
Беларуская літаратура 
11 клас (павышаны ўзровень)

(105 гадзін, з іх 10 гадзін — на творчыя работы)

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11 класа агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі 
навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанка. — Мінск : Нац. ін-т 
адукацыі, 2009. *
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Беларуская літаратура перыяду 1966-га — пачатку 1990-х гг. (63 гадзіны, з іх 7 гадзін — на творчыя работы, 
1 гадзіна — на ўрок па творах для дадатковага чытання)

1
2

Развіццё белару-
скай літаратуры 
ў 1966-м — пач. 
1990-х гг.

2 Даць агульную характарыстыку грамад-
ска-культурнаму і літаратурнаму жыц-
цю Беларусі ў 1966-м — пач. 1990-х гг., 
акрэсліць тэматычную і жанрава-сты-
лёвую разнастайнасць беларускай 
літаратуры гэтага перыяду. Забяспе-
чыць развіццё ўменняў вучняў вылу-
чаць галоўнае ў аповедзе настаўніка, 
канспектаваць згодна з планам. Уплы-
ваць на фарміраванне пачуцця грама-

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі настаўніка. 
Кан спектаванне артыку-
ла падручніка (с. 6—12). 
Самастойная праца з да-
датковай крытычнай лі-
та ратурай і інтэрнет-рэ-
сур самі. Паведамленні на 
творчасці асобных пісь-
меннікаў. Вуснае выказ-

С. 12, пытанні 
4—8*

* Аб’ём і змест дамашняга задання настаўнік вызначае дыферэнцыравана, зыходзячы з канкрэтнай адукацыйнай сітуацыі і індыві-
дуальных магчымасцей вучняў.
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дзянскага абавязку, любові і павагі да 
роднай літаратуры

ванне «Здабыткі бела-
рускай паэзіі, прозы 
і драматургіі 1960-х – 
1990-х гадоў»

Іван Шамякін (10 гадзін і 2 гадзіны — на творчую работу)

3 Жыццёвы і творчы 
шлях І. Шамякіна

1 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі эта - 
памі жыцця і творчасці Івана Ша-
мякіна, абудзіць цікавасць да яго 
твораў. Развіваць уменні і навыкі са-
мастойнай працы з крыніцамі інфар-
мацыі, звязнае маўленне вучняў. 
Выхоўваць актыўную жыццёвую па-
зіцыю

Мультымедыйная прэ-
зентацыя «Шляхамі 
Івана Шамякіна». Скла- 
данне апорнага канс-
пекта артыкула пад руч - 
ніка (с. 13—16). Асэн-
саванне ўспамінаў і дзён- 
нікавых запісаў пісьмен-
ніка. Паведамленне вуч-
ня «Творчасць Івана 
Ша мякіна ХХ — пач. 
ХХІ ст.». Напісанне 
сінквейна з апорным 
словам «Шамякін»

Вылучыць сю-
жэтныя лініі апо-
вес ці «Непаўтор-
ная вясна»

4 Аповесць «Непаў-
торная вясна» як 
частка пенталогіі 
«Трывожнае шчас-
це»

1 Пазнаёміць з гісторыяй напісання 
пенталогіі «Трывожнае шчасце», вы-
клікаць цікавасць да твора. Арганіза-
ваць асэнсаванае ўспрыманне аўтар-
скай пазіцыі, развіваць у вучняў умен - 
не разумець актуальнаць і агульнача-
лавечае значэнне пастаўленых пісьмен - 
нікам праблем. Стварыць умовы для 
ўзбагачэння эмацыянальнай сферы 
вучняў, развіцця іх камунікатыўных 
навыкаў

Паведамленне пра гіс - 
торыю напісання пента-
логіі «Трывожнае шчас-
це». Эўрыстычная гу-
тарка, накіраваная на 
выяўленне першаснага 
ўражання ад твора і вы - 
значэнне яго прабле-
матыкі. Выбарачны пе-
раказ эпізодаў твора

Падрыхтаваць 
вы барачны пе-
раказ эпізодаў 
аповесці «Непаў-
торная вясна»
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5 Адлюстраванне да-
ваеннага жыцця мо - 
ладзі ў аповесці «Не - 
паў торная вясна»

1 Прасачыць за развіццём сюжэта ў 
аповесці. Развіваць уменні вучняў 
аднаўляць мастацкія карціны, створа-
ныя пісьменнікам, абгрунтоўваць сваю 
ацэнку прачытанага. Садзейнічаць вы-
хаванню духоўна-маральнай культу-
ры вучняў

Выбарачны пераказ эпі-
зодаў твора. Назіранне 
за развіццём сюжэта. 
Эўрыстычная гутарка, 
накіраваная на асэнса-
ванне ідэйна-мастацкага 
зместу твора. Назіранні 
за мастацкай адметнас-
цю аповесці

Скласці план ха-
р а к т а р ы с т ы к і 
вобразаў галоў-
ных герояў апо- 
весці «Непаў тор-
ная вясна»

6 Духоўны свет Пят-
ра Шапятовіча і Са-
шы Траянавай

1 Ахарактарызаваць вобразы галоўных 
герояў твора, дапамагчы спасцігнуць 
філасофскі змест аповесці. Развіваць 
уменні вучняў характарызваць вобра-
зы-персанажы і выяўляць аўтарскую 
пазіцыю. Садзейнічаць выхаван-
ню духоўнасці вучняў праз паказ 
высакароднасці пачуцця кахання

Выбарачны пераказ эпі-
зодаў твора. Супастаў - 
ляльная характарысты-
ка вобразаў Пятра Ша- 
пятовіча і Сашы Трая - 
навай. Назіранне за май-
стэрствам пісьмен ніка 
ў стварэнні вобразаў-
персанажаў. Эўрыстыч-
ная гутарка па выяўлен-
ні аўтарскай пазіцыі

С. 26, пытанні 
5—7

7 Раман І. Шамякіна 
«Сэрца на далоні»: 
тэматыка твора, ас-
ноўныя сюжэтныя 
лініі

1 Стварыць умовы для інтэлектуальнага 
і эмацыянальнага ўспрымання рамана 
І. Шамякіна «Сэрца на далоні», вызна-
чыць тэматыку твора і асноўныя сю-
жэтныя лініі. Развіваць уменні вучняў 
аднаўляць мастацкія карціны, створа-
ныя пісьменнікам, абгрунтоўваць сваю 
ацэнку прачытанага. Садзейнічаць вы-
хаванню чытацкай культуры вучняў 

Эўрыстычная гутарка 
па выяўленні першас-
нага ўражання ад тво-
ра. Выбарачны пераказ 
эпізодаў твора. Аналіз 
сюжэтных ліній рамана

Падрыхтаваць 
цы татныя харак-
тарыстыкі герояў 
рамана
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8 
9

Вобразная сістэма 
рамана І. Шамякіна 
«Сэрца на далоні»

2 Даць характарыстыку вобразам Яра-
ша, Шыковіча, Гукана, доктара Савіча, 
Зосі Савіч. Развіваць уменні вучняў 
характарызваць вобразы-персана-
жы і выяўляць аўтарскую пазіцыю, 
абгрунтоўваць уласную ацэнку ге-
рояў і падзей. Стварыць умовы для 
выхавання ў вучняў асноўных каштоў-
насных арыентацый

