 

Лiк гадоу у гiсторыi. Як лiчылi час у старажытна
сцi?. Сучасны лiк часу у гiсторыi. Наша эра. Стужка 
часу. Задачы па лiку гадоу у гiсторыi. 

Раздзел 1 
ЖЬЩЦЕ ПЕРШАБЫТНЫХ ЛЮД3ЕИ (4 г) 

Т э м а 1. Першабытяыя пал:яjнiчыя i збiрал:ьпiкi 
(2 г) 

Жьщцё першабытИЪIХ JIЮдзей. Продкi чалавека. 
Першабытныя людзi. Прылады працы i заняткi пер
шабытных людзей. Авалоданне агнём. 

Пахаладанне на Зямлi. Павелiчэнне ролi паляван
ня. З'яуленне чалавека сучаснага тыпу. Узнiкненне 
радавой абшчыны. З'яуленне рас. . 

Узиiкиеиие мастацтва i рэлiгiйиых уяулеиияу. Ста
ражытныя людзi у прыродным асяроддзi. У знiкненне 
мастацтва i яго раннiя формы. Рэлiгiя. 

Т э м а 2. ПершабЬ1ТИЬ1я земляробы i жывёлаводы 
(2 г) 

Узиiкиеиие земляробства i жьmёл.агадоулi. Пацяп
ленне на Зямлi i яго уплыу на жыццё людзей. Новыя 
вынаходствы i адкрыццi •чалавека разумнага•. Узнiк
ненне земляробства. Прыручэнне жывёл. (Жыццё у 
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першых пасёлках земляробау i жывёлаводау.)* Род 
i племя. 

3авяршэвне радавога ладу. Узнiкненне рамяства. 
Адкрыццё апрацоукi металау. Пераход да вандроунай 
жывёлагадоулi i плужнага земляробства. 3' яУ ленне 
суседскiх абшчын. У знiкненне маёмаснай няроунасцi 
памiж плямёнамi. (Выдзяленне знацi.) · 

Раздзел 11 
КРАIНЫ СТАРАЖЫТНАГ А УСХОДУ (17 г) 

Т э м а 3. Старажытиы Eriпer (7 г) 
Прырода i насельиiцтва Старажытиага Егiпта. Геа

графiчнае становiшча. Засяленне далiны Нiла. Роля 
ракi Нiл у жыццi егiпцян. Прыродныя багаццi краiны. 

АсиоУиыя заняткi старажытиых егiпцяи. Земляроб
ства - асноуны зан~так егiпцян. Развiццё абвадняль
нага земляробства. Рамяство i абмен. 

Утварэвне дзяржавы у Старажытным ЕгiIЩе. За
вяршэнне радавога ладу у Егiпце. Узнiкненне номавых 
дзяржау. Утварэнне егiпецкай дзяржавы. Будаунiцтва 
пiрамiд i Вялiкi сфiнкс. 

Пераjтварэиие Егiпта у сусветиую дзяржаву. Егi
пет пасля будаунiцтва вялi:Riх пiрамiд. Навакольны 

•. свет. Вызваленчая барацьба супраць _!:iксосау. Пера
утварэнне Егiпта у магутнейшую дзяржаву. (Будау
нiцтва у iнтарэсах фараона, знацi, жрацоу.) 

Асвоjиыя рысы старажытваегiпецкай pэлirii. Жы-
вёлы-багi. Вера у замагiльнае жыццё. Абагауленне 
фараонау. Абагауленне ракi Нiл. 

Навуха i адукацыя у Старажытным Егiпце. Выдат
нае месца егiпецкай навукi у старажытным свеце. 
Пiсьменнасць. Медыцына. Матэматыка. 

Лiтаратура, архiтэхтура i . мастацтва у Старажыт
ным ЕгiIЩе. Лiтаратура, яе асноуныя жанры. Егiпец
кая архiтэктура, скульптура, рэльеф, жывапiс. -

Т э м а 4. Краiны старажытиай_ Пярэдняй Aзii (6 г) 
Адкрьщцё старажЬIТНЬIХ дзяржау Пярэдняй Aзii. 

Першыя звесткi аб старажытным Мiжрэччы. Археа
лагiчныя знаходкi у далiнах рэк Тыгра i Еуфрата. 
Аб чым апавядаюць клiнапiсныя тэксты. 

• Тэкст, змешчаны у дужках, рэкамендуецца як дадатковы i 
выкарысто)lваецца настаунiкам па яго меркаванню. 



Мiжрэчча перад узнiкнеинем першых дзяржау. 
Геаграфiчны стан, клiмат i прыродныя багаццi. (Ix 
абмежаванасць.) 3емляробства - асноуны занятак 
жыхароу старажытнага Мiжрэчча. 

Старажытвыя дзяржавы Мiжрэчча. У знiкненне 
гарадоу-дзяржау у Пауднёвым Мiжрэччы. Што раска
залi знаходкi у царскiх грабнiцах горада Ура. Узвы
шэнне Вавiлонскага царства. Законы цара Хамурапi. 

Пярэдвяя Азiя у першай палове 1 тысячагоддзя 
да И. э. Пачатак жалезнага веку. Узвышэнне Acipыi. 
Старажытныя арыi. Утварэнне Персiдскай дзяржавы. 

Фiвiкiя i Палесцiна у старажытвасцi. Геаграфiч
ны стан, прыродныя багаццi. Фiнiкiя у IП - П тыся
чагоддзях да н. э. (Галоуныя гарады-дзяржавы.) Пры
ход · фiлiстымлян i яурэяу на тэрыторыю сучаснай 
Палесцiны. Iзраiльскае царства. (Морапщ1ванне i ган
даль ва Усходнiм Мiжземнамор'i.) 3'яуленне алфавi
та. Бiблiя. 

Т э м а 5. Iвдыя i Кiтай (5 г) 
Iндская цывiлiзацыя. Прырода Старажытнай Iндыi. 

Стварэнне дзяржавы у далiне Iнда. Гаспадарка стара
жытных iндыйцау. Грамадскi лад i культура. 

Прыход арыяу i культура у Старажытнай Iндыi. 
3'яуленне арыяу у Старажытнай Iндыi. Гаспадарчае 
жыццё. Грамадскi лад iндыйцау у канцы П - пачат
ку I тысячагоддзя да н. э. •Веды•. (Санскрыт - мова 
ведыйскай ку.Льтуры.) Лiтаратура. Рэлiгii Старажыт
най Iндыi. 

Узнiквенне старажытнакiтайскай цывiлiзацыi. Пер
шыя звесткi аб Старажытным Kiтai. Гаспадарчы уздым 
у сярэдзiне I тысячагоддзя да н. э. Утварэнне адзiнай 
кiтайскай дзяржавы. Будаунiцтва Вялiкай Кiтайскай 
сцяны. (Грабнiца iмператара Цынь Шыхуана.~ 

Кiтай у эпоху iмперыi Хавь. Аднауленне адзiнай 
дзяржавы. 3ахопнiцкiя войны iмперыi Хань. Грамад
ства Старажытнага Кiтая. Iмператарская улада. Па
дзел насельнiцтва Кiтая на рангi. (Канфуцыянства 
i даасiзм.) 

Культура Старажьrrнага Кiтая. Пiсьмо. Гiсторык 
Сыма Цянь. Навуковыя веды. Лiтаратура i мастацтва. 
Асаблiвасцi кiтайскай архiтэктуры. , 
Урок абагу л ьнення. Роля народау Старажыт

нага. У сходу у · развiццi сусветнай культуры. Стара
жытны У сход i сучаснасць. · 
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Раздзел 111 
ГIСТОРЫЯ 

СТАРАЖЪIТНАИ ГРЭЦЪП 
1 СТАРАЖЪIТНАГА РЪIМА (28 г) 

Т э м а 6. Старажытная Грэцыя (14 г) 

Найстаражытнейшал Грэцыя. Прырода Грэцыi. Па
лацы на Крыце у 111 - 11 тысячагоддзях да н. э. 
Мiкены i Пiлас. Мiфы;. Уяуленнi аб багах. Гамер. 
йлiяда• i •Адысея•. 

Узнiкненне дзяржаУнасцi. Удасканаленне прылад 
працы i жыццё першабытнай абшчыны. Свабодныя 
i залежныя людзi. Паняцце аб дзяржаве. (Майстры 
па жалезу. Гесiёд аб адносiнах людзей у жалезны век. 
Грэчаскiя пасяленнi за межамi Балканскага паУвост
рава.) 

Асаблiвасцi развhщя Спарты i Афiн. Спартанцы 
i iлоты. Перыэкi. Дзяржауны лад Спарты i Афiн. 
Салон. (Спартанскае выхаванне. Афiны у час Дракон
та. Пiсiстрат.) 

Войны грэкау з персамi. Паход персау на Грэцыю. 
Марафонская бiтва. Значэнне перамогi грэкау. Варо
жасць памiж Спартай i Афiнамi. (Паустанне грэча
скiх гарадоу. Марафонскi бег.) 

У дэмакратЫЧНЪIХ Афiнах. Роля дэмасу у Афiнах. 
Перыкл. Афiнская дэмакратыя. Прывiлеi грамадзян. 
Дзяржава-полiс. Абмежаванасць афiнскай дэмакра
тыi. (Фукiдзiд аб афiнскай дэмакратыi.) 

Пелапанэская вайна. Прыгнечанне сваiх саюзнiкау 
Афiнамi. :~од вайны. Паражэнне Афiн. (Сiцылiйскi 
паход афiнян.) 

Рабства. Крынiцы рабства. Праца рабоу. Разарэнне 
сялян i рамеснiкау. (Платон аб адносiнах памiж гра
мадзянамi i рабамi.) 

Узвышэнне Македовii i усталявавне яе улады над 
грэкамi. Барацьба грэчаскiх полiсау з Македонiяй. За
ваяваннi Аляксандра Македонскага. Дзяржава Аляк
сандра i яе распад. 

Рэлiгiя грэкау у Vl-V стст. да н. э. Апякунства 
багоу. Багi-алiмпiйцы. Рэлiгiйныя святы. Панафiнеi 
i Дыянiсii. Грэчаскi храм. (Мiфы аб Праметэi i Ге
ракле. Песня афiнскiх ганчароу. Статуя Зеуса у Aлiм
nii.) 
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Школа i иавуковыя веды. Пiсьменнасць. Школьнае 
навучанне. Навуковыя веды. Фiласофiя i вольнадум
ства. (Дэмакрыт. Платон. Сакрат. Архiмед. Сакрат 
аб чалавеку i (<дэмонii•. Фукiдзiд аб дзяржаве.) 

Грамадскiя вiдовiшчы. Тэатр. Тэатральныя спабор
нiцтвы. Тэатр - выхаваУца грамадзян. Алiмпiйскiя 
гульнi. (Эсхiл. Сафокл. Эурыпiд. Хто устанавiу Алiм
пiйскiя гульнi. Пiфiйскiя гульнi.) 

Мастацтва. Архiтэктура. Жывапiс. Скульптура. 
Асноуныя помнiкi архiтэктуры i скульптуры. (Храм 
Арцемiды Эфескай. Малюнкi на глiняных вазах. Ста
туя Гелiяса.) 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Роля грэкау у развiццi 
сусветнай гiсторыi i культуры. Асаблiвасцi развiцця 
культуры Грэцыi. 

Т э м а 7. Старажытиы Рым (14 г) 
Пачатак рымскай гiсторыi. Геаграфiчнае палажэн

не Апенiнскага паувострава. Насельнiцтва. Паходжан
не Рыма. (Легенда аб заснаваннi Рыма.) Сведчаннi 
навукi аб паходжаннi Рыма. 

Царскi перыяд у гiсторыi Рыма. Ад першабытнай 
абшчыны да суседскай. Патрыцыi i плебеi. Патрыяр
хальнае рабства. Органы улады: народны сход, сенат, 
цар. Падзенне царскай улады. 

Бьщь грамадзяиiиам Рэспублiкi. Устанауленне Рэс
публiкi у Рыме. Грамадзяне Рэспублiкi. Барацьба пле
беяу з патрыцыямi. Народныя трыбуны. (Ганаровая 
служба у органах улады i apмii. Роля apмii у жыццi 
рымскага грамадства.) 

Рымляне - гаспадары Iтaлii i уладары Мiжземиа
мор'я. Заваяванне Рымам Iтaлii. Нашэсце галау на 
Рым. Вайна з Пiрам. Войны Рыма з :Карфагенам. 
(Пунiчныя войны. Паход Ганiбала на Рым. Вынiкi 
Пунiчных войнау.) 

Разарэиие сяляи Iтaлii i ix барацьба за зямлю. 
Тыберый Гракх - заступнiк абеззямеляных сялян. 
Гай Гракх i яго барацьба за перадзел зямлi. Вынiкi 
зямельных рэформау Гракхау i ix значэнне. 

Рабауладальиiцтва у Рыме i паустаиие Спартака. 
Крынiцы рабства. Адносiны да рабоу. Паустанне ра
боу i беднякоу пад кiраунiцтвам Спартака. Гiстарыч
нае значэнне паустання. 

Рым - уладар свету. Узрастанне ролi apмii. Гра
мадзянскiя войны. Падзенне Рэспублiкi. Дыктатура 
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Цэзара. Прауленне Актавiяна Аугуста. (Iмперыя на 
трох кантынентах.) 

У се дарогi вядуць у Рым. Наследнiкi Аугуста. 
Рым - сталiца iмперыi. Паусядзённае жыццё гара
джан. (Рымскiя лазнi.) 

Мастацтва Старажытнага Рыма. Рымляне - вучнi 
грэкау. Рымская рэлiгiя. Мастацкая лiтаратура i яе 
значэнне. Паэма Вергiлiя •Энеiда•. АсноУныя помнi
кi архiтэктуры. Скульптура i яе своеасаблiвы ха
рактар. 

Узнiхиеиие хрысцiявства. Прычыны узнiкнення 
новай рэл~гн - хрысцiянства. Icyc Хрыстос i яго ву
чэнне. Хрысцiянскiя запаведзi. Арганiзацыя хрысцiян
скай царквы. Хрысцiянства - дзяржаУная рэл1г1я 
iмперыi. (Сведчаннi пiсьмовых крынiц аб Icyce Хры
сце.) 

Грамадскiя вiдовiшчы рымлян. Арганiзацыя ·гра
мадскiх вiдовiшчау. Лозунг •хлеба i вiдовiшчау!•. Гла
дзiятарскiя баi. Тэатр, цырк, iпадром. 

Аслаблеине i падзение 3аходияй Рымс:кай iмперыi. 
Крызiс рымскага грамадства. Паустанне у правiнцыях 
i набегi варварау. (Нетрываласць iмператарскай ула
ды.) Раздзяленне iмперыi. Падзенне Заходняй Рым
скай iмперыi. 

Урок а ба гульне н н я. Сусветна-гiстарычнае 
значэнне культуры Старажытнага Рыма. Выкарыстан
не здабыткау матэрыяльнай i духоунай культуры ста
ражытных рымлян еурапейскiмi народамi пазнейшых 

эпох. Дасягненнi рымлян у сучасным жыццi народау 
свету. 

Агульнагiстарычныя веды 
(паияццi, праблемы, iдэi) 

Геаграфiчнае становiшча i характэрныя асаблiва
сцi развiцця краiн старажытнага свету. Перыядыза
цыя гiсторыi Старажытнай Грэцыi i Старажытнага 
Рыма. 

Асноуныя тыпы рабауладальнiцкiх дзяржау. 
Мiфы народау як гiстарычная крынiца вывучэння 

старажытнай гiсторыi. Рэлiгiйныя вераваннi народау 
Усходу i антычных народау. Хрысцiянства i яго зна
чэнне. 

Най{$ольш вядомыя вучоныя, гiстарычныя дзеячы 
i iхны уклад у сусветную культуру. 
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ГIСТОРЫЯ- БЕЛАРУСI 
СТАРАЖЪIТНЪIХ ЧАСОУ 

17 гадзiв 
(у ть~м лiку 1 гадзiиа - рэзервовы час) 

Уводзiны (1 r) 
Змест i значэнне старажытнай айчыннай гiсторыi. 

Яе перыядызацыя i важнейшыя падзеi. Старажытная 
гiсторыя Беларусi як частка сус'ветнай гiсторыi. 

Структура падручнiка гiсторыi Беларусi для 5 кла
са. Як працавацъ з iм. 

Раздзел 1 
КАМЕННЫ ВЕК У БЕЛАРУСI. 

РАДАВАЯ АБШЧЫНА 
(100-5 ТЫСЯЧ Г АДО~ НАЗАД) (6 г) 

Т э м а 1. Найстаражытнейшыя жыхары ваmай 
краiны (100-12 тысяч rадоу назад) (2 r) 

Апоmняя ледавiковая эпоха. Прыродныя умовы 
у час апошняга зледзянення (90 тысяч гадоу назад). 
Пранiкненне першых людзей у Верхняе Падняпроуе 
100-35 тысяч гадоу назад. Прылады працы •чала
века умелага•, знойдзеныя у Беларусi. 

Першыя стаянкi. 3'яуленне чалавека сучаснаrа 
знешняга выгляду. Першыя паселiшчы •чалавека ра
зумнага• на Беларусi. (Юравiчы, Бердыж.) Перарыу 
у засяленнi тэрыторыi Беларусi 22-14 тысяч гадоу 
назад. Асаблiвасцi побыту людзей у канцы ледавiко
вага перыяду. 

Заияткi старажытнейmых жыхароу. Вiды гаспадар
чай дзейнасцi. Спосабы палявання. Раздзяленне пра
цы па узросту i полу. 

Т э м а 2. Чалавек у пасляледавiковы перыяд (12-
5 тысяч rадоу назад) (3 r) 

3асяленне тэрыторыi Беларусi. 3'яуленне людзей 
на новых тэрыторыях. Вынаходнiцтвы у пасляледа
вiковы перыяд (лук i стрэлы, каменная сякера, зерне
драбiлка i iнш. ). Стаянкi апошняга перыяду каменнага 
веку. 3'яуленне глiнянага посуду. 

Спажывецкая гаспадарка. Промыслы. Спажыванне 
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чалавекам дароу прыроды. Павышэнне ролi рыбалоуст
ва у апошнi перыяд каменнага веку. Бортнiцтва. Зда
быванне крэмня у шахтах на рэ.цэ Рось. 

Суnольяасцi людзей камеинага веку. Узнiкненне ра
давой абшчыны. Пачатак аб'яднання родау у плямё
ны. Утварэнне групау плямёнау (днепра-данецкая, верх

недняпроуская, нёманская). 
Урок абагульнення. Умовы жыцця i працы 

старажытнейшых людзей на тэрыторыi Беларусi. Змя
неннi у ix запятках i грамадскiм жыццi у пасляледа -

. вiковую эпоху. Спажывецкi тып гаспадаркi. 

Раздзел 11 
НАСЕЛЬНIЦТВА БЕЛАРУСI 

У БРОН3АВЫМ 1 ЖАЛЕ3НЫМ БЯКАХ. 
СУСЕДСКА-РАДАВАЯ АБШЧЫНА 

(4 ТЫСЯЧЫ ГАДОУ НАЗАД 
V ст. и. э.) (10 г) 

Т э м а -3. Ад спажывецкай гаспадаркi да вытвор
чай (4 г) 

Пераход да вытворчай гаспадаркi. Прыручэнне дзi
кiх жывёл. Узнiкненне земляробства. 3'яуленне во
рыунага земляробства. Прадзiва i ткацтва. Вытвор
чая гаспадарка. · 

Пачатак выкарыстання металау. Насельнiцтва Бе
ларусi у бронзавым веку. Выкарыстанне медных i брон
завых прылад працы побач з каменнымi вырабамi. 
Свiдравальны станок. Спосабы здабычы i апрацоукi 
жалеза. (Племянныя групы жыхароу ранняга жалез
нага веку на тэрыторыi Беларусi. Культуры: мiла
градская, зарубiнецкая, штрыхаванай керамiкi, днепра-
дзвiнская.) ,.... 

Ад радавой да суседскай 4бшчыны. Узрастанне ро
лi мужчынскай працы. Распад радавой абшчыны i 
станауленне суседска-радавой абшчыны. Узнiкненне 
маёмаснай няроунасцi людзей. Пачатак абмену памiж 
плямёнамi. 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Пераход да вытворчай 
гаспадаркi. Роля жалезных прылад працы. З'яуленне 
суседска-радавой абшчыны. 
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Тэма 4. Духоуиая культура (4 г) 
Мова старажытиых продкау славян. Роднасныя мо

вы. Iндаеурапейцы. Арыi. Балты i славяне. Прарадзi
ма славян. Ix рассяленне у Еуропе. 

Народвыя вераванвi j святы. Пакланенне з'·явам 
прыроды. Народныя абрады i святкаваннi земляробау. 
Абрадавыя песнi. 

Бытавыя звычаi i абрады. Шлюбна-сямейныя ад
носiны. Клопат аб дзец.ях. Вясельны абрад. Паха
вальны.я абрады у бронзавым i раннiм жалезным вя
ках. 

Мастацтва. Старажытна.я скульптура. Вытокi арна
менту. Старажытнейшыя арнаменты на глiняным 
посудзе. 3'.яуленне i удасканаленне упрыгажэнняу. 
Музычныя iнструменты. Мiфалогiя. 

Вьшiковае абагу львенне 
Вызначэнне i датыроука асноуных перы.ядау у ста

ражытнай гiсторыi Беларусi. Спажывецкi i вытворчы 
вiды гаспадаркi. Вызначэнне на «стужцы часу• пра
цэсу утварэння радавой i суседска-радавой абшчын. 
Творы першабытнага мастацтва на тэрыторыi Белару
сi. Сiнхранiчнае параунанне гiсторыi Беларусi i су
светнай гiсторыi. 

Агу льиагiстарычны.я веды 
(павяццi, праб.лемы, iдэi) 

Прадмет i храналогiя гiсторыi Беларусi старажыт
ных часоу. Гiстарычныя крынiцы: археалагiчныя, мi

фалагiчны.я, тапанiмiчныя, этнаграфiчныя. 
Першыя спробы пранiкненн.я «чалавека умелага• 

(неандэртальца) на тэрыторыi Беларусi ва умовах зле
дзянення .яе паверхнi. 

З'яуленне «чалавека разумнага• (краманьёнца) на 
тэрыторыi Беларусi. 

Пастуrювае удасканаленне прылад працы. Спажы
вецкi i вытворчы вiды гiспадаркi старажытных людзей 
на беларускiх землях. 

Характэрныя рысы развiцця радавой абшчыны (у 
каменным веку), суседска-радавой абшчыны (у брон
завым i раннiм жалезным вяках). 

Змяненнi у побыце людзей, звычаях i абрадах на 
Беларусi у каменным, бронзавым i раннiм жалезным 
вяках. 
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АсноУныя умеииi вучняу 

Прымяняць лiчэнне гадоу i стагоддзяу (да нашай 
эры i нашай эры); суадносiць вякi з тысячагоддзямi; 
вызначаць працягласць i сiнхроннасць надзей; 

паказваць на гiстарычиай карЦе аб'екты, чытаць 
простыя карты i схемы; 

рабiць нескладаныя вывады, элементарна аналiза
ваць i абагульняць гiстарычныя факт;ы; 

выдзяляць галоунае у тэкстах падручнiка, састау
ляць просты план параграфа, выкарыстоуваць даку-
менты i iлюстрацыi падручнiка; 

пераказваць змест тэкста падручнiка, дакумента; 

параунальна апiсваць прыродныя умовы, прылады 
працы, помнiкi матэрыяльнай i духоунай культуры; 

даваць на аснове падручнiка i дакументау характа
рыстыку гiстарычных дзеячау; 

правiльна прымяняць i тлумачыць гiстарычныя 

тэрмiны i крылатыя выразы; 
даваць в у сна водгук на адказы другiх вучняу, 

выказваць свае меркаваннi; 

выяу ляць свае адносiны да мастацкiх творау. 



6 КЛАС 

ГIСТОРЫЯ СЯРЭДНIХ ВЯКОУ 

51 гадзiна 
(у тым лiку 5 гадзiн - рэзервовы час) 

Уводзiны (1 г) 
Сярэднявечча у гiсторыi чалавецтва. Тэрмiн (<Сярэд

нявечча•, яго сэнс. Храналагiчныя рамкi i перыяды
зацыя сярэднiх вякоу. Асноуныя крынiцы па гiсторыi 
сярэднявечча. 

Раздзел 1 
РАННЯЕ СЯРЭДНЯВЕЧЧА (V-IX стст.) (12 г) 

Т э м а 1. Заходияя Еуропа (3 г) 
Заходняя Еtропа у V-IX стст. Старажытныя гер

манцы, ix асноуныя гаспадарчыя заняткi, грамадскi 
лад. Варварскiя дзяржавы. Каралеуская улада. (Гер
манскi i рымскi элементы у грамадскiм ладзе, гаспа -
дарцы, праве, духоуным жыццi варварскiх каралеуст
вау.) 

