
КАЛЯНДАРНА-ТЭМАТЫЧНАЕ ПЛАНАВАННЕ. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА 

11 КЛАС (павышаны ўзровень) 

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

Размеркаванневучэбнагаматэрыялупрыводзіцца ў адпаведнасцісазместам і структурайвучэбнагадапаможніка: Беларускаялітаратура: 

вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус.мовамінавучання / З.П.Мельнікава [і інш.]; падрэд. З.П.Мельнікавай, 

Г.М.Ішчанка. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009. 

1 2 3 4 5 6 

Нумар 
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Беларуская літаратура перыяду 1966- пачатку 1990 гадоў  

(60 гадзіні і 8 гадзін – на творчыя работы, 2 гадзіны – на ўрок па творах для дадатковага чытання) 

 

1 

2 

3 

Развіццѐ беларускай 

літаратуры ў 1966-пач. 

1990  г.г. 

3 Даць агульную характарыстыку грамадска-

культурнаму і літаратурнаму жыццю 

Беларусі ў 1966- п.1990г.г., акрэсліць 

тэматычную і жанрава-стылѐвую 

разнастайнасць беларускай літаратуры 

гэтага перыяду. Забяспечыць развіццѐ 

уменняў вучняў вылучаць галоўнае ў 

аповедзе настаўніка, канспектаваць згодна з 

планам. Уплываць на фарміраванне пачуцця 

грамадзянскага абавязку, любові і павагі да 

роднай літаратуры 

Складанне тэзіснага плана 

лекцыі настаўніка. 

Канспектаванне артыкула 

падручніка (с. 6-12). 

Самастойная праца з дадатковай 

крытычнай літаратурай і 

інтэрнет-рэсурсамі. 

Паведамленні на творчасці 

асобных пісьменнікаў. Вуснае 

выказванне «Здабыткі 

беларускай паэзіі, прозы і 

С. 12, пытанні 

4-81 

                                                             
1
Аб’ѐм і змест дамашняга задання настаўнік вызначае дыферэнцавана, зыходзячы з канкрэтнай адукацыйнай сітуацыі і індывідуальных магчымасцей вучняў. 
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драматургіі 1960х – 1990х 

гадоў» 

Іван Шамякін (9 гадзін і 2 гадзіны на творчую работу) 

4 Жыццѐвы і творчы шлях 

І.Шамякіна 

 

1 Пазнаѐміць вучняў з асноўнымі этапамі 

жыцця і творчасці Івана Шамякіна, абудзіць 

цікавасць да яго твораў. Развіваць уменні і 

навыкі самастойнай працы з крыніцамі 

інфармацыі, звязнае маўленне вучняў. 

Выхоўваць актыўную жыццѐвую пазіцыю 

Мультымедыйная прэзентацыя 

«Шляхамі Івана Шамякіна». 

Складанне апорнага канспекта 

артыкула падрусніка (с. 13-16). 

Асэнсаванне ўспамінаў і 

дзѐннікавых запісаў 

пісьменніка.Паведамленне 

вучня «Творчасць Івана 

Шамякіна ХХ – п. ХХІ стст.». 

Напісанне сінквейна з апорным 

словам «Шамякін» 

Вылучыць  

асноўныя 

сюжэтныя 

лініі аповесці 

«Непаўторная 

вясна» 

5 Аповесць «Непаўторная 

вясна» як частка 

пенталогіі «Трывожнае 

шчасце». 

1 Пазнаѐміць з гісторыяй напісання пенталогіі 

«Трывожнае шчасце», выклікаць цікавасць 

да твора. Арганізаваць асэнсаванае 

ўспрыманне аўтарскай пазіцыі, развіваць у 

вучняў уменне разумець актуальнаць і 

агульначалавечае значэнне пастаўленых 

пісьменнікам праблем. Стварыць умовы для 

ўзбагачэння эмацыянальнай сферы вучняў, 

развіцця іх камунікатыўных навыкаў 

Паведамленне пра гісторыю 

напісання пенталогіі 

«Трывожнае шчасце». 

Эўрыстычная гутарка, 

накіраваная на выяўленне 

першаснага ўражання ад твора і 

вызначэнне яго праблематыкі. 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора 

Падрыхтаваць 

выбарачны 

пераказ 

эпізодаў 

аповесці 

«Непаўторная 

вясна» 

6 Адлюстраванне 

даваеннага жыцця 

молоадзі ў аповесці 

«Непаўторная вясна» 

1 Прасачыць за развіццѐм сюжэта ў аповесці. 

