
 

1 
 

                                                      ЗАЦВЕРДЖАНА 

                                                      Пастанова 

                                                      Мiнiстэрства адукацыi 

                                                      Рэспублiка Беларусь 

                                                      28.08.2019 N 144 

 
 
 

ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ 
"БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛIТАРАТУРА" ДЛЯ VI - X 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 II i III 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 праграмы ўключае два ўзаемазвязаныя раздзелы: "Беларуская 
лiтаратура" i "Беларуская мова". Навучанне беларускай мове абумоўлена практычнай 
накiраванасцю, прадугледжвае рэалiзацыю камунiкатыўна-дзейнаснага падыходу i ажыццяўляецца 
на аснове лiтаратурных тэкстаў раздзела "Беларуская лiтаратура" дадзенай вучэбнай праграмы. З 
дапамогай мастацкiх тэкстаў навучэнцы з парушаным слыхам спазнаюць багацце лексiкi, 
адметнасць марфалагiчнага i сiнтаксiчнага складу беларускай мовы. 

Мэты вывучэння вучэбнага прадмета "Беларуская мова i лiтаратура" - сфармiраваць у 
навучэнцаў 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 i 
асабiстай 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 не павiнна абмяжоўвацца азнаямленнем навучэнцаў з моўнымi 
адзiнкамi i законамi. Вынiкам навучання з'яўляецца авалоданне навучэнцамi ўменнем 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 асабiстай мове навучэнцаў. Улiчваючы блiзкасць 
беларускай i рускай моў, трэба складаць спецыяльныя ўмовы для навучання беларускай мове 
навучэнцаў з парушэннем слыху. Асноўным 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 ў навучэнцаў фармiруюцца наступныя кампетэнцыi: моўная, 
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камунiкатыўная i сацыякультурная. 

Моўная кампетэнцыя прадугледжвае засваенне асноў сiстэмы беларускай мовы (фанетыкi, 
лексiкi, фразеалогii, складу слова i словаўтварэння, марфалогii, сiнтаксiсу); здольнасцi ўспрымаць, 
асэнсоўваць змест тэкставай iнфармацыi i прадуцыраваць просты тэкст па-беларуску. 

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 адносна асаблiвасцей 
нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый. 

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 ўрокаў па вучэбнаму прадмету "Руская мова", з'яўляюцца асновай для 
разумення навучэнцамi з парушаным слыхам асаблiвасцей iх напiсання i ўжывання. Звесткi пра 
жанравыя асаблiвасцi твораў рускай лiтаратуры дапамагаюць вучням 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.). 

У працэсе выкладання 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 праграмы прадугледжвае наяўнасць у кожным класе ўзаемазвязаных раздзелаў 
"Беларуская лiтаратура" i "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 асэнсаваць i засвоiць лiтаратурны матэрыял. 

Вучэбны прадмет "Беларуская мова i лiтаратура" вывучаецца ў аб'ёме 2 гадзiн у 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 

 
VI КЛАС 

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 
(47 гадзiн) 

 
УВОДЗIНЫ 
(1 гадзiна) 

Вывучэнне беларускай мовы i лiтаратуры - неабходнасць для кожнага сумленнага 
грамадзянiна Рэспублiкi Беларусь. 
 

РОДНАЕ СЛОВА 
 

Пятрусь Броўка. "Калi ласка" (2 гадзiны). Любоў пiсьменнiка да роднай мовы. Раскрыццё 
характару беларуса. Заклапочанасць паэта лёсам роднай мовы. 
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Уладзiмiр Караткевiч. "Бацькаўшчына" (2 гадзiны). Паказ родных краявiдаў у вершы, 
адлюстраванне любовi да сваёй краiны i гонару за сваю Радзiму. 
 

ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ 
 

"Разумная дачка" (4 гадзiны). Адлюстраванне ў вобразе дачкi бедняка народнай кемлiвасцi, 
дасцiпнасцi, спрыту i розуму. Вобразы мужыка, пана, багацея i яго жонкi. Галоўны канфлiкт твора i 
яго вырашэнне. 

"Музыкi" (3 гадзiны). Характарыстыка казачных герояў (асла, сабакi, ката i пеўня). Паказ у 
вершы вернага сяброўства. Адметнасць казкi пра жывёл. 
 

ЛЕГЕНДЫ 
 

"Нарач" (4 гадзiны). Гiсторыя паходжання возера. Прыгажосць галоўнай гераiнi, яе душэўная 
чысцiня, вернасць у каханнi. Фантастычнае i чароўнае ў легендзе аб Найрыце. Маральная перавага 
Найрыты над панам. 

"Пестунь" (3 гадзiны). Адлюстраванне ў легендзе бытавых i сацыяльных рэалiй. 
Характарыстыкi галоўных вобразаў. Павучальны змест твора. 
 

ЗАГАДКI, ПРЫКАЗКI, ПРЫКМЕТЫ I ПАВЕР'I 
 

Загадкi i прыказкi (2 гадзiны). Тэматычнае багацце беларускiх загадак i прыказак, iх мудрасць 
i выхаваўчы характар. Будова, iншасказальны характар, лаканiзм загадак i прыказак. 

Прыкметы i павер'i (1 гадзiна). Адлюстраванне ў прыкметах i павер'ях погляду чалавека на 
навакольны свет, на сваё месца ў гэтым свеце. Блiзкасць прыкмет i павер'яў да iншых фальклорных 
жанраў (загадак, казак, легенд, прыказак). 
 

ЛIТАРАТУРНЫЯ КАЗКI I ЛЕГЕНДЫ 
 

Максiм Танк. "Ля вогнiшч начлежных" (урывак з паэмы "Нарач") (3 гадзiны). Фальклорныя 
матывы i сюжэты ў творы. Вернасць i каханне галоўных герояў Галi i Васiля. Драматызм сюжэта. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Нямоглы бацька" (3 гадзiны). Фальклорная аснова твора. Шанаванне 
мудрасцi i вопыту бацькоў, выхаванне ўдзячнасцi, павагi, уважлiвасцi i мiласэрнасцi да iх. Адносiны 
аўтара да герояў. 
 