Дзяржава фраПIСау. Хлодвiг - кароль франкау. 
Прыняцце франкамi хрысцiянства. Iмперыя Карла 
Вялiкага. Росквiт дзяржавы франкау. (Карл Вялiкi як 
дзяржауны дзеяч.) Змены у аграрных адносiнах. Ка
ралiнгскае адраджэнне. 

Заходняе хрысцiянства у V-IX стст. Распаусю
джванне хрысцiянства у Заходняй Еуропе. Рымска-ка
талiцкая царква, папства. Усталяванне вяршынства 

рымскiх пап у заходнiм хрысцiянстве. Стварэнне пап
скай дзяржавы. (Роля царквы i манаства у духоуным 
i гаспадарчым жыццi раннесярэдневяковай Заходняй 
Еуропы.) 

Т э м а 2. Вiзаитыйская iмперыя (2 г) 
Узнiкнение Вiзантыйскай iмперыi i яе росквiт. Асаб

лiвасцi развiцця Вiзантыi. Дзяржауны лад. Царква i 
манаства. Росквiт Вiзантыi пры прауленнi Юсцiнiяна. 
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(3нешняя палiтыка. 3аканадауства.) Вiзанть1йская 
вёска i горад у VII-IX стст. 

Культура Вiзантыi. Развiццё · асветы. (Вiзантыйскiя 
школы. Навуковыя веды, адкрыццi, вынаходнiцтвы. 
Вiзантыйскiя гiсторыкi, географы. Леу Матэматык.) 
Вiзантыйская архiтэктура. Царкоунае дойлiдства. Храм 
Святой Caфii у Канстанцiнопалi. Жывапiс. Вiзантыйс
кi iканапiс. 

Т э м а 3. Славяне (2г) 
Славяне у V-IX стст. Рассяленне славян. Гас

падарчыя заняткi славян, ix паселiшчы. (Грамадскi лад 
славян. Рэлiгiйныя уяуленнi.) Славяне i Вiзантыя. 

Дзяржавы заходнiх славян. Асветнiцкая i царкоуная 
дзейнасць Кiрыла i Мяфодзiя, стварэнне славянскай 
пiсьменнасцi. СлавЯ'.Не на Балканскiм паувостраве. 
Стварэнне балгарскай дзяржавы. Прыняцце хрыс
цiянства. 

У сходнiя славяне. У сходнеславянскiя плямёны i ix 
рассяленне. Характэрныя рысы духоунай i матэрыяль
най культуры. Рэлiгiйныя вераваннi усходнiх славян. 

Першапачатковыя дзяржауныя утварэннi. 

Тэма 4. Краiны Усходу (4 г) 

Кiтай у ранвiм сярэднявеччы. Тэрыторыя сярэд
невяковага Кiтая. Дзяржауны i грамадскi лад. Кiтай
скiя гарады. (Iмператар i дзяржауны апарат.) Сацыяль
ная структура. Рэлiгiя i культура раннесярэдневяко
вага Кiтая. 

Узнiкненне iсламу i аб'яднанне арабау. Прыродныя 
умовы i насельнiцтва Аравiйскага паувострава. Ара
бы напярэдаднi аб' яднання. Мухамед i узнiкненне 
iсламу. Аб'яднанне арабау. (Каран - свяшчэнная 
кнiга мусульман. Асноуныя пэ,,лажэннi i каштоунасцi 
iсламу.) 

Арабскi халiфат. 3аваяваннi арабау. Унутраны лад 
Арабскага халiфата. Гаспадарка. Распад халiфата. 

Араба-iсламская культура. Лiтаратура. Навуковыя 
дасягненнi. Архiтэктура. (Роля щ1рэдневяковай араба
iсламскай культуры у жьщцi народау халiфата i у гiс
торыi усяго чалавецтва.) 

Iндыя у раииiм сярэднявеччы. Насельнiцтва Iндыi, 
яго асноуныя заняткi. Асаблiвасцi грамадскага ладу. 
Касты. Iндыйскiя гарады. Рэлiгii раннесярэдневяко-
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вай Iндыi. Навуковыя дасягненнi iндыйцау. Архiтэк
тура, тэатр, мастацтва. 

Урок абагульнення (1 г). Асноуныя краiны 
Усходу у раннiм еярэднявеччы. Агульнае i адметнае 
у сацыяльным, эканамiчным, духоуным жыццi усход
нiх краiн. Нераунамернасць гiстарычнага развiцця. 

Раздзел 11 
ВЫСОКАЕ СЯРЭДНЯВЕЧЧА 

(X-XIII стст. (22 г) 

Тэма 5. ЕЛюпа (15 г) 
Заходняя Еуропа у X-XIII стст. Эканамiчнае 

развiццё. Натуральная гаспадарка. Феадальная залеж
насць сялян. Феадальная iepapxiя, сеньёры i васалы. 
Феадальная раздробленасць. 

Заходнееурапейскi сярэдневяковы горад. Аддзялен
не рамяства ад сельскай гаспадаркi. Узнiкненне гара
доу. Цэхi i гiльдыi. (Узнiкненне банкау.) Барацьба 
гараджан за самакiраванне. (Органы гарадскога сама

кiравання. Таварна-грашовая гаспадарка, яе асноуныя 
рысы). 

Быт насельнiцтва 3аходняй ЕЛюпы. Паусядзённае 
жыццё сялян i жыхароу гора.да. Быт феадалау. Ры
царскiя турнiры. 

Заходиееурапейская культура у X-XIII стст. Аду
кацыя. Школы i унiверсiтэты. Кнiгi. Навуковыя веды. 
Архiтэктура (раманскi i гатычны сты_лi). Лiтаратура, яе 
асноуныя жанры. Рыцарская культура, гарадская куль
тура. 

Rраiиы 3аходняй Еtропы у X-XIII стст. Падзел 
Франкскай дзяржавы. Францыя у X-XIII стст. Пер
шыя Rапетынгi i палiтычная раздробленасць Фран
цыi. (Цэнтралiзацыя даменау.) Аб'яднанне Францыi. 

Германiя у Х-ХПI стст. Узнiкненне адзiнай дзяр
жавы. (Сiстэма тэрытарыяльных княствау.) Стварэнне 
Свяшчэннай Рымскай iмперыi. 

Палiтычная раздробленасць Iтaлii. Гарады-дзяржа-
вы. Папская вобласць. -

Англiя у Х-ХПI стст. Англасаксонская Брытанiя. 
Дацкае нашэсце. Нармандскае заваяванне. Складванне 
ад'зiнай англiйскай народнасцi. Захоп Iрландыi i Уэль
са. Войны з Шатландыя:Й. Узнiкненне парламента. 
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Краiиы Пауиочиай i Паудиёва-Заходияй Еу.ропы у 
X-XIII стст. Народы Скандынавii. Паходы вiкiнгау 
на захад. Краiны Пауночнай Еуропы. · 

Краiиы Пiрэиейскага паУвострава. Рэканкiста, яе 
ход i вынiкi. 

3аходнеславяискiя дзяржавы. Стварэнне Польскай 
дзяржавы. Мешка I. Прыняцце хрысцiянства. (Баляс
лау I Храбры. Феадальная раздробленасць.) Тэутонскi 
ордэн i Польшча. 

Чэшскае каралеуства. (Феадальныя адносiны у чэш
скiх землях.) Чэхiя i Свяшчэнная Рымская iмперыя. 

Каталiцкая царква у X-XIII стст. Царкоуны раскол 
1054 года. •Свет лацiнскi• i •свет праваслауны•. Царк
ва i свецкая у лада. Крыжовыя пах оды, ix прычыны i 
вынiкi. (Асноуныя манаскiя ордэны.) 

Вiзантыя у высокiм сярэднявеччы. Аграрныя адносi
ны. Вiзантыйскiя гарады. (Формы арганiзацыi гандлю 
i рамяства у гарадах.) Iмператарская улада i дзяржау
ны апарат. (Вiзантыйская царква, яе арганiзацыя, за
лежнасць ад дзяржаунай улады.) 

3нешняя палiтыка Вiзантыi. IV крыжовы паход i 
яго вынiкi для Вiзантыi. 3ахоп Канстанцiнопаля тур
камi-асманамi. 

Пауднёвыя славяне у X-XIV стст. Першае Бал
гарскае царства. Адносiны з Вiзантыяй. (Балгарскiя 
землi пад вiзантыйскiм· уладарнiцтвам.) Другое Бал
гарскае царства. 

Утварэнне Сербскай дзяржавы. (Стэфан Душан. Рас
пад Сербскай дзяржавы.) Бiтва на Косавым полi (1389). 
3ахоп Cepбii туркамi-асманамi. 

Старажытная (Кiеуская) Русь. Прауленнi першых 
Рурыкавiчау. 3нешняя палiтыка Алега, Iгара i Свята
слава. Хрысцiянiзацыя Pyci. Кiеуская Русь пры Яра
славе Мудрым. •Руская прауда•. 

Дзяржавы-княжаииi Усходняй Е.,УРопы. Ба_рацьба з 
варожай навалай. Напярэдаднi удзельшчыны. Уладзi

мiр Манамах. Утварэнне самастойных дзяржау-кня
жанн.яу. Усобiцы з-за Кiеускага княжання. Галiцкая i 
Валынская землi i -ix аб'яднанне. Першыя •самаулад
цы• Пауночна-Усходняй Pyci. Палiтычны лад i гаспа
дарчае жыццё у Ноугарадскай арыстакратычнай рэс
публiцы. 

Нашэсце мангола-татарау на Русь. Барацьба з кры
жакамi. Князь Аляксандр Яраславi_ч (Неускi). 
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Культура Старажытнай (Кiеускай) Pyci. Мясцовыя 
традыцыi, перайманнi i узоры у культуры народау 

Усходняй Еуропы. Царква у культурным жыццi Pyci. 
Пiсьменнасць на Pyci. Берасцяныя граматы. Былiны. 
Лiтаратура. Летапiсы. Архiтэктура. Храмавае i абарон
чае дойлiдства. Жывапiс. 

Тэма 6. Краiны Усходу у высокiм сярэднявеч
чы (4 г) 

Кiтай. Змены у аграрных адносiнах, усталяванне 
прыватнай уласнасцi на зямлю. Вынаходнiцтвы кiтай
цау. Мангольскае нашэсце на Кiтай. Культура, побыт i 
звычаi насельнiцтва Кiтая. 

Яповiя. Утварэнне японскай дзяржавы. Змены у феа
дальных адносiнах. Самураi - ваенна-службовае са
слоуе. Гаспадарчае жъщцё. Феадальная раздробле
насць. Бара-цьба з мангольскiм нашэсцем. 

Рэлiгii i культура сярэдневяковай Японii. 
lрая i СярзДJiял Азiя у X-XIII стст. !ран i Ся

рэдняя Азiя пасля распаду Арабскага халiфата. Сель
джукскае заваяванне. Мангольскае нашэсце. Культура 
!рана i Сярэдняй Aзii. Аль-Бiрунi, Iбн Сiна, Рудакi, 
Фiрдаусi, Амар Хаям. 

Iвдыя у X-XIII стст. Дэлiйскi султанат, тэрыто
рыя, этнiчы склад. Дзяржауны i грамадскi лад. Гас
падарчае жыццё. Культура. Уплыу iсламу i iндуiз
му на iндыйскую культуру. 

Т э м а 7. Трапiчная Афрыка i Амерыка (2 г) 

Трапiчная Афрьiка. Гаспадарчыя заняткi i узровень 
культуры. Асаблiвасцi сацыяльных адносiн. З'яуленне 
еурапейцау у Трапiчнай Афрыцы. Гандаль рабамi, 
яго вынiкi для Афрыкi. 

Амерыка.нскiя цывiлiзацыi. Асаблiвасцi ix сацыяль
нага ладу. Цывiлiзацыi майя, ацтэкау, iнкау. Гаспа -
дарка, культура, рэлiгiя. 

Урок а ба гул ьнен н я. Асноуныя рысы гiста
рычнага развiцця народау Еуропы, Aзii, Афрыкi у 

высокiм сярэднявеччы. 
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Раздзел 111 
ПОЗНЯЕ СЯРЭДНЯВЕЧЧА (XIV-XV стст.) (11 r) 

Т э м а 8. Еуропа (9 r) 

3аходняя Еуропа у XIV"'"XV стст. Сельская 
гаспадарка. 3мены у пазямельных адносiнах. Саслоу
на-прадстаунiчая манархiя, яе асноуныя рысы, асаблi
васцi у розных краiнах. 

Iталiя у XIV-XV стст .. мануфактурная вытвор
часць, яе асноуныя рысы. (Першыя мануфактуры у 
lтaлii.) 3мены у грамадскiм ладзе iталъянскiх гарадоу
дзяржау. (Венецыя i Генуя, ix сапернiцтва. Раздроб
ленасць Пауночнай Iтaлii. Пауднёвая Iталiя.) Неапа
лiтанскае каралеуства. 

Свяшчэниая Рымс:кая iмперыя у позиiм сярэдия
веччы. Тэрыторыя, палiтычная раздробленасць Свя
шчэннай Рымскай iмперыi. Кiраванне iмперыяй. (Iм
ператарская улада. Рэйхстаг, ландтаri.) 

Чэхiя у складзе Свяшчэннай Рымскай iмперыi. 
Ян Гус. Гусiцкi рух. Табарыты. Значэнне гусiцкiх 
войнау. 

АЯI'лiя i Францыя у XIV-XV стст. Стогадовая 
вайна, яе прычыны, ход, вынiкi. Жанна д' Арк. Сялян
скiя паустаннi XIV ст. Жакерыя. Паустанне Уота 
Тайлера. 

Англiя у XV ст. Вайна Пунсовай i Белай Ружы. 
Цэнтралiзацыя краiны. 

Францыя у XV ст. 3аканчэнне аб'яднання краiны. 
Узмацненне каралеуGкай улады. 

Польmча у XIV-XV стст. Аб'яднанне Польшчы 
у пачатку XIV ст. Казiмiр 111 Вялiкi. Сеймы. 
Крэуская унiя, яе выНIК1 для Польшчы. Войны 
з Тэутонскiм ордэнам. Грунвальдская бiтва i яе зна
чэнне. 

Польская культура XIV-XV стст. Кракаускi 
унiверсiтэт. (Ян Длугаш.) Польскiя гуманiсты. Архi
тэктура. 

Каталiцкая царква у XIV-XV стст. 3аняпад па
лiтычнай магутнасцi папства. (Папы у авiньёнскiм 
•палоне•.) •Вялiкi раскол•, яго сутнасць. (Выступ
леннi супраць папства.) Пачаткi нацыянальна-дзяр

жауных цэрквау. 
Равияе Адраджэнне. Узнiкненне i асаблiвасцi куль

туры Адраджэння. Гуманiзм, яго асноуныя рысы. 
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Дзеячы Ранняга Адраджэння: Дантэ, Петрарка, Ба
качыо. 

Мастацтва Ранняга Адраджэння. Iтальянскiя мас-
такi. Скульптура Архiтэктура. . 

Кнiгадрукаванне у Заходняй Еуропе. Iаган Гутэн
берг. Значэнне яго вынаходнiцтва. 

Барацьба за стварэвие адзiиай Pyci. Жыццё пад 
ардынскiм iгам. Палiтыка ардынскiх ханау. Вылучэн
не Маскоускага княства. Iван Калiта. Праваслауная 
царква у палiтычным жыццi. 

· Масква i ВялiRае княства Лiтоус:кае. Лёс пауднё
ва-заходнях зямель Pyci. Дзмiтрый lванавiч (Данскi). 
Кулiкоуская бiтва, яе вынiкi. Iван 111 - стваральнiк 
расiйскай дзяржаунасцi i заснавальнiк iмперскай па
лiтыкi. 

Культура вародау Усходн.яй Еtропы XIV-XV стст. 
Матэрыяльнае i духоунае жьlццё людзей розных слаёу 
грамадства. 

Назапашванне навуковых ведау. Адукацыя. Лiта
ратура. Архiтэктура. Жывапiс. Андрэй Рублёу, Феафан 
Гр эк. 

Тэма 9. Краiвы Усходу у XIV-XV стст. (1 г) 

Кiтай. Дзяржауны лад, сацыяльныя адносiны. З'яу
ленне заходнееурапейцау у Kiтai. 

Яповiя у позвiм сярэднявеччы. •Смутны час•. Аб'яд
нанне краiны. Самаiзаляцыя Японii. 

lрав i Сярэдвяя Азiя. Вызваленне lрана ад манголь
скага iга. Паустанне сарбердарау. Цiмур i яго паходы. 

Асмавская дзяржава. Узнiкненне Асманскай дзяр
жавы. Аб' яднанне туркау i заваяванне Балканскага 
паувострава. Палiтычны лад. Сацыяльныя адносiны 
у Асманскай дзяржаве. 
Урок абагульнення. Асноуныя рысы развiц

ця краiн свету у познiм сярэднявеччы. 

Агульнагiстарычвыя веды 

(павяццi, праблемы, iдэi) 

Сэнс паняццяу •сярэднiя вякi>), •Феадалiзм>). Пе
рыядызацыя сярэднiх вякоу, асаблiвасцi яе для роз
ных цывiлiзацый. 

Асноуныя рысы эканамiчнага, сацыяльнага, духоу
нага жыцця цывiлiзацый сярэднявечча. 
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Аграрная вытворчасць, натуральная гаспадарка, 
таварна-грашовыя адносiны. 

Сэнс тэрмiнау «Феадальная залежнасць», «Феадаль
ная iepapxiю>, « сюзерэнiтэт•, «васалiтэт». Асноуныя 
формы дзяржау сярэднявечча. Гарады як цэнтры эка
намiчнага жыцця, сацыяльныя адносiны у сярэдневя
ковых гарадах. 

Месца рэлiгii у светапоглядзе чалавека, грамадскiм 
жыццi. Хрысцiянства як дамiнуючая рэлiгiя у Еу
ропе. «Свет каталiцкi• i •свет -праваслауны•. Асноуныя 
рэлiгii краiн Aзii. 

Асноуныя дася:гненнi культуры сярэдневяковых 
краiн. Уплыу рэлiгiй на развiццё культуры. Ранняе 
Адраджэнне у Еуропе, гуманiзм. 

Агул.ьнае i адметнае у развiццi сярэдневяковых 
краiн свету. 

ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI 
"'S' СЯРЭДНIЯ ВЯКI 

34 гадзiиы 
(у тым лiRy 2 гадзiны - рэзервовы час) 

Уводзiиы (1 г) 
Асаблiвасцi зместу паняцця «сярэднявечча у гiсто

рыi Беларусi• 

Раздзел 1 
БЕЛАРУСЬ У VI-IX стст. 

ШМАТУКЛАДНАЕ ГРАМАДСТВА (6 г) 

Тэма 1. Ад старажытвых часоу да сярэдиявеч
ча (1 r) 

Перыядызацыя сярэдяявечча на тэрыторыi Белару
сi. Тры перыяды сярэдневяковай гiсторыi. Р.оля геагра
фiчнага становiшча беларускiх зямель у гiстарычным 
лёсе краю. 

АсвоУвыя дасяrвеннi у вывучэннi сярэдиевяковай 
гiсторыi Беларусi. Археалагiчныя даследаваннi. Му
зеi :___ сховiшчы гiстарычных скарбау. Летапiсы. Пра
цы В. Ластоускага, У. Iгнатоускага i iнш. 
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Т э м а 2. Балцкае i славявскае насельнiцтва на тэ
рыторыi Беларусi (4 г) 

Балты i славяне. Пачатак рассялення славян на 
тэрыторыi Беларусi. Сумеснае жыццё славян i балтау. 
Славянiзацыя балцкага насельнiцтва. Вытокi белару
скага этнаса. 

Усходнеславянскае насельнiцтва Беларусi. Аб'яд
наннi усходнiх славян (крывiчы-палачане, дрыгавiчы, 
радзiмiчы, часткова валыняне). Гаспадарчыя заняткi 
насельнiцтва. (Пахавальны абрад.) 

Культура. Язычнiцтва у балтау i славян. Языч
нiцкiя капiшчы. Язычнiцкiя божышчы. 

Урок абагульнення. Работа над паняцця
мi (гiстарычны музей, каланiзацыя, мнагабожжа i 
iнш.). Работа з картай i датамi. Сiстэматызацыя ма
тэрыялу (пабудова лагiчных ланцужкоу, састауленне 
сiнхранiчнай таблiцы •Франкi, славяне i балты• 
i iнш.). 

Раздзел 11 
БЕЛАРУСКIЯ 3ЕМЛI У X-XIII стст. 

УСТАЛЯВАННЕ ФЕАДАЛЬНЫХ АДНОСIН (15 г) 

Тэма 3. Гаспадарчае i грамадскае развiццё у X-
XIII стст. (Зг) 

Гаспадарчыя адносiны. Данiна i палюддзе. 3'яуленне 
феадальнага эканамiчнага Уклада. Феадальны двор i 
с ял о. 

Грамадскi лад. Суседская (сельская) абшчына. 
Ад ваеннай дэмакратыi да дзяржавЫ. Прыкметы дзS{р
жаунай арганiзацыi. 

Горад у X-XIII стст. Узнiкненне гарадоу. Ix вы
гляд, насельнiцтва, рамесная вытворчасць i гандаль. 

Т э м а 4. Полацкае i Тураускае кияствы (6 г) 

Полацкая зямля-княства. Полацк - цэнтр княства
дзяржавы. Полацкi князь Рагвалод. Князёуна Рагнеда. 
Князь lзяслау i аднауленне княжацкай дынастыi. 

Узвыmэнне Полацкай дзяржавы. Сапернiцтва По
лацка з Ноугарадам. Князь У сяслау Брачыславiч. 
Бiтва на Нямiзе (1067). Найвышэйшы уздым Полац
кага княства у XI ст. 

Барацьба за самастойнасць у ХП ст. Падзел По
лацкай зямлi на удзельныя княствы. Часовае узвы-
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шэнне Менскага княства. Паход кiеускага князЯ Мсцi- · 
слава на Полацкую зямлю (1127). Высылка полацкiх 
князёу у Вiзантыю i ix вяртанне на радзiму. 

Кияжацка-вечавы лад у Полацкай зямлi. Парадак 
княжання у Полацку. Улада князя. Вайсковая арга
нiзацыя. Дзейнасць веча. 

Турауская зямля-кияства. Узнiкненне Тураускага 
княства. Адносiны Турава з Кiевам. Роля Пiнска на 
беларускiм Палессi. Адраджэнне тураускай княскай 
дынастыi i самастойнасцi Тураускага княства у 1158 г. 
Асаблiвасцi грамадска-палiтычнага ладу (князь, па
саднiк, тысяцкi). 

Берасцейская зямля. Адзiнства тэрыторыi. Прык
меты горада-дзяржавы у Берасцi. Археалагiчныя адк
рыццi на Берасцейскiм гарадзiшчы. Гарады Берас
цейскай зямлi: Драгiчын над Бугам, Камянец ..i iнш. 

Тэма 5. Царква i культура (2 r) 
Распаусюджвавие хрысцiявства на беларускiх зем

лях. Прыняцце новай веры вярхамi тагачаснага гра
мадства. Царкоуная iepapxiя. Двухвер'е. Станоучыя 
вынiкi распаусюджвання хрысцiянства. 

Рэлiгiйна-асветвiцкiя дзеячы. Ix жыццё i дзейнасць. 
Ефрасiння Полацкая. Кiрыла Тураускi. Клiменцiй 
Смаляцiч. Аурамiй Смаленскi. 

Культура у X-XIII стст. Мураванае дойлiдства, 
фрэскi. Полацкая Сафiя. Спаса-Ефрасiннеуская царква. 
Крыж Ефрасiн!1i Полацкай. Пiсьменнасць. Рукапiсныя 
кнiгi. 

Тэма 6. )rтварэиве асиовы Вялiкага кяяства Лi
тоускаrа (4 г) 

Феадальиав раздробиеяасць, яе прЬIЧЪПIЫ i выиiкi. 
Прычыны раздробненасцi. Раздробненасць Полацкай 
зямлi. Драбненне Тураускай зямлi. Княствы у Пасож
жы. Княствы у Панямоннi. 

Крi.rжацкая i татарская навала. Пранiкненне ня
мецкiх рыцарау ва Усходнюю Прыбалтыку. Кукенойс 
i Герцыке - фарпосты Полацкай зямлi. Князь Вячка. 
Далейшае супрацьдзеянне Полацка захопнiкам. Пагро
за мангола-татарскага заняволення. 

Пачатак Вялiкага кияства. Летапiсныя звесткi пра 
Лiтву i князя Мiндоуга. Прычыны аб'яднання бела
рускiх i лiтоускiх зямель у адзiную дзяржаву. Паня
:монне - арэна змагання галiцка-валынскiх i лiтоускiх 
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князёу. Мiжусобна.я барацьба за вялiкае княжанне пас
ля смерцi Мiндоуга. 
Пауторна - абагульняльны урок 

Раздзел. 111 
БЕЛАРУСЬ У XIV-XV стст. 

