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БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Праграма па беларускай мове падрыхтавана ў адпаведнасці з
канцэпцыяй вучэбнага прадмета «Беларуская мова». Асноўныя
палажэнні канцэпцыі грунтуюцца на тым, што беларуская мова
з’яўляецца адной з дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь і ка
штоўным сацыяльна-культурным скарбам нацыі.
Ва ўстановах адукацыі беларускую мову трэба вывучаць не
толькі як знакавую сістэму і сродак абмену думкамі. Неабходна так
наладжваць працэс навучання, каб адным з галоўных напрамкаў
у працы настаўніка стала фарміраванне сапраўднага грамадзяніна
Рэспублікі Беларусь, удумлівага чытача, адукаванага суразмоўніка,
спагадлівага, высакароднага чалавека. Патрэбна дапамагаць вучням
назапашваць навыкі, неабходныя для самаадукацыі, самапазнання і
выхавання, вучыць карыстацца імі ў штодзённым жыцці. У сістэме
ўсіх навук надзвычай важнае значэнне мае логіка-лінгвістычны
кампанент. Менавіта ён забяспечвае функцыянаванне навукі ў гра
мадстве. Хоць кожная з яе галін і мае сваю ўласную мову (слоўнікі,
алфавіты, паняцці, тэрміны, формулы выражэння сэнсу), аднак усё
гэта дапаўняецца і суправаджаецца ў практыцы навучання словам.
А гэта азначае, што беларуская мова з’яўляецца не толькі прадметам
вывучэння, але і сродкам пазнання, развіцця і выхавання.
Вывучэнне беларускай мовы не можа абмяжоўвацца запатра
баваннямі асобы ў лінгвістычных ведах, азнаямленнем вучняў з
моўнымі адзінкамі і законамі. Абавязак устаноў адукацыі — наву
чыць сваіх выхаванцаў карыстацца беларускім словам, дапамагчы
ім авалодаць маўленчай этыкай і культурай. Вучням трэба даць
такую лінгвістычную адукацыю, якая дапаможа ім не толькі гра
матычна правільна ствараць і афармляць свае вусныя і пісьмовыя
паведамленні, але і выбіраць з багатага арсенала выяўленчых
моўных сродкаў самыя трапныя, самыя дасканалыя і перака
нальныя. У сувязі з гэтым неабходна штодзённа ўдасканальваць
маўленчую практыку вучняў, якая наладжваецца ў форме гутаркі,
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пісьма, чытання, публічных выступленняў, слухання радыё-  і
тэлеперадач, вучэбных лекцый, дакладаў, паведамленняў. Гэтым
сцвярджаецца думка, што да маўлення трэба падыходзіць як да
адной з форм пазнавальнай дзейнасці чалавека, спосабу яго гра
мадскай актыўнасці, сродку сацыялізацыі.
Менавіта на вырашэнне гэтых і іншых задач скіраваны змест
і будова праграмы па беларускай мове. Адметнай яе асаблівасцю
з’яўляецца тое, што ў цэнтры ўвагі — вучань як суб’ект, зацікаўлены
ў пазнанні, вывучэнні разнастайных законаў беларускай мовы і
правіл карыстання ёй; яго запатрабаванні ў сферы маўлення як у
форме грамадскай дзейнасці і спосабе праяўлення ўласнай жыц
цёвай актыўнасці.
Мэта вывучэння прадмета «Беларуская мова» — сфарміраваць
у вучняў сістэму ведаў пра мову і маўленне, навучыць карыстацца
беларускай мовай ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці (чытанне, слу
ханне, гаварэнне, пісьмо); развіваць камунікатыўную, духоўна-ма
ральную, грамадзянскую і мастацка-эстэтычную культуру вучняў.
Задачы:
zzзасваенне сістэмы мовы (фанетыкі, лексікі, фразеалогіі,
складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу), за
канамернасцей і правіл функцыянавання моўных сродкаў
у маўленні, норм беларускай літаратурнай мовы, развіццё
ўменняў карыстацца мовай у розных відах маўленчай дзей
насці (моўная і маўленчая кампетэнцыі);
zzфарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авало
дання маўленчай тэорыяй і культурай маўлення, спосабамі
перадачы думкі ў вуснай і пісьмовай формах, уменняў
ствараць самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні роз
ных тыпаў, стыляў і жанраў (маўленча-камунікатыўная
кампетэнцыя);
zzусведамленне мовы як формы выражэння нацыянальнай
культуры, узаемасувязі мовы і гісторыі народа, нацыяналь
на-культурнай спецыфікі беларускай мовы, валоданне нор
мамі маўленчага этыкету, культурай міжнацыянальных
знос ін; развіццё сродкамі мовы камунікатыўнай, духоў
на-маральнай, грамадзянскай і мастацка-эстэтычнай куль
туры вучняў (лінгвакультуралагічная і сацыякультурная
кампетэнцыі).