ВЫРАЗНАСЦЬ МАСТАЦКАГА СЛОВА 
 

Максiм Багдановiч. "Зiмой" (1 гадзiна). Адлюстраванне прыгажосцi зiмовага вечара ў вершы. 
Паказ карцiн прыроды, iх эмацыянальная выразнасць. 

Якуб Колас. "На рэчцы" (урывак з паэмы "Новая зямля") (2 гадзiны). Выяўленне паўнаты i 
радасцi жыцця праз паказ зiмовага пейзажу. Адухоўленасць карцiн прыроды. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Лiсце" (1 гадзiна). Паэтычны паказ карцiн беларускай восенi ў вершы. 
Адухоўленасць з'яў прыроды. Захапленне хараством восенi. 

Пятрусь Броўка. "Кропля" (1 гадзiна). Паэтычны паказ карцiн навальнiцы ў вершы. Багацце 
зрокавых малюнкаў. 
 

ЛIТАРАТУРНЫ ТВОР - СКЛАДАНАЕ I НЕПАДЗЕЛЬНАЕ МАСТАЦКАЕ АДЗIНСТВА 
 

Якуб Колас. "Дарэктар" (урывак з паэмы "Новая зямля", 2 гадзiны). Паказ у вершы 
штодзённага жыцця сялянскiх дзяцей, iх дапытлiвасцi i назiральнасцi. Аўтарскi гумар у паказе 
паводзiн хлопчыкаў. 

Мiхась Лынькоў. "Васiлькi" (3 гадзiны). Трагедыя Мiколкi i яго родных. Сугучнасць карцiн 
прыроды i настрою хлопчыка. Характары Мiколкi i дзеда Нупрэя. Захапляльнасць i напружанасць 
сюжэта. Пейзаж у творы. 

Анатоль Кудравец. "Цiтаўкi" (2 гадзiны). Асноўныя праблемы ў творы. Узаемаадносiны 
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дзяцей з вартаўнiком Агеем. Характары галоўных герояў. Уплыў дзеда Агея на маральнае сталенне 
Кастуся. 

Генрых Далiдовiч. "Страта" (2 гадзiны). Адлюстраванне ў творы рэальнага жыцця. 
Трагiчнасць лёсу Мiцi Бокуця. Стасiк - чулы, мiласэрны сябар. Характары хлопчыкаў, псiхалагiзм у 
раскрыццi перажыванняў Стасiка. 

Максiм Лужанiн. "Добры хлопец Дзiк" (урыўкi з аповесцi, 3 гадзiны). Адлюстраванне ў творы 
рэальнага жыцця. Гiсторыя Дзiка, яго ўзаемаадносiны з Гаспадаром i iншымi персанажамi аповесцi. 
 

ПРЫГОДЫ I ПАДАРОЖЖЫ 
 

Мiхась Лынькоў. "Пра смелага ваяку Мiшку i яго слаўных таварышаў" (урыўкi з аповесцi, 
2 гадзiны). Прыгоднiцкi характар аповесцi. Займальнасць сюжэта. Паказ аўтарам характараў 
галоўных герояў (Мiшкi, Жука, Барадатага). Кампазiцыя аповесцi. 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
 

Янка Брыль. "Цюцiк". 

Уладзiмiр Дубоўка. "Як сiнячок да сонца лётаў". 

Мiхась Лынькоў. "Мiколка-паравоз". 

Георгiй Марчук. "Чужое багацце". 

Алесь Якiмовiч. "Рыжык". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Асноўныя звесткi з беларускай фанетыкi (7 гадзiн). 

Беларускi алфавiт, яго адрозненне ад рускага. Назвы лiтар. Галосныя гукi. Зычныя гукi. Зычныя 
[д] - [дз'], [т] - [ц']. Правапiс у, ў. 

Вымаўленне i адлюстраванне на пiсьме зычных гукаў [д] - [дз'], [т] - [ц'], у - [ў], падоўжаных 
зычных гукаў. 

Лексiка (7 гадзiн). 

Лексiчнае значэнне беларускiх слоў (з улiкам зместу твораў, вывучэнне якiх прадугледжана 
раздзелам "Беларуская лiтаратура"). 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх слоў (з дапамогай настаўнiка). Карыстанне руска-
беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Тэкст (9 гадзiн). 

Прыметы тэксту: тэматычнае адзiнства, паслядоўнасць i звязнасць. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту з дапамогай настаўнiка. 

Пераклад тэксту (2 - 3 сказы) з беларускай мовы на рускую. 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў VI класе 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

адрозненне беларускага i рускага алфавiтаў; 

назвы лiтар на беларускай мове. 
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Навучэнцы будуць умець падбiраць рускiя адапаведнiкi да слоў з беларускай мовы. 

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць лексiчнае значэнне найбольш ужывальных беларускiх слоў. 

Навучэнцы будуць умець адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць беларускiх аўтараў. 

Навучэнцы будуць умець азываць iмёны беларускiх аўтараў i iх творы. 
 

VII КЛАС 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 

(47 гадзiн) 
 

УВОДЗIНЫ. КНIГА АДКРЫВАЕ СВЕТ 
(1 гадзiна) 

 
Роля кнiгi ў жыццi чалавека. Пазнавальнае багацце кнiг i iх вялiкi чалавеказнаўчы змест. 

Лiтаратура як люстэрка мiнулага i сучаснасцi. 
 

МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД 
 

Алесь Пiсьмянкоў. "Продкi" (2 гадзiны). Моц, мужнасць i працавiтасць продкаў у творы. 
Асноўная думка твора: памяць пра радаводныя каранi. 

Пятрусь Броўка. "Зямля Беларусi" (урывак з паэмы "Беларусь", 2 гадзiны). Услаўленне 
роднай зямлi ў творы. Адлюстраванне патрыятызму праз паэтызацыю прыроды. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Лебядзiны скiт" (3 гадзiны). Легенда пра паходжанне назвы "Белая 
Русь". Дабро i зло ў творы. Паказ лепшых чалавечых якасцей у вобразе старца (адданасцi свайму 
народу, гатоўнасцi прыняць смерць дзеля яго выратавання). Маральная перамога старца над 
Батыем. Патрыятычнасць твора. 
 