Выбарачны пераказ тво - 
ра. Характарыстыка воб -
разаў Яраша, Шыковіча, 
Гукана, доктара Савіча, 
Зосі Савіч. Назіранне 
за спосабамі раскрыцця 
ўнутранага свету герояў. 
Аргументаванне ўласнай 
ацэнкі герояў і падзей. 
Выяўленне аўтарскай 
пазіцыі ў творы

С. 48, пытанні 5, 6

10 Маладое пакален-
не ў рамане І. Ша-
мякіна «Сэрца на 
далоні»

1 Ахарактарызаваць вобразы маладо-
га пакалення і выявіць іх ролю  
ў раскрыцці аўтарскай пазіцыі. Раз-
віваць уменні вучняў характарыза-
ваць вобразы-персанажы і выяўляць 
аў тарскую пазіцыю, абгрунтоўваць 
улас ную ацэнку герояў і падзей. Са - 
дзейнічаць выхаванню ў вучняў ак-
тыўнай жыццёвай пазіцыі

Параўнальная характа-
рыстыка вобразаў прад-
стаўнікоў маладо га пака-
лення ў рамане (Славіка, 
Тараса і інш.). Назіранне 
за спосабамі раскрыцця 
ўнутранага свету герояў. 
Аргументаванне ўласнай 
ацэнкі герояў і падзей. 
Выяўленне аўтарскай 
пазіцыі ў творы

С. 48, пытанне 7

11 
12

Маральна-этычная 
праблематыка ра-
мана І. Шамякіна 
«Сэрца на далоні»

2 Вызначыць асноўныя праблемы, што 
разглядаюцца ў творы, і асэнсаваць 
аўтарскую канцэпцыю чалавека і све - 
ту. Развіваць уменні аналізаваць 
твор з улікам яго ідэйна-мастацкай 
цэласнасці і аўтарскай пазіцыі, абгрун-

Эўрыстычнае гутарка па 
асэнсаванні прабле ма-
тыкі рамана. Раскрыццё 
сімвалічнага сэнсу наз-
вы твора. Выяўленне аў-
тарскай пазіцыі ў творы. 

Падрыхтаваць 
ма тэрыялы для 
сачынення
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тоўваць сваю ацэнку прачытанага. 
Садзейнічаць выхаванню духоўна-
маральнай культуры вучняў

Аргументаванне ўлас-
най ацэнкі герояў і па-
дзей. Вуснае выказван-
не «Актуальнасць твораў 
І. Шамякіна ў на шы дні»

13 
14

Кантрольнае сачы-
ненне па творчасці 
І. Шамякіна

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 
прадметных уменняў і навыкаў. Разві-
ваць аналітычнае і творчае мысленне, 
звязнае пісьмовае маўленне вучняў. 
Садзейнічаць выхаванню адказных 
адносін да справы

Напісанне сачынення 
на адну з прапанаваных 
тэм: «Тэма кахання ў 
творчасці І. Шамякіна», 
«Вайна ў лёсах герояў 
Івана Шамякіна», «Ча-
лавек заўсёды павінен 
быць чалавекам», «Сім-
валічны сэнс назвы ра-
мана “Сэрца на далоні”» 
і інш. 

15
16

Эрнэст Хемінгуэй. 
Аповесць «Стары 
і мора»

2 Раскрыць арыгінальнасць манеры 
пісь ма Э. Хемінгуэя, своеасабліваць 
яго індывідуальнага стылю, майстэр-
ства стварэння рэалістычных вобразаў. 
Развіваць уменні характарызваць ге-
роя на аснове яго партрэта, дзеянняў 
і ўчынкаў, аўтарскай характарыстыкі, 
аналізваць твор з улікам яго ідэйна-
мастацкай цэласнасці. Спрыяць выха-
ванню пачуццяў чалавечай годнасці, 
аптымізму і стойкасці духу

Выбарачны пераказ эпі-
зодаў твора. Назіранне за 
майстэрствам пісьмен - 
ніка ў стварэнні вобра - 
за-персанажа. Эўрыс-
тычная гутарка па выяў - 
ленні аўтарскай пазі-
цыі. Назіранні за асаблі-
васцямі аўтарскага сты-
лю

Падрыхтаваць 
мі ні-праекты па 
творчай біяграфіі 
В. Быкава

Працяг
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Васіль Быкаў (11 гадзін і 2 гадзіны — на творчую работу)

17 Жыццёвы і творчы 
шлях В. Быкава

1 Актуалізаваць і пашырыць веды 
вучняў пра жыццёвы і творчы шлях 
В. Быкава, адметнасць яго аўтарскага 
стылю. Садзейнічаць развіццю ў 
вучняў уменняў самастойнай працы 
з навукова-папулярнымі крыніцамі 
інфармацыі, камунікатыўных навы-
каў. Зацікавіць вучняў неардынар-
най асобай празаіка і яго шматгран-
най творчай дзейнасцю, спрыяць 
выхаванню пачуцця нацыянальнай 
самасвядомасці

Прэзентацыя вучнёўскіх 
праектаў: «Жыццяпіс 
Васіля Быкава», «Ва-
енная тэма ў творчасці 
Васіля Быкава», «Ад-
метнасць быкаўскай апо-
весці», «Творы Васіля 
Быкава на экране»

Падрыхтаваць 
цытатныя харак-
тарыстыкі ге ро - 
яў аповесці «Сот-
ні каў»

18 Вобразная сістэма 
аповесці В. Быкава 
«Сотнікаў»

1 Прааналізаваць вобразы Сотнікава 
і Рыбака, а таксама персанажаў дру-
гога плана аповесці. Развіваць умен-
ні вучняў характарызваць вобразы-
персанажы і выяўляць аўтарскую па - 
зіцыю, абгрунтоўваць уласную ацэн-
ку герояў і падзей. Садзейнічаць вы-
хаванню духоўнасці вучняў праз 
асэнсаванне ўяўных і сапраўдных 
каштоўнасцей жыцця

Выбарачны пераказ 
зместу аповесці. Харак-
тарыстыка вобразаў Сот - 
нікава і Рыбака, перса-
нажаў другога плана 
(стараста, Дзёмчыха, 
Бася). Выяўленне аўтар-
скай пазіцыі і сваіх ад-
носін да герояў

С. 69, пытанне 1

19 Праблема мараль-
нага выбару ў апо-
весці В. Быкава 
«Сотнікаў»

1 Праз асэнсаванне асаблівасцей сюжэ-
та, кампазіцыі і праблематыкі аповесці 
падвесці вучняў да разумення філа-
софскага зместу твора. Развіваць 
уменні аналізаваць твор з улікам 

Ідэйна-мастацкі аналіз 
твора ў адзінстве зместу 
і формы. Аргументаван-
не ўласнай ацэнкі герояў 
і падзей. Супастаўленне 

Прааналізаваць 
сюжэт аповесці 
«Знак бяды»
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яго ідэйна-мастацкай цэласнасці 
і аў тарскай пазіцыі. Садзейнічаць 
станаўленню светапогляду вучняў 
праз усведамленне быкаўскай ісціны: 
«Ад кожнага залежыць усё!»