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Навучанне беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй
адукацыі абумоўлена практычнай накіраванасцю і арыентавана
на рэалізацыю кампетэнтнаснага, сістэмна-функцыянальнага,
камунікатыўна-дзейнаснага, лінгвакультуралагічнага і сацыякуль
турнага падыходаў пры выкладанні ўсіх тэм і раздзелаў.
Сучасная адукацыя скіравана на фарміраванне функцыянальнай
пісьменнасці. Функцыянальная пісьменнасць — гэта здольнасць
выкарыстоўваць набытыя веды, уменні і навыкі для рашэння
максімальна шырокага дыяпазону жыццёвых задач у розных сферах
чалавечай дзейнасці і сацыяльных узаемаадносін. Вынікам развіцця
функцыянальнай пісьменнасці з’яўляецца авалоданне вучнямі
сістэмай ключавых кампетэнцый, якія дазволяць эфектыўна пры
мяняць веды, уменні і навыкі ў практычнай дзейнасці, паспяхова
выкарыстоўваць іх у працэсе сацыяльнай адаптацыі. Любы тып
кампетэнцыі не фарміруецца без ведаў (каб умець, трэба ведаць),
аднак веды самі па сабе не з’яўляюцца самакаштоўнасцю (веды
па-за практычнай дзейнасцю, не скіраваныя на асобаснае развіццё
чалавека, пераўтвараюцца ў дагматызм — аднабаковае, схематыч
нае мысленне). Сучасная адукацыя імкнецца пераарыентавацца з
пазіцыі «ведаць, каб памятаць» на пазіцыю «ведаць, каб умець і
дзейнічаць». У гэтым агульная сутнасць кампетэнтнаснага падыходу.
У адносінах да моўнай адукацыі кампетэнтнасны падыход звяза
ны з фарміраваннем у вучняў моўнай, маўленчай, камунікатыўнай,
рытарычнай, лінгвакультуралагічнай і сацыякультурнай кампе
тэнцый.
Сістэмна-функцыянальны падыход забяспечвае засваенне
вучнямі моўных сродкаў, адбор і арганізацыю моўнага матэрыялу
для авалодання моўнай кампетэнцыяй.
Вядома, што задачы навучання мове нельга зводзіць да апісання
сістэмных адзінак і з’яў розных моўных узроўняў. Неабходна так
наладжваць вучэбны працэс, каб вучні асэнсоўвалі кожную моўную
адзінку, арыентуючыся на асаблівасці яе ўжывання ў маўленні.
Менавіта пры такім падыходзе можна забяспечыць асэнсаванне
цеснай узаемасувязі і ўзаемаабумоўленасці ўсіх аспектаў і ўзроўняў
моўнай сістэмы: фанетыкі, лексікі, фразеалогіі, складу слова і
словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу і стылістыкі. Такі падыход
накіроўвае на тое, каб вучні:
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zzна

ўроках мовы не абмяжоўваліся аналізам моўных фактаў
і з’яў, а шмат увагі аддавалі сінтэзу — складанню сказаў
рознай будовы і функцыянальнага прызначэння, стварэнню
звязных выказванняў;
zzпры вывучэнні марфалогіі вызначалі, якую сэнсава-сты
лістычную і тэкстаўтваральную ролю выконвае тая ці іншая
часціна мовы; вучыліся адрозніваць часціны мовы і іх формы
на аснове склонавых і сінтаксічных пытанняў;
zzсістэматычна і паслядоўна фарміравалі і развівалі арфагра
фічныя і пунктуацыйныя навыкі.
Камунікатыўна-дзейнасны падыход дае магчымасць рэальна
забяспечыць дзейнасць вучняў у розных маўленчых сітуацыях,
што з’яўляецца асновай фарміравання маўленча-камунікатыўнай
кампетэнцыі.
У сувязі з гэтым на першы план у моўнай падрыхтоўцы вучняў
выходзіць удасканаленне іх маўленчай практыкі, якая наладж
ваецца ў форме суразмоўніцтва, пісьма, чытання, пераказу і аб
меркавання радыё-  і тэлеперадач, вучэбных лекцый, дакладаў,
паведамленняў.