POCKBIT ФЕАДАЛЬНЫХ АДНОСIН (12 г) 

Т э м а 7. Вялiкае кв.яства Лiтоус:кае, Рускае, Жа
мойцкае (6r) 

Умацаваиве вялiкакияскай улады. Шляхi уключэн
ня Полацкай зямлi i iншых беларускiх з.ямель у склад 
Вялiкага кн.яства. Адзiнауладдзе пры Гедымiне. Сла
вуты стараста Давыд Гарадзенскi. Прыняцце агуль
надзяржаунага герба •Пагоня•. 

Кяяжаяне Альrерда. Крэуская вуяiя. Альгерд i 
Кейстут. Крэуская вунiя. Аб'яднанне з Полъскiм ка
ралеуствам i яго вынiкi. 

Кяяжаиве Вiтаfта. Грамадзянская вайна. Вострау
скае пагадненне Ягайлы з Вiтаутам (1392). Гарадзелъ
ская вунiя (1413). Грамадзянска.я вайна 1432-1436 
гадоу пасля смерцi князя Вiтаута. 

Зяеmвя.я палiтыка Вялiкага кв.яства Лiтоускага у 
XIV-XV стст. Абвастрэнне барацьбы з Тэутонскiм 
ордэнам. Узаемаадносiны з Маскоускiм кн.яствам. Ба
рацьба з Залатой Ардой. Перамога Альгерда над та
тарамi на Ciнix водах (1363). Паражэнне Вiтаута на 
Ворскле (1399) i яго вынiкi. 

fрувваJiьдс:ка.я бi'l'Ва. Крыжацкая навала на лiтоус
ка-беларускiх землях. Падрыхтоука да вайны з крыжа
камi. Ход бiтвы пад Грунвальдам. Вынiкi i значэнне 
Грунвалъдскай бiтвы. 

Дз.яржаУвы лад Вялiкаrа кв.яства Лiтоускаrа. Вы
шэйmыя органы улады. Мясцовае кiраванне. Граматы 
Казiмiра. Судзебнiк Казiмiра (1468). 

Тэма 8. Гаспадарчае жьщцё у XIV-XV стст. (2 r) 
Павы, ба.яры, сяляне. 8емлеу ладальнiкi i землека

рыстальнiкi. Развiццё сельскай гаспадаркi. Саслоуi феа
дальнага грамадства (шляхта, мяшчане, сяляне i iнш.). 

Став rарадоу у XIV-XV стст. Гарады i замкi. На
сельнiцтва гарадоу. Магдэбургскае права. Рамяство i 
гандаль. 
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Т э м а 9. Культура Беларусi у XIV-XV стст. (4 г) 
Беларускi иарод-этнас. Выто~i беларускай народнас

. цi (народа). Этнiчнае развiццё беларусау у сярэдня
веччы. Адметныя рысы беларусау. •Белая Русы i 
• лiцвiны-беларусы,•. 

ДухоУная культура. ДойлiДства. Жывапiс i скульп
тура. Кнiжная справа. Летапiсанне. Перакладная лi
таратура. Царква i касцёл. 

Па у тор н а - а б агул ь и ял ь н ы у р о к. Работа з 
картай. Параунанне гiстарычных з'явау: •Гарады Бе
ларусi i 3аходняй Еуропы•, •Селянiн i рамеснiк у 
сярэднiя вякi• i iнш. Класiфiкацыя датау. Сiстэма
тызацыя матэрыялу. 

Работа са •стужкай часу• i з гiстарычнымi паняц
цямi. Гiстарычныя каштоунасцi сярэднявечча. Скла
данне сiнхранiчнай таблiцы. 

Агульиагiстарычныя веды (паияццi, праблемы, iдэi) 

Прадмет i храналогiя гiсторыi Беларусi сярэднiх 
вякоу. Гiстарычныя крынiцы: пiсьмовыя, археалагiч
ныя. 

Асноуныя рысы развiцця сярэдневяковага грамадст
ва. Важнейшыя змены у грамадстве. 

Рассяленне славян сярод балтау у Верхнiм Пад
няпроуi, Падзвiннi, Панямоннi. Фармiраванне усход
неславянскiх супольнасцей крывiчоу-палачан, дрыгавi
чоу, радзiмiчау. 

Полацкае княства - першая раннесярэдневяковая 
дзяржава на тэрыторыi Беларусi. 

Княствы - Тураускае, Гародзенскае, Менскае i 
iнш.- як развiццё дзяржаунасцi на Беларусi у Х-
ХП стст. (" 

Роля беларусiх зямель ва утварэннi Вялiкага княст
ва Лiтоускага. 

3начэнне Вялiкага княства Лiтоускага у гiсторыi 
Еуропы у XIII-XV стст. 

АсиоУиыя Умеинi вучияУ 

Вызиачаць храналогiю падзей, сiихранiзаваць ас
и0Унь1я падзеi з развiцця розных цывiлiзацый, асэисоу
ваць нераУиамериасць гiстарычиага развiцця цывiлi
зацый сярэдиявечча; 
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працаваць з гiстарычнай картай; аналiзавацъ, па
рауноувацъ i абагульняцъ асноуныя гiстарычныя фак
ты; 

вывучацъ нескладаныя гiстарычныя першакрынiцы, 
здабывацъ з ix неабходныя веды; 

пераказвацъ тэкст падручнiка, выкарыстоуваючы 
матэрыял гiстарычных першакрынiц i карт; 

складацъ расказ па тэксту падручнiка i другiх кры
нiц ведау на аснове простага плана; 

давацъ характарыстыкi асобных гiстарычных дзея
чау (з улiкам агульнай характарыстыкi адпаведнай 

цывiлiзацыi), ацэньвацъ ix дзейнасцъ з пункту гле
джання агульначалавечых каштоунасцей; 

характарызаваць асноуныя дасягненнi культуры ся
рэднявечча, ацэнъвацъ ix эстэтычную i духоуную 
каштоунасць; 

давацъ характарыстыкi асноуных iдэй i каштоУнас
цей, найбольш значных рэлiгiйных сiстэм сярэдня
вечча; 

фармулявацъ свой пункт гледжання пры абмерка
ваннi найбольш значных пытанняу урока. 

1 
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7 КЛАС 

СУСВЕТНАЯ ГIСТОРЫЯ 
НОВАГ А ЧАСУ (XVI-XVIII стст.) 

51 гадзiна 
(у тым лiку 2 гадзiны - рэзервовы час) 

Уводзiны (1 г) 
Паняцце •новы час•. Гiстарычны змест навага часу. 

Праблема перыядызацыi. Месца i значэнне навага 
часу у гiсторыi чалавецтва. Паняцце •цывiлiзацыя•. 
Характэрныя рысы i прыкметы еурапейскiх i усходнiх 
цывiлiзацый у новы час. 

Раздзел 1 
3АХОДНЯЯ ЕУРОПА (21 r) 

Т э м а 1. Ад сярэднявечча да яовага часу (5 г) 
Вялiкiя геаграфiчныя адкрыццi i ix зяачэнне для 

народау Еуропы, Aзii i Афрыкi. Адкрыццё Амерыкi 
i марскога шляху з Еуропы ·у Iндыю. 3ахоп i абрабаван
не адкрытых зямель. Пачатак эпохi каланiялiзму. 
(Набыццё гiсторыяй сусветнага характару.) 

Адраджэяяе i гумаяiзм. Адраджэнне - пераходны 
перыяд ад сярэдневяковай культуры да культуры но

вага часу. Адметныя рысы Адраджэння. Яго анты
клерыкальны характар, гуманiстычны светапогляд. 

Вялiкiя дзеячы Адраджэння i гуманiзму. 
Рэфармацыя i рэлiгiйиыя войны. Антыфеадальны 

характар Рэфармацыi. Барацьба супраць каталiцкай 
царквы. Iдэалогiя i асноуныя напрамкi Рэфармацыi. 
Сялянская вайна у Германii. Рэлiгiйныя войны. Вынiкi 
рэфармацыйнага руху. 

Рэвал:юцыя у НiдэрлаНдах. Нiдэрланды у складзе 
iмперыi Карла V. Дваранская апазiцыя. Iканаборчае 
паустанне 1566 г. Усеагульнае паустанне у пауноч
ных i пауднёвых правiнцыях, Утрэхцкая вунiя 1579 г. 
Вызваленне ад iспанскага панавання i утварэнне 
буржуазнай Рэспублiкi 3лучаных Правiнцый. · 
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Т эм а 2. Заходняя Еfропа у XVII-XVIII стст. (7 г) 
Нараджэнне сучаснай иавукi. Гiстарычны прарыу 

у навуцы XVI ст. Усплеск навуковага мыслення. XVII 
стагоддзе - стагоддзе генiяу. Развiццё тэхнiкi i пры
родазнауства. Тэхнiчны прагрэс. Матэматыка. Астра
номiя. (Фр. Бэкан, Г. Галiлей, Р. Дэкарт, I. Ньютан, 
Дж. Лок, Б. Спiноза.) 

Эпоха Асве'J'ы. Змест i сацыяльна-палiтычны напра
мак Асветы. Яе антыклерыкальны характар. Тэорыi 
•прыроджанага права• i •грамадскага дагавору•. 
Палiтыка-дзяржауныя канцэпцыi асветнiкау. Мастац
кая культура Асветы, яе грамадскае гучанне. 

Зкаиамiчны змест эпохi. У знiкненне розных форм 
вытворчасцi. Працэс нараджэння капiталiзму. Асаблi
васцi •першапачатковага накаплення•. Каланiяльная 
экспанiя. Яе роля у развiццi капiталiзму. 

Дзяржава у XVII-XVIII стст. Дзяржава i грамад
ства. Умацаванне ролi дзяржавы. Росквiт абсалютызму. 
Фiнансавая i падатковая палiтыка. (Дзяржауныя па
зыкi.) 

Каталiцкая царква. Рост апазiцыi супраць каталiц
кай царквы. Падзенне мiжнароднага значэння пап
ства. Езуiты. Iнквiзiцыя. Ведаускiя працэсы. Свабода
мыснасць. 

Дзяржаfиа-палiтычнае развiццё Еуропы. Адносiны 
памiж краiнамi 3аходняй Еуропы у XVII ст. Трыццацi
гадовая вайна. Вайна за iспанскую спадчыну. Пауноч
ная вайна. (Узвышэнне Pacii, Пpycii i Аустрыi.) Пера
ход гегемонii у 3аходняй Еуропе ад Францыi да Англii. 

У р о к а б а г у льне н н я. Асноуныя тэндэнцыi 
развiцця Заходняй Еуропы у XVII-XVIII стст. 

Т э м а 3. Еурапейскiя буржуазиыя 
XVII-XVIII стст. (5 г) 

рэвалюцыi 

Англiйская буржуазная рэвалюцыя XVII ст. Англiя 
напярэдаднi рэвалюцыi. Эканамiчнае становiшча, канф
лiкт памiж абсалютызмам i ilарламенцкай апазiцыяй. 
Iдэалагiчныя i палiтычныя пераДумовы рэвалюцыi. 
(Пурытанiзм.) 

Пачатковы этап рэвалюцыi. Доугi парламент i яго 
барацьба з абсалютызмам. Першая грамадзянская 
вайна. (Барацьба за паглыбленне рэвалюцыi. Першая 
чыстка парламента.) Дыктатура Кромвеля. Другая гра
мадзянская вайна i пакаранне смерцю караля. Абвя
шчэнне рэспублiкi. Парламенцкая манархiя. 
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Французская буржуазная рэвалюцыя :каица 
XVIII ст. Францыя напярэдаднi рэвалюцыi. Крызiс 
феадальна-абсалютысцкага ладу. Унутраная палiтыка 
манархii пры Людовiку XVI. Рэвалюцыйная iдэалогiя. 
Наспяванне сацыяльнага выбуху. · 

Пачата:к рэвалюцыi i звяржэние маиархii. Паустан
не у Парыжы i узяцце Бастылii 14 лiпеня 1789 года. 
Буйная буржуазiя ва уладзе. «Дэкларацыя правоу 
чалавека i грамадзянiна•. (Рэвалюцыя i каталiцкая 
царква.) Канстытуцыя 1791 года. (Рэвалюцыйныя 
войны.) 3вяржэнне манархii i устанауленне рэспублiкi. 

УстанауJ1енне я:кабiнс:кай ды:ктатуры. Арганiзацыя 
улады i яе мерапрыемствы. (Антыкаталiцкi рух.) 

Рабесп'ер. Якабiнскi тэрор. Крызiс i падзенне якабiн
скай дыктатуры. Тэрмiдарыянскi пераварот i яго вынi
кi. Ад тэрмiдора да ваеннай дыктатуры Напалеона 
Банапарта. 

Французская рэвалюцыя i :культура. Палiтыка 
рэвалюцыйнай Францыi у галiне культуры. Лiтаратура 
i мастацтва. Побыт перыяду рэвалюцыi. Уплыу рэва
люцыi на еурапейскую культуру. 

Пачата:к прамыСJiовай рэвалюцыi у Англii. Паняцце 
•прамысловая рэвалюцыя•, яго змест i сэнс. Дэмагра
фiчны уздым у XVIII ст. Прагрэс у тэхнiцы 
i металургii. Вынаходнiцтва i прымяненне новых ма -
шын. ( «Гандлёвая рэвалюцыя• .) Англiя - «Майстэрня 

свету•: Пачатак прамысловай рэвалюцыi у Францыi 
i Германii. 

Т э м а 4. Лiтаратура i мастацтва (4 г) 

Лiтаратура XVI-XVII стст. Узнiкненне новай 
лiтаратуры пад уплывам Адраджэння. Творчасць 
М. Сервантэса, У. Шэкспiра, Ф. Рабле i Ш. Перо. Творы 
фальклору, народныя кнiгi. 

Мастацкая лiтаратура Асветы. Асветнiцкi наву
чальны, выхаваучы раман. Кнiгi Д. Дэфо, Дж. Свiфта, 
Р. Распэ. Генiяльныя камедыi П. Бамаршэ. Нямецкi 
паэт i драматург Ф. Шылер. 

Мастацтва iтальянс:кага Адраджэння. Леанарда да 
Вiнчы. Мiкеланджэла Буанароцi. Рафаэль Санцi. 
Мастацтва нiдэрландскага i нямецкага Адраджэння 
(Пiтэр Брейгель Старэйшы, А. Дзюрэр ). 

Асаблiвасцi еурапейскага мастацтва XVI-
XVIII стст. Архiтэктура барока. Мастацтва М. Кара-
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ваджа, Д. Веласкеса, П. Рубенса i Х. Рэмбранта. Вялi
кiя кампазiтары 1. Бах i В. А. Моцарт. 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Вынiкi развiцця краiн 
3аходняй Еуропы у XVI-XVIII стст. 

Уводзiны 

Раздзел 11 
АМЕРЪIКА (5 г) 

Асаблiвасцi духоунага i матэрыяльнага жыцця. 
Еурапейская каланiзацыя. Этнi чнае змяшэнне. Рэшткi 
дакалумбавых цывiлiзацый. 

Т э м а 5. ПаУночиая Амеры:ка (3 г) 
ПаУночиаамерыканскiя калонii Англii. Сацыяльна

эканамiчнае развiццё i палiтычны лад. 3нiшчальныя 
войны супраць iндзейцау. Рабства неграу, яго характар. 
Дэмакратычны рух у каланiяльны перыяд. 

Амерьmанская асвета. Т. Джэферсан. Т. Пэйн. Ix 
уплыу на грамадска-палiтычнае жыццё. 

Вайна за незалежнасць i утварэнне 3лучаных Шта
тау Амерьmi. У змацненне супярэчнасцей памiж кало
нiямi i метраполiяй. (Патрыёты i лаялiсты.) Пачатак 
узброенай барацьбы. Дж. Вашынгтон. •дэкларацыя 
незалежнасцi•. Утварэнне ЗША. Канстытуцыя 1787 го
да. Асноуныя вынiкi i гiстарычнае значэнне Вайны 
за незалежнасць. 

Навука i культура. Пачатковая адукацыя. Кале
джы i унiверсiтэты. Навука i тэхнiка. 3араджэнне 
амерыканскай лiтаратуры i мастацтва. 

Т э м а 6. Ля вытокау лацiнаамерыканскай цьшi
лiзацыi (2 г) 

Лацiнаамерьmанцы: хто яны i як з'явiлiся на канты
ненце. Iндзейцы, еурапейцы i афрыканцы. 

Лацiиская Амерьmа у XVII-XVIII стст. Парту
галъская i iспанская каланiзацыя Лацiнскай Амерыкi. 
Эканамiчнае жыццё. Становiшча карэннага населъ
нiцтва i неграу. Узмацненне крэолъскай апазiцыi. 
(Уплыу Французскай буржуазнай рэвалюцыi на Лацiн
скую Амерыку.) Рэвалюцыя неграу-рабоу на Гаiцi . 

• lJацiнаамерыканская культура у каланiяльиы пе
рыяд. Распаусюджванне еурапейскай культуры. Роля 
каталiцкай царквы. Барталамэ дэ Лас Касас. Будау-
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нiцтва гарадоу. (Хрысцiянiзацыя мастацтва.) Музыч

нае мастацтва i яго асаблiвасn;i. 

Раздзел 111 . 
РАСIЯ 1 СЛАВЯНСКIЯ КРАIНЫ (13 г) 

Т э м а 7. Расiя (10 г) . 

Расiйская дзяржава у XV ст. Завяршэнне аб'яднання 
рускiх зямель. Значэнне стварэння расiйскай дзяржавы. 

Варацьба за уладу. Рэформы 50-х гадоу XVI ст. Ваен
f!ЫЯ паходы. Лiвонская вайна. Iван Грозны, апрычнiна. 

«Смутны час» i першая грамадзянс:кая вайна у Pacii. 
Перадумовы «Смуты•. Гадуноу i яго прауленне. «Ца
рэвiч Дзмiтрый•. Грамадзянская вайна. Iлжэдзмiтрый. 
Iнтэрвенцыя. Апалчэннi. (Вызваленне Масквы.) Пача
так праулення Раманавых. Сканчэнне iнтэрвенцыi. 

Эканамiчнае развiццё пасля «Смуты». Узмацненне 
прыгоннiцтва. Новыя рысы у эканомiцы. Гарады. 
Рамёствы. Мануфактура. Гандаль. Купецтва. Каланi
зацыйныя працэсы. Тэрыторыя i насельнiцтва. 

Палiтычнае развiццё у XVII стагоддзi. Аляксей Мi
хайлавiч. Баярская дума. Земскiя саборы. Прыказы. 
Станауленне абсалютызму. Процiборствы народа i дзяр
жавы. Гарадскiя паустаннi. Сялянская вайна. С. Разiн. 

Эпоха Пятра Вялiкага. Пачатак праулення. Пау
ночная вайна. (Паражэнне пад Нарвай.) Ваенна-эка
намiчныя пераутварэннi. Працяг вайны. Палтауская 
бiтва. Перамогi рускага флоту. Вынiкi Пауночнай 
вайны. Рэформы у кiраваннi дзяржавай. Царкоуная 
рэформа. («Табель аб рангах».) Устанауленне абсалю
тызму. Утварэнне Расiйскай iмnepыi. Асоба Пятра 1. 

Дварцовыя перавароты. Кiраванне Кацярыны 1 i 
Пятра П. «Вярхоунiкi». Ганна Iванауна. «Бiронау
шчына». (Лiзавета Пятроуна. Пётр III). Удзел Pacii 
у Ся.мiгадовай вайне. Пашырэнне прывiлеяу дваран. 

Эпоха Кацярыны II. Саслоуная палiтыка. Узмац
ненне прь!гоннiцтва. Сялянская вайна (1773-1775). 
Пуrачоу. (Асноуныя задачы знешняй палiтыкi у другой 
палове XVIJI ст.) Руска-турэцкiя войны. Дзеяннi 
узброеных сiл Pacii у Iтaлii i Швейцарыi. 

Узмацненне абсалютызму у Pacii. Развiццё прамыс
ловасцi. Унутраны i знешнi гандаль. Узмацненне дык
татуры дваран. Сялянскае пытанне. (Павел 1 i дваран
ства.) Узмацненне абсалютызму. 
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Развiццё культуры у другой палове XVI-XVII стст. 
Фальклор. Лiтаратура. Пачатак кнiгадрукавання. Асве
та. Школа. Дойлiдства. Быт сялян i гараджан у XVI ст. 
Быт баяр, дваран, купцоу. 

Руская культура у XVIII ст. Асаблiвасцi развiцця 
культуры. Асвета. Развiццё павукi. Архiтэктура. Тэатр. 

Перамены у быце. 
«Асветны абсалютызм». Рускае асветнiцтва. Што 

такое (<асветны абсалютызм». Rацярына 11 i •асветны 
абсалютызм». Уложаная камiсiя. Праблемы прыгон
нага права. (М. Навiкоу.) Радзiшчау - першы рускi 
рэвалюцыянер. Самадзяржауе i французская рэва
люцыя. 

Т э м а 8. Славянскiя краiны (2 г) 
Расiя i Рэч Паспалiтая. Процiстаянне Pacii i Рэчы 

Паспалiтай у XVII-XVIII стст. Нацыянальна-вызва
ленчы рух. Падзелы Рэчы Паспалiтай i лёсы славян. 
Беларусь i Украiна у складзе Pacii. 

Нацыянальиа-вызваленчая барацьба славянскiх на
родау. Польскiя i украiнскiя землi пад уладай Аустрыi. 
Польскiя землi у складзе Пpycii. Чэхiя i Славакiя 
пад уладай Габсбургау. Славяне пад уладай Турцыi. 

Урок а ба гульне н н я (1 г). 

Раздзел IV 
УСХОДНIЯ ЦЫВIЛ13АЦЫI 1 АФРЫКА (9 г) 

Уводзiны (1 г) 
Асноуныя рысы i прыкметы усходнiх цыВimзацый 

у новы час. Асаблiвасцi дзярЖаунага ладу i ваеннай 
арганiзацыi усходнiх грамадствау. (Iдэалогii i рэлiгii.) 

Rантакты усходнiх грамадствау памiж сабой i еура-
пейскiмi дзяржавамi. Прычыны лёгкасцi каланiяль
ных захопау. 

Т э ~ а 9. Японiя (1 г) 
ДухоУнае i матэрыяльнае жьщцё японскага гра

мадства. Рэлiгii. Сiнтаiзм i будызм. Rанфуцыянства. 
Японскiя гарады. Рамяство i гандаль. Аграрныя зно
сiны. 

Сёгунат Такугава. Аб'яднанне краiны i утварэнне 
сёгуната Такугава. (Характарыстыка сёгуната. Са
слоуi.) Унутраная i знешняя палiтыка Такугава. •За-
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крыццё• краiны. Крызiс сёгуната у канцы XVIII ст. 
Культура перыяду Такугава. 

Т э м а 10. Кiтай (2 г) 
Кiтай пад уладай Цынскай дыиастыi. Маньчжур

скае заваяванне. (Дзяржауны лад. Саслоуi.) Унутра
ная i знешняя палiтыка. •3акрыццё• краiны. Аб
вастрэнне крызiсу феадальных зносiн у канцы XVIII ст. 

ДухоУнае i матэрыяльиае жыццё. Культура. Уяулен
нi аб Сусвеце. Вера у духау. Культ продкау. (Канфу
цыянства. Даасiзм. Будызм.) Кiтайскi горад. Рамяство 
i гандаль. Культура. Школа i адукацыя. 

Спосаб жыцця. Традыцыi i абрады. Бытавыя умовы. 
Сямейны уклад. 

Т э м а 11. Iидыя (2 г) 
Iндыя у перыяд Магольскай iмперыi. Утварэнне 

Магольскай дзяржавы. Дзяржауны лад. (Ваенна-лен
ная сiстэма. Касты. Прауленне Аурангзеба.) Iндыйскi 
горад. Вясковая абшчына. Гандаль i рамяство. Лiх
вярства. 

Англiйскiя заваяваннi у Iндыi (XVIII ст.) Паслаб
ленне i распад Магольскай iмперыi. (Еурапейскiя 
гандлёвыя кампанii у Iндыi.) Англа-французская ба
рацьба за Iндыю. Англiйскае заваяванне Бенгалii 
i Пауднёвай Iндыi. 

Культура. Агульная характарыстыка культуры. 
Традыцыйныя вераваннi i рэлiгii. Лiтаратура. Гiсторыя. 
Астраномiя.· Жывапiс. Архiтэктура. 

Т э м а 12. Араба-мусульманская цьmiлiзацыя (1 г) 
Уводзiны. Заняпад iсламскай цывiлiзацыi у новы 

час. Месца i роля iсламу у грамадскiм i палiтычным 
жыццi. 

Арабскiя краiиы у складзе Асмаискай iмперыi 
у XVЦ-XVIII стст. Агульная характарыстыка Асман
скай iмперыi. Егiпет. Сiрыя i Лiван. Iрак. Аравiя. 
(Узнiкненне вахабiзму.) Французская экспедыцыя у 
Егiпет i яе вынiкi. 

