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№ 

урока і 

дата 

правя-

дзення 

Тэма раздзела, 

урока 

Мэты і задачы ўрока Матэрыял вучэбнага 

дапаможніка, дамашняе 

заданне 

I чвэрць (16 урокаў) 

1 Роля беларускай 

мовы ў развіцці 

нацыянальнай 

культуры  

Дапамагчы вучням усвядоміць ролю беларускай мовы ў  развіцці 

нацыянальнай культуры. Папаўняць лексічны і фразеалагічны 

склад мовы вучняў, удасканальваць іх маўленне. Пазнаѐміць са 

структурай і зместам вучэбнага дапаможніка, выпрацоўваць 

уменне арыентавацца ў вучэбнай кнізе, выхоўваць  беражлівыя 

адносіны да яе 

§1, практ. 1 – 5, 7, вусныя 

выказванні вучняў па 

складзеным плане на тэму 

ўрока; праца з 

дапаможнікам (аўтары, 

"Змест", умоўныя 

абазначэнні, дадаткі); 



афармленне сшыткаў 

Д/з: § 1, практ. 6  

Паўтарэнне вывучанага ў V – VІІ класах (2 гадзіны) 

2 Тэкст як сэнсава-

граматычнае 

адзінства. Стылі і 

тыпы маўлення 

(паглыбленне) 

Спрыяць узнаўленню і паглыбленню паняцця пра тэкст і яго 
лінгвістычныя асаблівасці на ўзроўнях зместу (тэматычнае 
адзінства), функцыі (стылістычнае адзінства) і формы 
(структурнае адзінства). Выпрацоўваць уменні ўспрымаць тэкст 
як цэласнае выказванне, аб'яднанае тэмай, сэнсам і граматычна; 
суадносіць кожнае выказванне з тыповай маўленчай сітуацыяй, 
вызначаць стыль, тып і жанр разнастайных тэкстаў; выяўляць 
сэнсава-стылістычную і тэкстаўтваральную ролю займеннікаў і 
часціц у тэксце; самастойна складаць невялікія тэксты пэўнага 
стылю, тыпу і жанру 
 

§  2, 3,  практ. 8 – 12, 14 

Д/з: § 2, 3, практ. 13 

3 Самастойныя і 

службовыя 

часціны мовы. 

Правапіс не (ня), 

ні з рознымі 

часцінамі мовы 

Садзейнічаць узнаўленню ў памяці вучняў і актуалізацыі 
важнейшых палажэнняў марфалогіі, прынцыпаў падзелу слоў на 
часціны мовы і іх групы; паўтарыць усе часціны мовы і асноўныя 
правілы іх правапісу, звяртаючы асаблівую ўвагу на 
марфалагічныя амонімы; абазначыць сэнсава-граматычную і 
тэкстаўтваральную ролю самастойных і службовых часцін мовы; 
паўтарыць правілы вымаўлення і правапісу не (ня), ні з рознымі 
часцінамі мовы. 
Удасканальваць уменні пазнаваць і групаваць словы і іх формы 
як часціны мовы ў сказах і тэкстах; вызначаць сэнсава-
стылістычную і тэкстаўтваральную ролю часцін мовы; правільна 
вымаўляць і пісаць не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы; 
развіваць навуковы стыль маўлення вучняў 
 

§ 4, 5, практ.15 – 24 

Д/з: § 4, 5, практ. 25 

Сінтаксіс і пунктуацыя (1 гадзіна) 

4 Сінтаксіс і 

пунктуацыя як 

Садзейнічаць фарміраванню ў вучняў сістэмы сінтаксічных 
паняццяў ва ўзаемасувязі з паняццямі іншых узроўняў мовы і 
выпрацоўцы правільнага ўжывання разнастайных сінтаксічных 

С. 24 (тэарэтычны 

матэрыял) , практ. 26 -- 



самастойныя 

раздзелы навукі аб 

мове. Сувязь 

пунктуацыі з 

сінтаксісам 

канструкцый ва ўласным маўленні. Актуалізаваць веды вучняў 
пра асноўныя тыпы сказаў і словазлучэнняў, а таксама асноўныя 
пунктуацыйныя правілы. Удасканальваць уменні знаходзіць 
сінтаксічныя адзінкі, выяўляць агульныя і прыватныя прыметы і 
ўласцівасці, абапіраючыся на якія можна даць поўную 
характарыстыку словазлучэнням і сказам. Вучыць адрозніваць 
тры віды сувязі: 1) сувязь паміж дзейнікам і выказнікам 
(прэдыкатыўная сувязь); 2) злучальная сувязь (аднародныя 
члены сказа); 3) падпарадкавальная сувязь. Фарміраваць 
трывалыя пунктуацыйныя навыкі 
 

29, дадатковы 

дыдактычны матэрыял. 

