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                                                      ЗАЦВЕРДЖАНА 

                                                      Пастанова 

                                                      Мiнiстэрства адукацыi 

                                                      Рэспублiка Беларусь 

                                                      28.08.2019 N 144 

 
ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 

"БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛIТАРАТУРА" ДЛЯ XI - XII КЛАСАЎ ДРУГОГА АДДЗЯЛЕННЯ 
СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛ (СПЕЦЫЯЛЬНЫХ  

АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛ-IНТЭРНАТАЎ) ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ З ПАРУШЭННЕМ СЛЫХУ 
 

ГЛАВА 1 
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 

 
У адпаведнасцi з вучэбным планам другога аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай 

школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-iнтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху (далей 
- спецыяльная школа), у якiх навучанне вядзецца на рускай мове, на другой i трэцяй ступенях 
агульнай сярэдняй адукацыi прадугледжана вывучэнне вучэбнага прадмета "Беларуская мова i 
лiтаратура". 

Вучэбная праграма па вучэбнаму прадмету "Беларуская мова i лiтаратура" (далей - вучэбная 
праграма) падрыхтавана ў адпаведнасцi з канцэпцыямi вучэбных прадметаў "Беларуская мова" i 
"Беларуская лiтаратура". Структура дадзенай вучэбнай праграмы ўключае два ўзаемазвязаныя 
раздзелы: "Беларуская лiтаратура" i "Беларуская мова". Навучанне беларускай мове ў спецыяльнай 
школе абумоўлена практычнай накiраванасцю, прадугледжвае рэалiзацыю камунiкатыўна-
дзейнаснага падыходу i ажыццяўляецца на аснове лiтаратурных тэкстаў, прадугледжаных у 
дадзенай вучэбнай праграме раздзелам "Беларуская лiтаратура". З дапамогай мастацкiх тэкстаў 
спазнаецца багацце лексiкi, адметнасць марфалагiчнага, сiнтаксiчнага складу беларускай мовы. 

Мэты вывучэння - сфармiраваць аснову сiстэмы ведаў пра мову i маўленне; далучыць да 
мастацтва слова ў кантэксце духоўнага i сацыяльна-гiстарычнага жыцця народа; фармiраваць на 
гэтай аснове чытацкую i маўленчую культуру; садзейнiчаць выхаванню чалавека з развiтым 
пачуццём нацыянальнай годнасцi i самапавагi, патрыёта; развiваць камунiкатыўную, духоўна-
маральную, грамадзянскую i мастацка-эстэтычную культуру навучэнцаў. 

Задачы: 

забяспечыць засваенне асноў сiстэмы беларускай мовы (фанетыкi, лексiкi, фразеалогii, складу 
слова i словаўтварэння, марфалогii, сiнтаксiсу) (моўная кампетэнцыя); 

фармiраваць асновы камунiкатыўных уменняў праз засваенне моўных узораў; умення 
ўспрымаць пiсьмовы лiтаратурны тэкст, разумець яго сэнс i пераказваць (камунiкатыўная 
кампетэнцыя); 

садзейнiчаць усведамленню беларускай мовы i лiтаратуры як формы выражэння 
нацыянальнай культуры (сацыякультурная кампетэнцыя). 

Вывучэнне беларускай мовы у спецыяльнай школе не павiнна абмяжоўвацца азнаямленнем 
навучэнцаў з моўнымi адзiнкамi i законамi. Вынiкам навучання з'яўляецца авалоданне навучэнцамi 
ўменнямi працаваць з тэкстамi на беларускай мове як асноўнай крынiцай ведаў у гэтай галiне. 

Неабходна ўлiчваць, што навучэнцы з парушэннем слыху iнакш успрымаюць маўленне. Для iх 
характэрна няпоўнае, фрагментарнае ўспрыманне моўнага матэрыялу на слых i, як вынiк, 
парушэнне разумення сэнсу, што выражаецца ў асабiстым маўленнi дзяцей. Улiчваючы блiзкасць 
беларускай i рускай моў, трэба складаць спецыяльныя ўмовы для навучання беларускай мове 
навучэнцаў з парушэннем слыху. Пераважаючым спосабам успрымання моўнай iнфармацыi 
(улiчваючы абмежаваныя магчымасцi ўспрымання на слых) павiнна быць зрокавае ўспрыманне 
пiсьмовага лiтаратурнага тэксту. З мэтай забеспячэння адэкватнага разумення можа быць 
выкарыстана жэставая мова (для тлумачэння сэнсу асобных слоў i iх спалучэнняў у сказах, скрытага 
сэнсу тэксту i г.д.). Моўныя практыкаваннi павiнны спалучацца з тэкстам, якi вывучаецца. 