Лінгвакультуралагічны падыход звязаны з усведамленнем
мовы як формы выражэння нацыянальнай культуры, узаемасувязі
мовы і культуры, нацыянальна-культурнай спецыфікі беларускай
мовы і садзейнічае фарміраванню ў вучняў лінгвакультуралагічнай
кампетэнцыі.
Сацыякультурны падыход накіраваны на асэнсаванне ролі
беларускай мовы ў жыцці чалавека і грамадства, засваенне са
цыяльных норм маўленчых паводзін у розных сітуацыях зносін,
фарміраванне нацыянальна-культурнай самаідэнтыфікацыі, вы
хаванне каштоўнасных адносін да беларускай мовы і культуры,
павагі да культурных каштоўнасцей народаў свету і садзейнічае
фарміраванню ў вучняў сацыякультурнай кампетэнцыі.
Асноўныя прынцыпы адбору зместу навучання беларускай
мове:
zzсістэмна-функцыянальны прынцып прадугледжвае цэласнае
адлюстраванне ў змесце навучання ўсіх узроўняў моўнай
сістэмы (фанетыка, лексіка, фразеалогія, марфеміка, слова
ўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс, арфаграфія, пунктуацыя)
і характарыстыку функцыянальных магчымасцей моўных
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адзінак  кожнага  ўзроўню  (роля,  якую  яны  выконваюць
у маўленні);
zzпрынцып мінімізацыі моўнага і маўленчага тэарэтычнага матэр ыялу патрабуе адбіраць матэрыял з улікам яго
значнасці для дасягнення пастаўленых мэт і задач моўнай
адукацыі;
zzкамунікатыўна-рытарычны прынцып азначае, што пра
цэс навучання патрэбна забяспечыць адпаведным зместам
для авалодання вучнямі ўсімі відамі маўленчай дзейнасці
(аўдзіраванне, гаварэнне, чытанне, пісьмо);
zzпрынцып тэкстацэнтрызму мае на ўвазе адбор зместу на
вучання, які павінен забяспечыць арганізацыю адукацыйнага
працэсу на аснове тэксту: тэкст разглядаецца ў якасці мэты
(камунікатыўныя ўменні пададзены ў мэце навучання), зме
сту (вучні авалодваюць уменнямі ствараць тэксты розных
тыпаў, стыляў і жанраў) і выніку навучання (авалоданне
мовай як сродкам зносін).
У адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі да моўнай і маў
ленчай падрыхтоўкі вучняў узмоцнена маўленчая накіраванасць
курса беларускай мовы. Пры гэтым маўленчая тэорыя (маўленчыя
паняцці: тэкст і яго будова, тып, стыль і жанр маўлення) набліжана
да патрабаванняў практыкі, яна з’яўляецца асновай для свядомага
фарміравання ўменняў і навыкаў камунікацыі. Апора на маўленчыя
паняцці і правілы маўленчых паводзін садзейнічае свядомаму
ўдасканаленню вуснага і пісьмовага маўлення вучняў, павышэнню
культуры маўленчых паводзін.
Работа па развіцці маўлення арганізуецца на кожным уроку,
пры вывучэнні ўсіх раздзелаў і тэм курса беларускай мовы. Асобныя
гадзіны на развіццё маўлення па гэтай прычыне не выдзяляюцца.
Праграма адводзіць асобныя гадзіны толькі на пісьмовыя рабо
ты (напісанне пераказаў, перакладаў, сачыненняў, розных відаў
дыктантаў).
Вывучэнне сінтаксісу ў IX класе наладжваецца на аснове
структурна-семантычнага падыходу, адметнай асаблівасцю якога
з’яўляецца тое, што пры аналізе моўных з’яў прымаецца пад ува
гу не адзін які-небудзь аспект, а некалькі. Найважнейшымі з іх
з’яўляюцца будова, значэнне і функцыя.
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Шмат увагі надаецца выпрацоўцы ўменняў, неабходных для
таго, каб тая ці іншая моўная з’ява выкарыстоўвалася ў маўленчай
практыцы. Пры такой арганізацыі навучання галоўным дыдактыч
ным матэрыялам з’яўляюцца тэксты, на аснове якіх вырашаюцца
задачы, накіраваныя на засваенне норм літаратурнага вымаўлення,
граматыкі, правапісу, узбагачаецца слоўнік вучняў, забяспечваецца
іх выхаванне і развіццё. Выбар тэксту як дыдактычнай адзінкі ства
рае сінтаксічную аснову вывучэння моўных з’яў, якія па-за тэкстам
не могуць раскрыць сваіх функцыянальных магчымасцей. Толькі
ўступаючы ў граматыка-семантычныя адносіны ў тэксце, моўныя
адзінкі здольны перадаць змест выказвання. Тэкст на ўроках мовы
з’яўляецца сродкам удасканалення камунікатыўных здольнасцей
вучняў, забяспечвае магчымасць для развіцця маўленчых навыкаў
слухання і разумення, чытання, гаварэння і пісьма.