ФАЛЬКЛОР I ЛIТАРАТУРА 
 

Мiфы (1 гадзiна). Мiфы як этап культурнага развiцця народа. Беларускiя мiфы пра Сварога, 
Перуна, Дажбога, Ярылу, Жыжаля, Вялеса, вадзянiкоў, лесавiкоў, дамавiкоў, ваўкалакаў, лiхаманак 
i iнш. Пераход мiфалагiчных вобразаў i матываў у павер'i, легенды, лiтаратурныя творы. 

"Дамавiкова ўдзячнасць" (2 гадзiны). Язычнiцкiя ўяўленнi нашых продкаў пра гарманiчнае 
ўладкаванне свету i iх адлюстраванне ў легендзе. Жыццёвая мудрасць гаспадара, непасрэднасць i 
легкадумнасць дзяцей, удзячнасць i спагадлiвасць вужа-дамавiка, агрэсiўнасць i помслiвасць 
гадзюкi. 

Ян Баршчэўскi. "Вужыная карона" (2 гадзiны). Мiфалагiчная аснова твора. Чалавек i 
прырода, iх узаемасувязь у легендзе. Адлюстраванне лёсу лоўчага Сямёна ў творы. 

Максiм Багдановiч. "Вадзянiк" (1 гадзiна). Вадзянiк - адiн з герояў мiфалогii. Апiсанне 
аўтарам вобразаў i карцiн прыроды ў творы. 

Беларуская песня (1 гадзiна). Народныя песнi ("Прыехала Каляда на белым канi...", "Вы, 
калядачкi, блiны-ладачкi...", "Благаславi, мацi, вясну заклiкацi...", "А на Купалу рана сонца 
iграла...", "Каля месяца, каля яснага...", "А ў суботу процi нядзелi...", "Рэчанька" (адна на выбар 
настаўнiка). 

Алесь Ставер. "Жураўлi на Палессе ляцяць" (2 гадзiны). "Жураўлi на Палессе ляцяць" як 
адна з песенных вiзiтак Беларусi. Патрыятызм твора. Усхваленне аўтарам непаўторнай красы 
беларускай зямлi. Еднасць з Радзiмай, яе прыродай i прыгожымi краявiдамi. 
 

МАСТАЦКАЕ СЛОВА 
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Змiтрок Бядуля. "Зямля" (2 гадзiны). Родная зямля ў творы. Вобразнасць пейзажнага 

малюнка. 

Рыгор Барадулiн. "Уцякала зiма ад вясны" (1 гадзiна). Казачны свет верша. Адлюстраванне 
паэтам вобразаў зiмы i вясны ў вершы. Стварэнне запамiнальнай карцiны вясновай прыроды. 

Янка Брыль. "Над зямлёй - красавiцкае неба..." (2 гадзiны). Прыгажосць вясновага пейзажу 
ў творы. Паказ хараства навакольнага свету ў творы. 

Iван Мележ. "Першы iней" (урывак з рамана "Подых навальiцы", 2 гадзiны). Пейзажныя 
малюнкi ранняй восенi. Маляўнiчасць i эмацыянальнасць твора. 
 

ЛIТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА 
 

Алена Васiлевiч. "Сябры" (2 гадзiны). Асноўная iдэя твора. Характары галоўных герояў, iх 
узаемаадносiны. Легкадумны ўчынак Грышы - прычына хваробы Лёнi. Сюжэт i кампазiцыя 
апавядання. 

Кузьма Чорны. "Насцечка" (урыўкi з аповесцi, 5 гадзiн). Асноўная iдэя твора. Галоўныя героi 
аповесцi (Насцечка i Серж), iх узаемаадносiны. Бацькi i дзецi ў аповесцi. Адлюстраванне аўтарам 
гуманнасцi, высакаоднасцi, сумленнасцi. Тэма мiнулага ў аповесцi як сродак раскрыцця характараў 
герояў старэйшага пакалення. 
 

ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛIТАРАТУРЫ 
 

ГIСТАРЫЧНАЯ ТЭМА 
 

Лявон Случанiн. "Рагнеда" (урыўкi з паэмы, 2 гадзiны). Мiнулае роднай зямлi ў творы. Вобраз 
князёўны Рагнеды, яе знешняя i ўнутраная прыгажосць. 

Сяргей Тарасаў. "Ефрасiння Полацкая" (2 гадзiны). Адлюстраанне ў творы вобраза 
Ефрасiннi як самаадданай, руплiвай асветнiцы беларускай зямлi. 
 

ВАЕННАЯ ТЭМА 
 

Мiкола Сурначоў. "У стоптаным жыце" (1 гадзiна). Словы пра лёс паэта, якi загiнуў на вайне. 
Час напiсання верша (1941 г., Заходнi фронт), трагiзм яго гучання. Сэнс назвы твора. Паэтызацыя 
вобраза салдата як старажытнага волата-вiцязя, якi аддаў жыццё за Радзiму. 

Вячаслаў Адамчык. "Салодкiя яблыкi" (3 гадзiны). Адлюстраванне ў творы падзей Вялiкай 
Айчыннай вайны праз прызму дзiцячага ўспрымання. Характары хлопчыкаў, iх заўчаснае сталенне. 
Адносiны аўтара да герояў i падзей. 
 

ЭКАЛАГIЧНАЯ ТЭМА 
 

Iван Пташнiкаў. "Аленi" (1 гадзiна). Стварэнне пiсьменнiкам яркiх, маляўнiчых карцiн 
прыроды. Вобраз дзяўчынкi Iркi. Асаблiвасцi развiцця сюжэта. Адлюстраванне чалавечай хцiвасцi i 
жорсткасцi ў творы. 

Алесь Жук. "Стары бабёр" (урывак з аповесцi "Паляванне на Апошняга Жураўля", (1 
гадзiна). Аўтарскiя апiсаннi прыроды. Вобраз старога бабра, яго трывога за лёс бабрынай сям'i. Тэма 
ўзаемаадносiн чалавека i прыроды. 

Янка Маўр. "Багiра" (1 гадзiна). Адлюстраванне ў творы рэальнага жыцця. Асаблiвасцi 
сюжэта. Гiсторыя Багiры i яе кацянят, адносiны да iх дарослых i дзяцей. 
 