твора з яго экранізацыяй. 
Праблемная гутарка, на-
кіраваная на асэнсаванне 
праблематыкі твора і вы-
яўленне аўтарскай кан-
цэпцыі чалавека і свету

20 Драма народнага 
жыцця ў аповесці 
В. Быкава «Знак 
бяды»

1 Прасачыць за развіццём сюжэта 
аповесці, звярнуўшы асаблівую ўвагу 
на прыём рэтраспекцыі і яго ролю ў 
раскрыцці характараў герояў твора. 
Развіваць уменні узнаўляць мастацкія 
карціны, створаныя пісьменнікам, 
характарызаваць герояў твора. Са-
дзейнічаць выхаванню ў вучняў гума-
ністычнага светапогляду

Эўрыстычнае гутарка на 
выяўленне першаснага 
ўражання ад твора. Чы-
танне і асэнсаванне пра-
лога да аповесці. Выба-
рачны пераказ эпізодаў 
твора. Характарыстыка 
вобразаў-персанажаў. 
Аргументаванне ўласнай 
ацэнкі герояў і падзей

Падрыхтаваць 
цы татныя харак-
тарыстыкі га лоў - 
ных герояў апо-
весці

21 
22

Маштабнасць ха-
рак тараў Петрака 
і Сцепаніды — га-
лоўных герояў апо-
весці В. Быкава 
«Знак бяды»

2 Правесці супастаўляльны аналіз во-
бразаў Сцепаніды і Петрака Багацькаў 
як носьбітаў спрадвечнай народнай 
маралі. Развіваць уменне аргумен-
таваць, матываваць, даказваць, ка-
рыстацца фактамі тэксту, характа-
рызаваць вобразы, удасканальваць 
навыкі сістэматызацыі матэрыялу для 
характарыстыкі вобраза-персанажа. 
Садзейнічаць станаўленню духоўнага 
свету старшакласнікаў

Выбарачны пераказ эпі- 
 зодаў твора. Параўналь-
ная характарыстыка во - 
бразаў Сцепаніды і Пет - 
рака. Выяўленне аў тар - 
скай пазіцыі і сваіх ад- 
носін да герояў. Супас-
таўленне твора з яго 
экранізацыяй

С. 77, пытанні 2, 3
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23 «Свае» і «чужыя» 
ў аповесці В. Быка-
ва «Знак бяды»

1 Ахарактарызаваць вобразы паліцаяў 
і немцаў і вызначыць іх ролю ў рас-
крыцці аўтарскай пазіцыі. Развіваць 
уменні вучняў характарызваць вобра-
зы-персанажы і выяўляць аўтарскую 
пазіцыю, абгрунтоўваць уласную 
ацэнку герояў і падзей. Спрыяць выха-
ванню чалавечай годнасці і адказнасці 
за свае ўчынкі

Выбарачны пераказ эпі-
зодаў твора. Характары-
стыка вобразаў Гужа, Ка-
ладзёнка, Недасекі і інш. 
Выяўленне аўтарскай 
пазіцыі і сваіх адносін 
да герояў

С. 77, пытанне 4

24
25

Мастацкая сімво-
ліка аповесці В. Бы-
кава «Знак бяды»

2 Праз асэнсаванне вобразаў-сімвалаў 
падвесці вучняў да разумення мараль-
на-філасофскай праблематыкі аповес - 
ці і пісьменніцкай канцэпцыі. Разві-
ваць уменні разумець сэнс мастацкіх 
вобразаў, весці дыялог па прачытаным 
творы, улічваць іншы пункт погля-
ду і аргументавана адстойваць сваё 
меркаванне. Спрыяць фарміраванню 
станоўчых маральных якасцей, ак-
тыўнай жыццёвай пазіцыі і нацыя-
нальнай самасвядомасці старша-
класнікаў

Праблемная гутарка, на-
кіраваная на асэнсаванне 
знакаў-сімвалаў у апо-
весці. Аргументаванне 
ўласнай ацэнкі герояў 
і падзей. Выяўленне аў - 
тарскай канцэпцыі ча - 
лавека і свету. Супас таў-
ленне твора з яго экрані - 
зацыяй. Вуснае выказ-
ванне «Як памяць пра 
мінулае здольна паўплы-
ваць на сучаснае і буду-
чае?»

Прачытаць апа-
вяданне «Жоўты 
пясочак»

26 Апавяданне В. Бы-
кава «Жоўты пясо-
чак»

1 Выявіць ідэйна-мастацкі змест апа-
вядання «Жоўты пясочак». Развіваць 
уменні аднаўляць карціны, створа-
ныя пісьменнікам, характарызаваць 
вобразы-персанажы, выяўляць пра-
блематыку і ідэйна-мастацкі змест

Выбарачны пераказ эпі - 
зодаў твора. Супастаў-
ляльная характарыстыка 
вобразаў-персанажаў. 
Назіранне за майстэр-
ствам пісьменніка ў ства -

Заканспектаваць 
артыкул на  
с. 77—79
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твора. Садзейнічаць выхаванню гу-
маністычнага светапогляду вучняў

рэнні вобразаў-перса-
нажаў. Эўрыстычная 
гутарка па выяўленні 
аўтарскай пазіцыі

27 Значэнне творчасці 
В. Быкава

1 Вызначыць месца і ролю творчасці 
Васіля Быкава ў развіцці беларускай 
літаратуры. Развіваць уменні вучняў 
весці дыскусію, аргументаваць ці 
аспрэчваць выказванне. Спрыяць 
выхаванню культуры ўзаемаадносін

Праблемная гутарка, на-
кіраваная на выяўленне  
значэння творчасці В. Бы- 
 кава. Складанне плана 
будучага сачынення па 
творчасці В. Быкава

Падрыхтаваць 
ма тэрыялы да 
кант рольнага са-
чынення

28
29

Кантрольнае са
чыненне па твор
часці В. Быкава

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 
прадметных уменняў і навыкаў. Раз-
віваць аналітычнае і творчае мыс-
ленне, звязнае пісьмовае маўленне 
вучняў. Садзейнічаць выхаванню ад-
казных адносін да справы

Напісанне сачынення 
на адну з прапанава-
ных тэм: «Узыходжанне 
Сотнікава», «Сцепаніда 
і Пятрок Багацькі як 
носьбіты спрадвечнай 
народнай маралі», «Як 
застацца чалавекам пе-
рад знішчальнай сілай 
абставін», «Сімвалічны 
сэнс твораў Васіля Бы-
кава» і інш. 