У працэсе навучання фармiруюцца наступныя кампетэнцыi: моўная, камунiкатыўная i 
сацыякультурная. 
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Моўная кампетэнцыя прадугледжвае засваенне асноў сiстэмы беларускай мовы (фанетыкi, 
лексiкi, фразеалогii, складу слова i словаўтварэння, марфалогii, сiнтаксiсу); здольнасцi успрымаць, 
асэнсоўваць змест тэкставай iнфармацыi i прадуцыраваць просты тэкст на беларускай мове. 

Камунiкатыўная кампетэнцыя разглядаецца як авалоданне навучэнцамi здольнасцю 
ўспрымаць выказваннi на беларускай мове, разумець iх сэнс i самастойна складаць выказваннi 
розных тыпаў з улiкам камунiкатыўнай сiтуацыi. 

Сацыякультурная кампетэнцыя прадугледжвае абагульненне ведаў пра асаблiвасцi 
нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, далучэнне да культурных здабыткаў 
беларускага народу. 

Вучэбны прадмет "Беларуская мова i лiтаратура" цесна звязаны з матэрыялам вучэбных 
прадметаў "Руская мова", "Руская лiтаратура", "Гiсторыя". Так, веды пра часцiны мовы, 
сфармiраваныя ў працэсе вывучэння вучэбнага прадмета "Руская мова", з'яўляюцца асновай для 
разумення навучэнцамi з парушаным слыхам асаблiвасцей iх напiсання i ўжывання. Звесткi пра 
жанравыя асаблiвасцi твораў рускай лiтаратуры дапамагаюць навучэнцам усвядомiць аналагiчныя 
паняццi пры вывучэннi беларускай лiтаратуры. 

У працэсе выкладання вучэбнага прадмета "Беларуская мова i лiтаратура" педагагiчны 
работнiк выкарыстоўвае агульнадыдактычныя i спецыяльныя прынцыпы (нагляднасцi; 
сiстэматычнасцi; сувязi з iншымi прадметамi; карэкцыйнай накiраванасцi навучання; выкарыстання 
"абыходных шляхоў" навучання; камунiкатыўнай накiраванасцi i iнш.). 

Пры выкладаннi вучэбнага прадмета "Беларуская мова i лiтаратура" выкарыстоўваюцца 
вусная, пiсьмовая i жэставая формы маўлення (з улiкам абмежаванай магчымасцi ўспрымання на 
слых). Найбольшая ўвага павiнна надавацца фармiраванню разумення сэнсу выказванняў рознай 
складанасцi на беларускай мове, суадносiнам рускай i беларускай моў (лексiка, граматыка, 
фанетыка, сiнтаксiс). 

Выкарыстоўваюцца разнастайныя метады навучання. Асноўнымi з iх з'яўляюцца наглядныя i 
практычныя. 

Змест дадзенай вучэбнай праграмы прадугледжвае наяўнасць у кожным класе 
ўзаемазвязаных раздзелаў: 

"Беларуская лiтаратура"; 

"Беларуская мова". 

Увесь моўны матэрыял даецца з апорай на вывучаемыя творы мастацкай лiтаратуры. 
Педагагiчны работнiк мае права самастойна вылучаць аб'ём тэкстаў, прадугледжанных для 
вывучэння раздзелам "Беларуская лiтаратура" (ажыццяўляць адбор урыўкаў з твораў) з улiкам 
узроўню слыхамоўнага развiцця навучэнцаў, а таксама ажыццяўляць адбор моўнага матэрыялу для 
вывучэння беларускай мовы. Такi падыход забяспечыць практычнае авалоданне моўнымi сродкамi 
i дасць магчымасць навучэнцам з парушаным слыхам найбольш поўна зразумець i засвоiць 
лiтаратурны матэрыял. 

Вучэбны прадмет "Беларуская мова i лiтаратура" вывучаецца ў аб'ёме 2 гадзiны на тыдзень 
(70 гадзiн на год). Гэтыя гадзiны размяркоўваюцца наступным чынам: 23 гадзiны - на вывучэнне 
беларускай мовы i 47 гадзiн - на вывучэнне беларускай лiтаратуры. 
 