Развіваць уменні вучняў аднаўляць 

мастацкія карціны, створаныя пісьменнікам, 

абгрунтоўваць сваю ацэнку прачытанага. 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Назіранне за развіццѐм 

сюжэта.Эўрыстычная гутарка, 

накіраваная на асэнсаванне 

ідэйна-мастацкага зместу твора. 

Скласці план 

характарысты

кі вобразаў 

галоўных 

герояў 
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Садзейнічаць выхаванню духоўна-

маральнай культуры вучняў 

Назіранні за мастацкай 

адметнасцю аповесці 

аповесці 

«Непаўторная 

вясна» 

7 Духоўны свет Пятра 

Шапятовіча і Сашы 

Траянавай 

1 Ахарактарызаваць вобразы галоўных герояў 

твора, дапамагчы спасцігнуць філасофскі 

змест аповесці. Развіваць уменні вучняў 

характарызваць вобразы-персанажы і 

выяўляць аўтарскую пазіцыю. Садзейнічаць 

выхаванню духоўнасці вучняў праз паказ 

высакароднасці пачуцця кахання 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Супастаўляльная 

характарыстыка вобразаў Пятра 

Шапятовіча і Сашы Траянавай. 

Назіранне за майстэрствам 

пісьменніка ў стварэнні 

вобразаў-персанажаў. 

Эўрыстычная гутарка на 

выяўленне аўтарскай пазіцыі 

С. 26 пытанні 

5-7 

8 Раман І. Шамякіна 

«Сэрца на далоні»: 

тэматыка твора, 

асноўныя сюжэтныя лініі 

1 Стварыць умовы для інтэлектуальнага і 

эмацыянальнага ўспрымання рамана 

І. Шамякіна «Сэрца на далоні», вызначыць 

тэматыку твора і асноўныя сюжэтныя лініі. 

Развіваць уменні вучняў аднаўляць 

мастацкія карціны, створаныя пісьменнікам, 

абгрунтоўваць сваю ацэнку прачытанага. 

Садзейнічаць выхаванню чытацкай 

культуры вучняў. 

Эўрыстычная гутарка па 

выяўленне першаснага 

ўражання ад твора. Выбарачны 

пераках эпізодаў твора. Аналіз 

сюжэтных ліній рамана 

Падрыхтаваць 

цытатныя 

характарысты-

кі герояў 

рамана 

9 

10 

Вобразная сістэма 

рамана І. Шамякіна 

«Сэрца на далоні» 

2 Даць характарыстыку вобразам Яраша, 

Шыковіча, Гукана, доктара Савіча, Зосі 

Савіч. Развіваць уменні вучняў 

характарызваць вобразы-персанажы і 

выяўляць аўтарскую пазіцыю, 

абгрунтоўваць уласную ацэнку герояў і 

падзей. Стварыць умовы для выхавання ў 

Выбарачны пераказ твора. 

Характарыстыка вобразаў 

Яраша, Шыковіча, Гукана, 

доктара Савіча, Зосі Савіч. 

Назіранне за спосабамі 

раскрыцця ўнутранага свету 

герояў. Аргументаванне ўласнай 

С. 48 пытанні 

5,6. 
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вучняў асноўных каштоўнасных арыентацый ацэнкі герояў і падзей. 

Выяўленне аўтарскай пазіцыі ў 

творы 

11 Маладое пакаленне ў 

рамана І. Шамякіна 

«Сэрца на далоні» 

І. Шамякіна «Сэрца на 

далоні» 

1 Ахарактарызаваць вобразы маладога 

пакалення і выявіць іх ролю ў раскрыцці 

аўтарскай пазіцыі.  Развіваць уменні вучняў 

характарызваць вобразы-персанажы і 

выяўляць аўтарскую пазіцыю, 

абгрунтоўваць уласную ацэнку герояў і 

падзей. Садзейнічаць выхаванню ў вучняў 

актыўнай жыццѐвай пазіцыі 

Параўнальная характарыстыка 

вобразаў прадстаўнікоў 

маладога пакалення 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 

12 Маральна-этычная 

праблематыка 

раманаІ. Шамякіна 

«Сэрца на далоні» 

1 Вызначыць асноўныя праблемы, што 

разглядаюцца ў творы, і асэнсаваць 

аўтарскую канцэпцыю чалавека і свету. 