30 Урок па творах для 
дадатковага чытан-
ня

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора С. 87—89

Міхась Стральцоў (2 гадзіны)

31 Кароткія звесткі пра 
жыццё і творчасць

1 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі 
звесткамі пра жыццё і творчасць 

Паведамленне вучняў 
«Жыццё і творчасць 

Вывучыць на па - 
мяць урывак з апа-

Працяг
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М. Стральцова . 
Апа вяданне «Сена 
на асфальце»

М. Стральцова; вызначыць тэматыку 
і адметнасць кампазіцыі апавядання 
«Сена на асфальце». Развіваць уменні 
аднаўляць карціны, створаныя пісь-
меннікам, абгрунтоўваць уласную 
ацэнку герояў і падзей, аналізаваць 
твор з улікам яго ідэйна-мастацкай 
цэласнасці. Садзейнічаць выхаванню 
ў вучняў гуманістычнага светапогляду

Міхася Стральцова». 
Эўрыстычная гутарка 
па выяўленні першас-
ных уражанняў ад твора. 
Назіранне за развіццём 
сюжэта і адметнасцю 
кам пазіцыі апавядання 

вядання «Сена на 
асфальце»

32 Ідэйна-мастацкая 
своеасаблівасць апа-
вядання М. Страль - 
цова «Сена на ас-
фальце»

1 Падвесці вучняў да разумення мастац-
кай своеасаблівасці апавядання праз 
аналіз вобраза аўтара-апавядальніка, 
адметнасці кампазіцыі і манеры 
пісьма. Развіваць уменне аналізаваць 
творы лірычнай прозы ў адзінстве зме-
сту і формы. Спрыяць фарміраванню 
пазітыўнай Я-канцэпцыі, узбагачэнню 
ўнутранага свету вучняў

Характарыстыка во б ра - 
за аўтара-апавя даль ні - 
ка. Асэнсаванне ролі 
ўнутранага маналогу 
ў раскрыцці вобраза-пер- 
санажа. Назіранне за 
спалучэннем эпіч нага 
і лірычнага пачат каў 
у апавяданні. Эў рыс-
тычная гутарка па вы яў - 
ленні аўтарскай канцэп-
цыі чалавека і свету

Пытанні 2, 3 на 
с. 89

33 А п а в я д а н н е 
М. Стральцова «На 
чацвёртым годзе 
вайны»

1 Вызначыць ідэйна-мастацкі змест апа-
вядання «На чацвёртым годзе вай-
ны» праз аналіз вобразаў старой маці, 
нявесткі Марусі і яе маленькага сына. 
Развіваць уменні вучняў характарыза-
ваць вобразы-персанажы і выяўляць 
аўтарскую пазіцыю, абгрунтоўваць

Выбарачны пераказ апа-
вядання. Характарысты-
ка вобразаў-персанажаў. 
Выяўленне майстэрства 
пісьменніка ў перадачы 
псіхалагічнага стану ге-
рояў

С. 99—102
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уласную ацэнку герояў і падзей. Са-
дзейнічаць выхаванню ў вучняў 
гуманістычнага светапогляду

34 Ідэйна-мастацкая 
своеасаблівасць апа- 
вядання М. Страль-
цова «Смаленне ве-
прука»

1 Правесці ідэйна-мастацкі аналіз апа-
вядання. Удасканальваць уменні і на- 
выкі аналізу вобразаў-персанажаў 
і праблематыкі твора, вызначэння 
ролі мастацкай дэталі, выяўлення 
аўтарскай пазіцыі. Стварыць умовы 
для засваення вучнямі агульначала-
вечых каштоўнасцей

Эўрыстычная гутарка, 
накіраваная на асэнса-
ванне ідэйна-мастацкага 
зместу апавядання. На-
зіранні за адметнасцю 
аўтарскага стылю. Напі-
санне ўласнай лірычнай 
мініяцюры

Пытанні 3—6 на 
с. 103

Ніл Гілевіч (4 гадзіны)

35 Жыццёвы і творчы 
шлях Н. Гілевіча 

1 Пазнаёміць вучняў з асобай Н. Гі-
левіча і асноўнымі звесткамі пра 
яго жыццё і творчасць. Развіваць 
уменні і навыкі самастойнай працы 
з крыніцамі інфармацыі, вылучэння 
галоўнага ў прачытаным. Выхоўваць 
актыўную жыццёвую пазіцыю

Самастойная праца з ар - 
тыкулам падручніка 
(с. 99—102). Чытанне 
і асэнсаванне інтэрв’ю 
паэта, успамінаў пра яго. 
Літаратурная віктарына 
«Жыццё і творчасць 
Ніла Гілевіча»

Вывучыць на па- 
мяць верш Н. Гі- 
левіча або ўрывак 
з рамана ў вершах 
«Родныя дзеці»

36 Ідэйна-мастацкі 
з м е с т  п а э з і і 
Н. Гілевіча

1 Выявіць ідэйна-мастацкі змест паэзіі 
Н. Гілевіча і асаблівасці аўтарскага 
індывідуальнага стылю. Развіваць 
уменні аналізаваць лірычныя творы, 
вызначаць традыцыйнае і наватарскае 
ў паэтыцы. Садзейнічаць выхаванню 
патрыятычных пачуццяў вучняў

Чытанне, паўнавартас-
нае ўспрыманне і аналіз 
вершаў «Ах, якая над 
Га й н а й  к у п а л ь с к а я 
ноч!..», «Святочны, ста-
ражытны дух каляд-
ны...», «Паклон табе, мой 
беларускі краю!..»

С. 113, пытанні 
1—5
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37
38

«Родныя дзеці» Н. Гі - 
левіча як узор рама-
на ў вершах

2 Сфарміраваць у вучняў уяўленне пра 
раман у вершах, ахарактарызаваць 
асноўныя сюжэтныя лініі твора і воб - 
разы галоўных герояў, выявіць аў-
тарскую канцэпцыю чалавека і свету. 
Развіваць уменні аднаўляць карціны, 
створаныя пісьменнікам, характары-
заваць вобразы-персанажы, выяўляць 
праблематыку і ідэйна-мастацкі змест 
твора. Садзейнічаць узбагачэнню 
духоўнага свету вучняў

Выбарачны пераказ тво-
ра. Мастацкае чытанне 
ўрыўкаў з твора. Харак-
тарыстыка вобразаў Сця - 
пана і Альжбеты, іншых 
персанажаў. Асэнсаванне 
мастацкай ролі лірыч ных 
адступленняў. Эўрыс - 
тычная гутарка, накіра-
ваная на выўленне аўтар - 
скай канцэпцыі чалавека 
і свету, жанравых адмет-
насцей рамана ў вершах. 
Напісанне эсэ «Чала-
век — род — народ»

С. 122, пытанні 
1—4

Іван Чыгрынаў (3 гадзіны)

39 
40

Кароткія звесткі аб 
жыцці і творчасці 
І. Чыгрынава. Апа-
вяданне «Дзі вак 
з Ганчарнай вуліцы»

2 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі звест-
камі пра жыццё і творчасць І. Чыг-
рынава, выявіць ідэйна-мастацкі 
змест апавядання «Дзівак з Ган-
чарнай вуліцы». Развіваць уменні 
аналізаваць эпічны твор з улікам яго 
ідэйна-мастацкай цэласнасці і аўтар-
скай пазіцыі. Садзейнічаць выха-
ванню імкнення да паўнавартаснага  
і гарманічнага жыцця

Паведамленне вучня 
«Жыццё і творчасць 
Івана Чыгрынава». Вы-
барачны пераказ апавя-
дання. Характарыстыка 
вобраза старога лесніка 
Дземідзёнка. Выяўленне 
аўтарскай пазіцыі ў ад но - 
сінах да герояў і падзей

С. 126 пытанні 
1—4
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41 Новыя падыходы да 
асэнсавання тэмы 
вайны ў апавяданні 
І. Чыгрынава
«У ціхім тумане»