Арабская культура у XVII-XVIII стст. 
Т э м а 13. Афрыка на поудзень ад Сахары (1 г-) 

Агульиая характарыстыка афрьшанскiх народа.у. 
Сустрэча з Еуропай. Еурапейскi гандаль рабамi i яго 
згубныя вынiкi для Афрыкi. Афрыканскае мастацтва. 

39 



Вынiковае абаrульненне. 
Асноуныя заканамернасцi i асаблiвасцi гiстарыч

нага развiцця чалавецтва у новы час. 

Агульнагiстарычиыя веды 
(паняццi, праблемы, iдэi) 

Змест паняццяу ~новая гiсторыя•, ~щыв1л1зацыя•, 
•капiталiзм•, •буржуазная рэвалюцыя•. Перыядыза-
цыя новай гiсторыi. 1 

Адрозненне гiстарычнага развiцця Еуропы ад iншых 
рэгiёнау свету. 

Характэрныя рысы гiстарычнага развiцця Pacii 
i славянскiх краiн. 

Асаблiвасцi гiсторыi краiн Амерыкi, Aзii i Афрыкi. 
Рэлiгiйныя сiстэмы Еуропы i У сходу i ix уплыу на 

сацыяльнае, палiтычнае i культурнае жыццё гра
мадства. 

Буржуазныя рэвалюцыi, ix змест, характар i зна
чэнне. 

Зараджэнне сучаснай еурапейскай навукi i рацыя
наJtiстычнага погляду на свет. 

Асноуныя дасягненнi сусветнай культуры XVI-
XVIII стст. 

ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI 
НОВАГА ЧАСУ 

34 гадзiны 
(у тым лiку 3 гадзiны - рэзервовыя) 

Раздзел I 
АФАРМЛЕННЕ 

ФАЛЬВАРКОВА-ПАНШЧЫННАИ СIС'ШМЫ 
1 ШЛЯХЕЦКАИ ДЭМАКРАТЫI 

(XVI - першая палова XVII ст.) (17 г) 

Т э м а 1. Палiтычнае стаиовiшча Беларусi (10 г) 

Тэрыторыя, насельнiцтва. Межы Вялiкага княства 
Лiтоускага, Рускага, Жамойцкага. Адмiнiстрацыйна
тэрытарыяльны падзел. Прыродныя умовы. Колькасць, 
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этнiчная прыналежнасцъ, веравызнанне насельнiцтва. 
(Назвы i саманазвы беларусау у XVI-XVIII стст.) 

ДзяржаУиы лад i войска. Вышэйшыя органы улады. 
Мясцовае кiраванне. Заканадауства. Колькасць, арга· 
нiзацыя, узброенасць войска. 

Знешнепалiтычнае становiшча Вялiкага княства 
Лiтоускага у канцы XV - першай палове XVI ст. 
Набегi крымскiх татар. Узаемаадносiны з Масквой. 

Мяцеж Mixaiлa Глiискага. Прычыны выступления. 
Колькасцъ i склад удзельнiкау. Ход паустання. Вы· 
нiкi i значэнне. 

3меяы ва Унутрыпалiтычиым стаяовiшчы Вялiкага 
Княства. У сталяванне рэлiгiйнай талерантнасцi. Адме
на Гарадзельскага прывiлея. Заканадауства Вялiкага 
княства Лiтоускага аб верацярпiмасцi. Унутрыпалi· 
тычныя супярэчнасцi. 

Лiвояская: вайна. Прычыны i пачатак Лiвонскай 
вайны. Наступление маскоускага войска. Заключэнне 
перамiр'я у 1582 годзе. 

Люблiиская вуиiя (1569). Утварэяяе Рэчы Паспа
лiтай. Унутры- i знешнепалiтычныя прычыны аб'яд· 
нання з Польшчай. Склiканне супольнага польска -
вялiкакняскага сойму у Люблiне. Спрэчкi аб умовах.. 
yнii. Незаконнае далучэнне Польшчай часткi зямель 
ВКЛ: Прыняцце акта 1 лiпеня 1569 г. аб утварэннi 
Рэчы Паспалiтай, яго змест i значэнне. 

Барацьба за захаванве самастойиасцi Вялiкаrа 
княства Лiтоускаrа. Незадаволенасць. большасцi шлях· 
ты Вялiкага кн,ства вынiкамi вунii з Польшчай. Рас
паусюджванне антыпольскiх настрояу i барацьба за 
•старыну•. Захаванне агульнадзяржауных соймау 
Вялiкага княства Лiтоускага. Распрацоука i прыняцце 
Статута (1588) як спроба збераrчы самастойнасць 
Княства. Леу Сапега - выдатны грамадска-палiтычны 
дзеяч. 

Рэч Паспалiтая - федэрать1Уная дзлржава ШJiя
хецкiх· вольиасцей. Далучэнне шляхты Вялiкага княст
ва да •залатых вольнасцей• польскай шляхты. Пасту
повая паланiзацыя сацыяльных вярхоу беларускага 
грамадства i iнтэлiгенцыi. Фармiраванне новай са· 
цыяльна-палiтычнай супольнасцi - •польскага на
рода шляхецкага •. 

3иешвепалiтычиае стаиовiшча Рэчы Паспалiтай 
у канцы XVI - першай палове XVII ст. У сходняя 

· miлiтыка С. Баторыя пасля Лiвонскай вайны. Кандыда-
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тура рускага цара на каралеускi трон. Iнтэрвенцыя 
Рэчы Паспалiтай на Маскву у пачатку XVII ст. Ва
рацьба за Смаленск у 30-я гады XVII ст. 

Т э м а 2. Сельская гаспадар:ка i гарадское жыццё 
(2 г) 

У статшаиие паишчъmы i прыrоииiцтва у беларус
кай вёсцы. Сялянская гаспадарка. Промыслы i ра
мяство. Феадальнае землеуладанне. Станауленне фаль
варкова-паншчыннай сiстэмы. Аграрная рэформа. 
Феадальныя павiннасцi i дзяржауныя падаткi сялян. 
3апрыгоньванне сялянства. Антыфеадальнае супра
цiуленне. 

Урбаиiзацыя. Колькасны рост гарадскiх пасялен
няу. Гарады - цэнтры гандлю i рамяства. Магдэбургii. 
Юрыдыкi. Цэхi. Гандлёвыя сувязi беларускiх гарадоу. 
Мястэчкi. Сацыяльныя канфлiкты у гарадах. 

Т э м а 3. Царква i рэлiriя. Культура Беларусi 
(4 r) 

Праваслауе i каталiцызм. Рэфармацыя. Прывiлеi 
каталiцкай царквы. Крызiс праваслаунай царквы. 
Перадумовы рэфармацыйнага руху. Пашырэнне Рэ
фар·мацыi у Беларусi. Дзеячы Рэфармацыi (Сымон 
Будны, Мiкалай Радзiвiл Чорны, Васiль Цяпiнскi). 
Контррэфармацыя. 

Унiяцтва у Беларусi. Берасцейская царкоуная вунiя 
1596 г. Гвалтоунае насаджэнне вунi.яцкай царквы у 
канцы XVI - пачатку XVII ст. Унiяцкi.я дзеячы (I. Па
цей, I. Кунцэвiч). Антывунiяцкi рух. М. Сматрыцкi. 
А. Фiлiповiч. Паступовае пашырэнне вунiяцтва сярод 
сельскага насельнiцтва i гарадскiх нiзоу. 

Францыск Скарыиа - усходиеславяискi асветнiк 
i гумаиiст. Сувязь беларускага Адраджэння з заход
нееурапейскiм. Бiяграфiя Скарыны. Погляды Ска
рыны. Велiчнасць постацi усходнеславянскага ас
ветнiка. 

Беларускае Адраджэнне. Кнiгадрукаванне у Вела
русi. Лiтаратура рэлiгiйная i свецкая. Грамадска
палiтычная i фi:Ласофская думка. Выяуленчае мас
тацтва. Музыка. Дойлiдства. Дзеячы Адраджэння: 
М. Гусоускi, Я. Вiслiцкi, Л. Сапега, А. Рымша 
i iншыя. 

Урок абагульнення (1 г). 
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Раздзел 11 
ВОИНЫ СЯРЭД31НЫ XVII-XVIII стст . 

. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ 
1 ПАЛIТЫЧНАЕ СТАНОВIШЧА БЕЛАРУСI (14 г) 

Т э м а 4. Ваеивыя дзеяииi 1648-1667 гадоу (2 г) 

Казацка-сяЛЯ11ская вайна 1648-1651 rадоу. Яе 
прычыны i сувязь з паустаннем пад кiраунiцтвам 
В. Хмяльнiцкаrа. Казацкiя загоны Галавацкага, Гало
ты, Нябабы i iншых на Беларусi. Баявыя дзеяннi ка
зацка-сялянскiх атрадау i шляхецкага апалчэння на 
поуднi Беларусi у 1648-1649 гадах. Страты. Анты
феадальны характар вайньi. 

Вайна Pacii i Рэчы Паспалiтай 1654-1667 гадоу. 
Прычыны, пачатак баявых дзеянняу i поспехi маскоу
скага войска. Народны рух у другой палове ::>О-х -
пачатку 60-х гаДоу XVII ст. Вызваленне тэрыторыi 
Беларусi i Андрусаускае перамiр'е (1667). Вынiкi 
вайны для Беларусi. 

Т з м а 5. Шллхецкая авархiл. Далучэиие Беларусi 
да Расiйскай iмперыi (5 г) 

Барацьба магвацкiх груповак. Канфлiкты памiж 
Радзiвiламi, Сапегамi, Пацамi, Агiнскiмi, Вiшнявец
кiмi. Грамадзянская вайна канца XVII __.: пачатку 
XVIII ст. Стварэнне Сандамiрскай канфедэрацыi пры
хiльнiкау Аугуста 11 i канфедэрацыi у падтрымку 
Ст. Ляшчынскага. 

Беларусь у гады ПаУвочиай вайвы, Саюз Рэчы 

Паспалiтай з Расiяй. Баявыя дзеяннi на Беларусi. 
Бiтва пад Лясной (1708). Вынiкi вайны для Беларусi. 

Палiтычвы крызiс Рэчы Паспалiтай. Паслабленне · 
цэнтральнай улады i разгул aнapxii. Умяшальнiцтва 
суседнiх краiн ва унутраныя справы Рэчы Паспалiтай. 
Слуцкая, Торуньская, Барская, Таргавiцкая канфедэ
рацыi. Першы падзел Рэчы Паспалiтай (1772) i далу
чэнне да Pacii У сходняй Беларусi. Спробы рэформ. 
Канстытуцыя 3 мая 1791 года. lнтэрвенцыя Pacii 
у Рэч Паспалiтую (1792). Другi падзел Рэчы Паспалi
тай i уключэнне у склад Расiйскай iмперыi цэнтраль
най часткi Беларусi. 

Паустаиие Т. Касцюmкi. Канец Рэчы Паспалiтай. 
Падрыхтоука i пачатак паустання. Постацъ Т. Касцюш
кi. Ход паустання на Беларусi. Я. Ясiнскi, М. К. Агiн-
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скi. Паражэнне паустання. Трэцi падзел Рэчы Паспа
лiтай i далучэнне Заходняй Беларусi да Расiйскай 
iмперыi. 

Т э м а 6. Сацыяльна-экавамiчнае становiшча. 
Культура Беларусi (5 г) 

Беларуская вёска XVII-XVIII стст. Сельская гас
падарка Беларусi у час войнау сярэдзiны XVII -
пачатку XVIII ст. Гаспадарчае ажыуленне у другой 
палове XVIII ст. Юрыдычнае становiшча сялян. Па
вiннасцi i дзнржауныя паборы. 

Антыфеадальны сялянскi рух. Супрацiуленне сялян 
узмацненню феадальнага прыгнёту. Паустанне сялян 
пад кiраунiцтвам Вашчылы у Крычаускiм старостве 
(1740-1744). (Паустанне на Каменшчыне у сярэдзiне 
XVIII ст.) 

Гарады Беларусi. Заняпад гарадскога жыцця у 
час ваеннага лiхалецця i яго паступовае ажыуленне. 
Колькасць i структура гарадскiх паселiшчау. На
сельнiцтва гарадоу. Рамесная вытворчасць i гарадскi 
гандаль. Гандлёвыя сувязi. Самакiраванне. Сацыяль
ная барацьба у беларускiх гарадах. 

Культура Беларусi. Стан асветы. Навука. Бела
руска-рускiя культурныя сувязi. Сiмяон Полацкi. Ка
зiмiр Лышчынскi. Iлья Капiевiч. Мецэнацтва. Лiта
ратура. Музыка. Тэатр. Выяуленчае мастацтва. Архi
тэктура. 

Беларускi народ у XVI-XVIII стст. Самасвядо-
масць. Вераваннi, звычаi, традыцыi. 
Наш край у XVI-XVIII стст. 
Вынiковае абагульневне (2 г) 
Беларускае Адраджэнне у XVI - першай палове 

XVII ст. Агульнае i адметнае у гiсторыi беларускага 
i заходнееурапейскага Рэнесансу. Сацыяльна -экана -
мiчнае i палiтычнае становiшча Беларусi у другой 
палове XVII-XVIII стст. 

Агу льнагiстарычиыя веды 

(паняццi, праблемы, iдэi) 

Дзяржауны лад i органы кiравання Вялiкага княст
ва Лiтоускага. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны па
дзел. 3аканадауства (Статуты Вялiкага княства Лi
тоускага). Рэлiгiя. Рэфармацыйны рух. Месца i роля 
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беларускiх зямель у Вялiкiм княстве Лiтоускiм, Рускiм, 
Жамойцкiм. 

Рэч Паспалiтая - федэратыуная дзяржава. Права 
•лiберум вета•. Дысiдэнцкае пытанне. Унiяцкая царква. 
Канфедэрацкi рух. Канстытуцыя. Падзелы Рэчы Паспа
лiтай i далучэнне беларускiх зямель да Расiйскай 
iмперыi. 

Сацыяльна-эканамiчнае развiццё. Фальваркова
паншчынная сiстэма. Сялянская гаспадарка. Запры
гоньванне. Антыфеадальны рух ( скаргi, уцёкi, адказ 
ад выканання павiннасцей, узброеныя паустаннi). 
Урбанiзацыя. Магдэбургскае права. Цэхавая арганi
зацыя. Мануфактурная вытворчасць. Рынак унутраны 
i знешнi. 

Асноуныя сферы матэрыяльнай i духоунай куль
туры. Рэнесанс. Гуманiзм. Асаблiвасцi беларускага 
Адраджэння, яго знакамiтыя дзеячы. Кнiгадрукаван
не. Брацтвы. Мецэнацтва. Асветнiцтва. Побыт, звычаi, 
характар беларусау. Уклад беларусау у агульнаеура
пейскую куьтуру. 

АсиоУиыя уменнi вучняу 

Вызначаць храналогiю падзей; 
вывучаць гiстарычныя крынiцы (пiсьменныя, ма

тэрыяльныя); 

аналiзаваць гiстарычныя факты, раскрываць пры
чынна-следчыя сувязi, парауноуваць з'явы i падзеi, 
вызначаць асноуныя i другарадныя характарыстыкi; 

працаваць з гiстарычнай картай: чытаць яе i вы
карыстоуваць як крынiцу ведау; 

даваць ацэнку асобным з'явам культуры; 
складаць расказы па тэксту падручнiка i другiх 

крынiцах ведау; 

даваць характарыстыку гiстарычным дзеячам, 

прадстаунiкам асобных сацыяльных груп; 
фармуляваць свае думкi, даваць ацэнку адказау 

другiх вучняу, удзельнiчаць у абмеркаваннi гiста
рычных падзей i з'яу. 



8 КЛАС 

СУСВЕТНАЯ ГIСТОРЫЯ 
НО ВАГ А ЧАСУ (XIX ст.- 1918 г.) 

51 гадзiна 
(у тым лiку 2 гадзiны - рэзервовы час) 

Уводзiны (1 г) 
Набыццё гiсторыяй сусветнага характару. Асноу

ныя дасягненнi еурапейскай цывiлiзацыi у XIX ст. 
Фармiраванне дэмакратычных прававых, грамадзян
скiх традыцый. Развiццё iндустрыяльнага грамадства. 
Еурапейская цывiлiзацыя - лiдэр сусветнай гiсторыi. 

Раздзел: 1 
ЗАХОДНЯЯ ЕУРОПА (20 г) 

Уводзiны (1 г) 
Асноуныя рысы гiстарычнага развiцця 3аходняй 

Еуропы у XIX - пачатку .ХХ ст. Рост насельнiцтва 
i гарадоу. Войны i рэвалюцыi. Надзеi i аптымiзм еура
пейцау. 

Т э м а 1. Перыяд напалеоиаускtх войиау у Еjропе 
(2 г) 

Напалеоиауская Францы.я i Еуропа. Устанауленне 
дыктатуры Напалеона Банапарта у Францыi. Харак
тар i мэты напалеонаускiх войнау. Англа-француз
ская барацъба за сусветнае панаванне. Разгром Пpycii. 
Уварванне французскiх войск у Партугалiю i Iспанiю. 
(Вайна Напалеона з Аустрыяй i яе вынiкi.) Разгром 
напалеонаускай apмii у Pacii. Вынiкi i значэнне напа
леонаускiх войнау. 

Веискi .каигрэс. Стварэнне «Венскай сiстэмы• мiж
народных адносiн i яе прынцыпы. Утварэнне Свяшчэн
нага саюза, яго роля у еурапейскай палiтыцы. Падзел 
напалеонаускай спадчыны. (Тайны саюз Англii, Ауст
рыi i Францыi супраць Pacii.) 
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Т э м а 2. Палiтычнае развiццё i сацыяльна~экана
мiчныя працэсы у буйнейшых еурапей
скiх дзяржавах у XIX - пачатку ХХ ст. 
(8 г) 

АсноУныя рысы эканамiчнага развiцця капiта
лiстычных краiн. Агульная характарыстыка экана
мiчнага развiцця. Далейшы уздым вытворчых сiл. Ход 
прамысловай рэвалюцыi у Еуропе i яе сацыяльныя 
вынiкi. 

Тэхнiчны прагрэс у прамысловасцi i земJiяробстве 
у другой палове XIX ст. Пераход ад свабоднай канку
рэнцыi да манаполii. (Формы манапалiстычных аб'яд
нанняу. Утварэнне капiталiстычнай сiстэмъi сусветнай 
гаспадаркi.) Рост урбанiзацыi. Развiццё сродкау транс
парту i сувязi. (Выдавецкая дзейнасць.) 3pyxi у галiне 
народнай адукацыi. 

Авглiя у перmай палове XIX ст. Дзяржауны лад. 
Органы улады. (Сiстэма дзвюх партый.) Асаблiвасцi 
развiцця англiйскага капiталiзму. Рабочы рух. Чар
тызм. Трэд-юнiянiзм. Знешняя i каланiяльная палiтыка 
у першай палове XIX ст. 

Авглiя у другой палове XIX - пачатку ХХ ст. 
Эканамiчнае развiцц~. Палiтычны лад. Унутраная i 
знешняя палiтыка лiбералау i кансерватарау у 70-
90-я гады. (Англа-бурская вай~а.) Рост англа-герман
скiх супярэчнасцей. Рабочы рух. Утварэнне лейбарысц-
кай партыi. · 

Францыя у перmай палове XIX ст. · Лiпеньская 
рэвалюцыя 1830 года. Устанауленне буржуазнай ма
нархii. Унутраная i знешняя палiтыка. (Заваяванне 
Алжыра.) Крызiс лinенъскай манархii. Рэвалюцыя 
1848-1849 гадоу. Францыя у гады Другой iмперыi. 

Францыя у каицы XIX - пачатку ХХ ст. Франка
пруская вайна. Рэвалюцыя 4 верасня 1870 года. Франк
фурцкi мiр. Парыжская Камуна (1871). Спроба рэстау
рацыi манархii. Перамога рэспублiканскага ладу. 
Канстытуцыя Трэцяй рэспублiкi (1875). 

Францыя напярэдаднi першай сусветнай вайны. 
(Радыкалъныя кабiнеты, ix унутраная i знешняя па
лiтыка.) Эканамiчнае развiццё. Рабочы i сацыялiстычны 
рух. 

РэваJIЮцыi 1848-1849 ·гадоу у Германii, Iтaлii 
i Аустрыйскай iмперыi. Прычыны i перадумовы рэ
валюцый. (Унутрыпалiтычная абстацоука.) Рэвалюцыя 
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у Германii. Рэвалюцыя у Iтaлii. Аб'яднанне Iтaлii 
у 50-60-х гадах XIX ст. Рэвалюцыя у Аустрыйскай 

· iмперыi. Галоуныя вынiкi рэвалюцый. 
Германiя у друrой палове XIX - пачатку ХХ ст. 

Аб'яднанне Германii i абвяшчэнне Германскай iмпе
рыi. Эканамiчнае развiццё краiны у аnошняй трэцi 
XIX - пачатку ХХ ст. Палiтычны лад. Унутраная 
i знешняя палiтыка. Германскiя каланiяльныя захопы 
у Афрыцы. (Пераход ад •кантынентальнай• да •сусвет
най• палiтыкi.) 

Рабочы i сацыялiстычиы рух у другой палове 
XIX - пачатку Хх ст. Рост сацыяльнай актыунасцi 
працоуных. Дзейнасць рабочых партый i ·арганiзацый 
асобных краiн. 1 Iнтэрнацыянал. Утварэнне i дзей
насць 11 Iнтэрнацы.янала. Еурапейская сацыял-дэ
макратыя. (Плынi у рабочым i сацыялiстычным ру
ху: рэфармiзм, марксiзм, анарха-сiндыкалiзм.) Дзея
чы рабочага i сацыялiстычнага руху: К. Маркс, 
Ф. Энгельс (А. Бебель, Э. Бернштэйн, К :Кауцкi), У. Ле
нiн. 

Т э м а 3. Мiжиародиыя адносiиы ад Венскага канг
рэса да першай сусветиай вайны (1815-
1914 гады) (3 г) 

«Венская сiстэма• у першай палове XIX ст. :Кангрэ
сы Свяшчэннага саюза. (Дактрына «узброенага умя
шання• ва унутраныя справы дзяржау.) Рэвалюцыi 
1848-1849 гадоу i крызiс •Венскай сiстэмы•. Аб
вастрэнне усходняга пытання. :Крымская вайна. Крах 

•Венскай сiстэмы•. 
Еуропа на шляху да утварэнtlя ваениа-палiтычиых 

блокау. Абвастрэнне супярэчЩ!сцей у сувязi з аб'яднан
нем Iтaлii i Германii. Франка-прускi антаганiзм. Сiстэ
ма •узброенага мiру• у Еуропе. 

Утварэиие ваеииа-палiТЬIЧНЫх блокау. Раздзяленне 
дзяржау кантынента на два варожыя блокi. :Кала
нiяльная палiтыка еурапейскiх дзяржау. (Абвастрэнне 
барацьбы за калонii, рынкi збыту, крынiцы сыравiны.) 
Завяршэнне тэрытарыяльюtга падзелу свету памiж 
вядучымi капiталiстычнымi дзяржавамi. Мiжнарод
ныя адносiны у пачатку ХХ ст. Абвастрэнне барацьбы 
памiж Антантай · i Траiстым саюзам. (Мiжнародныя 
канфлiк'l'ы у пачатку ХХ ст.) Наспяванне першай 

-сусветнай вайны. · 
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Т э м а 4. Еурапейская культура у XIX - пачатку 
ХХ ст. (5 г) 

Уводзiиы. Што такое культура. Асноуныя тэндэн
цыi развiцця еурапейскай культуры. Узаемауплыу на
цыянальных ку ль тур. Крызiс еурапейскага гуманiзму. 

Развiццё иав~i i тэхнiкi.' Пераварот у тэхнiцы. 
Развiццё металургii i машынабудавання, транспарту 
i сувязi. Дасягненнi у навуцы. (Рэвалюцыя у прырода
знаустве.) Вучэнне Ч. ~арвiна i фармiраванне новай 
карцiны свету. 

Лiтаратура. Р а м а н т ы з м. Лiдэр французскага 
рамантызму В. Гюго. Англiйскiя паэты-рамантыкi 
Дж. -Байран (П. Б. Шэлi, Дж. Кiтс). В. Скот. Э. Т. Гоф
ман. А. Мiцкевiч. 

Р э а л i з м. А. Стэндаль. А. Бальзак, Ч. Дзiкенс, 
Г. Гейнэ. Д эк ад ан с. Адчуванне трагiчнасцi жьщця 
у творчасцi французскiх паэтау другой паловы XIX ст. 
(Ш. Бадлер, А. Рамбо, П. Варлеи, Г. Апалiнэр). Ix 
прадказаннi сацыяльных узрушэнняу. Р. Кiплiнг. 