Д/з: практ. 30, вуснае 

паведамленне “З гісторыі 

знакаў прыпынку” 

Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне (4 гадзіны) 

5 Словазлучэнне як 

сінтаксічная 

адзінка. 

Граматычнае 

значэнне 

словазлучэння 

(азнаямленне) 

Дапамагчы вучням асэнсаваць ролю словазлучэння ў сказе як 

намінатыўнага сродку, які развівае і ўдакладняе значэнне 

галоўнага слова ў пэўнай сітуацыі маўлення, паглыбіць веды 

вучняў пра будову і граматычнае значэнне словазлучэнняў. 

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі законаў спалучальнасці і 

сувязі слоў, успрыманню сэнсу і будовы сінтаксічных адзінак, 

утвораных знамянальнымі словамі на аснове разумення 

лексічнага значэння кампанентаў і іх граматычных прымет і 

сувязей. Размежаваць тэрміны словазлучэнне і спалучэнне 

слоў. Выпрацоўваць уменні вылучаць словазлучэнні ў сказе, 

вызначаць іх ролю ў тэксце, вызначаць галоўнае і залежнае 

словы, выяўляць сэнсавую і граматычную ролю гэтых слоў, 

устанаўліваць тып сінтаксічных адносін словазлучэння; 

утвараць разнастайныя словазлучэнні і ўводзіць іх у сказы; 

вызначаць, якімі членамі сказа становяцца залежныя словы 

словазлучэння. Фарміраваць навыкі камунікатыўна 

мэтазгоднага і стылістычна абумоўленага выкарыстання 

словазлучэнняў ва ўласным маўленні; садзейнічаць выхаванню 

§ 6, 7,  практ.  32 – 47, 49 

Д/з: § 6, 7, практ. 48 



маўленчай культуры вучняў 
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Віды 

падпарадкавальнай 

сувязі слоў у 

словазлучэнні: 

дапасаванне, 

кіраванне, 

прымыканне. 

Асаблівасці 

дапасавання і 

кіравання ў 

беларускай мове (у 

параўнанні з 

рускай) 

Дапамагчы вучням набыць элементарнае ўяўленне пра законы, 
якімі абумоўлена здольнасць слова развівацца і ўдакладняцца 
іншымі словамі (такая здольнасць залежыць ад лексічнага 
значэння слова і яго граматычнай прыналежнасці); пазнаѐміць з 
відамі падпарадкавальнай сувязі слоў, устанавіць 
узаемазалежнасць паміж граматычным значэннем і спосабам 
падпарадкавальнай сувязі слоў у словазлучэнні. Садзейнічаць 
асэнсаванню таго, што ў беларускай мове форма некаторых 
залежных слоў замацавана традыцыяй словаўжывання і 
граматычнай сістэмай мовы (напрыклад, паліць у печы, паслаць 
па дапамогу, жыць пры бацьку і інш.). Выпрацоўваць уменні 
вызначаць субардынацыю кампанентаў у структуры 
словазлучэння, даваць ім марфалагічную характарыстыку, 
бачыць сувязі паміж словамі, якія дыстантна аддалены адно ад 
другога; вызначаць від падпарадкавальнай сувязі паміж 
кампанентамі і правільна афармляць ва ўласным маўленні. 
Паўтарыць правапіс канчаткаў назоўнікаў у формах ускосных 
склонаў; папярэдзіць памылкі ў кваліфікацыі і ўжыванні 
невытворных і вытворных прыназоўнікаў 

§ 8, практ. 50 – 62 

§ 9, практ. 64, 65, 

знаѐмства з парадкам і 

правіламі поўнага 

сінтаксічнага разбору 

словазлучэння (с. 59 – 60)  

Д/з: § 8, практ. 63 

 

7 Непадзельныя 

словазлучэнні 

Пазнаѐміць вучняў з ужываннем у мове свабодных і 

непадзельных словазлучэнняў, якія выступаюць у ролі аднаго 

члена сказа. Засяродзіць увагу на фразеалагічных 

словазлучэннях, у якіх лексічная самастойнасць кампанентаў 

аслаблена і не можа  суадносіцца з рэальнасцю ў тым значэнні, 

з якім яно функцыянуе ў спалучэнні слоў. Дапамагчы вучням 

пазнаѐміцца з парадкам і правіламі поўнага сінтаксічнага 

разбору словазлучэння; навучыць адрозніваць сінанімічныя 

словазлучэнні. Удасканальваць уменні аналізаваць 

словазлучэнні: вычляняць са структуры сказа, вызначаць 

§ 9, практ. 64, 65; 

знаѐмства з парадкам і 

правіламі поўнага 

сінтаксічнага разбору 

словазлучэння (с. 59 – 60). 

