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Кастрычніцкія падзеі 1917 г. у Беларусі 

 

Мэты ўрока: вучні даведаюцца пра ход падзей і асаблівасці  Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі 

Крытэрыі ацэнкі: 

вучні будуць ведаць: 

● асноўныя падзеі ўстанаўлення савецкай улады на Беларусі: 25 кастрычніка, 2 лістапада, 20 лістапада 1917 г.; 

● якія органы савецкай улады ўтварыліся: ВРК, Аблвыканкамзах, СНК Заходняй вобласці і фронту; 

●  асобаў: А. Мяснікоў, В. Кнорын, К. Ландэр; 

змогуць патлумачыць: 

● паняцці: нацыяналізацыя, ваенны камунізм; 

● асаблівасці ўсталявання савецкай улады ў Беларусі; 

● сувязь паміж Кастрычніцкімі падзеямі і вырашэннем нацыянальнага пытання ў Беларусі; 

● абгрунтаваць сваю пазіцыю па пытанню, ці трэба сёння святкаваць 7 лістапада як дзяржаўнае свята ў Беларусі 

Абсталяванне, метадычнае забеспячэнне: 

● абсталяванне, неабходнае для дэманстрацыі відэароліка; 

● відэаролік “Кастрычніцкія падзеі 1917 г. у Беларусі”; 

● тэксты “Кастрычніцкія падзеі 1917 г. у Беларусі” з пропускамі; 

● карткі для “Святлафора”; 

● апорныя канспекты для выканання дамашняга задання. 

Сцэнарый правядзення ўрока 

Этапы ўрока Змест этапаў Дзейнасць настаўніка Дзейнасць вучняў 

Арганізацыйны ▪ Падрыхтоўка класа для 

работы на ўроку 

▪ Пачынае ўрок 

▪ Калі запланавана групавая работа – 

дзеліць вучняў на групы любым спосабам 

▪ Рассаджваюцца па групах (калі гэта 

неабходна) 

Праверка 

выканання 

дамашняга задання 

▪ Узаемаправерка і 

удакладненне адказаў 

на пытанні дамашняга 

задання 

▪ Прапануе вучням папрацаваць у парах: 

праверыць выкананне дамашняга задання 

і пры неабходнасці дапоўніць адказы 

▪ Ацэньваюць дамашнюю работу партнёра:  

▪ што зроблена правільна,  

▪ ці ёсць памылкі,  

▪ што трэба удакладніць 

Стадыя выкліку ▪ Актуалізацыя ведаў, 

атрыманых на ўроках 

сусветнай гісторыі 

▪ Прапануе вучням запоўніць пропускі ў 

тэксце “Кастрычніцкія падзеі 1917 г. у 

Беларусі” 

▪ Працуюць з тэкстам 

▪ Абмяркоўваюць свае адказы ў парах (або ў 

групах) 
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▪ Вызначэнне пытанняў, 

на якія трэба знайсці 

адказ 

▪ Арганізуе абмеркаванне адказаў 

▪ Падводзіць вынік абмеркавання або 

просіць гэта зрабіць кагосьці з вучняў 

▪ Вызначаюць пытанні, на якія пакуль што 

няма адказу 

Стадыя 

асэнсоўвання  
▪ Прагляд відэароліка 

“Кастрычніцкія падзеі 

1917 г. у Беларусі” (калі 

гэта не было дамашнім 

заданнем) 

▪ Вызначэнне 

асаблівасцяў падзей 

кастрычніка 1917 г. ў 

Беларусі 

▪ Вылучэнне асноўных 

дат, імёнаў, тэрмінаў 

▪ Тлумачыць заданне: пасля прагляду 

відэароліка запоўніць усе пропускі ў тэксце 

▪ Арганізуе праверку выканання задання 

▪ Арганізуе мазгавы штурм па пытанню: 

Асаблівасці Кастрычніцкіх падзей у 

Беларусі 

▪ Прапануе 1-2 сказамі ахарактарызаваць 

прычынна-выніковыя сувязі паміж 

Кастрычніцкімі падзеямі і вырашэннем 

нацыянальнага пытання ў Беларусі і 

абрунтаваць сваю пазіцыю наконт 

святкавання 7 лістапада як дзяржаўнага 

свята ў Беларусі; 

▪ Глядзяць відэаролік (калі гэта не было 

дамашнім заданнем) 