Жывапiс. Рамантызм i рэалiзм у жывапiсе. Ф. Гоя, 
Э. Дэлакруа, Г~ Курбэ i Ж. Мiле. Iмпрэсiянiзм. (А. Рэ
нуар i К. Манэ.) В. Ван Гог, П. Сезан, П. Гаген. Сiмва
лiзм. (А. Радэн). 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Асноуныя тэндэнцыi 
развiцця заходнееурапейскай цывiлiзацыi у XIX -
пачатку ХХ ст. 

Раздзел: 11 
ПАУНОЧНААМЕРЫКАНСКАЯ 

1 ЛАЦIНААМЕРЫКАНСКАЯ ЦЫВIЛ13АЦЫI 
У XIX- ПАЧАТКУ ХХ ~· (6 г) 

Уводзiны (1 г) 
Адзiн кантынент - дзве Амерыкi. У заемадзеянне 

i уааемауплыу цывiлiзацый. Сувязь з заходнееурапю, -
екай цывiлiзацыяй. Асаблiвасцi духоунага i матэ
рыяльнага жыцця. 

Т э 1\1 а 5. ПаУночиаамерыкаиская цывiлiзацыя (3 г) 

Палiтычиае i сацыяльнае развiццё 3ША у канцы 
XVIII - сярэдзiне XIX ст. Вайна за незалежнасць i 
яе вынiкi. Расшырэнне тэрыторыi ЗША i рост насель
нiцтва. Поунач i Поудзень - два шляхi развiцця. 
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Фермерства. Плантацыйнае рабства. ( Становiшча 
неграу. Паустаннi рабоу.) Рух за адмену рабства. Абалi
цыянiзм. 

Грамадзянская вайна 1861-1865 гадоу i яе вынiкi. 
Прычыны i перадумовы. (Прыход да улады рэспуб
лiканскай партыi.) Аураам Лiнкалън - прэзiдэнт 
ЗША. Пачатак грамадз.Янскай вайны памiж Поуначчу 
i Поуднем. Першы этап вайны (1861-1862). Акт аб 
гамстэдах i пракламацыя аб знiшчэннi рабства. Другi 
этап грамадзянскай вайны. Перамога Поуначы. 

ЗША пасля грамадзянскай вайны. Эканамiчнае 
развiццё. Панаванне буйной буржуазii. Двухпартый
ная сiстэма. 3нешняя палiтыка ЗША. Выхад ЗША на 
арэну сусветнай палiтыкi. 

Амерыканская лiтаратура ад •Спеву аб Гаяваце• 
да •Амерыканскай трагедыi•. Амерыканскi рамантызм. 
Яго асаблiвасцi. Г. Лангфела i Ф. Купер, Г. Бiчэр-Стоу, 
•Лiсце травы• ·У. Уiтмена. Першыя перасцярогi (Г. Мел
вiл, Г. Тора). Прадстаунiкi амерыканскага рэалiзму 
(М. Твэн, Брэт Гарт, Дж. Лондан, Т. Драйзер). 

Т э м а 6. Лацiиаамерыканская цывiлiзацыя (2 r) 
Краiны Лацiнскай Амерыкi у першай палове XIX ст. 

Гiстарычная даведка. Асаблiвасцi развiцця. Населънiцт
ва. Еурапейцы, iндзейцы i негры. Змяшэнне этнасау. 

Вайна за незалежнасць iспанскiх кал.онiй (1810-
1826). Узнiкненне самастойных лацiнаамерыканскiх 
рэспублiк. 

Краiны Лацiнскай Амерыкi у другой палове XIX -
пачатку ХХ ст. Развiццё капiталiзму. Адмена рабства 
i абвяшчэнне рэспублiкi у Бразiлii. Барацьба Кубы 
за незалежнасць. Рэвалюцыя 1910-1917 гадоу у Мек
сiцы. 

Урок а ба гульнення. Асноуныя тэндэнцыi 
развiцця 3ША i Лацiнскай Амерыкi. 

Раздзел 111 
РАСIИСКАЯ IМПЕРЫЯ. 

СЛАВЯНСКIЯ КРАIНЫ (13 г) 

Тэма 7. Расiя у XIX ст. (3 г) 
Спробы рэформау у пачат:ку XIX ст. Расiй

ская iмперыя у пачатку XIX ст. Тэрыторыя i межы. 
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Дзяржауны лад. Саслоуi i класы. Аляксандр I. Айчьш
ная вайна 1812 года. 

Палiтычиае i сацыялънае развiццё Pacii (1815-
1855). 3варот да рэформ. Дзекабрысты. Мiкалай I. 
Унутраная палiтыка. Сялянскае пытанне. (3аходнiкi 
i славянафiлы. Петрашэуцы.) 3нешняя палiтыка у 
другой чвэрцi XIX ст. Крымская вайна. 

Буржуазныя рэформы (1855-1894). Аляксандр П. 
Прычыны рэформ. Лiберальны лагер. Рэвалюцый
ная дэмакратыя. Сялянская рэформа. (Земская i 
гарадская рэформы. Судовая рэформа. Ваенная рэ
форма.) 3начэнне буржуазных рэформ. Развiццё 
капiталiзму у сельскай гаспадарцы i прамысловасцi. 
Прамысловы пераварот. 

Народнiкi. Тры напрамкi у рэвалюцыйным народ
нiцтве. Царазабойства 1 сакавiка 1881 года. Палiтыч
ная рэакцыя. 

Т э м а 8. Развiццё грамадскiх адиосiн i сацыяльныя 
узрушэииi у пачатку ХХ ст. (4 г) 

На шляху да рэвалюцыi. Расiя на рубяжы XIX-
XX стст. Класы i саслоуi. Дзяржауны лад. Утварэнне 
палiтычных партый (РСДРП i партыя эсэрау). Лiбе
ральны рух. Наспяванне рэвалюцыйнага крызiсу. 
Руска-японская вайна. Портсмуцкi мiр. 

Першая расiйская рэвалюцыя (1905-1907). Пача
так рэвалюцыi. (Тры лагеры у рэвалюцыi.) Манiфест 
17 кастрычнiка 1905 года. Стварэнне новых палiтыч
ных партый. Снежаньскае узброенае паустанне. На
цыянальна-вызваленчы рух. Спад рэвалюцыi. Дзяржау
ная дума. Дзяржауны пераварот 3 чэрвеня 1907 года. 
Вынiкi рэвалюцыi. 

Расiя памiж дзвюма рэвалюцыямi. Трэцячэрвень
ская манархiя. Сталыпiнская аграрная рэформа. 
(Прамысловы уздым.) Новы уздым агульнадэмакра
тычнага руху. IV Дзяржауная дума. 

Лютауская рэвалюцыя. Двоеуладдзе (люты-чэр
вень 1917 года). Напярэдаднi рэвалюцыi. Пачатак 
першай сусветнай вайны. Узрастанне палiтычнага 
крызiсу. Паустанне у Петраградзе. Канец самадзяр
жауя. (Стварэнне Петраградскага Савета. Стварэнне 
Часовага ураду.) Устанауленне двоеуладдзя. (Расклад 
палiтычных сiл. Расiйская сацыял-дэмакратыя у кра
савiку 1917 года. Першы урадавы крызiс.) Расiя 
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на пераломе (чэрвень 1917 года). ~начэнне Лютаускай 
рэвалюцыi. 

Т э м а 9. Культура Pacii у XIX - пачатку ХХ ст. 
(2 г) 

Асаблiвасцi развiцця ку ль туры у першай палове 
XIX ст. Асвета. Навука. Лiтаратура. Выяуленчае 
мастацтва. Музыка. 

Руская культура у другой палове XIX - пачатку 
ХХ ст. Асвета. Навука. Лiтаратура. Тэатр. Жывапiс. 
«Сярэбраны ве.к~ рускай культуры. Агульныя умовы 
развiцця культуры у пачатку ХХ ст. Тэхнiчныя нова
увядзеннi. Кнiгавыдавецкая дзейнасць. Музыка. (Мiж
народнае прызнанне рускага мастацтва.) 

Т э м а 10. Славянскiя народы i краiны у XIX -
пачатку ХХ ст. (2 г) 

Славянскiя народы у барацьбе за нацыянальнае 
вызваленне. Палiтычнае становiшча у першай палове 
XIX ст. Народы Польшчы, Беларусi, Украiны у складзе 
Расiйскай iмперыi. Польскiя землi пад уладай Пpycii. 
Становiшча польскiх, чэшскiх i славацкiх зямель у 
складзе Аустрыi. Барацьба славянскiх народау супраць 
турэцкага ярма. Руска-турэцкая вайна 1877-1878 гг. 
i вызваленне Балгарыi. Утварэнне Балгарскага княства. 

Славянскiя краiны i народы у канцы XIX - пачатку 
ХХ ст. Барацьба за дзяржауную незалежнасць -
адметная рыса эпохi. Палiтычнае развiццё пауднёва
славянскiх народау. Балканскiя войны 1912-1913 га
доу. Польскi нацыянальна-вызваленчы рух. Барацьба 
чэхау i славакау за нацыянальнае адраджэнне i дзяр
жауную незалежнасць. Асаблiвасцi развiцця культуры 
славянскiх народау. 
Урок абагульнення (1 г). Асноуныя тэн

дэнцыi ра·звiцця Расiйскай iмперыi i славянскiх народа у 
у XIX - ппчатку ХХ ст. 

Раздзел IV 
УСХОДНJЯ ЦЫВ1д13АЦЫI. АФРЫКА (9 г) 

Уводзiны 

Асаблiвасцi гiстарычнага развiцця усходнiх цывi
лiзацый . .Лёс краiн Усходу i АфрыRi у эпоху кала
нiялiзму. Вынiкi еурапейскай экспансii. 
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Т э м а 11. Японiя (2 г) 
Буржуазная рэвалюцыя у Японii. Крызiс рэжыму 

сёгуната Такугава. (Самурайская апазiцыя.) Насiльнае 
•адкрыццё• Японii i яго вынiкi. 3вяржэнне сёгуната 
(1868). Рэформы 1868-1873 гадоу. 

Ператварэнне Японii у каланiяльную дзяржаву. 
Асаблiвасцi капiталiстычнага развiцця. Канстытуцыя 
(1889). (Япона-кiтайская вайна 1894-1895 гадоу.) 
Вайна з Расiяй. 3нешняя палiтыка напярэдаднi першай 
сусветнай вайны. 

Уплыу заходняй культуры. 3мены у ладзе жыцця 
японскага грамадства. (Пакланенне перад 3ахадам. 
Пашырэнне iдэi перавагi японцау перад iншымi на
родамi.) 

Т э м а 12. Кiтай (2 г) 
Кiтай у першай палове XIX ст. Кiтайскае грамад

ства на мяжы XVIII-XIX стст. Рост насельнiцтва. 
У яу леннi кiтайцау пра навакольнае асяроддзе. Духоуны 
свет i культура. (Культ iмператара i павага да старэй
шых.) Насiльнае •адкрыццё• Кiтая еурапейцамi. 
Сялянская вайна тайпiна:у (1850-1864). 

Ад паустання тайпiиау да звяржэиия Цыискай 
дынастьri i абвяшчэння рэспублiкi. Развiццё капiталiз
му. Падзел Кiтая на сферы уплыву замежнымi дзяр
жавамi. (Ператварэнне Кiтая у паукалонiю.) Рэфарма
тарскi рух. •Сто дзён рэформ•. Паустанне iхэтуаней. 
Рэвалюцыя 1911-1912 гадоу. (Сунь Ятсен. 3вяржэнне 
Цынскай дынастыi".} Абвяшчэ.нне рэспублiкi. 

Т э м а 13. Iидыя (1 г) 

Iндыя - анrлiйская калоиiя.. :Краiна i людзi у 
пачатку XIX ст. :Каставая сiстэма. Як Англiя захапiла 
Iндыю. Англiйская каланiяльная палiтыка. Нацыя
нальнае паустанне 1857-1859 гадоу. Развiццё куль
турJ?I. Рам Рой. 

Iндыя абуджаецца. Iндыя пасля паустання сiпаяу. 
Эканамiчнае развiццё. Фармiраванне капiталiстычнага 
укладу. Сельская гаспадарка. Стварэнне арганiзацыi 
Iндыйскi нацыянальны кангрэс. (li,i.лaк.) Уздым на
цыянальна-вызваленчага руху у 1905-1908 гадах. 

Т э м а 14. Мусульманскl свет (2 г) 
Роля iсламу. Рэформы i барацьба за нацыяналь

ную незалежнасць. Гiстарычная даведка. Iслам i яго 
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уплыу на жыццё грамадства. (Роля мусульанскага 
духавенства.) Застой i заняпад мусульманскага свету. 

Змаганне еурапейскiх дзяржау за lран. Анты
феадальнае паустанне бабiдау у lране. Англа-афган
скiя войны XIX ст. Асманская iмперыя - калос на 
глiняных нагах. 

Спроба рэформ •у краiвах мусульманскага свету 
(Турцыя, lран, Егiпет). Нацыянальна-вызваленчы рух. 
Антыкаланiяльнае паустанне у Алжыры (1830-1847). 
Паустанне Арабi-пашы у Егiпце (1881-1882). Рэвалю
цыi пачатку ХХ ст. у· Турцыi i lране. 

Т э м а 15. Афры:ка на поудзень ад Сахары (1 г) 

Кал:анiзацыя афрыканскага кантыненту у новы час. 
Гiстарычная даведка. Асаблiвасцi развiцця народау 
Афрыкi. Гандаль рабамi. Тэрытарыяльны падзел Аф
рыкi у XIX ст. Эфiопiя супраць еурапейскай каланi
зацыi . 

. Урок а ба г. у льне н н я. Асаблiвасцi гiстарыч
нага развiцця краiн У сходу i Афрыкi. 

Раздзел У 

ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАННА (3г) 

Прычьmы i характар вайны. Стратэгiчныя планы 
ваюючых дзяржау. Пачатак вайны. Ператварэнне вай
ны у сусветную. Зрыу германскага плана «маланкавай 
вайны~. Ваенныя дзеяннi у 1915-1916 гадах. 

Важнейшыя палiтычныя падзеi i ваеиныя дзеяннi 
у 1917-1918 гадах. Наблiжэнне палi.тычнага крызiсу 
у ваюючых дзяржавах. У ступленне ЗША у вайну. 
Ход ваенных дзеянняу у 1917 годзе. Рэвалюцыi у 
Pacii i Германii. Паражэнне германскага блоку. Вынi
кi i урокi вайны. 

Вынiковае абагульненне (1 г) 
Асноуныя тэндэнцыi i вынiкi сусветнага развiцця 

у XIX - пачатку ХХ стст. 

Агульнагiстарычныя веды (паняццi, праблемы, iдэi) 

Сэнс паняццяу крызiс феадалiзму, традыцыйнае 
грамадства, прамысловы пераварот, iндустрыялiзацыя, 

каланiялiзм, iмперыялiзм, палiтычныя партыi i арганi
зацыi. 
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Агульныя i адметныя рысы эканамiчнага, . сацы
яльнага, духоунага жыцця цывiлiзацый новага часу. 
Нераунамернасцi i асаблiвасцi гiстарычнага развiцця 
краiн Захаду i Усходу у XIX - пачатку ХХ ст. 

Рэформы i рэвалюцыi. Станауленне нацый i дзяр
жаунасцi. Буржуазная дэмакраты.я. 

Месца рэлiгiй у грамадска-палiтычным жыццi 
i культуры. 

Каланiяльная палiтыка i антыкаланiяльны рух. 
Iдэйна-фiласофскiя плынi. Асноуныя дасягненнi 

сусветнай культуры. Супярэчнасцi i вынiкi тэхнiч
нага перавароту у XIX - пачатку ХХ ст. 

ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI 
НОВАГА ЧАСУ (КАНЕЦ XVIII 

1917· год) 

34 гадзiны 

ст.-
/ 

(у тым лiку 3 гадзiны - рэзервовыя) 

Раздзел i 
КРЬ131С ПРЫГОННIЦКАИ СIСТ:ЭМЫ 

(КАНЕЦ XVIII - 50-я гады XIX ст.) (10 г) 

Т э м а 1. Палiтычнае ст1щовiшча беларускiх зя
мель у складзе Расiйскай iмnepыi (3 г) 

Палiтыка царызму у Беларусi (1772-1812). Рас
паусюджанне правоу i прывiлеяу расiйскага дваран
ства на беларускую шляхту. Тэрытар:Ьlяльна-адмiнi
страцыйныя падзелы Беларусi i новая адмiнiстрацыя. 
Раздача беларускiх зямель расiйскiм памешчыкам. 
Канфесiйна.я палiтыка. Мяжа .яурэйскай аседласцi. 

Вайна 1812 года i Беларусь. Акупацыя Беларусi 
войскамi Напалеона. Баявыя дзе.яннi на тэрыторыi Бе
ларусi. Пазiцыi магнатау i шляхты. Спроба аднаулен
ня Вялiкага кн.яства Лiтоускага. Партызанскi рух. 
Разгром французскага войска на Б.ярэзiне. Разарэнне 
краю. 

Грамадскi рух. 3мены у палiтыцы царызму. Фiла
маты i фiларэты. Дзекабрысты на Беларусi. <~Патры.я
тычнае таварыства~. Паустанне 1830-1831 гадоу. 

3мены у палiтыцы самадзяржау.я. 
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Т э м а 2. Сацыяльна-эканамiчиае развiццё. Кры
зiс феадальна-прыгоииiцкага ладу (3 г) 

Сельская гаспадарка. 3емлеуладанне i гаспадарка 
памешчыкау. Рост паншчыны. Сялянская гаспадарка 
i павiннасцi сял.ян. Асаблiвасцi становiшча казённых 
с.ял.ян. 

Прамысловасць. Гандаль. Гарады i мястэчкi. Дроб
натаварна.я вытворчасць. Рам.яство. Мануфактуры. 
Пачатак прамысловай рэвалюцыi. Выкарыстанне воль
нанаёмнай працы. Слабасць гарадской прамысловас
цi. 3нешнi i унутраны гандаль. Колькасць i склад га -
радскога насельнiцтва. Падаткi i павiннасцi гара
джан. Ix побыт. Шл.яхi зносiн. 

Крызiс феадальна-прыгоииiцкага ладу. Рэформы 
П. Кiс.ялёва. Правал рэформы у памешчыцкай вёсцы. 
3ан.япад сгаспадаркi памешчыцкiх с.ял.ян. Крызiс гас
падаркi памешчыкау. Рост антыпрыгоннiцкага с.ял.ян
скага руху. 3араджэнне рэвалюцыйна-дэмакратычнай 
плынi. 

Т э м а 3. Асвета i культура на Беларусi (3 г) 
Народная адукацыя i навука. 3мены у сiстэме аду

кацыi. Палiтыка царызму у галiне народнай адука
цыi. Тыпы школ. Полацка.я езуiцкая акадэмiя. Вiлен

скi унiверсiтэт. Горы-Горацкi земл.яробчы iнстытут. 
Узмацненне палiтычнага i iдэалагiчнага цiску сама
дзяржауя на грамадскае i культурнае жыццё у Бела
русi пасля падаулення паустанн.я 1830-1831 гадоу. 
Развiццё навуковых ведау пра Беларусь i беларускi 
народ. (Гiстарычныя i этнаграфiчны.я даследаваннi: 
М. Баброускi, I. Данiловiч, 3. Даленга-Хадакоускi, 
Я. Чачот, П. Баброускi.) 

Лiтаратура. Мастацтва. Друк. Бiблiятэкi. Станау
ленне нацы.янальнай мовы i лiтаратуры. Ананiмныя 
паэмы «Энеiда навыварат» i «Тарас на Парнасе». Бе
ларускi грунт творчасцi А. Мiцкевiча. Беларуска.я 
плынь у польскамоунай «краёвай» лiтаратуры. Я. Бар
шчэускi, П. Багрым, В. Дунiн-Марцiнкевiч, А. Кiркор. 
Архiтэктура. Тэатр i музыка. Д. i р. С-'Гафановiчы, 
Р. Падбярэзскi, А. Абрамовiч. Жывашс. I. Ал.яшкевiч, 
Я. Дамель, В. Ваньковiч, I. Хруцкi. Перы:.ядычны.я вы
даннi. Бiбдiятэкi. 

Урок а ба гуль нення. Палiтычны.я i сацыяль
на-эканамiчны.я умовы развiцця беларускага этнасу 
напрыканцы XVIII - 50-х гадах XIX ст. 
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Раздзел П 

БЕЛАРУСЪ У ПА ЧА ТКОВЫ ПЕРЫЯД 
КАПIТАЛ13МУ (60-90-я гады XIX ст.) (9 г) 

Т э м а 4. Буржуазвыя рэформы. Пераход да ка
пiталiстычвай гаспадаркi (3 г) 

Адмева прыговвага права. Iишыя буржуазвыя рэ
формы. Аграрна-сялянская рэформа (1861). · Новы па
радак кiравання сялянамi. Змены у рэалiзацыi рэ
формы, звязаныя з паустаннем 1863 года. Вынiкi ся
лянска-аграрных рэформау. 

Асаблiвасцi судовай i щкольнай рэформау. 3весткi 
аб ваеннай, гарадской i цэнзурнай рэформах. Рэжым 
выключных закона у. Асаблiвасцi контррэформау у Бе
ларусi. 

Развiццё капiталiсТЫЧИЪiх адиосiи у вёсцы. Рост 
буржуазнага землеуладання. Асаблiвасцi гэтага пра
цэсу у Беларусi. Аграрны крызiс 80-х гадоу i яго 
уплыу на спецыялiзацыю сельскай гаспадаркi Бела
русi. Галоуныя напрамкi спецыялiзацыi. 

Траиспарт. Прамысловасць. Гарады. Буда~нiцтва 
чыгунак. Важнейшыя чыгуначныя лiнii. Ix уплыу на 
развiццё эканомiкi. Стана у ленне фабрычнай вытвор
часцi. Асаблiвасцi ~ развiцця прамысловасцi Беларусi 
у 60-90-х гадах XIX ст. Рост гарадоу. Прамысловыя 
мястэчкi. Колькасць, нацыянальны склад гарадскога 
насельнiцтва, пралетарыяту i буржуазii. 

Т э м а 5. Вызвалеичая барацьба (3 г) 
Рэвалюцыйныя дэмакраты i шляхецкiя рэвалюцы

янеры. • Чырвоныя• i •белыя•. Праграмы памяркоу
ных •чырвоных• i К. Калiноускага. •Мужыцкая прау
да•. Контррэвалюцыйны пераварот у Вiльнi. Парты
занская тактыка паустанцау. М. Мурауёу i яго дзей
насць у краi. Вяртанне К. Ка.Лiноускага да кiраунiцт
ва паустаннем. Падауленне паустання. •Лiсты з-пад 
шыбенiцы• К. Калiноускага. Характар, вынiкi i зна
чэнне паустання. 

Сяляискi рух. Дзейвасць народвiкау. Становiшча 
сялян. Формы i дынамiка сялянскага руху. Рэвалю
цыйныя народнiкi. М. Судзiлоускi, С. Кавалiк, Р. Ica-
ey, I. Грынявiцкi, Г. Гельфман. Народнiцкiя арганi
зацыi у Беларусi. Iдэйна-арганiзацыйны крызiс на
роднiцтва у 80:я гады. Адраджэнне рэвалюцыйнага 
народнiцтва у канцы 90-х гадоу. · " · 
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Рабочы рух. Утварэнне i дзейиасць сацыял-дэмак
ратычных арганiзацый. Становiшча, хваляваннi i стач
кi рабочых. Першыя сацыял-дэмакратычныя гурткi. 
Э. Абрамовiч, I. Гурвiч; В. Сялiцкi, С. Трусевiч. Пера
ход сацыял-дэмакратау да масавай агiтацыi. А. Крэ
мер, Ю. Мартау, Я. Спонцi. Стачачныя касы. Утва
рэнне (<Рабочага саюза Лiтвы• i Бунда. I з'езд РСДРП. 
Уздым рабочага руху у другой палове 90-х гадоу. 

Першыя палiтычныя выступленнi рабочых. 

Тэма 6. Утварэине беларускай иацыi. :Культура 
Беларусi (3 г) 

:Этиiчныя працэсы. Тэрыторыя i насельнiцтва Бе
ларусi. Асаблiвасцi саслоунага i рэлiгiйнага складу 
беларускага, рускага, польскага i яурэйскага насель
нiцтва. Сацыяльна-класавая структура беларускай 
нацыi. Развiццё нацыянальнай мовы i культуры. За
раджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага 
руху. 

Культура Беларусi у другой палове XIX ст. Па
чатковая i сярэдняя адукацыя. Навуковыя даследа
ваннi. (<Заходнерусiзм•: М. :Каяловiч, П. Шэйн, I. На
совiч, А. Семянтоускi, М. Нiкiфароускi. Мастацкая 
лiтаратура. Ф. Багушэвiч, Я. Лучына, А. Гурыновiч, 
К. Каганец. Выяуленчае мастацтва. А. Гараускi, 
К. Альхiмовiч, Н. Сiлiвановiч. Архiтэктура. Тэатр. 