Развіваць уменні аналізаваць твор з улікам 

яго ідэйна-мастацкай цэласнасці і аўтарскай 

пазіцыі, абгрунтоўваць сваю ацэнку 

прачытанага. Садзейнічаць выхаванню 

духоўна-маральнай культуры вучняў 

Эўрыстычнае гутарка па 

асэнсаванні праблематыкі 

рамана. Раскрыццѐ сімвалічнага 

сэнсу назвы твора. Выяўленне 

аўтарскай пазіцыі ў творы. 

Аргументаванне ўласнай ацэнкі 

герояў і падзей. Вуснае 

выказванне «Актуальнасць 

твораў І.Шамякіна ў нашы дні» 

Падрыхтаваць 

матэрыялы 

для сачынення 

13 

14 
Кантрольнае сачыненне 

па творчасці І. Шамякіна. 

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 

прадметных уменняў і навыкаў. Развіваць 

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 лѐсах герояў Івана Шамякіна», 

«Чалавек заўсѐды павінен быць 
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чалавекам», «Сімвалічны сэнс 

назвы рамана ―Сэрца на далоні‖» 

і інш.  

Васіль Быкаў (12 гадзін і 2 гадзіны на творчую работу) 

15 Жыццѐвы і творчы шлях 

Васіля Быкава 

1 Актуалізаваць і пашырыць веды вучняў пра 

жыццѐвы і творчы шляхВ.Быкава, 

адметнасць яго аўтарскага стылю. 

Садзейнічаць развіццю ў вучняў уменняў 

самастойнай працы з навукова-папулярнымі 

крыніцамі інфармацыі, камунікатыўных 

навыкаў. Зацікавіць вучняў неардынарнай 

асобай празаіка і яго шматграннай творчай 

дзейнасцю, паспрыяць выхаванню пачуцця 

нацыянальнай самасвядомасці 

Прэзентацыя вучнѐўскіх 

праектаў: «Жыццяпіс Васіля 

Быкава», «Ваенная тэма ў 

творчасці Васіля Быкава», 

«Адметнасць быкаўскай 

аповесці», «Творы Васіля 

Быкава на экране» 

Падрыхтаваць 

цытатныя 

характарысты-

кі герояў 

аповесці 

«Сотнікаў» 

16 Вобразная сістэма 

аповесці В. Быкава 

«Сотнікаў» 

1 Прааналізаваць вобразы Сотнікава і Рыбака, 

а таксама персанажаў другога плана ў 

аповесці. Развіваць уменні вучняў 

характарызваць вобразы-персанажы і 

выяўляць аўтарскую пазіцыю, 

абгрунтоўваць уласную ацэнку герояў і 

падзей.Садзейнічаць выхаванню духоўнасці 

вучняў праз асэнсаванне ўяўных і 

сапраўдных каштоўнасцей жыцця 

Выбарачны пераказ зместу 

аповесці. Характарыстыка 

вобразаў Сотнікава і Рыбака, 

персанажаў другога плана 

(стараста, Дзѐмчыха, Бася). 

Выяўленне аўтарскай пазіцыі і 

сваіх адносін да герояў 

С.69  

пытанне 1 

17 Праблема маральнага 

выбару ў аповесці 

В. Быкава «Сотнікаў» 

1 Праз асэнсаванне асаблівасцей сюжэта, 

кампазіцыі і праблематыкі аповесці падвесці 

вучняў да разумення філасофскага зместу 

твора. Развіваць уменні аналізаваць твор з 

Ідэйна-мастацкі аналіз твора ў 

адзінстве зместу і формы. 

Аргументаванне ўласнай ацэнкі 

герояў і падзей. Супастаўленне 

Прачытаць 

аповесць 

«Абеліск» 
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улікам яго ідэйна-мастацкай цэласнасці і 

аўтарскай пазіцыі. Садзейнічаць 

станаўленню светапогляду вучняў праз 

усведамленне быкаўскай ісціны:«Ад 

кожнага залежыць усѐ!» 

твора з яго экранізацыяй.  

Праблемная гутарка, 

накіраваная на асэнсаванне 

праблематыкі твора і выўленне 

аўтарскай канцэпцыі чалавека і 

свету 

18 

19 

Аповесць В. Быкава 

«Абеліск» 

2 Выявіць ідэйна-мастацкі змест апавядання 

«Жоўты пясочак». Развіваць уменні 

аднаўляць карціны, створаныя пісьменнікам, 

характарызаваць вобразы-персанажы, 

выяўляць праблематыку і ідэйна-мастацкі 

змест твора. Садзейнічаць выхаванню 

гуманістычнага светапогляду вучняў 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Характарыстыка вобраза 

настаўніка Мароза. Назіранне за 

майстэрствам пісьменніка ў 

стварэнні вобразаў-персанажаў. 