Д/з: § 9, падабраць тэкст 

(5 – 6 сказаў) з 

непадзельнымі 

словазлучэннямі, 

падкрэсліць непадзельныя 



субардынацыю кампанентаў, даваць ім марфалагічную 

характарыстыку, вызначаць від падпарадкавальнай сувязі  

словазлучэнні як члены 

сказа. Вусныя адказы на 

пытанні рубрыкі 

“Праверце сябе” 
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Паглыбленне 

вывучанага пра 

навуковы і 

афіцыйны стылі 

маўлення  

Садзейнічаць падагульненню і паглыбленню ведаў вучняў пра 

асаблівасці навуковага і афіцыйнага стыляў маўлення ў 

адносінах да сферы іх выкарыстання, задач маўлення, стылѐвых 

рыс, моўных сродкаў і асноўных жанраў (з увагай да ўжывання 

непадзельных словазлучэнняў у тэкстах названых стыляў). 

Удасканальваць уменне вусна і пісьмова пераказваць тэкст 

навуковага стылю з выкарыстаннем апорных словазлучэннящ, 

захоўваючы лагічнасць, паслядоўнасць, доказнасць 

прапанаванага тэксту, паўнату інфармацыі, што перадаецца з 

неабходным выкарыстаннем абстрактнай лексікі, у тым ліку 

тэрміналагічнага характару 

§ 10, 11, практ. 66 – 69, 73 

Д/з: § 10, 11, практ. 75 

ПРОСТЫ СКАЗ 

Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне (19 гадзін, з іх 1 гадзіна – на пісьмовую  работу) 

9 

 

Сказ як 

сінтаксічная  

адзінка, яго 

асноўная функцыя. 

Тыпы сказаў 

паводле  мэты 

выказвання і 

інтанацыйнага 

афармлення: 

апавядальныя, 

пытальныя, 

Дапамагчы вучням узнавіць  і актуалізаваць звесткі пра будову,  

значэнне і ролю сказа ў маўленні, тыпы сказаў паводле мэты 

выказвання.  

Выпрацоўваць уменні вызначаць тып сказа па мэце і адносінах 

да зместу выказвання; аналізаваць сэнсавую структуру сказа, яго 

камунікатыўную ўстаноўку, перадаваць мэтавую устаноўку пры 

чытанні і маўленні, удасканальваць навыкі сінтаксічнага разбору 

простага сказа 

§ 12, практ. 76 – 83 

Д/з: § 12, практ. 84 



пабуджальныя; 

клічныя і 

няклічныя сказы 

(паўтарэнне). 

Простыя і 

складаныя сказы. 

Развітыя і 

неразвітыя сказы 

10 Парадак слоў у 

сказе. Лагічны 

націск  

Дапамагчы засвоіць нормы размяшчэння слоў у сказе, паказаць, 

што галоўнымі сродкамі выражэння мэты выказвання служаць 

парадак слоў, інтанацыя і лагічны націск. Удасканальваць уменні 

правільна інтанаваць апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя 

сказы; выконваць сінтаксічны разбор простага сказа, вызначаць 

тып сказа па мэце і адносінах да зместу выказвання; аналізаваць 

сэнсавую структуру сказа, яго камунікатыўную накіраванасць, 

перадаваць мэтавую ўстаноўку пры чытанні і маўленні 

§ 13, 14, практ. 86 – 92,  94 

-- 97, 98  

Д/з: § 13, 14, практ. 93 

11 Кантрольны 

дыктант  

Выявіць узровень сфарміраванасці арфаграфічных і 

пунктуацыйных уменняў і навыкаў вучняў 
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Двухсастаўныя 

сказы. Дзейнік і 

выказнік, сэнсава-

граматычныя 

адносіны паміж імі 

Дапамагчы вучням набыць першапачатковае ўяўленне аб 

парадыгме простых сказаў, іх будове і значэнні; паказаць на 

прыкладах, што ў сказе можа паведамляцца пра дзеянне асобы 

або прадмета, стан чалавека або прыроды, прыметы і якасці 

прадмета маўлення, а таксама даецца кваліфікацыя, 

характарыстыка прадмета маўлення, называецца дзеянне і яго 

прымета; асэнсаваць, што сказ можа фарміравацца як на аснове 

ўзаемадзеяння двух галоўных членаў, так і на аснове аднаго, які 

набывае пры такіх умовах форму дзейніка або выказніка; 

пазнаѐміць са сказамі, будова якіх адпавядае будове граматычнай 

§ 15, практ. 99 – 103, 105 

Д/з: § 15, практ. 104 



асновы і ў якіх можна выявіць толькі прэдыкатыўныя  адносіны, 

-- неразвітымі сказамі. 