Урок а ба гуль я е н н я. Асаблiвасцi' станаулен
ня буржуазнага грамадства у Беларусi у 60-
90-я гады XIX ст. 

Раздзел III 
БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД 

БУРЖУА3НА-ДЭМАКРАТЫЧНЫХ РЭВАЛЮЦЫИ 
(12 г) 

Тэма 7. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у Беларусi 
(4 г) 

Наспявание рэвалюцыйиай сiтуацыi. Абвастрэнне 
сацыяльных супярэчнасцей i нацыянальнага пытан
ня. 3убатаушчьiна i сiянiсцкi рух у Беларусi. Сацыял
дэмакратычныя арганiзацыi. Газета «Искра•. Баль
шавiзм i меншавiзм. Мясцовыя арганiзацыi партыi са
цыялiстау-рэвалюцыянерау i (<Польскай партыi са
цыялiстычнай на Лiтве». Утварэнне Беларускай са-

58 



цыялiстычнай грамады. Яе праграма i дзейнасць. 
Уздым рабочага руху. Пераход рабочых да палiтыч-
най барацьбы. Сялянскi рух. · 

Вызвалеичы рух у перыяд наступления рэвалюцыi. 
Студзеньскi рух салiдарнасцi рабочых Беларусi з ра
бочымi Пецярбурга. Вяснова-летнi уздым палiтычных 
выступленняу i эканамiчнай барацьбы рабочых. Но
выя формы сялянскага руху. Байкот Булыгiнскай 
думы. Кастрычнiцкая палiтычная стачка у Беларусi. 
Каалiцыйныя саветы i камiтэты. Манiфест 17 каст
рычнiка. Курлоускi расстрэл у Мiнску. Аддзелы •Саю
за рускага народа• i •Саюза 17 кастрычнiка•. Буржу
азна-лiберальны рух. Уздым сялянскага i салдацкага 
руху. Снежаньская палiтычная стачка на Беларусi. 

Адступлеиие рэвалюцыi. Дэпутаты Беларусi у 1 
i 11 ДзяржаУвых думах. Спад рэвалюцыйнага руху 
у пачатку 1906 г. Выбары у Дзяржауную думу. Склад 
дэпутатау ад 5 заходнiх губерняу. Ix пазiцыi у Думе. 
Вяснова-летнi (1906) уздым рэвалюцыйнага руху. На
ступление контррэвалюцыi. Дзейнасць прафсаюзау. 
Перамога на выбарах у 11 Дзяржауную думу у за
ходнiх губернях рускiх i польскiх шавiнiстычна-кле
рыкальных груповак. Трэцячэрвеньскi дзяржауны пе
раварот. 

Беларус:кi иацыянальва-вызваленчы рух у перыяд 
рэва.люцыi 1905-1907 гадоу. Дзейнасць БСГ, яе ло
зунгi i патрабаваннi у 1905 годзе. П з'езд БСГ. 3мены 
у праграме. Газета •Наша доля•. Сацыяльна-экана
мiчная, палiтычная i нацыянальная праграма газеты 
•Наша нiва•. 

3начэнне i вынiкi рэвалюцыi для Беларусi. 

Т э м а 8. Сацыяльва-экаиамiчиае развiццё. Ста
JIЪШiис:кiя рэформы. Грамадс:кi рух (3 г) 

Развiццё прамысловасцi. Крызiс i дэпрэсiя 1900-
1908 -гадоу. Прамысловы уздым. Рост акцыянернага 
капiталу i канцэнтрацыя вытворчасцi. Далейшая спе
цыялiзацыя прамысловасцi. (Развiццё профiльных га
лiнау.) Асаблiвасцi прамысловасцi Беларусi. 

Аграрная рэформа i развiццё сельскай гаспадаркi. 
Прычыны i мэты сталыпiнскай аграрнай рэформы. 
Разбурэнне сялянскай абшчыны, насаджэнне хутароу. 
Арганiзацыя перасялення сялян у азiяцкую частку 
Pacii. Вынiкi i значэнне рэформы. (Далейшая спецыя
лiзацыя сельскай гаспадаркi i рост вытворчасцi.) 
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Узмацненне сацыяльна-класавай дыферэнцыяцыi ся
лянства. Земская рэформа. Яе асаблiвасцi i значэнне. 

Палiтычиая рэакцыя. Грамадскi рух. Асаблiвасцi 
новага выбарчага закона. Палiтычныя рэпрэсii i ix вы
нiкi. Палiтыка па нацыянальным пытаннi. Дэпутаты 
III Дзяржаунай думы ад 5 заходнiх губерняу. Бараць
ба з беларускiм нацыянальным рухам. Праграма •Бе
лорусского общества•. Л. Саланевiч. Дзейнасць поль
скiх нацыяналiстычных груповак. 

3мены у дынамiцы i характары рабочага руху. 
Левыя партыi i арганiзацыi. Дынамiка сялянскага 
руху. Яго асноуныя формы. 

Т э м а 9. Беларусь у час першай сусветнай вайны. 
Лютауская рэвалюцыя (2 г) 

Становiшча у Беларусi у гады вайны. Адносiны да 
вайны правых, буржуазна-лiберальных i сацыялiстыч
ных арганiзацый, газеты сНаща нiва•. 3ахоп немцамi 
3аходняй Беларусi. Масавае бежанства. Ваенныя па
вiннасцi насельнiцтва. 3аняпад сельскай гаспадаркi. 
Мiлiтарызацыя прамысловасцi i транспарту. Харчовы 
крызiс. Разгул спекуляцыi. Становiшча рабочых. Асаб
лiвасцi рабочага i сялянскага руху у прыфрантавых 
умовах. Пачатак разлажэння apмii. Беларускi нацыя
нальны рух у перыяд вайны. 

Лютауская рэвалюцыя у Беларусi. Фармiраванне 
Саветау i буржуазных органау улады. Арганiзацыя 
прафесiЙных саюзау рабочых i служачых. Дэмакра
тызацыя войска. Абуджэнне вёскi. Палiтычныя пазi
цыi сялянства. 3'езды сялянскiх дэnутатау. Беларускi 
нацыянальны з'езд. Адносiны да беларускага руху 
расiйскiх палiтычных партый i арганiзацый. 

Т э м а 10. Уздым беларускага нацыяиальна-куль
турнага руху. Культура Бедарусi у па

чатку ХХ ст. (3 г) 
Газета •Наша иiва• - цэитр адраджэння. Сацыяль

на-эканамiчная i палiтычная праграма •Нашай нiвы• 
пасля трэцячэрвеньскага дзяржаунага перавароту. Ба
рацьба з шавiнiстычнымi рускiмi i польскiмi арганi
зацыямi i урадавай палiтыкай па беларускiм пытаннi. 
Роля сНашай нiвы• у развiццi беларускай культуры, 
фармiраваннi i згуртаваннi нацыянальнай iнтэлiген
цыi, мiжнародным прызнаннi беларускай нацыi. 

Асвета i навука. Лiтаратура i мастацтва. Пашырэн-
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не сеткi пачатковых, сярэднiх школ, настаунiцкiх iн
стытутау i семiнарый. Навуковыя даследаваннi аб 
мове, этнаграфii беларусау, гiсторыi Беларусi. Я. Кар
скi, М. Федароускi, Е. Раманау, М. Доунар-3апольскi, 
В. Ластоускi. Развiццё перыядычнага друку i кнiга -
друкавання. Беларуская лiтаратура нашанiускага пе

рыяду. Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановiч, Цётка, 
К. Каганец, Ц. Гартны, 3. Бядуля, М. Гарэцкi. Станау
ленне беларускага прафесiйнага тэатра. 1. Буйнiцкi, 
А. Бурбiс. Музыка. Выяу ленчае мастацтва. 

Урок абагульнення. Рэвалюцыйны i нацыя
нальна-вызваленчы рух у Беларусi у пачатку ХХ ст.~ 

яго вынiкi i значэнне. 
Наш край у капцы XVIII - пачатку ХХ ст. 

Аrульпагiстарычныя веды 
(iдэi, праблемы, папяццi) 

Перыядызацыя гiсторыi Беларусi канца XVIII -
пачатку ХХ ст. 

Палiтыка царызму у Беларусi у канцы XVIII -
50-х гадах XIX ст. 

Вынiкi вайны 1812 года для Беларусi. 
Дзейнасць расiйскiх i польскiх тайных арганiза

цый у Беларусi у першай палове XIX ст. 
Развiццё сельскай гаспадаркi, прамысловасцi i га

радоу ва умовах панавання феадальна-прыгоннiцкiх 
адносiн. Крызiс феадальна-прыгоннiцкага ладу. 

3мены у сiстэме i характары народнай адукацыi, 
развiццё навуковых ведау npa Беларусь i беларускi 
народ у першай палове XIX ст. 

Асаблiвасцi буржуазных рэформау у Беларусi. Рэ

жым надзвычайных законау. 

Развiццё капiталiзму у сельскай гаспадарцы. Пра
мысловая рэвалюцыя у Беларусi: Нацыянальны склад 
гарадскога i сельскага насельнiцтва, памешчыкау 
i буржуазii. Сацыяльная структура насельнiцтва Бе
ларусi. 

Важнейшыя навуковыя даследаваннi пра Беларусь 
i яе насельнiцтва. Беларуская лiтаратура i развiццё 
нацыянальнай мовы. Друк, тэатр i выяуленчае мас
тацтва у 60-90-х гадах XIX ст. Узровень народнай 
адукацыi. 

Прычыны узнiкнення i асноуныя праяуленнi рэ-
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валюцыйнай сiтуацыi на Беларусi у ,пачатку ХХ ст. 
Тры лагеры у палiтычнай барацьбе у перыяд рэвалю
цыi 1905-1907 гадоу. Ix класавы i партыйны склад. 
Дынамiка рэвалюцыйнага працэсу. асноуныя мэты 
i формы барацьбы, яе вынiкi. 

Уздым беларускага нацыянальнага руху у 1905_:_ 
1914 гадах. Пазiцыi расiйскiх урадавых i польскiх па
мешчьщка-клерыкальных груповак па беларускiм пы
таннi. 

Узровень сацыяльна-эканамiчнага i культурнага 
развiцця Беларусi напярэдаднi першай сусветнай 
вайны. 

Становiшча на Беларусi у час першай сусветнай 
вайны. 

Перамога буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыi 
Фармiраванне Саветау i буржуазных органау улады. 

Асноfвыя уменнi вучняу 

Суадносiць гiстарычныя з'явы. працэсы з пэуным 
перыядам гiсторыi, састауляць храналагiчныя таб

лiцы; 

аналiзаваць i абагульняць гiстарычныя факты i 
з'явы, вызначаць ix сутнасць i прычыны, ацэньваць 

значэнне (на аснове вывучэння тэксту падручнiка, 
дакументау i г. д.); 

самастойна вывучаць параграф падручнiка, гiста-
рычныя дакументы; 

працаваць з гiстарычнай картай, даставаць з яе не

абходныя звесткi аб гiстарычных з'явах i працэсах; 
складаць разгорнуты план на аснове тэксту пад

ручнiка або рас'каза настаунiка; 
удзельнiчаць у абмеркаваннi гiстарычных з'яу i 

падзей. 



9 КЛАС 

СУСВЕТНАЯ: ГIСТОРЫЯ 
НАВЕИШАГ А ЧАСУ 

68 гадзiн 
(у тым лiку 2 гадзiны - рэзервовы час) 

Уводзiны (1 г) 
Паняцце •навейшы час•. (Праблемы перыядыза

цыi.) Тэндэнцыi духоунага, эканамiчнага i сацыяль
на-палiтычнага развiцця краiн свету у ХХ ст. Уздым 
нацыянальна-вызваленчай барацьбы у краiнах Aзii i 
Афрыкi. Дэкаланiзацыя. Навукова-тэхнiчны прагрэс 
i яго вынiкi. 

Раздзел 1 
КРАIНЫ СВЕТУ "S' 1918-1939 гадах (30 г) 

Уводзiиы 

Свет пасля першай сусветнай вайны i асноуныя 
рысы яго развiцця. Уплыу расiйскiх рэвалюцый на 
ход падзей у краiнах 3аходняй Еуропы, Aзii, Афры
кi i Лацiнскай Амерыкi. Раскол свету на дзве сiстэ
мы. Рост супярэчнасцяу памiж еурапейскiмi дзяржа
вамi. 

Т э м а 1. Краiны 3ахаду (9 г) 
Рэвалюцыйиыя падзеi у 3аходияй Еуропе (1918-

1923) .. Лiстаnадауская рэвалюцы.я у Германii. Веймар
ская рэспублiка. Узнiкненне фашысцкай партыi у Гер
манii. Прыход фашыстау да улады у Iтaлii. 

Народныя выступленнi у iншых еурапейскiх краi
нах, забастовачная хваля у 3ША. Узнiкненне камунi
стычных партый, утварэнне Rамунiстычнага iнтэр
нацыянала. 

3ацвярджэнне асноу пасляваеннага свету. Новая 
расстаноука ваенна-палiтычных сiл пасля першай 
сусветнай вайны. Парыжская мiрная канферэнцыя. 
Мiрныя дагаворы 1919-1920 гадоу. Вашынгтонская 
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канферэнцыя, Версальска-Вашынгтонская сiстэма. Ра
пальскi дагавор. 

Ставовiшча краiв Захаду у 1924-1929 гадах. 
Эканамiчнае i унутрыпалiтычнае развiццё. Перавод 
эканомiкi на выпуск мiрнай прадукцыi. Эканамiчны 
уздым. Адраджэнне эканамiчнага патэнцыялу Гер
манii. Умацаванне парламентарнай сiстэмы. Пашырэн
не сацыяльнай дзейнасцi буржуазных урадау. Паляп
шэнне умоу працы, матэрыяльнага становiшча рабо
чых, рост рэфармiсцкiх настрояу. Сацыял-дэмакратыя. 
Камунiстычны рух. 

Стабiлiзацыя мiжнародных адносiн. План Дауэса. 
Лакарнская канферэнцыя. Нармалiзацыя адносiн Са
вецкай Pacii з буйнейшымi краiнамi Захаду. Савецка
германскiя адносiны. Пакт Брыяна - Келага. 

Сусветиы эканамiчиы крызiс. Прычыны крызiсу, 
яго глабальны характар i асаблiвасцi у розных 
краiнах. У змацненне ролi дзяржавы у сацыяльна-эка -
намiчным жыццi. •Новы курс• Ф. Рузвельта у ЗША. 

Палiтычнае развiццё заходнiх краiн ва умовах 
сусветнага эканамiчнага крызiсу. Узмацненне тэндэн:
цыi да устанаулення таталiтарных рэжымау. Актывiза
цыя фашысцкiх сiл у Германii i, iншых краiнах. 
Курс сацыял-дэмакратыi на абарону парламентарызму 
i сiстэмы буржуазнай дэмакратыi. Антыфашысцкая 
дзейнасць камунiстычных партый. Абвастрэнне мiж
народных адносiн пад уздзеяннем сусветнага экана

мiчнага крызiсу. Утварэнне ачагоу вайны. 
Заходнi свет напярэдаднi другой ·сусветвай вайны. 

Устанауленне фашысцкай дыктатуры у Германii. 
Буржуазна-дэмакратычнае рэфарматарства ва умовах 
•Новага курса• у ЗША i Вялiкабрытанii. Кансалi
дацыя антыфашысцкiх сiл. Прыход да улады народ
ных франтоу у Францыi i Icпaнii. Грамадзянская вайна 
у Icпaнii i устанауленне дыктатуры Франка. 

Крушэнпе Версальска-Вашынгтопскай сiстэмы. Курс 
Германii на насiльны перадзел свету. Утварэнне 
блока агрэсiуных дзяржау. Мюнхенская канферэнцыя. 
Прыняцце СССР у Лiгу Нацый. Спробы стварэння 
сiстэмы калектыунай бяспекi у Еуропе i ix правал. 
Савецка-германскi дагавор 1939 года. 

На:вука i культура заходнiх краiн у мiжваенны 
перыяд. Навукова-тэхнiчны прагрэс. Поспехi фунда
ментальных навук. Матэматыка. Фiзiка. Хiмiя. Астра
номiя. Асноуныя тэндэнцыi развiЦця грамадскiх навук. 
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Працяг традыцый рэалiзму у лiтаратуры (Л. Фейхт
вангер, А. Маруа). 3ахапленне рэвалюцыйнай раман
тыкай (А. Барбюс, Л. Арагон). Пошукi ноЬых форм 
(Ф. Кафка, Дж. Джойс, М. Пруст). Выяуленчае мас
тацтва. Кiно. Архiтэктура. 

Урок а ба гульне н н я. Асноуны.я вынiкi развiц
ця краiн 3ахаду у мiжваенны перыяд. 

Т э м а 2. Пауднёвыя i заходнiя славяне у мiжваен
ны перыяд (2 г) 

Утварэние незалежных дзяржау. Чэхаславакiя, 
Польшча, Югаславiя, Балгарыя. Сацыяльна-эканамiч
нае i палiтычнае развiццё славянскiх краiн. (Уста
науленне аутарытарных рэжымау. Нацыянальныя 
праблемы. Славянскiя краiны у сiстэме мiжнарод
ных адносiн.) Мюнхенскi дыктат, раздрабненне i аку
пацыя Чэхаслава:кii. 

Культура. Традыцыi i новыя тэндэнцыi. Развiццё 
ад.укацыi, навук1 1 тэхюю. Лiтаратура, тэатр, музы

ка, выяуленчае мастацтва. Кiнематограф. Архiтэк
тура. 

Т э м а 3. Гiсторыя савецкага грамадства (1917 __: 
1941 гады) (11 г) 

Кастрычиiцкая рэвалюцыя i устанауленне Савецкай 
улады у Pacii (1917-1921). Курс бальшавiкоу на 
узброенае паустанне. Перамога паустання у Петрагра
дзе i Маскве. П з'езд Саветау i утварэнне СНК на 
чале з Ленiным. Рэвалюцыя на фронце i у нацыяналь
ных раёнах. Першыя рэпрэсii. Роспуск Станоучага 
сходу. Брэсцкi мiр. 

Грамадзянская вайна i замежная iнтэрвенцыя. 
ПалярЬl:зацыя сiл унутры краiны. Мяцеж белачэхау. 
Iмперыялiстычная iнтэрвенцыя. Белы рух. Чырвоная 
рэспублiка. Палiтыка «Ваеннага камунiзму». Ваенныя 
дзеяннi на франтах грамадзянскай вайны у 1918-
1919 гадах. Ваенна-палiтычны саюз рэспублiк. Савец
ка-польская вайна. Разгром apмii Урангеля. (Разгром 
сiл iнтэрвентау i белагвардзейцау на ускраiнах краi
ны.) Прычыны i значэнне, асноуныя этапы, вынiкi 
грамадзянскай вайны. 

СССР на шляху будауmцтва сацыялiзму (1921-
1941). Адносная эканамiчная лiбералiзацыя i пераход 
да пасkоранага буд.аунiцтва сацыялiзму. Пераа,доле~не 
Савецкай краiнай палiтычнай iзаляцыi у 1920-
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1921 гадах. Устанауленне дыпламатычных зносiн з iн
шымi дзяржавамi. Эканамiчны i палiтычны крызiс у 
краiне. Сялянскiя паустаннi. Першыя ~антыкрызiсныя» 
меры. Сутнасць i значэнне новай эканамiчнай палi
тыкi. Аднауленне i уздым народнай гаспадаркi. 

Утварэнне СССР. Праекты аб'яднання савецкiх рэс
публiк. 1 Усесаюзны з'езд Саветау. Абвяшчэнне СССР. 
Канстытуцыя 1924 года. Смерць Ленiна i абвастрэнне 
унутрыпартыйнай барацьбы у сярэдзiне 20-х гадоу. 

lндустрыялiзачыя i кале1'Тывiзачыя у СССР. Лiквi
дацыя НЭПа i фарсiраваная рэканструкцыя народнай 
гаспадаркi на прамысловай аснове. Насiльнае ажыц
цяуленне суцэльнай калектывiзацыi i лiквiдацыi 
кулацтва як класа. Масавыя рэпрэсii у адносiнах да 
сярэдняга сялянства. Годад у 1932-1933 гадах. Сут
насць калгасн-ага ладу. Iндустрыялiзацыя у 30-я гады. 
Вынiкi i цана iндустрыялiзацыi. Змена сацыяльнай 
структуры грамадства. 

Ажыччяуленне культурных пераутварэнняу. Лiквi
дацыя масавай непiсьменнасцi i пераход да агульнай 
абавязковай адукацыi. Стан сярэдняй i вышэйшай 
школы. (Паскоранае ~стварэнне» новай, савецкай iнтэ
лiгенцыi.) Навуковыя адкрыццi М. Вавiлава, У. Вяр
надскага, А. Чыжэускага, П. Фларэнскага, М. Жукоу
скага, А. Фрыдмана i iнш. Гiстарычная навука. Асаб
лiвасцi развiцця лiтаратуры i мастацтва. Сацыялiстыч
ны рэалiзм. Рускае замежжа. Вынiкi культурных пе
раутварэнняу у СССР. 

Зацвярджэнне камандна-адмiнiстрачыйнай сiстэмы. 
Сканцэнтраванне заканадаучай, выканаучай i судо
вай улады у руках партыйна-дзяржаунага апарату. 
Канстытуцыя 1936 года. Разгортванне масавых рэ
прэсiй. 

Мiжнароднае становiшча i знешняя палiтыка СССР. 
Нарастание ваеннай небяспекi. Барацьба за захаванне 
мiру, за стварэнне сiстэмы калектыунай бяспекi. Уступ
ленне СССР у Лiгу Нацый. Дагаворы аб узаемада
памозе з Францыяй i Чэхаславакiяй. Сутычка з япон
скiмi воЙскамi каля возера Хасан i ракi Халхiн-Гол. 
Англа-франка-савецкiя перагаворы 1939 года. Пакт аб 
ненападзеннi з Германiяй (жнiвень 1939 года). Савецка
фiнская вайна. Пралiкi i памылкi знешняй палiтыкi. 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Асноуныя вынiкi развiцця 
СССР у 20-30-я гады. 
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Т э м а 4. У сходиiя цывш1зацыi памiж сусветнымi 
войиамi (7 г) 

;Riтай. Палiтычнае развiццё Кiтая (1918-1924). Пе
радумовы нацыянальнай рэвалюцыi. ( «Рух 4 мая». 
Дзейнасць Сунь Ятсена.) Першы з'езд Гамiньдана. Саюз 
КПК i Гамiньдана. Рэвалюцыя 1925-1928 гадоу. Пача
так рэвалюцыi. Грамадзянская вайна. Аб' яднанне Кi
тая пад уладай Гамiньдана (1928). (Ваенныя паходы 
Чан Кайшы супраць савецкiх раёнау.) Агрэсiя Японii 
у Кiтаi. 

Новая сiстэма народнай адукацыi. Лiтаратурнае 
жыццё i тэатр. Лу Сiнь. Выяуленчае мастацтва. Му
зыка. Кiно. Новыя з'явы у ладзе жыцця. 

Iндыя. Рэвалюцыйны уздым 1918-1922 гадоу. Рэ
формы англiйскай адмiнiстрацыi. Тактыка Iндыйскага 
нацыянальнага кангрэса (IHK). Нацыянальна-вызва
ленчы рух у 20-30-я гады. 

Духоуныя i маральныя каштоунасцi. (Гандзiзм. 
Неаiндуiзм. Iндускае адраджэнне.) Адукацыя i наву
ка. Лiтаратура. Р. Тагор. Выяуленчае мастацтва, тэатр, 
музыка i кiно. Народны тэатр. (Новыя з'явы у каставым 
ладзе жыцця.) 

Японiя. Эканамiчнае развiццё у 20-30-я гады. 
(Палiтычныя партыi. •Рысавыя бунты». Стварэнне 
КПЯ.) Землетрасенне 1923 г. Савецка-японскiя адно
сiны. Вашынгтонская канферэнцыя i Японiя. Фашы
зацыя i мiлiтарызацыя Японii у 30-х гадах. Захоп 
Маньчжурыi. Антыкамiнтэрнаускi пакт. Нападзенне 
Японii на Ki тай. У зброеныя канфлiкты з СССР. 
Адносiны з 3ахадам. 

Адукацыя i мастацкая культура. Афiцыйная палi
тыка у галiне культуры. Духоунае жьщцё. Змяненнi 
у ладзе жыцця японцау. 

Мусульманскi свет. Сацыяльна-палiтычнае становi
шча мусульманскага свету у 1918-1939 гадах. На
цыянальная рэвалюцыя у Турцыi (1918-1923). 

Барацьба егiпецкага народа за незалежнасць. Да
сягненне незалежнасцi Афганiстанам. Паустаннi у !ра
не, Марока, Cipыi, Iнданезii. 

Асаблiвасцi ку льтурнага развiцця мусу льманскiх 
краiн. 