На вучэбных занятках рэкамендуецца выкарыстоўваць разна
стайныя метады навучання і выхавання: гутарку, самастойную
работу, наглядныя метады, выкананне практыкаванняў, прак
тычных работ і інш. З мэтай актывізацыі пазнавальнай дзей
насці вучняў выкарыстоўваюцца метады праблемнага навучання,
інтэрактыўныя, эўрыстычныя, гульнявыя метады, дыскусіі, метад
праектаў і інш.
Мэтазгодна спалучаць франтальныя, групавыя, парныя і індыві
дуальныя формы навучання, выкарыстоўваць такія віды ўрокаў, як
урок-даследаванне, урок-практыкум, урок-экскурсія, урок-гульня,
інтэграваны ўрок і інш.
Выбар форм і метадаў навучання і выхавання вызначаецца на
стаўнікам самастойна на аснове мэт і задач вывучэння пэўнай тэмы,
сфармуляваных у вучэбнай праграме патрабаванняў да вынікаў
вучэбнай дзейнасці вучняў з улікам іх узроставых і індывідуальных
асаблівасцей.
Асноўная частка праграмы складаецца з трох кампанентаў: ведавага (тэарэтычны матэрыял), аперацыйнага (спосабы дзейнасці)
і практычнага (уменні і навыкі), што ў сукупнасці і складае змест
навучання.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень,
з іх 11 гадзін — на пісьмовыя работы)

Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў і моў народаў свету
(1 гадзіна)
Тэкст

(2 гадзіны)
Тэкст і яго асноўныя прыметы (паглыбленае паўтарэнне). Сін
таксічная сінаніміка.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх асноўных прымет (тэматычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць).
Падзел тэкстаў на сказы і лагічныя часткі. Вызначэнне
сказаў, якія выражаюць асноўны сэнс паведамлення і якія яго
пашыраюць. Разгортванне сэнсу частак шляхам далучэння самастойна складзеных сказаў. Увядзенне ў тэкст новых частак.
Вызначэнне тэмы, адрасата і мэтанакіраванасці выказванняў,
знаходжанне ў іх апорных слоў і словазлучэнняў.
Асэнсаванне сэнсава-стылістычнай і тэкстаўтваральнай ролі
сінтаксічных моўных сродкаў (просты сказ).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць прыметы тэксту. Вызначаць прыметы тэксту, спосабы
і сродкі сувязі сказаў і частак тэксту.
Падбіраць сінтаксічныя сінонімы да розных сінтаксіных адзінак.
Ствараць тэксты рознай жанрава-стылістычнай прыналежнасці
з выкарыстаннем сказаў рознай будовы і прызначэння.

Паўтарэнне вывучанага ў V—VIІІ класах
(3 гадзіны)
Слова, словазлучэнне, сказ як асноўныя моўныя адзінкі. Тыпы
простых сказаў па мэце выказвання, інтанацыйнага афармлення
(апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя; клічныя і няклічныя)
і будове (двухсастаўныя, аднасастаўныя, няпоўныя, ускладненыя).
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Чытанне і аналіз тэкстаў розных стыляў і жанраў, выяўленне
ў іх двухсастаўных, аднасастаўных, няпоўных і ўскладненых
сказаў, вызначэнне іх сэнсава-стылістычнай ролі.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Знаходзіць у тэкстах сказы, якія выражаюць асноўную думку
паведамлення, разгортваць словазлучэнні і сказы. Ставіць знакі
прыпынку ў сказах ускладненай будовы. Вызначаць тып тэкстаў,
выяўляць у іх апорныя словы і словазлучэнні, сродкі сувязі сказаў
і лагічных частак; ствараць выказванні з выкарыстаннем апорных
слоў і словазлучэнняў, пашыраць тэксты; рабіць сінтаксічны раз
бор простых сказаў.

Стылі маўлення
(1 гадзіна)
Паглыбленне паняцця пра стылі маўлення. Стылеўтваральная
роля марфалагічных і сінтаксічных моўных сродкаў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вызначаць ролю марфалагічных і сінтаксічных моўных сродкаў
у стварэнні тэкстаў розных стыляў маўлення.
Ствараць тэксты рознай жанрава-стылістычнай прыналежнасці
з выкарыстаннем марфалагічных і сінтаксічных моўных сродкаў.