1 Паказаць наватарскі падыход пісьмен-
ніка да асэнсавання тэмы вайны праз 
аналіз праблемы віны і даравання. 
Развіваць уменні аднаўляць карціны, 
створаныя пісьменнікам, характары-
заваць вобразы-персанажы, выяўляць 
праблематыку і ідэйна-мастацкі змест 
твора. Садзейнічаць выхаванню гу-
маністычнага светапогляду вучняў

Выбарачны пераказ 
і асэн саванне апавядан-
ня. Характарыстыка воб - 
разаў-персанажаў. Эў-
рыстычная гутарка па 
выяўленні маральна-
філасофскага сэнсу тво-
ра

С. 127—129

Іван Навуменка (3 гадзіны)

42 
43

Кароткія звесткі аб 
жыцці і творчасці 
І. Навуменкі. Апа-
вяданне «Сямнац-
цатай вясной»: па-
каз лёсу моладзі 
ў гады вайны

2 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі звест-
камі пра жыццё і творчасць І. Наву - 
менкі. Праз аналіз вобразаў-харак-
тараў выявіць адметнасць вырашэн-
ня аўтарам тэмы «моладзь і вайна». 
Развіваць уменні аднаўляць карціны, 
створаныя пісьменнікам, характары-
заваць вобразы-персанажы, выяўляць 
праблематыку твора і адметнасць аў-
тарскага індывідуальнага стылю. Ства - 
рыць умовы для выхавання ў вуч няў 
здольнасці да суперажывання

Паведамленне вучня 
«Жыц цё і творчасць Іва - 
на Навуменкі». Выба-
рачны пераказ эпізодаў 
апавядання. Характа-
рыстыка Цімоха, Стасі 
і іншых вобразаў. Выяў-
ленне аўтарскай пазіцыі 
ў адносінах да герояў 
і падзей

С. 133, пытанні 
1—4

44 Ідэйна-мастацкі 
змест апавядання 
І. Навуменкі «Хлоп-
цы самай вялікай 
вайны»

1 Выявіць ідэйна-мастацкі змест апа-
вядання праз асэнсаванне шмат-
граннага партрэта пакалення, ўва-
соб ленага пісьменнікам у творы. 
Развіваць уменні характарызаваць 
і супастаўляць герояў твора, выяўляць

Чытанне і асэнсаванне 
апавядання. Назіранне за 
роллю мастацкай дэталі 
ў раскрыцці духоўнага 
свету герояў твора. Эў-
рыстычная гутарка па

Пытанні 1—3 на 
с. 145
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ролю мастацкай дэталі ў стварэнні 
вобразаў і раскрыцці аўтарскай 
пазіцыі. Садзейнічаць выхаванню 
ў вучняў асноўных каштоўнасных 
арыенціраў

выяўленні маральна-фі-
ласофскага сэнсу твора

45
46

Раман Г. Бёля «Дом 
без гаспадара»

2 Асэнсаваць ідэйна-мастацкі змест 
рамана, удасканальваць уменні 
і навыкі аналізу вобразаў-персанажаў 
і праблематыкі твора, вызначэння 
ролі мастацкай дэталі, выяўлення 
аўтарскай пазі цыі. Стварыць умовы 
для засваен ня вучнямі агульначала-
вечых каш тоўнасцей

Выбарачны пераказ тво - 
ра. Характарыстыка воб - 
разаў-персанажаў. Назі-
ранне за адметнасцю кам - 
пазіцыі твора, роллю 
мастацкай дэталі ў рас-
крыцці духоўнага свету 
герояў твора. Эў рыс-
тычная гутарка па вы-
яўленні аўтарскай кан-
цэпцыі чалавека і свету

С. 152—155, 
пытанні 1—5 на 
с. 161

Рыгор Барадулін (4 гадзіны і 1 гадзіна — на творчую работу)

47 Жыццёвы і творчы 
шлях Р. Ба радуліна. 
Народнасць і сама-
бытнасць паэзіі

1 Пашырыць уяўленне і веды вучняў 
пра асобу, жыццёвы і творчы шлях 
Р. Барадуліна, увесці іх у паэтыч ны 
свет яго лірыкі. Развіваць уменні 
атрым ліваць і асэнсоўваць інфарма-
цыю з розных крыніц, абгрунтоўваць 
сваю ацэнку прачытанага. Садзей-
нічаць выхаванню імкнення да паў-
навартаснага і гарманічнага жыцця

Мультымедыйная прэ-
зентацыя «Жыццяпіс 
Рыгора Барадуліна». 
Чытанне і асэнсаванне 
інтэрв’ю паэта, успа мі - 
наў пра яго. Самастой-
ная праца з інтэрнэт-
рэсурсам «Афіцыйны 
сайт Рыгора Бараду-
ліна». Вуснае выказван-
не «Мой вобраз дзядзькі 
Рыгора»

С. 151, пытанні 
1—4
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Працяг
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48 
49
50

Асаблівасці паэтыч-
нага майстэрства 
Р. Барадуліна

3 Падвесці вучняў да ўсведамлення 
адметнасці аўтарскага стылю Р. Ба - 
радуліна праз асэнсаванне ары гі - 
наль най метафарычна-асацыя тыў-
най вобразнасці, гукапісу, рытмікі, 
рыфмы ў яго творах. Развіваць умен - 
ні аналізаваць лірычныя творы, вы - 
яўляць адметнасці творчай індыві-
дуаль насці паэта, карыстацца літа - 
ратуразнаўчымі крыніцамі і слоў-
нікамі. Стварыць умовы для развіцця 
мастацкага густу і ўзбагачэння ду-
хоўнага свету старшакласнікаў

Чытанне, паўнавартаснае 
ўспрыманне і аналіз 
вер шаў «Неруш», «Яна 
адна, зямля вякоў…», 
«Заспаная раніца мжы-
стая…», «Чалавек не 
ўзнікае так…», «Божа, 
паспагадай усім…», 2—3 
вершы са зб. «Евангел-
ле ад Мамы», «Ксты». 
Назіранне за паэтычным 
майстэрствам аўта ра. 
Выяўленне асацыятыў-
ных сувязей паміж тэкс - 
тамі вершаў і іх музыч-
ным увасабленнем. Чы - 
танне і асэнсаванне ўрыў- 
каў з літаратурна-кры-
тычных артыкулаў пра 
майстэрства Барадуліна-
паэта. Вуснае выказван-
не «Свет паэзіі Рыгора 
Барадуліна»

Вывучыць на па- 
мяць верш Р. Ба- 
радуліна. Пад-
рыхтаваць вус-
ны водгук на са-
мастойна пра-
ч ы т а н ы  в е р ш 
Р. Барадуліна

51 Водгук на самастой-
на прачытаны верш 
Р. Барадуліна

1 Развіваць пісьмовае маўленне, ла-
гічнае мысленне. Садзейнічаць развіц-
цю творчага патэнцыялу вучняў, ства-
рыць умовы для засваення вучнямі 
агульначалавечых каштоўнасцей

Напісанне водгуку на 
самастойна прачытаны 
верш Р. Барадуліна

С. 171, пытанні 
1—5

Працяг

1 2 3 4 5 6

Яўгенія Янішчыц (2 гадзіны)