АЛЕГОРЫЯ I САТЫРА 
 

Якуб Колас. "Конь i сабака" (1 гадзiна). Адлюстраванне ўяўнай смеласцi i дужасцi. Вобразы 
бязвольнага каня i агрэсiўнага сабакi Рудзькi. Мараль байкi. 

Алесь Звонак. "Гарбуз" (1 гадзiна). Зазнайства, самаўпэўненасць, ганарыстасць, пахвальба 
велiкана-гарбуза. Мараль байкi. 



 

7 
 

Уладзiмiр Корбан. "Малпiн жарт" (1 гадзiна). Асуджэнне ў творы людзей, якiя адчуваюць 
радасць ад звадак ды сварак. Кампазiцыя твора. 
 

ФАНТАСТЫКА 
 

Раiса Баравiкова. "Гальштучнiк" (урывак з "Аповесцi чатырох падарожжаў", 2 гадзiны). 
Фантастычныя падзеi як аснова сюжэта твора. Наведванне астранаўтамi невядомай Зялёнай 
планеты, сустрэча з яе жыхарамi. Незвычайны падарунак, якi атрымаў доктар Савiч ад гуманоiдаў, 
рэзкiя перамены ў яго паводзiнах. Жыццё Савiча пасля мiжпланетнай вандроўкi. Неверагоднае, 
чароўнае пераўвасабленне на Зямлi загадкавай iстоты ў птушку з чорнай палосачкай-гальштукам. 
Новая экспедыцыя да сузор'я Дзевы. 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
(2 - 3 на выбар педагагiчнага работнiка) 

 
Янка Брыль. "Мацi". 

Анатоль Бутэвiч. "У гасцях у вечнасцi". 

Васiль Вiтка. "Трывога ў Ельнiчах". 

Якуб Колас. "Купальскiя светлякi". 

Янка Маўр. "У краiне райскай птушкi". 

Алесь Наварыч. "Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу". 

Iван Навуменка. "Дзяцiнства". 

Алесь Пальчэўскi. "Рэкс i Казбек". 

Iван Пташнiкаў. "Арчыбал". 

Генрых Сянкевiч. "Незабыўная старонка славянскай мiнуўшчыны". 

Андрэй Федарэнка. "Шчарбаты талер". 

Дзiнтра Шулцэ. "Роберцiк". 

Алесь Якiмовiч. "Эльдарада просiць дапамогi". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Лексiка (7 гадзiн). 

Лексiчнае значэнне беларускiх слоў. Адназначныя i мнагазначныя словы. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх слоў (па матэрыялах лiтаратурных тэкстаў, з 
дапамогай настаўнiка). Карыстанне руска-беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Тэкст (9 гадзiн). 

Ключавыя i апорныя словы i сказы ў тэксце. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту з дапамогай настаўнiка. 

Пераклад тэксту (4 - 5 сказаў) з беларускай мовы на рускую. 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - 2 - 4 простыя сказы). 

Марфалогiя (7 гадзiн). 

Самастойныя часцiны мовы, iх назвы на беларускай мове. 
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Назоўнiк. Адрозненне канчаткаў назоўнiкаў у рускай i беларускай мовах. 

Пераклад на рускую i беларускую мовы назоўнiкаў у розных формах. 

Прыметнiк. Адрозненне канчаткаў прыметнiкаў у рускай i беларускай мовах. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх прыметнiкаў i беларускiх адпаведнiкаў да рускiх 
прыметнiкаў у розных формах. 

Лiчэбнiк. Адрозненне напiсання лiчэбнiкаў у рускай i беларускай мовах. 

Ужыванне лiчэбнiкаў у самастойных сказах. 

Займеннiк. Агульнае значэнне i марфалагiчныя прыметы. 

Супастаўленне напiсання i гучання займеннiкаў у рускай i беларускай мовах. 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў VII класе 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне некаторых беларускiх слоў (у тым лiку мнагазначных i адназначных); 

назвы часцiн мовы на беларускай мове. 

Навучэнцы будуць умець: 

падбiраць рускiя адпаведнiкi да знаёмых слоў з беларускай мовы; 

перакладаць простыя сказы з беларускай мовы на рускую. 

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць лексiчнае значэнне найбольш ужывальных беларускiх слоў. 

Навучэнцы будуць умець: 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзiнах, перажываннях; 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведацьбеларускiх аўтараў i iх творы. 

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

VIII КЛАС 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 

(47 гадзiн) 
 

УВОДЗIНЫ 
(1 гадзiна) 

 
Мастацтва ў жыццi народа. Лiтаратура як вiд мастацтва. 

 
ЛIТАРАТУРА - МАСТАЦТВА СЛОВА 

 
Якуб Колас. "У яго быў свет цiкавы..." (урывак з паэмы "Сымон-музыка", 2 гадзiны). 
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Адлюстраванне адоранай натуры хлопчыка Сымона, яго ўмення адчуваць хараство навакольнага 
свету, яго гукаў i фарбаў. 

Янка Купала. "Курган" (4 гадзiны). Тэма мастацтва i мастака. Гусляр - выразнiк народнага 
светапогляду, iмкнення народа да справядлiвасцi i свабоды. Галоўны канфлiкт твора - 
супрацьпастаўленне духоўнасцi, маральнасцi i гуманiзму гусляра бездухоўнасцi, эгаiзму i 
бесчалавечнасцi князя. Маральная перамога гусляра над князем. 
 

ВЕРШАВАНЫЯ I ПРАЗАIЧНЫЯ МАСТАЦКIЯ ТВОРЫ 
 

Васiль Быкаў. "Незагойная рана" (4 гадзiны). Адлюстраванне падзей вайны ў творы. 
Апiсанне жыцця i побыту жанчыны-мацi, яе паводзiн, цяжкiх перажыванняў. Успамiны пра сына, сон 
пра вяртанне Васiлька з вайны, сутыкненне з эпiзадычнымi персанажамi, пейзажныя замалёўкi як 
важныя сродкi раскрыцця драматызму становiшча старой жанчыны, якая страцiла сына. 

Васiль Зуёнак. "З вайны сустрэлi мацяркi сыноў..." (1 гадзiна). Раскрыццё тэмы вайны ў 
вершы. Адлюстраванне бясконцага гора мацi, якiя страцiлi сваiх дзяцей на вайне. 
 

РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ 
 

Данута Бiчэль. "Роднае слова" (2 гадзiны). Прызнанне ў любовi да роднага краю, роднай 
мовы праз паэтычныя звароты. Стварэнне вобраза Радзiмы ў вершы. 

Мiкола Арочка. "Хлеб роднай мовы" (2 гадзiны). Вобраз хлеба як духоўнага скарбу i сiмвала 
дабрабыту чалавека. Прызнанне паэта ў любовi да роднай зямлi праз паэтызацыю. 

Еўдакiя Лось. "Дзяўчаты мiнулай вайны" (2 гадзiны). Апiсанне рэалiй ваеннага жыцця ў 
творы. Мастацкае раскрыццё абагульненага вобраза "дзяўчына на вайне". 

Нiл Гiлевiч. "Мацi" (2 гадзiны). Паэтычнае прызнанне ў любовi да мацi. Форма ўспамiнаў, 
задушэўнасць размовы. 

Якуб Колас. "Дзядзька-кухар" (урывак з паэмы "Новая зямля", 3 гадзiны). Адлюстраванне 
характару дзядзькi Антося, яго душэўнай дабрынi, чуласцi, вынаходлiвасцi, педагагiчнага таленту. 
Гумарыстычнасць твора. 
 

АДЛЮСТРАВАННЕ ЖЫЦЦЯ Ў ПРАЗАIЧНЫХ ТВОРАХ 
 

Змiтрок Бядуля. "На Каляды к сыну" (4 гадзiны). Праблемы ўзаемаадносiн бацькоў i дзяцей 
у творы на прыкладзе вобразаў Тэклi i яе сына Лаўрука. Раскрыццё аўтарам думак i перажыванняў 
старой Тэклi. Вобраз Лаўрука. 

Iван Навуменка. "Настаўнiк чарчэння" (4 гадзiны). Адлюстраванне ўплыву асобы настаўнiка 
на фармiраванне жыццёвых перакананняў вучняў. Вобраз Косцi Кветкi як адлюстраванне iдэi - 
любiць сваю Радзiму i быць гатовым аддаць за яе жыццё. 

Янка Брыль. "Урокi панi Мар'i" (урывак з аповесцi "Сiрочы хлеб", 4 гадзiны). Роля 
школьнага настаўнiка панi Марыi ў духоўным сталеннi асобы Данiка Мальца. 

Мiкола Лупсякоў. "Мэры Кэт" (3 гадзiны). Характарыстыка герояў твора, iх узаемаадносiны. 
Нараджэнне першага кахання. 
 

ПАКАЗ ЖЫЦЦЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛIТАРАТУРЫ, ПУБЛIЦЫСТЫЦЫ 
 

Цётка. "Шануйце роднае слова" (1 гадзiна). Адлюстраванне заклапочанасцi лёсам роднай 
культуры ў артыкуле. Асаблiвасцi публiцыстычнага твора. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Зямля пад белымi крыламi" (скарочана, 4 гадзiны). Адлюстраванне 
патрыятычных iдэй у цыкле мастацкiх нарысаў пра Беларусь (гiсторыю, прыроду, культурныя 
традыцыi народа). Дакументальнасць матэрыялу нарысаў. Сувязь твора з этнаграфiяй. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Балада пра Вячку, князя людзей простых" (4 гадзiны). Вобраз Вячкi 
як героя-патрыёта, змагара супраць ворагаў Радзiмы. Адлюстраванне мужнасцi, адвагi героя, яго 
непрымiрымасцi да захопнiкаў. Гераiчны пафас твора. 
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СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 

 
(2 - 3 на выбар педагагiчнага работнiка) 

Вячаслаў Адамчык. "Урок арыфметыкi". 

Уладзiмiр Аляхновiч. "Першае каханне". 

Янка Брыль. "Сiрочы хлеб". 

Алена Васiлевiч. "Горкi лiпавы мёд". 

Жуль Верн. "Таямнiчы востраў". 

Анатоль Вярцiнскi. "Рэквiем па кожным чацвёртым". 

Уладзiмiр Караткевiч. "Кнiганошы". 

Джэк Лондан. "Белы клык". 

Уладзiмiр Мазго. "Адвечныя скарбы Радзiмы". 

Павел Мiсько. "Эрпiды на планеце Зямля". 

Iван Навуменка. "Жуль Верн". 

Яраслаў Пархута. "Апошнi гусляр". 

Янка Сiпакоў. "Зялёны лiсток на планеце Зямля". 

Андрэй Федарэнка. "Афганская шкатулка". 

Мiхась Чарняўскi. "Страла расамахi". 

Уладзiмiр Шыцiк. "Зорны камень". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Лексiка (7 гадзiн). 

Лексiчнае значэнне беларускiх слоў. Прамое i пераноснае значэнне слоў. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх слоў (па матэрыялах лiтаратурных тэкстаў, з 
дапамогай настаўнiка i самастойна). Пераклад рускiх слоў на беларускую мову. Самастойная 
карыстанне руска-беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Тэкст (9 гадзiн). 

Тэкст. Разважанне як тып маўлення. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту. 

Пераклад тэксту (6 - 8 сказаў) з беларускай мовы на рускую. 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - да 6 сказаў). 

Марфалогiя (7 гадзiн). 

Дзеяслоў. Адрозненне напiсання дзеясловаў у рускай i беларускай мовах. Асаблiвасцi 
ўжывання дзеясловаў у рускай i беларускай мовах. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх дзеясловаў i беларускiх адпаведнiкаў да рускiх у 
розных формах. 
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Дзеепрыметнiк. Адрозненне канчаткаў дзеепрыметнiкаў у рускай i беларускай мовах. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх дзеепрыметнiкаў i беларускiх адпаведнiкаў да 
рускiх у розных граматычных формах. 

Дзеепрыслоўе. Агульнае значэнне, марфалагiчныя прыметы. Правапiс не с дзеепрыслоўямi. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх дзеепрыслоўяў i беларускiх адпаведнiкаў да рускiх 
у розных формах. 

Прыслоўе. Агульнае значэнне, марфалагiчныя прыметы. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх прыслоўяў i беларускiх адпаведнiкаў да рускiх. 