ГЛАВА 2 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА 

 
XI КЛАС 

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 
(47 гадзiн) 

 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА ПЕРШАЙ ТРЭЦI XX СТ. 

 
Беларуская лiтаратура першай трэцi XX ст. (1 гадзiна) 

Лiтаратурна-грамадскi рух i культурнае развiццё ў 20-я гг. XX ст. 
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Лiтаратурныя аб'яднаннi таго часу i iх уплыў на развiццё айчыннага пiсьменства ("Маладняк", 
"Узвышша", "Полымя"). 

Змена становiшча беларускiх пiсьменнiкаў у 30-я гг. XX ст. у сувязi з iдэалагiзацiяй 
лiтаратурнага жыцця. 

Стварэнне Саюза савецкiх пiсьменнiкаў i Саюза пiсьменнiкаў БССР (1934). 

Развiццё лiтаратурнага працэсу ў Заходняй Беларусi, сувязь з агульнанацыянальнай 
лiтаратурай. 

Максiм Гарэцкi. Апавяданне "Лiтоўскi хутарок" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Лiтоўскi хутарок". Аўтабiяграфiчны характар апавядання. Першая сусветная вайна, яе 
антычалавечная сутнасць. Праўдзiвасць паказу трагедыi ў жыццi народа. Вобраз галоўнага героя 
(Яна Шымкунаса) - прыклад бескарыслiвага i гуманнага чалавека. 

Змiтрок Бядуля. Апавяданне "Бондар" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Бондар". Супрацьпастаўленне вобразаў у апавяданнi. Вобраз майстра-працаўнiка i вобразы 
чэрствых i абыякавых людзей. 

Кандрат Крапiва. Камедыя "Хто смяецца апошнiм" (4 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Хто смяецца апошнiм". Адлюстраванне ў творы з'яў часу напiсання твора. Асноўныя 
праблемы камедыi, сюжэт, канфлiкт. 

Сатырычныя вобразы (Гарлахвацкi i Зёлкiн). Вобраз Тулягi i змена яго характару на працягу 
твора. Станоўчыя вобразы (Чарнавус, Левановiч, Вера). 

Значэнне творчасцi Кандрата Крапiвы ў развiццi беларускай драматургii. 

Мастацтва. Тэлефiльм "Хто смяецца апошнiм" (рэж. У.Корш-Саблiн). 

Кузьма Чорны. Апавяданне "Макаркавых Волька" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Макаркавых Волька". Сувязь зместу твора з гiстарычнымi абставiнамi, з характэрнай для 30-
х гг. XX ст. атмасферай падазронасцi i недаверу. Супрацьпастаўленне дзвюх жыццёвых пазiцый: 
гуманiстычнай пазiцыi Волькi i паклёпнiцкай дзейнасцi Сафрона Дзядзюлi. Праявы прынiжэння 
чалавечай годнасцi ў апавяданнi i асуджэнне iх аўтарам. 
 

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА СЯРЭДЗIНЫ XX СТ. 
 

Беларуская лiтаратура перыяду Вялiкай Айчыннай вайны (1941 - 1945) (1 гадзiна). 

Асноўныя матывы беларускай паэзii i публiцыстыкi. Тэма Радзiмы. Паказ ў творах беларускiх 
пiсьменнiкаў жорсткай праўды вайны, услаўленне мужнасцi i гераiзму беларускага народа, 
асуджэнне здраднiкаў. 

Пятрусь Броўка. Вершы "Надзя-Надзейка", "Родныя словы" (2 гадзiны). Кароткiя звесткi 
пра жыццё i творчасць паэта. 

Паказ патрыятызму, непакорнасцi беларускага народа i яго палымянай веры ў перамогу. 
Павага да роднай мовы. 

Беларуская лiтаратура пасляваенных дзесяцiгоддзяў (1945 - 1965) 
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Аркадзь Куляшоў. Вершы "Мая Бесядзь", "Над брацкай магiлай", "Спакойнага жыцця не 
зычу нiкому...", "Я хаце абавязаны прапiскаю...", "На паўмiльярдным кiламетры..." (2 вершы 
на выбар педагагiчнага работнiка, 2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэта. 