52
53

Кароткія звесткі 
пра жыццё і твор-
часць Я. Янішчыц. 
Тэматычная палітра 
яе паэзіі

2 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі 
звесткамі пра жыццё і творчасць 
Я. Янішчыц, выявіць тэматычнае 
багацце яе паэзіі. Развіваць уменні 
атрымліваць і асэнсоўваць інфарма-
цыю з розных крыніц, успрымаць 
лірычныя творы на эмацыянальна-во-
бразным узроўні, абгрунтоўваць сваю 
ацэнку прачытанага. Садзейнічаць вы-
хаванню пазітыўнага стаўлення да 
жыцця як да найвялікшай каштоў-
насці. Выявіць мастацкую адмет-
насць лірыкі Я. Янішчыц праз асэн-
саванне эвалюцыі пафасу (ад мажор-
на-радаснага да трывожна-сумнага) 
і спробы паяднаць традыцыйны верш 
і рытмізаваную прозу. Развіваць умен-
ні аналізаваць лірычныя творы з улі-
кам іх ідэйна-мастацкай цэласнасці 
і аўтарскай пазіцыі. Садзейнічаць вы-
хаванню ўдумлівага, свядомага чытача

Паведамленне вучняў 
«Жыццё і творчасць Яў- 
 геніі Янішчыц». Чы-
танне, паўнавартаснае 
ўспрыманне і аналіз вер-
шаў «Ты пакліч мяне. 
Пазаві…», «Чаму ніколі 
не баюся я…», «Не во-
блака, а проста аблачын-
ка…», «Любоў мая...». 
Мастацкае расказван-
не верша на памяць. 
Назіранні за адметнас-
цю аўтарскага стылю

Вывучыць на па- 
мяць верш Я. Яні-
шчыц 

Георгій Марчук (3 гадзіны)

54 
55 
56

Кароткія звесткі пра 
жыццё і творчасць 
Г. Марчука. Наве-
лы «Канон Богу», 

3 Пазнаёміць вучняў з асноўнымі звест-
камі пра жыццё і творчасць Г. Марчу-
ка, паказаць жанрава-стылёвую ад-
метнасць яго навел. Развіваць уменні

Паведамленне вучняў 
«Жыццё і творчасць Ге-
о р гія Марчука». Ідэйна-
мастацкі аналіз навел

С. 181, пытанні 
1—10
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«Канон Гарыні», 
«Канон Маці»

аналізаваць эпічныя творы з улікам 
іх ідэйна-мастацкай цэласнасці і аў-
тарскай пазіцыі. Садзейнічаць выха-
ванню духоўна-маральнай культуры 
вучняў

«Канон Богу», «Канон 
Гарыні», «Канон Маці». 
Назіранні за жанрава-
стылістычнай адметнас-
цю навел

Аляксей Дудараў (3 гадзіны)

57
58

Кароткія звесткі пра 
жыццё і творчасць 
А. Дудара ва. Жан-
равая і кампазіцый- 
ная адметнасць п’е-
сы «Князь Вітаўт»

2 Пазнаёміць з творчай біяграфіяй 
А. Дударава, узнавіць веды пра дра - 
матычныя жанры, выявіць жанрава-
кампазіцыйную спецыфіку п’есы 
«Князь Вітаўт». Развіваць уменні 
аналізаваць драматычны твор, пра-
сочваць сувязь паміж рэальнымі 
гістарычнымі падзеямі і іх інтэр прэ та-
цыяй у літаратурным творы. Садзей - 
нічаць выхаванню нацыянальнай 
самасвядомасці старшакласнікаў

Вучнёўскія паведам-
ленні «Жыццё і твор-
часць Аляксея Дуда-
рава», «Творы Аляксея 
Дударава на беларускай 
сцэне». 
Назіранне за асаб лівас-
цямі кампазіцыі і жан-
ру п’есы «Князь Вітаўт». 
Мастацкае чытанне і 
асэн саванне асобных 
дыялогаў і сцэн п’есы. 
Напісанне рэжысёрскіх 
рэмарак да асобных сцэн

С. 187—188, 
пытанні 3—6

59 Сцвярджэнне агуль- 
началавечых каш - 
тоў насцей у тра-
ге дыі А. Дударава 
«Князь Вітаўт»

1 Выявіць ідэйна-мастацкі змест п’есы 
праз аналіз канфлікту, які ляжыць 
у аснове дзеяння, і сістэмы вобразаў. 
Развіваць уменні характарызаваць 
вобразы-персанажы, выяўляць сут - 
насць канфлікту і аўтарскую пазіцыю 
ў драматычным творы, уменне супас-
таўляць п’есу з яе інтэрпрэтацыяй

Выяўленне сутнасці кан- 
флікту. Характарысты-
ка вобразаў-персанажаў. 
Мізансцэніраванне (ін- 
сцэніраванне) адной са 
сцэн. Супастаўленне тво-
ра з яго інтэпрэтацыяй 
на сцэне (прагляд і асэн-

С. 190, пытанне 8

Працяг

1 2 3 4 5 6

на тэатральнай сцэне. Садзейнічаць 
выхаванню духоўнасці вучняў праз 
асэнсаванне ўяўных і сапраўдных 
каштоўнасцей жыцця

саванне фотаздымкаў 
акцёраў у ролі і сцэн са 
спектакля, прагляд фраг- 
мента спектакля). Рас - 
працоўка эскізаў касцю-
маў, грыму, дэкарацый да 
спектакля

Алесь Разанаў (2 гадзіны і 2 гадзіны — на творчую работу)

60
61

Мастацкі свет ліры-
кі А. Разанава

2 Вызначыць мастацкую адметнасць 
лірыкі Алеся Разанава і яго ролю 
ў станаўленні беларускай постма-
дэрнісцкай паэзіі. Развіваць уменні 
аналізаваць лірычныя творы, выяў - 
ляць адметнасці творчай індыві-
дуаль насці паэта, карыстацца літа - 
ратуразнаўчымі крыніцамі і слоўні-
камі. Стварыць умовы для развіцця 
мастацкага густу і ўзбагачэння ду-
хоўнага свету старшакласнікаў

Паведамленне вучняў 
«Жыццё і творчасць 
Алеся Разанава». Чы-
танне, паўнавартаснае 
ўспрыманне і аналіз 
вершаў «Радзіма…», «На 
гэтай зямлі», «У крузе», 
«Спадчына», «Горад», 
3—4 пункціраў, квантэ-
маў, зномаў. Вуснае вы-
казванне «Наватарства 
паэзіі Алеся Разана-
ва». Напісанне ўласных 
лірычных твораў 

Вывучыць на па-
мяць верш А. Ра-
занава. 
С. 229, пытанні 
1—4 

62
63

Кантрольнае са
чыненне па раз
дзеле «Белару
ская літа ратура 
перыяду 1966га —  
пач. 1990х гг.»

