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Вялікая Айчынная Вайна савецкага народа (у кантэксце
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Старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і
навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ Казакоў
Леанід Юр’евіч
Мэты спецыялізаванага
Засваенне аб'ектыўнай інфармацыі пра гераічныя і
модуля па выбару
трагічныя старонкі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай
студэнта.
войн; аналіз ўнѐску прадстаўнікоў народаў СССР, у тым
ліку і беларускага, у разгром нацысцкай Германіі;
вывучэнне гісторыі барацьбы народаў СССР супраць
нацысцкай Германіі; разгляд прычын і асноўных этапаў
баявых дзеянняў, іх асаблівасцяў, пачатак руху
супраціўлення на акупаванай ворагам тэрыторыі Еўропы, у
тым ліку Беларусі, дапамогі тылу фронту, асаблівасцяў
аперацый па вызваленні ад захопнікаў Беларусі і іншых
рэспублік СССР, завяршальнага этапу Другой сусветнай
вайны; вызначэнне ступені ўплыву ваенных падзей на лѐсы
народаў Еўропы і Савецкага Саюза.
Прэрэквізіты
Гісторыя Беларусі
Змест спецыялізаванага - асаблівасці міжнароднага становішча напярэдадні Другой
модуля па выбару
сусветнай вайны і асноўныя падзеі 1939 - першай паловы
студэнта
1941 гг.;
- асноўныя падзеі пачатку Вялікай Айчыннай
вайны, у першую чаргу на тэрыторыі Беларусі;
- праяўленне і наступствы акупацыйнага рэжыму,
формы і сутнасць калабарацыі;
- дынаміка разгортвання партызанскага руху і
падпольнай дзейнасці на акупаванай ворагам тэрыторыі;
- ход і асаблівасці бітваў пад Масквой,
Сталінградам, Курскам, бітвы за Днепр, іх значэнне ў
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны;
- асноўныя этапы вызвалення Беларусі і іншых
савецкіх рэспубалік ад захопнікаў;
- падзеі завяршальнага перыяду Вялікай Айчыннай
вайны, кошт перамогі над нацысцкай Германіяй.
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Лекцыі
Беларуская
Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і
авалодання неабходнымі ўменнямі і навыкамі па
дысцыпліне "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у
кантэксце Другой сусветнай вайны) з’яўляецца праверка
заданняў разнастайнага тыпу, што выконваюцца ў рамках
гадзін, якія адводзяцца на семінарскія заняткі.
Для
дыягностыкі
кампетэнцый
студэнтаў
выкарыстоўваюцца вусная, пісьмовая. Да вуснай формы
дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: сумоўі, даклады на
семінарскіх занятках, вусны залік і інш. Да пісьмовай
формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца кантрольныя
апытанні, рэфераты.