Асноўныя тэмы лiрыкi паэта. Адметнасць кампазiцыi розных вершаў. Тэмы жыцця i смерцi, 
кахання i вернасцi, лёсу i абавязку. Духоўныя каштоўнасцi чалавека ў вершах паэта. Паэтычнае 
майстэрства Аркадзя Куляшова. 

Максiм Танк. Вершы "Спатканне", "Родная мова", "Каб ведалi", "Мой хлеб надзённы", 
"Завушнiцы", "Працягласць дня i ночы" (2 вершы на выбар педагагiчнага работнiка, 2 гадзiны). 
Паэма "Люцыян Таполя" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэта. 

Лiрыка. Асноўныя тэмы i вобразы паэзii. Адлюстраванне духоўнай сiлы народа i адзiнства 
пакаленняў. Агульначалавечыя каштоўнасцi i духоўны свет чалавека. 

"Люцыян Таполя". Праблема мастака i мастацтва ў паэме. Люцыян Таполя - увасабленне 
свабодалюбства, таленавiтасцi беларускага народа. Эпiчнае i лiрычнае ў творы. 

Янка Брыль. Апавяданне "Memento mori" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Memento mori". Адлюстраванне падзей ваеннага часу ў творы. Подзвiг старога селянiна. 
Асуджэнне фашызму ў апавяданнi. Паказ народнага гераiзму праз вобраз галоўнага героя. 

Пiмен Панчанка. Вершы "Краiна мая", "Герой", "Толькi лiсцем рабiн шалахнi...", "Родная 
мова", "Крык сойкi", "Той дзень прапаў i страчаны навекi...", "Спарышы" (2 вершы на выбар 
педагагiчнага работнiка, 2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэта. 

Патрыятычнасць ваеннай паэзii Пiмена Панчанкi. Гераiзм i трагiзм у паказе абаронцаў 
Радзiмы. Адлюстраванне праўды жыцця, гуманных адносiн памiж людзьмi. Лiрызм, адкрытасць, 
шчырасць вершаў. 

Iван Мележ. Раман "Людзi на балоце" (выбраныя главы, 8 гадзiн). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Людзi на балоце". Гiсторыя напiсання, тэматыка i праблематыка твора. Паказ драматычнага 
лёсу беларускага народа праз вобразы галоўных герояў. Прыгажосць i трагiзм узаемаадносiн Васiля 
Дзятла i Ганны Чарнушкi. 

Нацыянальная самабытнасць твора I. Мележа i яго значнасць для развiцця беларускай 
лiтаратуры. 

Мастацтва. Кiнафiльм "Людзi на балоце" (рэж. В. Тураў). 

Уладзiмiр Караткевiч. Аповесць "Дзiкае паляванне караля Стаха". Раман "Каласы пад 
сярпом тваiм" (агляд, 10 гадзiн). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Дзiкае паляванне караля Стаха". Гiстарычная аснова твора. Паказ каларыту мiнулай эпохi (80-
я гг. XIX ст.). Лёс беларускага народа праз вобразы Андрэя Беларэцкага, Андрэя Свецiловiча i Надзеi 
Яноўскай. Асноўныя праблемы твора: дабро i зло, каханне, мужнасць, гераiзм. 

"Каласы пад сярпом тваiм". Асноўныя падзеi рамана i iх сувязь з гiсторыяй нашай краiны. 

Мастацтва. Кiнафiльм "Дзiкае паляванне караля Стаха" (рэж. В.Рубiнчык). 
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Андрэй Макаёнак. "Зацюканы апостал" (5 гадзiн). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць драматурга. 

"Зацюканы апостал". Драма як асаблiвы жанр. Трагiчнае i камiчнае ў творы. Вобразы галоўных 
герояў п'есы, iх сiмвалiчнасць i абагульненасць. Сцвярджэнне агульначалавечых каштоўнасцей у 
камедыi. 

Мастацтва. Спектакль "Зацюканы апостал" (рэж. Б. Луцэнка) 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
(на выбар педагагiчнага работнiка) 

Я.Брыль. "Галя". 

У.Караткевiч. "Чазенiя". 

А.Куляшоў. "Маналог". 

М.Лынькоў. Апавяданнi. 

А.Мрый. "Запiскi Самсона Самасуя". 

I.Навуменка. "Сасна пры дарозе". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Фанетыка i арфаэпiя (2 гадзiны). 