Службовыя часцiны мовы. Прыназоўнiк. Супастаўленне прыназоўнiкаў у рускай i беларускай 
мовах. Ужыванне прыназоўнiкаў. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх прыназоўнiкаў i беларускiх адпаведнiкаў да рускiх у 
сказах. 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў VIII класе 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне вывучаных беларускiх слоў; 

назвы ўсiх часцiн мовы на беларускай мове. 

Навучэнцы будуць умець: 

падбiраць рускiя адпаведнiкi да знаёмых слоў беларускай мовы (i наадварот); 

перакладаць простыя сказы з беларускай мовы на рускую. 

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне некаторых беларускiх слоў. 

Навучэнцы будуць умець: 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

пераказваць простыя тэксты на беларускай мове; 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзiнах, перажываннях. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

беларускiх аўтараў i iх творы. 

Навучэнцы будуць умець: 

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

IX КЛАС 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 

(47 гадзiн) 
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УВОДЗIНЫ 
(1 гадзiна) 

 
Чалавек як галоўны аб'ект увагi мастацкай лiтаратуры, спосабы яго паказу ў творах. 

 
РОДЫ МАСТАЦКАЙ ЛIТАРАТУРЫ 

 
Рыгор Барадулiн. "Трэба дома бываць часцей" (1 гадзiна). Родны дом, родныя мясцiны ў 

жыццi чалавека. Адлюстраванне аўтарам пачуццяў i перажыванняў, звязаных з успамiнамi пра 
родных i блiзкiх. 

Вiктар Карамазаў. "Дзяльба кабанчыка" (3 гадзiны). Адлюстраванне аўтарам адносiн памiж 
бацькамi i дзецьмi. Асуджэнне духоўнага адчужэння дарослых дзяцей ад бацькоўскага дома, iх 
душэўнай чэрствасцi, няўвагi да мацi. Усведамленне сынам Сцяпанам вiны перад бацькамi. 
Характарыстыка герояў. 

Аляксей Дудараў. "Вечар" (2 гадзiны). Лёсы састарэлых адзiнокiх жыхароў сучаснай вёскi ў 
творы. Вобразы Ганны, Мульцiка, Гастрыта. Адлюстраванне розных жыццёвых фiласофiй герояў 
твора (Мульцiка i Гастрыта). Сiмвалiчныя вобразы сонца, калодзежа, вады, вечара. Iх роля ў творы. 
 

ГРАМАДЗЯНСКАЯ ЛIРЫКА 
 

Янка Купала. "Спадчына" (2 гадзiны). Адлюстраванне аўтарам пачуцця любовi да 
Бацькаўшчыны. Сцвярджэнне гiстарычнага права беларусаў на нацыянальную i сацыяльную 
незалежнасць. 

Максiм Багдановiч. "Слуцкiя ткачыхi" (2 гадзiны). Гiстарычнае мiнулае ў вершы М. 
Багдановiча. Вобраз васiлька як сiмвал Бацькаўшчыны. Кампазiцыя верша, яго мiлагучнасць. 

Уладзiмiр Караткевiч. "Беларуская песня" (2 гадзiны). Гонар паэта за сваю Радзiму, яе 
гiсторыю, родную мову, за духоўна багатых i шчырых людзей. Высокi патрыятызм твора. 
 

IНТЫМНАЯ ЛIРЫКА 
 

Максiм Багдановiч. "Раманс" (2 гадзiны). Услаўленне прыгожага пачуцця - кахання. Споведзь 
паэта, светлы сум, лёгкi дакор лёсу за немiнучае расстанне з каханай. 

Аркадзь Куляшоў. "Бывай" (2 гадзiны). Развiтанне лiрычнага героя з юнацкiм каханнем. 
Боль, горыч, смутак ад вымушанага расстання з каханай. 
 

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛIРЫКА 
 

Якуб Колас. "О, край родны, край прыгожы!.." (урывак з паэмы "Сымон-музыка", 2 
гадзiны). Прыгажосць роднай старонкi, непаўторнасць беларускiх пейзажаў. Духоўная сувязь 
лiрычнага героя з зямлёй продкаў. 

Максiм Багдановiч. "Цёплы вечар, цiхi вецер, свежы стог..." (2 гадзiны). Захапленне 
гармонiяй i прыгажосцю цiхай зорнай ночы. Еднасць чалавека з прыродай. 
 

ЭПIЧНЫЯ ЖАНРЫ 
 

Уладзiмiр Караткевiч. "Паром на бурнай рацэ" (5 гадзiн). Адлюстраванне ў творы 
гiстарычных падзей. Характарыстыка галоўных герояў твора (Горава i Пора-Леановiча). 
Кантраснасць вобразаў i характараў. Тэма i iдэя апавядання. 

Васiль Быкаў. "Жураўлiны крык" (урыўкi з аповесцi, 6 гадзiн). Адлюстраванне рэальных 
ваенных падзей у творы. Раскрыццё ў трагiчных абставiнах характараў герояў. Мужнасць старшыны 
Карпенкi, байцоў Глечыка, Фiшара, Свiста. Праблема маральнага выбару. 
 

ЛIРА-ЭПIЧНЫЯ ЖАНРЫ 
 

Янка Купала. "Магiла льва" (4 гадзiны). Гiстарычнае мiнулае ў паэме. Вобразы Наталькi i 
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Машэкi. Вастрыня канфлiкту. Асаблiвасцi кампазiцыi паэмы. 

Аркадзь Куляшоў. "Мацi" (3 гадзiны). Адлюстраванне падзей Вялiкай Айчыннай вайны, iх 
трагiзму. Бязмежная самаахвярнасць мацi. Сродкi раскрыцця вобраза мацi. 

Кандрат Крапiва. "Ганарысты Парсюк" (2 гадзiны). Выкрыццё ў байцы чалавечых заган i 
недахопаў: невуцтва, ганарыстасцi, фанабэрлiвасцi, агрэсiўнасцi. Мараль у байцы як выяўленне 
аўтарскай пазiцыi. 
 