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі граматычнага значэння 

(прадмет і яго прымета), якое перадаецца ў сказе граматычнай 

асновай – дзейнікам і выказнікам; вызначыць, якімі моўнымі 

сродкамі можа выражацца граматычнае значэнне, якія фактары 

ўплываюць на яго фарміраванне. Паказаць сінтаксічную прыроду 

галоўных членаў сказа: асобна ўзятае слова ці яго форму па-за 

сувязямі з іншымі словамі нельга разглядаць як член сказа. 

Выпрацоўваць уменні выяўляць двухсастаўныя сказы ў тэксце, 

аналізаваць іх будову; ужываць ва ўласным маўленні з пэўнай 

камунікатыўнай мэтай 

13 Спосабы 

выражэння 

дзейніка 

Пазнаѐміць вучняў з найбольш распаўсюджанымі спосабамі 
выражэння дзейніка, у тым ліку фразеалагізмамі і сінтаксічна 
непадзельнымі словазлучэннямі ў ролі  галоўнага члена сказа. 
Удасканальваць уменні на аснове глыбокага асэнсавання зместу 
знаходзіць граматычную аснову, вызначаць сэнсава-
граматычныя адносіны паміж галоўнымі членамі, 
характарызаваць марфалагічныя сродкі выражэння дзейніка 

§ 16, практ. 106, 
навучальны дыктант 
Д/з: § 16, практ.  107 

14 

15 

 

Спосабы 

выражэння 

выказніка 

(простага 

дзеяслоўнага, 

састаўнога 

дзеяслоўнага і 

састаўнога 

іменнага)  

Садзейнічаць фарміраванню ў вучняў паняцця пра лексічнае і 
граматычнае значэнні выказніка і на аснове адрознення спосабаў 
выражэння гэтых значэнняў рыхтаваць да ўспрымання 
класіфікацыі тыпаў сказаў. Прасачыць, у якім ладзе і часе 
выкарыстоўваецца большасць сказаў у апавядальных тэкстах, 
тэкстах-апісаннях. 
Выпрацоўваць уменні характарызаваць найбольш пашыраныя 

спосабы выражэння выказніка, вызначаць у сказах простыя 

дзеяслоўныя, састаўныя дзеяслоўныя і састаўныя іменныя 

выказнікі; правільна дапасоўваць выказнік да дзейніка ў вусным і 

пісьмовым маўленні, карыстацца рознымі спосабамі выражэння 

§ 17, 18, 19, практ. 108 – 
114, 116 -- 120 
Д/з: § 17, 18, практ. 115 



выказніка як сродкам арганізацыі і ўзмацнення выразнасці тэксту 

16 Сувязь выказніка і 

дзейніка, 

выражанага 

колькасна-

іменным 

словазлучэннем. 

Працяжнік паміж 

дзейнікам і 

выказнікам 

Пашырыць уяўленні пра спосабы выражэння выказніка; 
пазнаѐміць з правіламі далучэння выказніка да дзейніка,  
працягваць працу над правіламі пастаноўкі працяжніка паміж 
дзейнікам і выказнікам. Засяродзіць увагу на сферы 
выкарыстання гэтых сінтаксічных сродкаў у маўленні ў сувязі з 
дыферэнцыяцыяй іх значэнняў і выяўленчых магчымасцей. 
Спыніць увагу на тым, што суаднесенасць сказаў па значэнні і 
форме з'яўляецца вельмі важным граматычным сродкам сувязі 
сказаў у тэксце. Выпрацоўваць уменне ставіць пры неабходнасці 
працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам. 
Удасканальваць уменне ўспрымаць змест самастойна 
прагледжанага кінафільма, тэлеперадачы (праслуханай 
радыѐперадачы), прачытанага  мастацкага твора, вызначаць тэму 
і асноўную думку; выконваць пераказ з мэтанакіраваным 
ужываннем двухсастаўных сказаў як сродкаў арганізацыі і 
выразнасці тэксту 

§ 20, 21, практ. 121 – 130 
 

 