Галосныя i зычныя гукi, iх вымаўленне. Арфаэпiчныя нормы беларускай мовы. 

Выяўленне адрозненняў арфаэпiчных нормаў беларускай мовы ад рускай. 

Лексiка (6 гадзiн). 

Лексiчнае значэнне беларускiх слоў. Прамое i пераноснае значэнне. Адназначныя i 
мнагазначныя словы. Сiнонiмы, антонiмы. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх слоў (па матэрыялах лiтаратурных тэкстаў). 
Падбор беларускiх адпаведнiкаў да рускiх слоў (з выкарыстаннем слоўнiка i самастойна). 

Тэкст (8 гадзiн). 

Тэкст як адзiнка мовы i маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае 
адзiнства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту. 

Пераклад тэкстаў (аб'ём - да 12 сказаў) з беларускай мовы на рускую. 

Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб'ём - да 7 сказаў). 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - да 8 сказаў). 

Марфалогiя (3 гадзiны). 

Сiстэма часцiн мовы. Часцiны мовы, iх агульнае значэнне, марфалагiчныя прыметы, 
сiнтаксiчная роля. 

Адрозненне назваў часцiн мовы ў рускай i беларускай мовах, асаблiвасцi iх ужывання. 

Сiнтаксiс (4 гадзiны). 

Просты i складаны сказы. Будова сказа, значэнне i ўжыванне. 

Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую i наадварот (па матэрыялах тэкстаў 
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лiтаратурных твораў). 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў ХI класе 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне вывучаных беларускiх слоў; 

адрозненне часцiн мовы у рускай i беларускай мовах, асаблiвасцi iх ужывання; 

правiлы карыстання руска-беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Навучэнцы будуць умець: 

падбiраць рускiя адпаведнiкi да беларускiх слоў (самастойна цi з дапамогай слоўнiка); 

складаць сказы на беларускай мове (самастойна, з дапамогай педагагiчнага работнiка цi з 
выкарыстаннем слоўнiка); 

перакладаць сказы з беларускай мовы на рускую i з рускай на беларускую (самастойна, з 
дапамогай педагагiчнага работнiка цi з выкарыстаннем слоўнiка). 

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць правiлы пабудовы сказа ў беларускай мове. 

Навучэнцы будуць умець: 

успрымаць пiсьмовы лiтаратурны тэкст на беларускай мове; 

выконваць моўныя практыкаваннi на матэрыяле вывучаных твораў; 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

задаваць пытаннi па-беларуску; 

даваць параўнальныя характарыстыкi героям мастацкага твора; 

пераказваць простыя тэксты на беларускай мове. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

звесткi з бiяграфii беларускiх аўтараў i iх творы; 

сродкi адлюстравання жыцця i спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў. 

Навучэнцы будуць умець: 

выкарыстоўваць сфармiраваныя веды i ўменнi для засваення сiстэмы каштоўнасных адносiн 
да рэчаiснасцi, да людзей, да сябе, зафiксаванай у творах беларускай лiтаратуры. 
 

XII КЛАС 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 

(47 гадзiн) 
 

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА ПЕРЫЯДУ 1960 - ПАЧАТКУ 90-х гг. 
 

Агляд (1 гадзiна). 

Мастацкае адлюстраванне жыцця i духоўнага развiцця народа ў творах беларускiх 
пiсьменнiкаў. 
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Жанры, асноўныя тэмы твораў беларускiх паэтаў (Максiм Танк, Пiмен Панчанка, Аркадзь 
Куляшоў, Анатоль Вярцiнскi, Яўгенiя Янiшчыц, Алесь Разанаў, Генадзь Пашкоў, Казiмiр Камейша i 
iнш.). 

Тэматыка i праблематыка беларускай прозы (Васiль Быкаў, Iван Мележ, Уладзiмiр Караткевiч, 
Iван Шамякiн, Iван Навуменка, Мiхась Стральцоў, Вiктар Казько, Iван Пташнiкаў, Алесь Адамовiч, 
Янка Брыль, Вiктар Карамазаў, Янка Сiпакоў, Алесь Жук, Генрых Далiдовiч i iнш.). 

Асаблiвасцi драмы i камедыi (п'есы Андрэя Макаёнка, Мiколы Матукоўскага, Аляксея Дударава 
i iнш.). 