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 
прадметных уменняў і навыкаў. Раз-
віваць аналітычнае і творчае мыс-
ленне, звязнае пісьмовае маўленне 
вучняў. Садзейнічаць выхаванню ад-
казных адносін да справы

Напісанне сачынення на 
адну з прапанаваных 
тэм «Тэстамент Рыгора 
Барадуліна», «Пачына-
ецца ўсё з любві…», «Да 
чалавецтва — праз свой 
народ» і інш.
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Працяг
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Беларуская літаратура на сучасным этапе (з сярэдзіны 1990-х гг.)
(42 гадзіны, з іх 3 гадзіны — на творчыя работы, 1 гадзіна — на ўрок па творах для дадатковага чытання)

64 
65

Літаратурны працэс 
у Беларусі на сучас-
ным этапе (агляд)

2 Пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі 
грамадска-літаратурнага жыцця су-
часнай Беларусі, выявіць асноўныя 
тэндэнцыі ў развіцці сучаснай бела-
рускай літаратуры. Развіваць уменні 
карыстацца літаратуразнаўчымі кры - 
ніцамі і даведачнымі матэрыяламі, 
крытычнае мысленне і камунікатыў-
ныя навыкі вучняў. Садзейнічаць 
выхаванню павагі да роднага слова 
і цікавасці да сучаснай мастацкай 
літаратуры

Складанне апорнага кан-
спекта па тэме на асно-
ве лекцыі настаўніка, 
матэрыяла падручніка, 
урыўкаў з літаратурна-
крытычных артыкулаў, 
інфармацыі з інтэрнэт-
рэсурсаў. Знаёмства з лі- 
таратурнымі часопісамі 
«Полымя» і «Маладосць»

С. 193—202, пы-
танне 1 на с. 202

Паэзія (11 гадзін і 2 гадзіны — на творчую работу)

66
67

Маральна-філа- 
софскі і грамадзян-
ска-публіцыстычны 
змест сучаснай па э-
зіі (агляд)

2 Даць агульную характарыстыку су - 
час най беларускай паэзіі: тэматыч-
ная і жанравая разнастайнасць, тра-
дыцыі і наватарства ў галіне зместу 
і формы, суіснаванне розных пака-
ленняў творцаў. Развіваць крытыч-
нае і творчае мысленне, звязнае 
маўленне вучняў, уменні карыстацца 
літаратуразнаўчымі крыніцамі і да -
ведачнымі матэрыяламі. Садзейнічаць 
фарміраванню станоўчых маральных 
якасцей асобы старшакласнікаў

Складанне апорнага кан- 
с пекта па тэме на асно-
ве лекцыі настаўніка, 
матэрыяла падручніка, 
урыўкаў з літаратурна-
крытычных артыкулаў, 
інфрамацыі з інтэрнэт-
рэсурсаў. Знаёмства з на- 
вінкамі кнігавыдання — 
зборнікамі паэзіі

Падрыхтаваць 
п р а е к т ы - п р э -
зентацыі па твор-
часці сучаснага 
паэта

Працяг

1 2 3 4 5 6

68
69
70
71

Р а з н а с т а й н а с ц ь 
творчых індыві ду-
аль насцей у сучас-
най паэзіі*

4 Увесці вучняў у мастацкі свет сучас-
най беларускай паэзіі, паказаць 
разнастайнасць творчых індыві дуаль - 
насцей паэтаў. Развіваць уменні 
ўспрымаць лірычныя творы на эма-
цыянальна-вобразным узроў ні 
і аналізаваць іх з улікам ідэйна-мас- 
тац кай цэласнасці, абгрунтоўваць 
сваю ацэнку прачытанага і весці 
дыскусію. Развіваць творчае мыслен - 
не, звязнае маўленне і камунікатыў-
н у ю  к у л ьт у р у  в у ч н я ў.  С т в а -
рыць умовы для паглыблення 
літаратуразнаўчага вопыту і пашы-
рэння чытацкага кругагляду старша - 
класнікаў. Садзейнічаць выхаванню 
імкнення да паўнавартаснага, мэта-
накіраванага і гарманічнага жыцця

Абарона вучэбных пра-
ектаў (мультымедыйныя 
прэзентацыі, рэклам-
ныя ролікі, віртуальныя 
экскурсіі, буклеты, міні- 
газеты, цытатнікі «Пра-
чытай і перадай друго-
му», літаратурна-музыч-
ныя кампазіцыі, фота-
паэтычныя замалёўкі 
і інш.) па творчасці су-
часных паэтаў: М. Башла - 
кова, Г. Пашкова, М.  Па - 
знякова, А. Салтука, 
М. Маляўкі, М.  Дуксы, 
У. Карызны, Л.  Галубо-
віча, А. Сыса, З. Маро-
зава, К.  Жука, Р. Бара-
віковай, М. Мятліцкага,  
А.  Бадака, Л. Рублеўс-
кай, В. Шніпа, А. Пісь- 
мянкова, Н. Гальпяро ві-
ча, М. Шабовіча, З. Пад- 
ліпскай, А. Глобуса, Г. Бу - 
лыкі і інш. (на выбар 
9—10 аўтараў).
Мастацкае расказванне 
вершаў на памяць

Вывучыць на па-
мяць верш сучас-
най беларускай 
паэзіі

72
73

Урбаністычныя ма-
тывы ў сучаснай 
лірыцы*

2 С. 193—201

Пытанні 1—3 на 
с. 202.
Вусны водгук на 
самастойна пра-
чытаны паэтыч-
ны зборнік

* Тут і далей: згодна з вучэбнай праграмай настаўнік мае права выбіраць, на прыкладзе творчасці якіх пісьменнікаў будуць рас кры-
вацца акрэсленыя тэмы па вывучэнні сучаснай літаратуры. У адпаведнасці з гэтым педагогу мэтазгодна канкрэтызаваць тэму, мэты 
і задачы пэўнага ўрока, а таксама дамашняе заданне. 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

74
75
76

Пошукі і наватар-
ства ў галіне паэ-
тычнай формы*

3 Абагульніць веды і ўяўленні вучняў 
пра сучасную беларускую паэзію. 
Развіваць творчае мыслення, звязнае 
маўленне і камунікатыўную культуру 
вучняў. Стварыць умовы для развіцця 
мастацкага густу і ўзбагачэння ду-
хоўнага свету старшакласнікаў

Ідэйна-мастацкі аналіз 
па этычных твораў у адзін- 
 стве зместу і формы. 
Супастаўленне розных 
інтэрпрэтацый твораў. 
Аргументаванне ўласнай 
ацэнкі твораў слоўнага 
мастацтва ў ходзе дыспу-
та «Што такое сучасная 
паэзія?».
Напісанне ўласных вер-
шаў

Падрыхтавацца 
да кантрольнага 
сачынення

77
78

Кантрольнае са
чыненне па сучас
най беларускай 
паэзіі

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 
прадметных уменняў і навыкаў. Раз-
віваць аналітычнае і творчае мыс-
ленне, звязнае пісьмовае маўленне 
вучняў. Садзейнічаць выхаванню ад-
казных адносін да справы

Напісанне сачынення 
на адну з прапанаваных 
тэм: «Чалавек — гэта 
цэлы свет», «Агні ка-
хання — вечныя агні», 
«Паэзія — гэта вясёлка-
вы мост ад сэрца людско-
га да мары», «Паэзія — 
люстэрка душы майго 
сучасніка» і інш.