Выяўленне асаблівасцей 

кампазіцыйнай будовы твора. 

Эўрыстычная гутарка на 

асэнсаванне праблемы 

гераічнага 

Вызначыць 

сюжэтныя 

лініі аповесці 

«Знак бяды» 

20 Драма народнага жыцця 

ў аповесці В. Быкава 

«Знак бяды» 

1 Прасачыць за развіццѐм сюжэта аповесці, 

звярнуўшы асаблівую ўвагу на прыѐм 

рэтраспекцыі і яго ролю ў раскрыцці 

характараў герояў твора. Развіваць уменні 

узнаўляць мастацкія карціны, створаныя 

пісьменнікам, характарызаваць герояў твора. 

Садзейнічаць выхаванню ў вучняў 

гуманістычнага светапогляду 

Эўрыстычнае гутарка на 

выяўленне першаснага 

ўражання ад твора. Чытанне і 

асэнсаванне пралога да аповесці. 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Характарыстыка 

вобразаў-персанажаў. 

Аргументаванне ўласнай ацэнкі 

герояў і падзей 

Падрыхтаваць 

цытатныя 

характарысты-

кі галоўных 

герояў 

аповесці 

21 

22 

Маштабнасць характараў 

Петрака і Сцепаніды – 

галоўных герояў 

2 Правесці супастаўляльны аналіз вобразаў 

Сцепаніды і Петрака Багацькаў як носьбітаў 

спрадвечнай народнай маралі. Развіваць 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Параўнальная 

характарыстыка вобразаў 

С. 77 пытанні 

2,3. 
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аповесці В. Быкава «Знак 

бяды» 

уменне аргументаваць, матываваць, 

даказваць, карыстацца фактамі тэксту, 

характарызаваць вобразы, удасканальваць 

навыкі сістэматызацыі матэрыялу для 

характарыстыкі вобраза-персанажа. 

Садзейнічаць станаўленню духоўнага свету 

старшакласнікаў 

Сцепаніды і Петрака. Выяўленне 

аўтарскай пазіцыі і сваіх адносін 

да герояў.Супастаўленне твора з 

яго экранізацыяй 

23 «Свае» і «чужыя» ў 

аповесці В. Быкава «Знак 

бяды» 

1 Ахарактарызаваць вобразы паліцаяў і 

немцаў і вызначыць іх ролю ў раскрыцці 

аўтарскай пазіцыі. Развіваць уменні вучняў 

характарызваць вобразы-персанажы і 

выяўляць аўтарскую пазіцыю, 

абгрунтоўваць уласную ацэнку герояў і 

падзей. Спрыяць выхаванню чалавечай 

годнасці і адказнасці за свае учынкі 

Выбарачны пераказ эпізодаў 

твора. Характарыстыка 

вобразаўГужа, Каладзѐнка, 

Недасекі і інш. Выяўленне 

аўтарскай пазіцыі і сваіх адносін 

да герояў 

С. 77 пытанне 
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24 

25 

Мастацкая сімволіка 

аповесці В. Быкава «Знак 

бяды» 

2 Праз асэнсаванне вобразаў-сімвалаў 

падвесці вучняў да разумення маральна-

філасофскай праблематыкі аповесці і 

пісьменніцкай канцэпцыі. Развіваць  уменні 

разумець сэнс мастацкіх вобразаў, весці 

дыялог па пратытаным творы, улічваць іншы 

пункт погляду і аргументавана адстойваць 

сваѐ меркаванне. Спрыяць фарміраванню 

станоўчых маральных якасцей, актыўнай 

жыццѐвай пазіцыі і нацыянальнай 

самасвядомасці старшакласнікаў.  

Праблемная гутарка, 

накіраваная на асэнсаванне 

знакаў-сімвалаў у аповесці. 

Аргументаванне ўласнай ацэнкі 

герояў і падзей. Выяўленне 

аўтарскай канцэпцыі чалавека і 

свету. Супастаўленне твора з яго 

экранізацыяй. Вуснае 

выказванне «Як памяць пра 

мінулае здольна паўплываць на 

сучаснае і будучае?» 

С. 77-79 

 