Iван Шамякiн. Раман "Сэрца на далонi" (7 гадзiн). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Сэрца на далонi". Асноўныя праблемы рамана. Вастрыня канфлiкту. Зварот да падзей вайны 
ў рамане. Вобразы Кiрылы Шыковiча, Яраша, Зосi Савiч, iх жыццёвы лёс. Вобраз кар'ерыста Гукана. 
Маладое пакаленне ў рамане. Адлюстраванне праблем узаемаадносiн бацькоў i дзяцей. 

Васiль Быкаў. Аповесць "Знак бяды" (9 гадзiн). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Знак бяды". Асноўная праблематыка аповесцi. Характары галоўных герояў - Петрака i 
Сцепанiды. Выкрыццё жорсткасцi, бесчалавечнасцi фашызму. Паказ прыслужнiкаў акупацыйнага 
рэжыму. 

Значэнне творчасцi Васiля Быкава для развiцця беларускай лiтаратуры. 

Мiхась Стральцоў. Апавяданне "Сена на асфальце" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Сена на асфальце". Эцюды-ўспамiны пра маладосць, каханне, жыццёвыя праблемы i 
клопаты. "Самая патаемная i самая душэўная думка" аўтара-апавядальнiка - прымiрыць горад i 
вёску. Прырода ў творы. Кампазiцыя. 

Нiл Гiлевiч. Вершы "Край мой беларускi, край...", "Ах, якая над Гайнай купальская ноч!..", 
"Страцiў слова, страцiў спадчыннае слова...", "Паклон табе, мой беларускi краю!.." (2 вершы 
на выбар педагагiчнага работнiка, 3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

Асноўныя тэмы i iдэi паэзii Нiла Гiлевiча. 

Iван Чыгрынаў. Апавяданне "Дзiвак з Ганчарнай вулiцы" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Дзiвак з Ганчарнай вулiцы". Ваеннае мiнулае i лёс старога леснiка Дземiдзёнка. Паказ 
традыцыйных каштоўнасцей: гармонiя чалавека з прыродай, людзьмi, самiм сабой у творы. 

Iван Навуменка. Апавяданне "Сямнаццатай вясной" (3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Сямнаццатай вясной". Лёс маладых людзей у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Асноўныя 
вобразы твора (Цiмох, Стася i iнш.). 

Рыгор Барадулiн. Вершы "Неруш", "Яна адна, зямля вякоў...", "Заспаная ранiца 
мжыстая...", "Чалавек не ўзнiкае так..." (1 верш на выбар педагагiчнага работнiка, 3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

Асноўная тэматыка i праблематыка вершаў Рыгора Барадулiна. 
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Яўгенiя Янiшчыц. Вершы "Ты паклiч мяне. Пазавi...", "Чаму нiколi не баюся я...", "Не 
воблака, а проста аблачынка...", "Любоў мая..." (1 на выбар педагагiчнага работнiка, 3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэтэсы. 

Асноўная тэматыка i праблематыка вершаў Яўгенii Янiшчыц. 
 

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 
 

Агляд (1 гадзiна). Лiтаратурны працэс у Беларусi на сучасным этапе. 

Сучасная беларуская паэзiя (Алесь Бадак, Мiхась Башлакоў, Навум Гальпяровiч, Мар'ян 
Дукса, Мiкола Мятлiцкi, Мiхась Пазнякоў, Зоя Падлiпская, Генадзь Пашкоў, Алесь Разанаў, Юрась 
Свiрка; 1 - 2 аўтары на выбар педагагiчнага работнiка, 4 гадзiны). 

Асноўная тэматыка i праблематыка вершаў сучасных паэтаў. 

Сучасная беларуская проза (Алесь Савiцкi. "Пiсьмо ў рай"; Уладзiмiр Сцяпан. Навела "Адна 
капейка"; Iван Чыгрынаў. "Вяртанне да вiны"; Святлана Алексiевiч. "У вайны не жаночае аблiчча"; 
Iван Навуменка. "Вiр"; Янка Сiпакоў. "Кулак" i iнш. - 1 - 2 аўтары на выбар педагагiчнага работнiка, 6 
гадзiн). 

Асноўная тэматыка i праблематыка твораў сучасных пiсьменнiкаў. 

Сучасная беларуская драматургiя (Алесь Петрашкевiч, Сяргей Кавалёў i iнш. - 1 аўтар на 
выбар педагагiчнага работнiка, 3 гадзiны). 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
(на выбар педагагiчнага работнiка) 

 
Паэзiя 

М.Башлакоў. Зб. "Нетры". 