Урок аб агул ьнення. Асноуныя тэндэ~дцi)~ 
развiццi краiн Aзii i Афрыкi. ' · 
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Раздзел П 

ДРУГАЯ СУСВЕТНАЯ ВАННА. 
В1JЛIКАЯ АИЧЬШНАЯ ВАННА 

САВЕЦКАГ А САЮ3А (7 г) 

Тэма 5. Пачатак другой сусветнай вайны. Ваен
ныя дзеяннi у 1939-1942 гадах (4 г) 

Вайна у Еуропе. Прычыны, характар вайны. На
пад Германii на Польшчу i яе разгром. У ступленне 
у вайну з Германiяй Англii i Францыi. Пазiцыя ЗША. 
Далучэнне да СССР Заходн.яй Украiны, Заходн.яй 
Беларусi. «Дзiуная вайна» у . Заходн.яй Еуропе. Са
вецка-фiнская вайна. Далучэнне да СССР Прыбалтый
скiх дзяржау, Пауночнай Букавiны i Бесарабii. За
хоп Германiяй Данii i Нарвегii. Капiтуляцыя Фран
цыi. Ваенныя дзе.яннi супраць Англii. Берлiнскi пакт. 
Вайна у Афрыцы. 

Агрэсi.я Германii у Пауднёва-Усходняй Еуропе i на 
Блiзкiм ·у сходзе. 

СССР напярэдаднi вайны. Пачатак Вялiкай Айчьm
най вайиы. Савецка-германскi.я адносiны. Савецка
японскi дагавор аб нейтралiтэце. Падрыхтоука Германii 
да агрэсii супраць СССР. Пралiкi савецкага кiрау
нiцтва. 

Нападзенне Германii на Савецкi Саюз. Прычыны 
паражэнн.я Чырвонай Apмii летам i ·восенню 1941 года. 
Правал «маланкавай вайны» супраць СССР. Бiтва пад 
Масквой i яе зна чэнне. 

Ваенна-палiтычныя падзеi другой сусветнай вайиы 
у 1941-1942 гадах. Маскоуска.я канферэнцыя. Ства
рэнне антыгiтлераускай каалiцыi. У ступленне ЗША 
у вайну. (Пёрл-Харбар.) Агрэсiуны.я планы i ваенны.я 
аперацыi Японii. Вае.нныя дзе.яннi у зоне Цiхага акiя
на. Бiтвы на савецка-германскiм фронце вясной i ле
там 1942 года. (Баявыя дзе.яннi у Афрыцы i у Атлан
тыцы.) Умацаванне антыгiтлераускай каалiцыi. Пра
блемы другога фронту. 

Т э м а 6. Разгром фаш:ысцкага блока (3 г) 
Карэнны пералом у ходзе Вялiкай Айчьmнай i дру

гой сусветнай вайны. Рашаючыя перамогi Савецкай 
Apмii пад Сталiнградам i на Курскай дузе. Мiжнарод
нае значэнне разгрому нямецк·а-фашысцкiх захопнi
кау пад Сталiнградам i Курскам. 

68 



Ваенна-палiтычныя падзеi другой сусветвай вайны 
у 1943 годзе. Наступление саюзных войск у Афрыцы i 
Мiжземнамор'i. :Капiтуляцыя lтaлii. (Вайна на Цiхiм 
акiяне у Aзii.) Расшырэнне антыгiтлераускай каалi
цыi. Тэгеранская канферэнцыя. 

Барацьба з нямецкiмi захопнiкамi на акупаваных 
землях. Асноуныя мэты акупацыйнай палiтыкi агрэ
сарау. Падполле. Партызанскi рух. Рух Супрацiулен
ня у краiнах Заходняй i Цэнтральнай Еуропы. (Героi 
Супрацiу лення.) 

Заключны этап вайны. Наступление Чырвонай Ap-
мii у 1944 годзе. Адкрыццё другога фронту. Вызвален
не Чырвонай Армiяй еурапейскiх краiн i народау у 
1944-1945 гадах. :Крымская канферэнцыя. (Ваенныя 
дзеяннi у Заходняй Еуропе, Aзii i зоне Цiхага акiяна.) 
Разгром Германii i яе капiтуляцыя. Заснаванне ААН. 
Патсдамская канферэнцыя. Уступленне СССР у вайну 
супраць Японii i яе разгром. Асноуныя ваенна-палi
тычныя вынiкi другой сусветнай вайны. Сусветна

гiстарычнае значэнне перамогi над фашызмам. 

Раздзел 111 
KPAIHЪI СВЕТУ 

ПАСЛЯ ДРУГОИ СУСВЕТНАИ ВАИНЫ (28 г) 

Уводзiны 

Асноуныя тэндэнцыi эканамiчнага развiцця пасля 
другой сусветнай вайны. Фармiраванне «двухполюс
най• сiстэмы мiжнародных адносiн. Навукова-тэхнiч
ная рэвалюцыя. Глабальныя праблемы i еурапейская 
iнтэграцыя. Узнiкненне новых масавых рухау. 

:Канец «халоднай вайнь1». Разнастайнасць i узаема
залежнасць свету. 

Т э м а 7. Краiны 3ахаду (7 г) 
Злучаныя Штаты Амерыкi. Становiшча пасля дру

гой сусветнай вайны. Сацыяльна-эканамiчнае i палiтыч
нае развiццё ЗША у 50-60-я гады. Паглыбленне 
рэакцыйнага унутрыпалiтычнага курсу на пачатку 
50-х гадоу. (Макартызм.) Негрыцянская праблема. 
(Прэзiдэнцтва Д. Эйзенхауэра. Дж. :Кенэдзi.) Антываен
ны рух у 60-70-я гады. Мiжнародны эканамiчны 
крызk сярэдзiны. 70-х гадоу i знiжэнне долi ЗША у 
сусветнай вытворчасцi. Неакансерватыуны курс рэспуб-

69 , 
, 



лiканцау у 80-я - на пачатку 90-х гадоу. Перамога 
дэмакратау на прэзiдэнцкiх выбарах 1992 года. 

Зпешпяя палiтыка ЗША. «Халодная вайна». Часовы 
· паварот да разрадкi мiжнароднай напружанасцi на 

пачатку 70-х гадоу. Прычыны абвастрэнн.я адносiн с 
СССР i iншымi краiнамi Варшаускага Дагавора на 
м.яжы 70-80-х гадоу. Паварот да новага палiтычнага 
мыслення у сярэдзiне 80-х гадоу. Адносiны з СССР, кра
iнамi 31!ходняй Еуропы, iншымi краiнамi. Роля 3ША 
у сучасным свеце. 

Развiццё адукацыi, навукi i культуры. Iдэалогiя 
« амерыканскай выключнасцi». 

Вялiкабрытанiя. Становiшча пасля другой сусветнай 
вайны. Пачатак распаду Брытанскай каланiяльнай 
iмперыi. Унутраная i знешняя палiтыка. Кансерватары i 
лейбарысты у 70-я гады. Iрландская праблема. 

3мяншэнне долi Англii у сусветнай вытворчасцi i 
яе палiтычнай ролi. НТР i змяненне сацыяльнай струк
туры насельнiцтва. Унутраная ~ знешня.я палiтыка 
кансерватарау на м.яжы 80-90-х гадоу. 

Навука i ку ль тура. 
Фраицыя. Становiшча краiны пасля другой сусвет

най вайны. Сацы.яльна-эканамiчнае i палiтычнае 
развiццё IV i V Рэспублiкi. Ш. дэ Голь. Распад фран
цузскай каланiяльнай iмперыi. Курс на незалежную 
знешнюю палiтыку. Выхад Францыi з ваеннай арганi-
зацыi НАТА. . 

Эканамiчны уздым у Францыi у другой палове 
50-60-х гадоу. НТР i змены у сацыяльнай струк
туры. Крызiс 1968-1969 гадоу. Унутрана.я i знешняя 
палiтыка у 80-я - пачатку 90-х гадоу. 

Адукацыя, навука i культура. 
ФедэратыУиая РэспублiRа Гермаиiя. Утварэнне ФРГ. 

Дзяржауны i палiтычны лад ФРГ. Сацыяльна-эка
намiчнае i палiтычнае развiццё ФРГ. «Эканамiчны 
цуд». Берлiнскi крызiс 1961 года. Перамога сацыял
дэмакратау на выбарах 1969 года. В. Брандт. «Новая 
усходняя палiтыка». 

Германiя у 80-я - на лачатку 90-х гадоу. НТР i 
змены у сацыяльнай структуры насельнiцтва. Неакан
серватыуная палiтыка кабiнета Г. Коля. Аб'яднанне 
Германii. 

Навука i культура. 
Iталiя. Прагрэсiуныя пераутварэннi 1945-1947 га

доу. Выбары -1948 года. Сацыяльна-эканамiчнае i па-
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лiтычнае развiццё Iтaлii у 50-я - на пачатку 90-х 
гадоу. «Эканамiчны цуд•. Праблема Поудня. (Мафiя. 
Палiтыка хрысцiянскiх дэмакратау. Правы i левы тэра
рызм.) Ы:ТР i сацыяльныя зрухi у сучаснай I талii. 
Зн-ешняя палiтыка Iтaлii. Iталiя у еурапейскiм суполь
нiцтве. 

Развiццё адукацыi, навукi i культуры. 
Краiиы ПаУиочиай ЕЛюпы. Эканамiчнае i палiтыч

нае развiццё (Фiнляндыя, Швецыя). 
У р о к а б а г у л ь н е н н я. Агу льнае i асаблiвае у 

развiццi краiн Захаду пасля другой сусветнай вайны. 

Т э м а 8. Мiжнародны рабочы рух пасля другой су
светиай вайны (2 г) 

Уздым мiжиароднага рабочага руху. Пашырэнне 
уплыву камунiстычных партый. Сацыял-дэмакратыя. 
Уплыу сталiнскага кiраунiцтва на мiжнародны каму
нiстычны рух. 

Развiццё рабочага руху на сучасным этапе. Наву
кова-тэхнiчная рэвалюцыя i змены у сацыяльнай 
структуры · насельнiцтва. Фармiраванне новай сiстэмы 
каштоунасцей рабочага класа. Рост значэння агульна
чалавечых, гуманiстычных iнтарэсау. Пашырэнне рэ
фармiсцкiх настрояу. Масавы дэмакратычны ·рух на 
сучасным этапе. 

Т э м а 9. СССР пасля другой сусветнай вайны (8 г) 
СССР у сярэдзiне 40-х - сярэдзiие 60-х гадоу. 
СССР у пасляваенным дзесяцizоддзi. Аднауленне 

народнай гаспадаркi. Праблемы эканомiкi. Палiтычнае 
жыццё. Масавыя pэnpэcii. Поспехi i цяжкасцi у развiццi 
навукi _i тэхнiкi, лiтаратуры i мастацтва. Знешняя 
палiтыка СССР. Узаемаадносiны СССР i краiн Цэн
тральнай i Пауднёва-Усходняй Еуропы. «Халодная 
вайна•. 

Змены у палiтычным i сацыяльна-экан.амiчным 
развiццi краiпы. Смерць I. Сталiна. ХХ з'езд КПСС. 
(Спробы адыходу ад сталiншчыны. Паварот у мiжна
роднай палiтыцы ад «халоднай вайны• да мiрнага 
суiснавання.) Аслабленне дыктату СССР i КПСС у 
сацыялiстычным лагеры i мiжнародным рабочым руху. 
«Адлiга• i культурнае жыццё у СССР. Супярэчлi
васць i незавершанасць працэсу дэмакратызацыi гра
мадскаг·а жыцця краiны. Эканамiчныя рэформы 50-
60-х гадоу. 
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СССР у сярэдзiне 60-х - пачатку 80-х гадоу. 
Супярзчнасцi сацыяльпа-зканамiчнаzа жыцця. На

растание застойных з'яу у эканомiцы i сацыяльнай сфе_
ры. Крызiсны стан сельскай гаспадаркi. У скЛадненне 
харчовай праблемы. Абвастрэнне экалагiчнай абста
ноую. Спробы паскарэння навукова-тэхнiчнага пра
грэсу: прычыны няудач i вынiкi. Страта тэмпау раз
вiцця. 

Асаблiвасцi палiтычнаzа i культурпаzа жыцця 
краiны. 3Гортванне дэмакратычных пераутварэнняу. 
Развiццё навукi, яе дасягненнi i праблемы. Касмiч
ныя даследаваннi 70-80-х гадоу. Лiтаратура i мастац
тва. Праваабарончы рух. А. Д. Сахарау, А. I. Салжа
нiцын. (Дысiдэнты. Эмiграцыя з СССР.) Раздваенне 
грамадскай свядомасцi, размывание iдэалау i мараль
ных асноу. Нарастанне · сацыяльнай апатыi. 

Знешняя палiтыха: дасяzненнi i пралiкi. Асноуныя 
напрамкi знешнепалiтычнай дзейнасцi СССР. Праграма 
мiру 70-х гадоу. ДасJJгненне ваенна-стратэгiчнага па
рытэту з ЗША, яго цана. СССР i сацыялiстычныя краi
ны. ( •дактрына Брэжнева•.) Увядзенне войск у Афга
нiстан, яго вынiкi. 

Крызiс i распад СССР. 
Спробы ~перабудовы» у краiне. Курс на паслядоу

ную дэмакратызацыю грамадства. Перабудова палi
тычнай сiстэмы.-Рюtоснасць i паJJiтызацыя мае. Ад
раджэнне духоунага жыцця. Фармiраванне розных гра -
мадска-палiтычных груп i рухау. Заснаванне прэзi
дэнцтва. М. С. Гарбачоу. Цяжкасцi перабудовы экано
мiкi. Сацыяльныя праблемы. Абвастрэнне нацыяналь
нага пытання у СССР. 

Распад СССР. Паглыбленне крызiсу грамадства. 
Правал ~перабудовы». Жнiвеньскi путч (1991). Крах 
КПСС. Распад Савецкага Саюза i утварэнне незалеж
ных дзяржау. Узнiкненне Садружнасцi Незалежных 
Дзяржау (СНД). Пошукi эканамiчнай iнтэграцыi. 

У р о к а б а г у л ь н е н н я. Асноуныя тэндэнцыi эка -
намiчнага i сацыяльна-палiтычнага развiцця СССР у 
пасляваенныя гады. Прычыны распаду СССР. 

Тэма 10. Краiны Цэнтральвай i Пауднёва-Усход
няй Еуропы пасля другой аусветнай вай
иы (2 г) 

Рэвалюцыi 40-х гадоу. Фармiраванне палiтычных 
сiстэм. Савет Эканамiчнай Узаемадапамогi (1949) i 
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Арганiзацыя Варшаускага Дагавора (1955). Цяжкасцi 
i супярэчнасцi сацыяльна-эканамiчнага развiцця. Спро
бы рэформау (1956) у Польшчы i Венгрыi. Чэхасла
вацкi крызiс 1968 года. Наспяванне эканамiчнага 
крызiсу у краiнах рэгiёна. 

Дэмакратычныя рэвалiоцыi канца 80-х гадоу. Краi
ны Цэнтральнай i Пауднёва-Усходняй Еуропы у 90-х 
гадах. 

Т э м а 11. Краiны Aзii, Афрыкi i Лацiнскай Аме; 
рыкi пасля другой сусветнай вайны 
(7 г) 

Кiтай. Утварэнне КНР. Спроба пераадолення эка
намiчнай адсталасцi шляхам •вялiкага скачка•. (На
родны.я камуны.) Мэты i характар •культурнай рэва
люцыi•. (Культ асобы Мао.) Пагаршэнне савецка
кiтайскiх адносiнау. Вынiкi •культурнай рэвалюцыi•. 
Праблемы •кiтайскай перабудовы•. Будаунiцтва еацыя
лiзму з •кiтайскай спецыфiкай•. 

Адукацыя i навука. Мастацкая лiтаратура. Выяу
ленчае мастацтва. Уплыу •культурнай рэвалюцыi•. 
Новы.я маральньiя каштоунасцi i з'явы у ладзе жыцця. 
Традыцыi канфуцыянства у сучасным Kiтai. 

Японiя. Унутрыпалiтычнае развiццё i мiжнароднае 
становiшча. Акупацыйная палiтыка ЗША. Рэформы 
1945-1949 гадоу. Дэмакратычны i рабочы рух. Узнiк
ненне лiберальна-дэмакратычнай партыi. Падпiсанне 
Сумеснай дэкларацыi СССР i Японii. ·Праблема 
•пауночных тэрыторый•. Японскi •эканамiчны цуд• 
i яго прычыны. Асноуныя тэндэнцыi палiтычнага жыц
ця Японii 60-90-х гадоу. Адносiны з ЗША, СССР 
i Кiтаем. 

Японская сiстэма адукацыi. Унiверсiтэты. Лiтара
турнае жыццё. Выяуленчае мастацтва. Тэатр i кiно. 
Японскi лад жыцця на сучасным этапе. 

Iндыя. Барацьба за- незалежнасць. Абвяшчэнне 
Рэспублiкi Iндыя. Сацыяльна-эканамiчныя рэформы. 
Абвастрэнне нацыянальна-рэлiгiйнага пытання. (Забой
ства I. Гандзi.) Спробы мадэрнiзацыi краiны Р. Гандзi. 
Дэмаграфiчныя праблемы. Узровень жыцця. 

Новыя з'явы у адукацыi. Лiтаратурнае жыццё. 
Жывапiс. Архiтэктура. Кiно. Р. Капур. 

ПауДиёвая Карэя. Сi~апур. Ганкоиг. Асаблiвасцi 
сацыяльнага развiцця. 
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Краiны мусульманскага свету: 

Егiпет. Нацыянальна-вызваленчы рух. Лiпеньская 
рэвалюцыя 1952 года. Войны з Iзраiлем. 3мена курсу 
пасля смерцi Г. На сэра. 

Алжыр. Нацыянальна-вызваленчая вайна 1954-
1962 гадоу. Утварэнне Алжырскай Народна-дэмакра
тычнай Рэспублiкi. Пераварот 1965 года. •Сацыялiс
тычная арыентацыя•. (Рост уплыву iсламскiх фунда
менталiсцкiх сiл.) 

/рак. Палiтыка Англii у Iраку. Рэвалюцыя 1958 го
да. Палiтычная нестабiльнасць. Курдская праблема. 
«СацыЯ:лiстычная арыентацыя•. Iрак на сучасным 
этапе. 

/ран. Барацьба iранскага народа супраць палiтыкi 
Англii. Масадык. «Белая рэвалюцыя шаха i народа•. 
АнтыманаР1tiчная рэвалюцыя 1978-1979 гадоу. Тэа
кратычны рэжым. (Iсламскi фундаменталiзм.) 

Турчыя. Сацыяльна-эканамiчныя праблемы. Палi
тычная нестабiльнасць. Ваенны пераварот 1980 года. 
3мены у палiтычным ладзе. Прыход да улады Партыi 
Бацькаушчыны. Турэцкi «эканамiчны цуд•. 

Культура i лад жыцця пасля 1945 года. Асноу
ныя тэндэнцыL Новыя з'явы. 

Краiны Лацiнскай Амерыкi. Сацыяльна-эканамiч
нае i палiтычнае развi~щё. Праблема пераадолення 
эканамiчнай адсталасцi. Сацыяльная сiтуацыя. Палi
тычныя рэжымы (Бразiлiя, Аргенцiна, Мексiка). 
Адносiны з 3ША. Кубiнская рзвалюцыя. 

Эканамiчнае i палiтычнае становiшча на сучас
ным этапе. Праблема мадэрнiзацыi эканомiкi i сацыяль
най структуры. 3нешняя запазычанасць шэрага краiн. 
(Пытанне аб ролi дыктатарскiх рэжымау: Чылi, 
Аргенцiна i iнш.) Вопыт развiцця Кубы на шляху 
сацыялiзму. 

Т э м а 12. Лакальныя войны i канфлiкты пасля 
другой сусветнай вайны (2 г) 

Войны у В'етнаме. Вызваленчая вайна в'етнамскага 
народа супраць французскiх iнтэрвентау. Жэнеускiя 
пагадненнi. Вайна 3ША у В'етнаме. Парыжскiя пагад
неннi. 

Блiзкаусходнi капфлiкт. Утварэнне дзяржавы Iзра
iль. Араба-iзраiльскiя войны. Палесцiнская праблема. 
Перагаворы па урэгуляванню блiзкаус.ходняга кан
флiкту. 
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Карзйская вайна. Сутыкненне iнтарэсау ЗША i СССР 
у Карэi. Ваенныя дзеяннi у 1950-1953 гадах. Роля 
ААН у вайне. У дзел у вайне КНР. Вынiкi вайны. 

Вайна у Афганiстанё. Абвастрэнне сацыяльна-палi
тычнай сiтуацыi у Афганiстане напрыканцы 70-х га
доу. Увод савецкiх войск у снежнi 1979 года. Грама
дзянская вайна. Вывад савецкай apмii з Афганiстана. 
Прыход маджахедау да улады. 

Войны у зоне Персiдскага залiва. Iрана-iракская 
вайна 1980-1988 гадоу. Кувейцкi крызiс. Захоп Ку
вейта !ракам. Ваенныя дзеяннi ЗША i 3ахаду супраць 
!рака. Вынiкi вайны. 
Урок абагульнення. Асноуныя вынiкi са-

цыяльна-эканамiчнага развiцця «трэцяга свету» 
пасля 1945 года. 

Агульиагiстарычиыя веды 
(паиЯ:ццi, праблемы, iдэi) 

Змены на палiтычнай карце свету у ХХ стагоддзi. 
Галоуныя напрамкi барацьбы народау Заходняй Еуро
пы, Амерыкi i У сходу за сацыяльны прагрэс i нацыя
нальнае вызваленне. 

Тэндэнцыi эканамiчнага i сацыяльна-палiтычнага 
развiцця :Pacii i СССР у ХХ ст. 

АсноУныя рысы i дынамiка сацыяльна-эканамiчнага 
i палiтычнага жьщця краiн Еуропы, Амерыкi i 
Усходу. Разнастайнасць палiтычных сiстэм. 

Тэндэнцыi у развiццi мiжна родных адносiн у 
другой палове ХХ ст. Праблемы •вайны i мiру», 
глабальныя праблемы чалавецтва. •Сусветная садруж
насцы . . Рэгiянальнае i мiжнароднае супрацоунiцтва 
у вырашэннi глабальных праблем сучаснасцi. 

Катэгорыi •лiдэр», •партыя», «сацыяльная група», 
•сацыяльны рух», •спосаб жыцця» i iнш. 
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ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI 
НАВЕИШАГ А ЧАСУ 

(3 1917 года да нашых дзён) 

34 гадзiны 
(У тым лiку 3 гадзiны - рэзервовы час) 

Раздзел 1 
КАСТРЫЧНIЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ. 

БАР АЦЬБА ЗА СТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАИ 
ДЗЯРЖАУНАСЦI (4 г) 

Т э м а 1. На шляху да у лады Саветау (лiпеиь 
1917- сакавiк 1918 года) (2 г) 

Абвастрэние палiтычнай сiтуацыi. Кастрычн:iцкая 
рэвалюцыя. Нарастание супярэчнасцей у грамадстве. 
Барацьба з карнiлаушчынай. Бальшавiзацыя Саветау. 
Бальшавiцкi ВРК 3аходняй вобласцi i фронту. Ка -
стрычнiцкiя падзеi у Мiнску, Вiцебску, Гомелi i iншых 
гарадах Беларусi. Лiквiдацыя Стаукi Вярхоунага Га
лоунакамандуючага у Магiлёве. Стварэнне Абласнога 
выканаучага камiтэта 3аходняй вобласцi (Аблвыкан
камзаха). 

Беларускi иацыянальна-вызвалеичы рух. Абвяш
чэнне БНР. Лiпеньскi (1917) з'езд · беларускiх арганi
зацый i яго рашэннi. Дзейнасць Цэнтральнай рады. 
Адносiны нацыянальна-дэмакратычных партый i 
iнтэлiгенцыi Беларусi да бальшавiцкай улады. Усебе
ларускi з'езд i яго разгон. Брэсцкi мiр. Наступление 
немцау, захоп iмi новых тэрыторый на Беларусi. 
Дзейнасць Выканкама Усебеларускага з'езда i вiленскiх 
беларускiх арганiзацый. Абвяшчэнне незалежнасцi ' 
Беларускай Народнай Рэспублiкi. Дзейнасць Рады i 
Народнага сакратарыяту ВНР. 

Т э м а 2. Беларусь у гады замежиай iитэрвенцыi i 
грамадзянскай · вайны (сакавiк 1918-
1920 гады) (2 г) 

Беларусь ва умовах германскай акупацыi. Абвя
шчэнне БССР. Германскi акупацыйны рэжым. Барацьба 
з акупантамi. Беларускае пытанне у палiтыцы баль
шавiкоу. I з'езд Камунiстычнай партыi Беларусi. 
Абвяшчэнне Беларускай ССР. Фармiраванне урада 
БССР (3. Жылуновiч). , Лiквiдацыя БССР i утварэнне 
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Лiтоуска-Беларускай ССР (ЛiтБел). Далучэнне Вiцеб
скай i Магiлёускай губерняу да РСФСР. Палiтыка 
•ваеннага камунiзму•. 