▪ У парах (або ў групах) выконваюць 

заданне: дапоўніць тэкст 

▪ Выказваюць думкі аб асаблівасці 

Кастрычніцкіх падзей у Беларусі 

▪ Працуюць у парах (або групах) над 

заданнем, звязаным з вызначэннем 

прычынна-выніковых сувязей паміж 

падзеямі  

Стадыя рэфлексіі ▪ Вызначэнне асноўнага 

зместу вывучанага 

▪ Самаправерка ўзроўню 

яго засваення 

▪ Прапануе вучням, працуючы ў парах (або 

групах) сфармуляваць 5 закрытыхі 2 

адкрытых пытанні па тэме ўрока 

▪ Арганізуе самаправерку ведаў 

● можна скарыстацца метадам 

“Святлафор” па пытаннях, якія пары 

(групы) называюць па чарзе, пакуль не 

будзе паўтораў 

▪ Арганізуе работу над пытаннямі, якія 

выклікалі цяжкасці 

▪ Працуюць у парах (або групах) над 

складаннем  пытанняў 

▪ Па чарзе агучваюць іх 

▪ Правяраюць свае веды: падымаюць 

зялёную, жоўтую або чырвоную карткі, калі 

агучваецца пытанне (зялёная – ведаю 

адказ, жоўтая – не ўпэўнены ў правільнасці 

адказу, чырвоная – не ведаю адказу) 

▪ Даюць тлумачэнні па тых пытаннях, якія 

выклікалі цяжкасці  

Стадыя выкліку 

для наступнага 

ўрока 

▪ Пастаноўка праблемнага 

пытання для пераходу 

да наступнай тэмы 

▪ Прапануе вучням адказаць на пытанне: Ці 

азначала прыняцце Дэкрэта аб міры 

заканчэнне вайны для Беларусі? 

▪ Фіксуе адказы вучняў і прапануе вярнуцца 

да тэмы на наступным уроку 

▪ Прапануюць свае адказы на пытанні 
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Дамашняе заданне ▪ Растлумачыць дамашняе 

заданне 

▪ Настаўнік прапануе вучням дамашняе заданне: 

● папрацаваць над “няўзятымі” пытаннямі; 

● запоўніць першую частку параўнальнай табліцы “Палітыка “ваеннага камунізму” і нэп”; 

● * стварыць біяграфічны даведнік пра гістарычных асобаў, якія прымалі актыўны ўдзел у 

Кастрычніцкіх падзеях у Беларусі (у мультымедыйным фармаце) з вызначэннем іх 

пазіцыі па пытанню беларускай дзяржаўнасці   
● * зрабіць падборку персаналій-удзельнікаў Кастрычніцкіх падзей , іменем якіх 

названыя вуліцы беларускіх гарадоў і вёсак; 

● * сабраць і аформіць краязнаўчы матэрыял па тэме (біяграфічнага, тапанімічнага ці 

іншага зместу) 
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Дадатак 1. Кастрычніцкія падзеі 1917 г. у Беларусі  

25 кастрычніка 1917 года перамагло арганізаванае бальшавікамі ўзброенае паўстанне ў Петраградзе. 25 – 26 кастрычніка II Усерасійскі з’езд Саветаў 

прыняў Дэкрэты аб міры і аб зямлі. 

Дэкрэт аб міры – гэта_____________________________________________________________________________________________________________. 

Дэкрэт аб зямлі абвяшчаў _________________________________________________________________________________________________________. 

На з’ездзе былі ўтвораны новыя органы ўлады. Савецкі ўрад – СНК (_______________________________________) узначаліў 

_____________________. Вышэйшым заканадаўчым і выканаўчым органам ўлады стаў УЦВК 

(_____________________________________________________________________). Яго старшынёй быў абраны _________________________.  

З 25 кастрычніка па _______________ 1917 года працягвалася барацьба за ўладу ў Мінску паміж ВРК (____________________________________) 

Заходняга фронту і Камітэтам выратавання рэвалюцыі. На чале ВРК знаходзіўся __________________________. Камітэт выратавання рэвалюцыі 

ўзначальваў _______________________.  _______________ 1917 года савецкая ўлада ўсталявалася ў Магілёве. Тут знаходзілася __________________ 

______________________________ на чале з _____________________. Барацьбу супраць яе ўзначаліў ___________________________. 

27 лістапада 1917 года былі створаны галоўныя органы савецкай улады ў Беларусі: Аблвыкамзах (______________________ 

______________________________________) на чале з ____________________ і абласны СНК, які ўзначаліў ______________________. Лідарам 

бальшавікоў на тэрыторыі Беларусі (Заходняй вобласці) быў __________________________. 

 

 

Дадатак 2. Табліца “Палітыка “ваеннага камунізму” і нэп”  

Пытанні для параўнання Палітыка “ваеннага камунізму” Новая эканамічная палітыка 

Перыяд правядзення   

Асноўныя мэты   

Формы ўласнасці   

Метады кіравання эканомікай   

Палітыка ў сельскай гаспадарцы   

Формы тавараабмену   

Працоўныя адносіны    

Асаблівасці ў Беларусі   

Вынікі   

 

http://creativecommons.org/