Н.Гiлевiч. "Родныя дзецi". 

В.Зуёнак. Зб. "Лета трывожных дажджоў". 

М.Мятлiцкi. Зб. "Замкнёны дом". 

Н.Мацяш. Зб. "Душою з небам гаварыць". 

Г.Пашкоў. Зб. "У далонях свету". 

А.Пiсьмянкоў. Зб. "Я не памру, пакуль люблю". 

А.Разанаў. Зб. "У горадзе валадарыць Рагвалод". 

Л.Рублеўская. Зб. "Замак месячнага сяйва". 

В.Шнiп. Зб. "Балада камянёў". 

Проза 

Я.Брыль. Зб. "З людзьмi i сам-насам". 

В.Быкаў. "Абелiск". 

I.Навуменка. "Хлопцы самай вялiкай вайны". 

I.Чыгрынаў. "У цiхiм тумане". 

Э.Хемiнгуэй. "Стары i мора". 

I.Шамякiн. "Непаўторная вясна" (першая аповесць пенталогii "Трывожнае шчасце"). 
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Драматургiя 

А.Дудараў. "Радавыя". 

А.Петрашкевiч. "Напiсанае застаецца". 

I.Чыгрынаў. "Следчая справа Вашчылы". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Маўленне (4 гадзiны). 

Асноўныя якасцi культуры маўлення: правiльнасць, дакладнасць, лагiчнасць, чысцiня, 
дарэчнасць, багацце i выразнасць маўлення. 

Складанне простых дыялогаў на беларускай мове (па матэрыялах знаёмай лексiкi). 

Стылiстыка (2 гадзiны). 

Стылi маўлення. 

Вызначэнне стыляў тэкстаў (з дапамогай педагагiчнага работнiка i самастойна). 

Тэкст (10 гадзiн). 

Апiсанне, апавяданне, разважанне як функцыянальныя тыпы маўлення. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту. 

Пераклад тэкстаў з беларускай мовы на рускую. 

Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую. 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - 8 - 10 сказаў). 

Сiнтаксiс (7 гадзiн). 

Словазлучэннi, iх вiды. Сказ, асноўныя функцыi сказа. Будова сказа, значэнне i ўжыванне. Вiды 
сказаў. 

Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую i наадварот (па матэрыялах тэкстаў 
лiтаратурных твораў). 

Падбор сiнанiмiчных сказаў (з дапамогай педагагiчнага работнiка i самастойна). 
 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў XII класе 
 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне вывучаных беларускiх слоў; 

адрозненне часцiн мовы ў рускай i беларускай мовах, асаблiвасцi iх ужывання. 

Навучэнцы будуць умець: 

падбiраць рускiя адпаведнiкi да беларускiх слоў (па матэрыялах лiтаратурных тэкстаў) i 
беларускiя адпаведнiкi да рускiх слоў (з выкарыстаннем слоўнiка i самастойна); 

складаць сказы на беларускай мове (самастойна, з дапамогай педагагiчнага работнiка цi з 
выкарыстаннем слоўнiка); 

перакладаць сказы з беларускай мовы на рускую i з рускай на беларускую (самастойна, з 
дапамогай педагагiчнага работнiка цi з выкарыстаннем слоўнiка). 
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У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

правiлы пабудовы сказаў розных вiдаў (апавядальных i пытальных) у беларускай мове. 

Навучэнцы будуць умець: 

весцi просты дыялог на беларускай мове; 

успрымаць пiсьмовы лiтаратурны тэкст на беларускай мове; 

выконваць моўныя практыкаваннi на матэрыяле вывучаных твораў; 

даваць параўнальныя характарыстыкi герояў мастацкага твора; 

аналiзаваць твор цi ўрывак з яго; 

пераказваць простыя тэксты на беларускай мове. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

звесткi з бiяграфii беларускiх аўтараў i творчы шлях пiсьменнiкаў; 

сродкi адлюстравання жыцця i спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў. 

Навучэнцы будуць умець выкарыстоўваць сфармiраваныя веды i ўменнi для засваення 
сiстэмы каштоўнасных адносiн да рэчаiснасцi, да людзей, да сябе, зафiксаванай у творах 
беларускай лiтаратуры. 
 
 

 