79 Урок па творах для 
дадатковага чытан-
ня

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора Скласці змест ан-
талогіі «Сучас-
ная беларуская 
паэзія»

Працяг

1 2 3 4 5 6

Проза (15 гадзін і 1 гадзіна — на творчую работу)

80
81

Сучасная белару-
ская проза (агляд)

2 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай прозе. Развіваць 
крытычнае і творчае мысленне, звяз-
нае маўленне вучняў, уменні ка рыс-
тацца літаратуразнаўчымі крыні ца мі 
і даведачнымі матэрыяламі. Садзей-
нічаць фарміраванню духоўнага свету 
старшакласнікаў

Складанне апорнага кан-
спекта па тэме на асно-
ве лекцыі настаўніка, 
матэрыяла падручніка, 
урыўкаў з літаратурна-
крытычных артыкулаў, 
інфармацыі з інтэрнэт-
рэсурсаў

Падрыхтаваць 
праекты-прэ зен-
тацыі творчасці 
сучаснага пра-
заіка

82
83
84
85
86

Сацыяльныя і ма-
ральна-філасоф скія 
праблемы ў сучас-
най прозе*

5 Стварыць умовы для раскрыцця 
тэматычнага багацця і жанравай 
разнастайнасці сучаснай беларускай 
прозы. Развіваць уменні аналізаваць 
эпічныя творы з улікам ідэйна-
мастацкай цэласнасці і аўтарскай 
пазіцыі, абгрунтоўваць сваю ацэн-
ку прачытанага і весці дыскусію. 
Фарміраваць уменне адрозніваць 
высокамастацкую літаратуру ад «ма-
савай». Развіваць творчае мысленне, 
звязнае маўленне і камунікатыўную 
культуру вучняў. Стварыць умовы для 
паглыблення літаратуразнаўчага во-
пыту і пашырэння чытацкага круга-
гляду старшакласнікаў. Садзейнічаць 
выхаванню веры ў духоўную моц ча-
лавека, пачуцця любові да роднага 
краю

Абарона вучэбных пра-
ектаў (мультымедыйныя 
прэзентацыі, рэкламныя 
ролікі, эсэ, віртуальныя 
экскурсіі, буклеты, міні-
газеты, інсцэніроўкі, ко- 
міксы і інш.) па твор-
часці сучасных празаі-
каў: Я. Сіпакова, А. Са-
віцкага, А. Жука, Л. Ле-
вановіча, Л. Дайнекі, 
А. Федарэнкі, А. Казло-
ва, У. Саламахі, У. Сця-
пана, С. Алексіевіч, 
Л. Рублеўскай, А. На-
варыча і інш. (на выбар 
7—8 аўтараў).
Напісанне ўласных пра-
заічных твораў малых 
жанраў

С. 234—237

87
88
89

Тэма вайны ў сучас-
най прозе*

3 С. 234—237; 
пытанні 1, 2 на 
с. 237

90
91
92
93
94

Тэма далёкага і бліз-
кага мінулага ў су-
часнай прозе*

5 Рэцэнзія (або 
анатацыя) на са-
мастойна прачы-
таную кнігу су-
часнага белару-
скага аўтара
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Працяг

1 2 3 4 5 6

95 Рэцэнзія на сама-
стойна прачытаную 
кнігу сучаснага бе-
ларускага аўтара

1 Выявіць узровень сфарміраванасці 
прадметных уменняў і навыкаў. 
Развіваць аналітычнае і творчае мыс-
ленне, звязнае пісьмовае маўленне 
вучняў. Садзейнічаць выхаванню ад-
казных адносін да справы

 Напісанне рэцэнзіі

Драматургія (7 гадзін)

96 Асноўныя тэндэн-
цыі развіцця су-
часнай беларускай 
драматургіі (агляд)

1 Даць агульную характарыстыку сучас-
най беларускай драматургіі. Развіваць 
крытычнае і творчае мысленне, звяз-
нае маўленне вучняў, уменні кары-
стацца літаратуразнаўчымі крыніцамі 
і даведачнымі матэрыяламі. Спрыяць 
фарміраванню станоўчых маральных 
якасцей, актыўнай жыццёвай пазіцыі 
і нацыянальнай самасвядомасці стар-
шакласнікаў

Складанне апорнага кан-
спекта па тэме на аснове 
лекцыі настаўніка, ма тэ - 
рыяла падручніка, урыў - 
каў з літаратурна-кры-
тыч ных артыкулаў, ін- 
фамацыі з інтэрнэт-рэ- 
сурсаў. Агляд рэпертуару 
беларускіх тэатраў

С. 270, пытан-
ні 1—4

97
98

Гістарычная тэма 
ў сучаснай белару-
скай драматургіі*

2 Стварыць умовы для знаёмства вучняў 
з сучаснай беларускай драматургіяй.  
Развіваць уменні аналізаваць дра-
матычныя творы з улікам ідэйна-
мастацкай цэласнасці і аўтарскай 
пазіцыі, абгрунтоўваць сваю ацэн-
ку прачытанага і весці дыскусію. 
Фарміраваць уменне адрозніваць 
высокамастацкую літаратуру ад «ма-
савай». Развіваць творчае мысленне, 
звязнае маўленне і камунікатыўную 

Ідэйна-мастацкі аналіз 
п’ес А. Петрашкевіча 
(«Меч Рагвалода»); 
Р. Ба равіковай («Барба-
ра Радзівіл»), С. Кава - 
лёва, Г. Марчука, І. Сі-
дарука і інш. (на выбар 
3—4 аўтары). Мізан сцэ - 
ніраванне (інсцэ ні ра ван- 
не) асобных сцэн п’есы. 
Напісанне рэжы сёрскіх

С. 270, пытанні 
5—8.
Вусны водгук 
на прагледжаны 
спектакль па су-
часнай п’есе

99
100

Маральна-этычная 
праблематыка ў су-
часнай беларускай 
драматургіі*

2

101
102

Пошукі і наватар-
ства ў сучаснай бела- 
рускай драматургіі*

2

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

культуру вучняў. Стварыць умовы 
для паглыблення літаратуразнаўчага 
вопыту і пашырэння чытацкага кру-
гагляду стар шакласнікаў. Спры-
яць выхаванню тэатральных густаў 
вучняў. Садзейнічаць выхаван-
ню гуманістычнага светапогляду 
старшакласнікаў

рэмарак да адной са сцэн. 
Распрацоўка эскізаў кас-
цэмар, грыму, дэкара-
цый, музычнага супра-
ваджэння да спектакля 
Супастаўленне твора з 
яго інтэпрэтацыяй на тэ-
атральнай сцэне

103 Паўтарэнне і пада-
гульненне вывуча-
нага за год

1 Сістэматызаваць і падагульніць веды, 
атрыманыя вучнямі за год. Развіваць 
рэпрадуктыўнае, аналітычнае і твор-
чае мысленне. Стымуляваць цікавасць 
да чытання мастацкай літаратуры

Абагульняльная гутар-
ка «Тэмы, праблемы, 
вобразы беларускай лі-
таратуры». Вуснае вы - 
казванне «Творы бела-
рускіх пісьменнікаў, якія  
я параіў бы прачытаць 
кожнаму»

104
105

Рэзервовыя гадзіны 2 Выкарыстоўваюцца па меркаванні настаўніка на працягу навучальнага года
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