ДРАМАТЫЧНЫЯ ЖАНРЫ 
 

Янка Купала. "Паўлiнка" (6 гадзiн). Новае i старое пакаленнi засцянковай шляхты ў камедыi. 
Вобраз Паўлiнкi. Высмейванне шляхецкай пыхлiвасцi i духоўнай абмежаванасцi. Камедыйныя 
характары Сцяпана Крынiцкага i Пранцiся Пустарэвiча. Сцэнiчнае ўвасабленне камедыi. 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
(на выбар педагагiчнага работнiка) 

 
Вячаслаў Адамчык. "Дзiкi голуб". 

Васiль Быкаў. "Страта". 

Вiталь Вольскi. "Несцерка". 

Аляксей Дудараў. "Кiм". 

Вiктар Карамазаў. "Прылiпала". 

Уладзiмiр Караткевiч. "Лiсце каштанаў". 

Павел Мiсько. "Грот афалiны". 

Мiхась Стральцоў. "Адзiн лапаць, адзiн чунь". 

Алег Салтук. Зб. "На далонях жыцця". 

Iван Чыгрынаў. "Бульба". 

Фрыдрых Шылер. Балада "Кубак". 

Яўгенiя Янiшчыц. "Зорная паэма". 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Тэкст (13 гадзiн). 

Тэкст як сэнсава-граматычнае адзiнства. Стылi i тыпы маўлення. 

Падбор рускiх адпаведнiкаў да беларускiх слоў (па матэрыялах лiтаратурных тэкстаў). 
Падбор беларускiх адпаведнiкаў да рускiх слоў. Самастойнае карыстанне руска-беларускiм i 
беларуска-рускiм слоўнiкамi пры перакладзе. 

Пераклад тэкстаў (аб'ём - да 10 сказаў) з беларускай мовы на рускую. 

Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб'ём - да 5 сказаў). 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - да 7 сказаў). 

Сiнтаксiс (10 гадзiн). 

Словазлучэнне як сiнтаксiчная адзiнка. Асаблiвасцi дапасавання i кiравання ў беларускай мове 
(у параўнаннi з рускай). 

Пераклад словазлучэнняў з беларускай мовы на рускую i наадварот. 
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Просты сказ. Будова сказа. Галоўныя члены сказа, iх назва на беларускай мове. 

Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую i наадварот. Перабудова неразвiтых сказаў у 
развiтыя. 
 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў IX класе 
 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне вывучаных беларускiх слоў; 

правiлы карыстання руска-беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Навучэнцы будуць умець: 

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

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

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне некаторых беларускiх слоў. 

Навучэнцы будуць умець: 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

задаваць простыя пытаннi па тэксце на беларускай мове (самастойна цi з дапамогай 
настаўнiка); 

адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзiнах, перажываннях; 

пераказваць простыя тэксты на беларускай мове. 

У рамках сацыякультурнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

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. 
 

X КЛАС 
БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА 

(47 гадзiн) 
 

УВОДЗIНЫ 
(1 гадзiна) 

 
Лiтаратура як частка сусветнай культуры. Нацыянальнае i агульначалавечае ў мастацтве 

слова. Асноўныя напрамкi, стылi, жанры мастацкай лiтаратуры. 
 

МIФАЛОГIЯ - ФАЛЬКЛОР - ЛIТАРАТУРА 
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(1 гадзiна) 
 

Мiфалогiя як люстэрка старажытнай карцiны свету. Фальклор як вiд народнага мастацтва, яго 
спецыфiка. Беларуская народная творчасць як крынiца натхнення беларускiх пiсьменнiкаў (Вiнцэнт 
Дунiн-Марцiнкевiч, Францiшак Багушэвiч, Янка Купала, Якуб Колас i iнш.). 
 

ЛIТАРАТУРА ЭПОХI СЯРЭДНЯВЕЧЧА 
 

"Жыцiе Еўфрасiннi Полацкай" (2 гадзiны). Жыццё, дзейнасць i духоўны подзвiг беларускай 
асветнiцы. Рэальныя i гiстарычныя факты ў творы. Адметнасць кампазiцыi "Жыцiя...". 
 

ЛIТАРАТУРА ЭПОХI АДРАДЖЭННЯ 
 

Францыск Скарына. Прадмовы да кнiг "Псалтыр", "Юдзiф" (2 гадзiны). Жыццё i творчая 
дзейнасць першадрукара i асветнiка Францыска Скарыны. Iдэi патрыятызму, вернасцi 
грамадзянскаму абавязку ў прадмове да кнiгi "Юдзiф". Агульнаславянскае i еўрапейскае значэнне 
дзейнасцi Францыска Скарыны. 

Мiкола Гусоўскi. Паэма "Песня пра зубра" (2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэта. 

"Песня пра зубра" - выдатны твор беларускай лiтаратуры эпохi Адраджэння. Жанр, сюжэт i 
кампазiцыя паэмы. Сiстэма вобразаў у творы. Вобраз зубра, яго сiмвалiчнае значэнне. Вобраз 
Вiтаўта. Беларуская прырода ў паэме. Тэма вайны i мiру. 
 

РАМАНТЫЗМ ЯК ЛIТАРАТУРНЫ НАПРАМАК 
 

Адам Мiцкевiч. Паэма "Гражына" (3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць паэта. 

Паэма "Гражына". Паэтычнае асэнсаванне народнай легенды, гiсторыi беларускага народа. 
Рамантызацыя вобраза Гражыны. Вобразы Рамвiда i Лiтавура. Здрада iдэалу i духоўны крах асобы. 

Ян Баршчэўскi. Апавяданнi "Шляхцiц Завальня" (са зборнiка "Шляхцiц Завальня, або 
Беларусь у фантастычных апавяданнях") (на выбар, 3 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

Апавяданне "Шляхцiц Завальня". Сувязь кнiгi з беларускай мiфалогiяй i фальклорам. Вобраз 
Завальнi ў творы. Павучальнасць зместу апавядання. 

Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч. Камедыя "Пiнская шляхта" (5 гадзiн). 

Жыццёвы i творчы шлях пiсьменнiка. 

"Пiнская шляхта". Жанр твора. Сатырычнасць i гуманiстычнасць твора. Вобраз Кручкова як 
тыповага царскага чыноўнiка. Адлюстраванне духоўнай абмежаванасцi засцянковай шляхты. 
Праблема бацькоў i дзяцей. Вобраз Куторгi. Значэнне творчасцi Вiнцэнта Дунiна-Марцiнкевiча для 
беларускай лiтаратуры. 
 