Барацьба з iнтэрвенцыяй Польшчы. Другое абвя
шчэяне БССР. Наступление польскiх войск. Палiтыка 
польскага урада у дачыненнi да БНР. Барацьба з поль
скай iнтэрвенцыяй. Новае наступление Польшчы i 
контрнаступление Чырвонай Apмii. Дагавор РСФСР 
з Лiтвою. Другое абвяшчэнне БССР. Канфрантацыя 
КП(б)Б з беларускiмi эсэрамi. Заключэнне РСФСР 
Рыжскага мiрнага дагавора з Польшчай i падзел 
Беларусi. Трагiчныя вынiкi вайны. 

Раздзел 11 
МIЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД. 

ПАДЗЕЛЕНАЯ БЕЛАРУСЬ (9 г) 

Т э м а 3. Савецкая Беларусь у 20-я гады (3 г) 
НЭП у БССР. Асаблiвасцi пасляваеннай сiтуацыi 

у Беларусi. Абвастрэнне гаспадарчага крызiсу. Увя
дзенне новай эканамiчнай палiтыкi. Аднауленне сель
скай гаспадаркi i прамысловасцi. Кааператыуны рух. 
Вынiкi аднауленчага перыяду. (Праблема метадау 
гаспадарчага будаунiцтва.) Непаслядоунасць НЭПа i 
перадумовы яго згортвання. 

Грамадска-палiтычяае жьщцё. Адносная дэмакраты
зацыя грамадска-палiтычнага жыцця. Ажыуленне 
работы Саветау. Дзейнасць рабоча-сялянскай iнспек
цыi. Партыя i прафсаюзы. Вяртанне на радзiму эмi
грантау - дзеячау беларускай культуры. 

ПаГадненнi памiж БССР i РСФСР i iншымi рэспуб
лiкамi. Удзел БССР ва утварэннi Саюза ССР. Дагавор 
аб утварэннi СССР, аб правах саюзных рэспублiк. 
Пашырэнне межау БССР. Канстытуцыя Беларускай 
ССР 1927 г. 

Палiтыка беларусiзацыi. Развiццё культуры. Арга
нiзацыя культурна-асветнай работы. Меры па лiквi
дацыi непiсьменнасцi. Станауленне нацыянальнай сi
стэмы адукацыi. Iнстытут беларускай культуры (У . . Jг
натоускi, 3. Жылуновiч, У. Пiчэта i iнш.). Развiццё 
краязнауства. Распрацоука тэрмiналогii беларускай 
мовы. Лiтаратурныя аб'яднаннi. Я. Купала, Я. · колас, 
Ц. Гартны, М. Гарэцкi, 3. Бядуля, К. Чорны, У. Ду- . 
боука i iнш. Новыя напрамкi у мастацтве (У. Галу-
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бок, Я. Мiровiч, Н. Сакалоускi, Ю. Тарыч, М. Фiлi
повiч i iнш.). 

Т э м а 4. БССР у канцы 20-х i у 30-я гады (3 г) 
У сталяванне адзiнай дзяржаjнай уласнасцi на срод

кi вытворчасцi. 3гортванне НЭПа i пашырэнне каманд
нага кiравання гаспадаркай. Ажыццяуленне iндустрыя
лiзацыi. Укараненне розных форм спаборнiцтва. Ста
ханаускi рух. Вынiкi i цана iндустрыялiзацыi. 

Пачатак калектывiзацыi. 1929 год - .год вялiкага 
пералому•. Супрацiуленне сялянства. Дваццацiпяцiты
сячнiкi. Рэпрэсii супраць сялян. Палiтад,zрелы МТС. 
Вынiкi калектывiзацыi. 

Грам~дска-палiтЬ1ЧНае жыццё. Цэнтралiзацыя кiрау-
нiцтва гаспадаркай. Бюракратызацыя грамадска-па- , 
лiтычнага жыцця. Палiтычныя працэсы. Пазасудовыя 
расправы. Курапаты. 

Кулътуриыя пераjтварэииi. Лiквiдацыя масавай 
непiсьменнасцi. Пашырэнне школьнай адукацыi. Ства -
рэнне сеткi рабфакау, сярэднiх i вышэйшых навучаль
ных устаноу. Рэарганiзацыя lнстытута беларускай 
культуры у Акадэмiю навук БССР. 3rортванне бела- ~ 
русiзацыi. Рэформа беларускага правапiсу. Барацъба з 
•нацдэмамi•. Трагiчны лёс старэйшага пакалення 
беларускай iнтэлiгенцыi (У. lгнатоускi, 3. Жылуновiч, 
Я. Лёсiк, В. Ластоускi i iнш.). 

Развiццё навукi. Перmы з'езд пiсьменнiкау БССР. 
Асноуныя матывы у творчасцi беларускiх пiсьменнi
кау у 30-я гады. Тэатральнае мастацтва (У. Улада
мiрскi, Г. Глебау, 1. Ждановiч, А. lлъiнскi, У. Крыло
вiч, П. Малчанау, В. Платонау, Л. Ржэцкая). Кiна
фiлъмы 30-х гадоу (У. Корm-Саблiн). Музыка 
(А. Багатыроу, В. Залатароу, М. Аладау, Я. Цiкоцкi). 
Беларускае опернае i балетнае мастацтва (Л. Алек
сандроуская; Р. Млодак). Вядучыя тэмы выяуленчага 
мастацтва . (У. Волкау, Я. 3айцау, З. Азгур). Архiтэк
тура (У. Вараксiн, А. Воiнау, 1. Лангбард). Змены у 
аблiччы гарадоу. 

Т э м а 5. 3аходняя Беларусь пад уладай Польшчы. 
Уключэнне Заходияй Беларусi у склад 
БССР (3 г) 

Становiшча 3аходняй Беларусi; Барацьба за иацыя
налъиае вызвалевие i паляпшэнве Умоу жыцця. На
саджэнне асаднiцтва i паланiзацыя. Стан сельскай 
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гаспадаркi. Галiновая структура прамысловасцi. Матэ
рыяльнае становiшча працоуных мае. Беларускiя 
нацыянальныя партыi i арганiзацыi. Партызанскi рух 
у першыя гады польскага панавання. Дзейнасць 
Камунiстычнай партыi Заходняй Беларусi (КПЗБ). 
Беларуская сялянска-работнiцкая грамада (БСРГ). 
Б. Тарашкевiч. (Стварэнне пасольскага клуба •Зма
ганне•.) Таварыства беларускай школы (ТБШ). Нацыя
нальны друк. 

Супрацiуленне польскай рэа_кцыi у 30-я гады. Праб
лема стварэння адзiнага антыфашысцкага фронту за 
мiр i дэмакратыю. 

Пакт Мола тава - Рыбентропа i лёс Заходняй Бе
ларусi. Агрэсiя фашысцкай Германii супраць Польшчы. 
У ступленне савецкiх войск на тэрыторыю Заходняй 

Беларусi. Новы дагавор СССР з Германiяй. Перадача 
Вiльнi Лiтве. Устанауленне савецкай улады у Заход
няй Беларусi. Гаспадарчыя i культурныя пераутварэн
нi. Рэпрэсii. 

Беларускае :щмежжа у 20-30-я гады. Замежныя 
цэнтры эмiграцыi беларусау. Беларуская дыяспара у 
Цэнтральнай i Заходняй Еуропе, ЗША, Канадзе i iншых 
к'раiнах. Палiтычныя i культурна-асветныя арганiза
цыi. Ix узаемадачыненнi i адносiны да БССР. Рашэн
не кiраунiцтва БНР аб прызнаннi БССР нацыяналь
най дзяржавай беларускага народа. Рух за вяртанне 
на радзiму. Трагiчны лёс рээмiгрантау. 

Наш край у 1917-1939 гадах. 

Раздзел 111 

БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОИ СУСВЕТНАИ 
1 ВЯЛIКАИ АИЧЬШНАИ ВАННЫ (4 г) 

Т э м а 6. Нямецка-фашысцкая акупацыя БССР (1 г) 
Нападзенне фашысцкай Германii на СССР. Абарон

ныя баi Чырвонай Apмii на Беларусi. Брэсцкая крэ
пасць. Бiтва пад Мiнскам. Будаунiцтва абарончых аб' -
ектау. Народнае апалчэнне. Баi пад Бабруйскам, 
Оршай, Вiцебскам, Магiлёвам, Гомелем. Вынiкi двухме
сячных бiтвау савецкiх войскау у Беларусi. 

Акупацыя Беларусi i яе расчляненне. Акупацый
ны апарат кiравання. Калабарацыянiсты. Фаш~сцкая 
палiтыка генацыду. Рэалiзацыя плана •ОСТ•. Карныя 
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экспедыцыi. :Канцэнтрацыйныя лагеры i турмы. Гета. 
Вываз насельнiцтва на работу у Германiю. 

Тэма 7. Беларусь у барацьбе з фашысцкай Гер
манiяй (2 г) 

Масавая барацьба супраць фашысцкiх захопнiкау. 
Першыя падпольныя камiтэты i партызанскiя атрады. 
На-ладжванне дзейнасцi :КП(б)Б ва умовах акупацыi. 
Мiнскае падполле. Дыверсiйная работа на чыгуначным 
вузле Орша. 

Развiццё падпольнага руху. Барацьба з акупан
тамi у Мiнску, Магiлёве, Вiцебску. Антыфашысцкiя 
патрыятычныя арганiзацыi у Заходнiх абласцях рэспуб
лiкi. Супрацiуленне у гета. _ Стварэнне Беларускага 
штаба партызанскага руху (БШПР). Баявая дзейнасць 
партызанскiх фармiраванняу. "Рэйкавая вайна•. Ха
рактар дзейнасцi польскай Apмii :Краёвай у Заходняй 
Беларусi; яе узаемаадносiны з савецкiмi партызанамi. 
Дапамога савецкага тылу i мясцовага насельнiцтва 
партызанам i падпольшчыкам. Iнтэрнацыянальны ха
рактар барацьбы з захопнiкамi. Страты, нанесеныя 
акупантам. 

Вызваленне Беларусi. Пачатак вызвалення. Сумес
ныя дзе.яннi партызан з часцямi Чырвонай Apмii. 
Беларуска.я наступальная аперацыя •_Баграцiён•. Акру-

; 

жэнне i разгром фашысцкiх груповак пад Вiцебскам, 1 
Бабруйскам, Мiнскам. Вызваленне Мiнска. Подзвiгi 
савецкiх воiнау. Поунае выгнанне н.ямецка-фашысцкiх 
войск з тэрыторыi БССР. Зн-ачэнне разгрому гiтлерау-
цау у Беларусi. Беларусы-франтавiкi. Аднауленчы.я 
работы у галiнах народнай гаспадаркi i культуры. 
Уклад беларусау у агульную барацьбу супраць фа
шысцкiх захопнiкау. Страты Беларусi у вайне. 
Наш край у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Нашы 

землякi - героi фронту i тылу. 

Раздзел IV 
БЕЛАРУСЬ У 1945-1995 гадах (14 г) 

Т э м а 8. ПЕРАХОД ДА МIРНАГ А ЖЫЦЦЯ 
(1945-1953 гады) (3 г) 

Аднауленне эканомiкi i даваеннай мадэлi эканамiч
нага развiцця. Становiшча народнай гаспадаркi у пер
шыя пасляваенныя гады. Прамысловасць, транспарт" 
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сувязь. Асаблiвасцi аднауленчага працэсу. Стварэнне 
у рэспублiцы новых галiн пра,м:ысловасцi. 

Калгасны лад. Калектывiзацыя у заходнiх абласцях. 
J;_'рамадска-палiтычвае i культурнае жьпщё. Pэnpэcii 

у адносiнах да рэпатрыяваных, былых ваеннапалон
ных, дзеячау навукi i культуры рэспублiкi. 

Лiтаратура. Друк. Культурнае жыццё у Заходняй 
Беларусi. Роля партыi i народных мае у дзяржауным 
i грамадскiм жыццi рэспублiкi. 

Удзел Беларусi у заснаваниi i дзейиасцi ААН. 
Замежныя сувязi. Савецкая стра тэгiя у адносiнах да 
ААН i яе вынiкi. Уключэнне БССР у склад краiн-засна
вальнiц ААН. У дзел урадавай дэлегацыi БССР у рас
працоуцы Статута ААН. Дзейнасць БССР у ААН. 

Аб' ектыуныя i суб' ектыуныя перашкоды на шляху 
развiц'ця замежных сувязей БССР. Гандлёва-эканамiч
ныя i ку льтурныя сувязi рэспублiкi з iншымi краiна -
мi. Прадстаунiцтва БССР у мiжнародных культурна
асветных установах. 

Тэма 9. Беларусь у перыяд палiтычиай «Адлiгi» 
(1953-1964 гады) (4 г) -

Спробы лiбералiзацыi палiтычиай сiстэмы. Спы
ненне масавых рэпрэсiй i пачатак рэабiлiтацыi ix 
ахвярау. Змяненнi у жьщцядзейнасцi партыйнай ар
ганiзацыi, Саветау, прафсаюзау, камсамола рэспублi
кi. Асноун:ыя наuрамкi i вынiкi рэарганiзацыi палi
тычнай сiстэмы. Адноснасць i непаслядоунасць лiбе
ралiзацыi. Формы праяулення сацыяльнай актыунас
цi працоуных. 

Рэформы экаиомiкi i ix вьшiкi. Новы этап iидустры
яльнага развiцця рэспублiкi. Рост прамысловай вы
творчасцi. 3мены у структуры прамысловасцi i тэхна -
логiях. Павышэнне узроуню механiзацыi i аутаматы
зацыi вытворчасцi. Праблемы экалогii. Эканамiчныя 
меры па развiццю сельскай гаспадаркi. Арганiзацыя 
сiстэмы аграбiялагiчнай дапамогi калгасам i сауга
сам, умацаванне ix матэрыяльна-тэхнiчнай базы. Па
велiчэнне валавай прадукцыi сельскай гаспадаркi. 

Паляпшэние матэрыяльяага стаяовiшча працоу
ных. 3меяы у сацыяльнай структуры грамадства. Рост 
нацыяна:Льнага даходу i даходау насельнiцтва - за
робнай платы, выплат i льгот з грамадскiх фондау 
спажывання. 3мены у аплаце працы калгаснiкау. 
У вядзенне пенсiённага забеспячэння калгаснiкау. 
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Паляпшэнне жыллёвых умоу, бытавога абслугоу
вання насельнiцтва. У зровень жыцця. 

3мены у сацыяльнай структуры грамадства. Павы
шэнне прафесiйнага i адукацыйна·га узроуню пра
цоуных. 

Культурвае жьщцё рэспублiкi. 3мены у формах 
i метадах кiраУнiцтва культурай. Рост творчых саю
зау. Рэабiлiтацыя творчасцi пiсьменнiкау- ахвярау 
палiтычных рэпрэсiй. Дасягненнi у развiццi беларус
кай лiтаратуры, тэатра. музычнага i выяуленчага мас
тацтва. 

Увядзенне абавязковай 8-гадовай адукацыi. Раз
вiццё ,_ сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай 
адукацыi. , 

Курс на умацаванне сувязi школы з жыццём. Важ
нейшыя дасягненнi у развiццi навукi. 

Т э м а 10. Ад рэформ да стаrиацыi. Наспяваине 
крызiсу (1965-1985 гады) (3 г) 

Грамадс:ка-палiтычнае жьщцё. Дзейнасцъ партыi. 
Саветау. прафсаюзау i камсамола у Беларусi у гэты 
перыяд. Формы партыйнага кiраунiцтва грамадска
па,лiтычным жыццём. Дысiдэнцкi рух i барацьба з iм. 

Развiццё вародвай гаспадаркi. Дэмаграфiчныя зме
ны. Урбанiзацыя i яе вынiкi. Эканамiчная рэформа 
1965 года. Прычыны яе правалу. Пераважнае развiц
цё цяжкай i абароннай прамысловасцi. 
- Рост капiталаукладанняУ у аграрны сектар. Пашы
рэнне тэхнiчнай базы сельскай гаспадаркi, хiмiзацыя 
i мелiярацыя. Стварэнне аграпрамысловых комплек
сау. Спецыялiзацыя сельскай гаспадаркi Беларусi на 
буйнамаштабнай вытворчасцi мясной прадукцыi. Эк
стэнсiуны характар гаспадарання. Абвастрэнне .зкала
гiчнай абстаноукi. Неабходнасцъ эканамiчных рэ
формау. 

Аду:кацыя i культура. Пераход да усеагульнай ся
рэдняй адукацыi. Развiццё прафесiянальна-тэхнiчна
га навучання, сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай 
адукацыi. 

Арганiзацыя i асноуныя напрамкi навуковых да
следаванняу. Праблема укаранення ix вынiкау у на
родную гаспадарку. Стан грамадскiх навук. 

Важнейшыя дасягненнi у развiццi беларускай лi
таратуры, тэатра, кiнематаграфii, музычнага i выяу
ленчага мастацтва, архiтэктуры. 
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Выдавец.кая дзейнасць. Сродкi масавай iнфарма
цыi. Бiблiятэкi. Музеi. 

Сiстэма партыйна-палiтычнай асветы. Масавая 
культура i свядомасць. 

Тэма 11. На шляху да суверзиiтэту i иезалеж
иасцi (1986-1995 rады) (4 г) 

Экаиамiчиае становiшча Беларусi у другой палове 
80-х - пачатку 90-х гадоу. Паглыбленне крызiсных 
з'яу у эканомiцы. Пошук шляхоу перабудовы экана
мiчных адносiн. Правал спробы радыкальнай экана
мiчнай рэформы пры захаваннi дзяржаунай формы 
у ласнасцi на сродкi вытворчасцi. Становiшча у пра
мысловасцi i сельскай гаспадарцы рэспублiкi. Экана
мiчныя праблемы Беларусi у сувязi з катастрофай на 
Чарнобыльскай АЭС. 

Аб'ектыуная непазбежнасць пераходу ад планава
каманднай да рыначнай эканомiкi. Першыя законы аб . 
пераутварэннях эканомiкi у рынкавым накiрунку, 
цяжкасцi ix ажыццяулення. Развал эканомiкi. 

Грамадска-палiтычиае жыццё. Абвастрэнне крызi
су савецкай сiстэмы. Рост апазiцыйных рухау. Пер
шыя крокi да рэальнай дэмакратыi. Шматпартый
насць. Асаблiвасцi развiцця дэмакратычных працэсау 
у Беларусi. 

Абвяшчэине суверэииай i пезалежиай Рэспублiкi 
Беларусь. Узмацненне руху за нацыянальнае адра
джэнне i суверэнiтэт Беларусi. Дэкларацыя Вярхоуна
га Савета БССР ад 27 лiпеня 1990 года аб дзяржау
ным суверэнi,тэце рэспублiкi. Абвастрэнне унутрыпа -
лiтычнай барацьбы вакол новага саюзнага дагавора. 
Жнiвеньскiя падзеi 1991 года. Заканадаучае афарм
ленне дзяржаунай незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь. 

Пагадненне ад 8 снежня 1991 года аб стварэннi 
Садружнасцi Незалежных Дзяржау (СНД). Мiжна
роднае прызнанне Рэспублiкi Беларусь. Rанстытуцыя 
Рэспублiкi Цела русь. У вядзенне прэзiдэнцкай формы 
кiравання краiнай. Выбранне Прэзiдэнта Рэспублiкi 
Беларусь. Праблемы выхаду з сацыяльна-э;канамiчна
га крызiсу. 

Рэспублiка Беларусь у сусветным супольнiцтве на 
сучасвым этапе. Знешняя палiтыка Беларусi пасля 
абвяшчэння незалежнасцi. У заемаадносiны з краiна
мi СНД, Прыбалтыйскiмi рэспублiкамi i Польшчай. 
Курс на нейтралiтэт. Абвяшчэнне без'ядзернага ста-
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туса. Праблема энерганосьбiтау. Дагавор аб калек

тыунай б.яспецы. Дзайнасць у ААН. 
Перабудова гандлёва-э:канамiчных сувязей. У ста

науленне прадпрыемствамi i аб'яднанн.ямi Беларусi 
прамых вытворчых i навукова-тэхнiчных сув.язе:i(i. Раз
вiццё сув.язей у галiне навукi i культуры. 

Развiццё :культуры. Сцвярджэнне галоснасцi у гра
мадскiм жыццi. Навука. Адукацы.я. 

Лiтаратура i мастацтва Беларусi на сучасным эта
пе. Пазiцыi праваслаунай царквы i каталiцкага :кас

цёла у Беларусi. 3дабыткi, цяжкасцi i праблемы на 
шляху ку ль тур нага развiцц.я. · 

Наш :край у 1945-1995 гадах. 

Агульнагiстарычныя веды 
(паняццi, праблемы, iдэi) 

Перыядызацыя гiсторыi Беларусi 1917-1995 
гадоу. 

Асаблiвасцi устанаулення дыктатуры пралетарыя
ту на Беларусi. 

Беларускi нацы.янальна-вызваленчы рух у лiпенi -
лiстападзе 1917 года. Пазiцыi бальшавiкоу па бела
рускiм пытаннi. Брэсцкi мiрны дагавор i Беларусь. 
Абв.яшчэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi i дзей
насць яе кiраунiцтва. 

Утварэнне БССР. Савецка-польская вайна. Падзел 
Беларусi па Рыжскiм мiрным дагаворы. 

БССР у 20-30-я гады. Усталяванне таталiтарнага 
рэжыму. Масавыя рэпрэсii. Асаблiвасцi развiцця ку ль
туры. 

Становiшча 3аходн.яй Беларусi пад уладай Поль
шчы. Нацыянальна-вызваленчая барацьба. Мiжна
родныя адносiны у канцы 30-х гадоу i аб'яднанне бе
ларускага народа у складзе БССР. 

Н.ямецка-фашысцкая акупацыя БССР i расчлянен
не Беларусi. Масавая барацьба супраць фашысцкiх 
захопнiкау. Беларуская наступальная аперацы.я •Баг
рацiёН>~- Падполле. Партызанскi рух. Страты Беларусi 
у другой сусветнай вайне. 

Асаблiвасцi сацыяльна-эканамiчнага, грамадска
палiтычнага i культурнага развiцця Беларусi у пер
шае пасляваеннае дзесяцiгоддзе i у перы.яд палiтыч
най ~адлiгi•. 
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Экстэнсiуны характар эканом1ю. Экалагiчныя пра
блемы. Развiццё адукацыi i культуры. Неабходнасць 
карэнных рэформау . • 

Спробы перабудовы эканомiкi i ix правал. Дэмакра
тызацыя грамадска-палiтычнага жыцця. 

Крызiс савецкага грамадства. Шматпартыйнасць. 
Распад СССР. Утварэнне суверэннай i незалежнай Рэс
публiкi Беларусь. Праблемы выхаду з сацыяльна-эка
намiчнага крызiсу i умацавання суверэнiтэту Рэспуб
лiкi Беларусь. 

Асноjиыя Уменнi вучняУ 

Суадносiць гiстарычныя з'явы з пэунымi перыяда
мi гiсторыi Беларусi i сусветнай гiсторыi; 

аналiзаваць, абагулъняць i ацэньваць гiстарычныя 
факты, устанаулiваць прычынна-вынiковыя сувязi па
мiж гiстарычнымi з'явамi; 

працаваць _ з гiстарычнымi дакументамi, навукова
папулярнай i даведачнай лiтаратурай, парауноуваць 
iнфармацыю розных крынiц; 

аналiзаваць змест гiстарычнай карты, абагулъняць 
i прымяняць гэтыя веды; 

фармулявацъ вызначэннi асобных гiстарычных па
няццяу; 

даваць параунальную характарыстыку гiстарыч
ных падзей, аргументавацъ свае адносiны да ix; 

састауляцъ план-канспект параграфа падручнiка, 
рыхтавацъ даклад, выступацъ з iм; 

удзелънiчацъ у абмеркаваннi i дыскусiях па гiста
рычных праблемах. 
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ЗМЕСТ 

Тлумачальная запiска 3 

5 клас 10 
Гiсторыя старажытнага свету 10 11 

Гiсторыя Веларусi старажытных часо:9 16 

6 клас . 20 
Гiсторыя сярэднiх вяко:9 20 
Гiсторыя Веларусi :9 сярэднiя вякi . 27 

7 клас 33 
Сусветная гiсторыя нова га часу 33 
Гiсторыя Веларусi новага часу . 40 

8 клас . 46 1 

Сусветная гiсторыя новага часу 46 1 

Гiсторыя Беларусi новага часу . 55 

9 клас 63 1 

Сусветная гiсторыя навейшага часу 63 
Гiсторыя Веларусi навейmага часу . 76 

! 

\ 
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Вучэбнае выданне 
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