РЭАЛIЗМ ЯК ЛIТАРАТУРНЫ НАПРАМАК 
 

Францiшак Багушэвiч. Вершы "Мая дудка", "Ахвяра", "Хмаркi" (на выбар настаўнiка); 
паэма "Кепска будзе!" (5 гадзiн). 

Жыццёвы i творчы шлях пiсьменнiка. 

Асноўныя тэмы вершаў Ф. Багушэвiча. 

"Кепска будзе!". Адлюстраванне сацыяльнай несправядлiвасцi ў паэме, жыццястойкасцi 
беларускага народа. Вобраз Алiндаркi. Матыў трагiчнасцi i безвыходнасцi. 
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Янка Лучына. Паэма "Паляўнiчыя акварэлькi з Палесся" (1 урывак на выбар, 2 гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiка. 

"Паляўнiчыя акварэлькi з Палесся". Галоўная тэма твора. Яднанне чалавека i прыроды. 
Гуманiстычны пафас твора. 
 

ЛIТАРАТУРА ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ 
 

Цётка. Вершы "Мае думкi", "Вера беларуса", "Мора" (1 верш на выбар настаўнiка, 2 
гадзiны). 

Кароткiя звесткi пра жыццё i творчасць пiсьменнiцы. 

Патрыятычны змест вершаў Цёткi. Адлюстраванне непаўторнасцi i хараства Бацькаўшчыны. 
Вобразнасць вершаў. 

Янка Купала. Вершы "Мая малiтва" ("Я буду малiцца i сэрцам, i думамi..."), "Явар i 
калiна", паэма "Бандароўна" (1 верш на выбар, 7 гадзiн). 

Жыццёвы i творчы шлях пiсьменнiка. 

Лiрыка Янкi Купалы: асноўныя матывы, вобразна-iнтанацыйнае багацце, асэнсаванне лёсу 
беларускага народа. 

"Бандароўна". Фальклорная аснова паэмы. Галоўны канфлiкт паэмы. Вобраз Бандароўны, яе 
маральнае хараство. 

Якуб Колас. Вершы "Не бядуй!", "Родныя вобразы", "Першы гром"; паэма "Новая 
зямля" (главы на выбар, 6 гадзiн). 

Жыццёвы i творчы шлях пiсьменнiка. 

Лiрыка. Асноўныя тэмы паэзii Якуба Коласа. 

"Новая зямля". Энцыклапедыя народнага жыцця. Творчая гiсторыя паэмы, яе 
аўтабiяграфiчнасць i жанравыя асаблiвасцi. Народны побыт i прырода ў паэме. Сiстэма вобразаў ў 
паэме. Трагедыя лесу Мiхала. Iдэя зямлi i волi. 

Максiм Багдановiч. Вершы "IIесняру", "Мяжы", "Санет" ("Памiж пяскоў Егiпецкай 
зямлi..."), "Летапiсец", "Плакала лета, зямлю пакiдаючы...", "Маладыя гады", "Я хацеў бы 
спаткацца з Вамi на вулiцы...", "Жывеш не вечна, чалавек..." (2 - 3 вершы на выбар педагагiчнага 
работнiка, 5 гадзiн). 

Жыццёвы i творчы шлях паэта. 

Галоўныя тэмы i iдэi творчасцi Максiма Багдановiча. 
 

СПIС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ 
(на выбар педагагiчнага работнiка) 

 
Мiкола Арочка. "Судны дзень Скарыны". 

Ян Баршчэўскi. "Шляхцiц Завальня" (2 - 3 апавяданнi на выбар). 

Карусь Каганец. "Модны шляхцюк". 

Уладзiмiр Караткевiч. "Дрэва вечнасцi". 

Якуб Колас. "Сымон-музыка". 

Максiм Лужанiн. "Колас расказвае пра сябе". 

Мiкола Маляўка. Зб. "Старая зямля". 
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Алесь Марцiновiч. Зб. "Хто мы, адкуль мы...". 

Барыс Мiкулiч. "Развiтанне". 

Шата Руставелi. "Вiцязь у тыгравай шкуры". 

Анатоль Статкевiч-Чабаганаў. "Лёс роду - лёс радзiмы". 

Ян Чачот. "Наваградскi замак". 

Тарас Шаўчэнка. Вершы. Паэмы. 
 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА 
(23 гадзiны) 

 
Тэкст (13 гадзiн). 

Тэма, адрасат i мэтанакiраванасць выказванняў. Апорныя словы i словазлучэннi. 

Успрыманне пiсьмовага лiтаратурнага тэксту. 

Пераклад тэкстаў (аб'ём - да 11 сказаў) з беларускай мовы на рускую. 

Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб'ём - да 6 сказаў). 

Пераказ тэкстаў (аб'ём - 7 - 8 сказаў). 

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

Сiнтаксiс (10 гадзiн). 

Складаны сказ. Будова складанага сказа, значэнне i ўжыванне. Складаназлучаныя i 
складаназалежныя сказы. 

Пераклад складаных сказаў з беларускай мовы на рускую i наадварот (па матэрыялах 
тэкстаў лiтаратурных твораў з дапамогай педагагiчнага работнiка i самастойна). 

Мяркуемыя вынiкi па заканчэннi навучання ў X класе 

У рамках маўленчай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

лексiчнае значэнне вывучаных беларускiх слоў; 

суадносiны часцiн мовы ў рускай i беларускай мовах; 

правiлы карыстання руска-беларускiм i беларуска-рускiм слоўнiкамi. 

Навучэнцы будуць умець: 

падбiраць рускiя адпаведнiкi да слоў беларускай мовы (i наадварот, самастойна цi з дапамогай 
слоўнiка); 

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

У рамках камунiкатыўнай кампетэнцыi 

Навучэнцы будуць ведаць: 

правiлы будовы сказа на беларускай мове. 

Навучэнцы будуць умець: 

успрымаць пiсьмовы лiтаратурны тэкст на беларускай мове; 
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адказваць на пытаннi па матэрыялах вывучаных твораў; 

задаваць пытаннi на беларускай мове; 

пераказваць простыя тэксты на беларускай мове; 

даваць параўнальныя характарыстыкi героям мастацкага твора. 

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. 
 
 
 
 
 

 