Складаны сказ: будова,
значэнне, ужыванне
(4 гадзіны, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце пра складаны сказ. Сродкі сувязі частак у складаных
сказах. Тыпы складаных сказаў.
Аналіз тэкстаў-разважанняў публіцыстычнага стылю. Вызначэнне адрасата, тэмы, асноўнай думкі, асаблівасцей будовы і
стылістычных прымет, падзел на лагічныя часткі, знаходжанне
ў іх складаных сказаў, вызначэнне сродкаў сінтаксічнай сувязі
граматычных частак.
Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць у тэкстах складаныя сказы розных тыпаў; вызначаць
тэксты-разважанні публіцыстычнага стылю, выяўляць іх адрасата
і мэтанакіраванасць, дзяліць на лагічныя часткі; ставіць знакі
прыпынку на мяжы частак складаных сказаў; ствараць складаныя
сказы розных тыпаў.
Рабіць падрабязны пераказ тэксту.

Складаназлучаныя сказы:
будова, значэнне, ужыванне
(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)
Паняцце пра складаназлучаны сказ. Сродкі сувязі частак у
складаназлучаных сказах. Знакі прыпынку паміж часткамі ў скла
даназлучаных сказах.
Пераклад тэкстаў лінгвістычнай тэматыкі з рускай мовы
на беларускую.
Перабудова простых сказаў з аднароднымі выказнікамі ў
складаназлучаныя, складаназлучаных — у простыя. Інтанаванне
тэкстаў са складаназлучанымі сказамі. Вызначэнне ролі складаназлучаных сказаў у тэкстах.
Кантрольны дыктант.
Падрыхтоўка вусных і пісьмовых паведамленняў на лінгвіс
тычную тэму з апісаннем моўных з’яў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць складаназлучаныя сказы ў тэкстах, правільна інта
наваць, абгрунтоўваць мэтазгоднасць ужывання; будаваць скла
даназлучаныя сказы, выкарыстоўваць іх у самастойных вусных і
пісьмовых выказваннях, правільна інтанаваць і ставіць знакі пры
пынку; перабудоўваць простыя сказы з аднароднымі выказнікамі
ў складаназлучаныя, складаназлучаныя — у простыя; рабіць
сінтаксічны разбор складаназлучаных сказаў.
Перакладаць тэксты лінгвістычнай тэматыкі з рускай мовы на
беларускую; рыхтаваць вусныя і пісьмовыя паведамленні з даклад
ным апісаннем моўных з’яў.
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Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ужыванне
(14 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)
Паняцце пра складаназалежны сказ.
Складаназалежныя сказы з даданай азначальнай, дапаўняльнай
часткамі, акалічнаснай часткай месца, часу, умовы, прычыны,
мэты, уступальнай, параўнальнай, спосабу дзеяння, меры і ступені
(сродкі сувязі, знакі прыпынку).
Чытанне тэкстаў, назіранне за парадкам частак у склада
назалежных сказах, вызначэнне меж галоўнай і даданай частак,
месца даданай часткі адносна галоўнай, інтанаванне і пастаноўка
знакаў прыпынку.
Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі.
Складаназалежныя сказы з паслядоўным, сузалежным і змеша
ным падпарадкаваннем частак (азнаямленне), знакі прыпынку ў іх.
Аналіз публіцыстычных тэкстаў, вызначэнне іх жанру (нататка, інтэрв’ю, рэпартаж), адрасата, мэтанакіраванасці,
будовы, стылістычных прымет. Перабудова простых сказаў
з адасобленымі даданымі членамі ў складаназалежныя.
Пераклад з рускай мовы на беларускую тэксту публіцыстычнага
стылю.
Кантрольны дыктант.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць у тэкстах складаназалежныя сказы з рознымі відамі
даданай часткі; складаць складаназалежныя сказы, выкарыстоўваць
іх у вусным і пісьмовым маўленні, правільна інтанаваць і ставіць
знакі прыпынку; перабудоўваць простыя сказы з адасобленымі
членамі ў складаназалежныя; рабіць сінтаксічны разбор склада
назалежнага сказа.
Перакладаць з рускай мовы на беларускую тэксты публіцыс
тычнага стылю.

Бяззлучнікавыя складаныя сказы:
будова, значэнне, ужыванне
(12 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце пра бяззлучнікавы складаны сказ (будова, сэнсаваграматычныя адносіны паміж часткамі, сродкі сувязі частак). Знакі
прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
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Складанне бяззлучнікавых складаных сказаў рознай тэматыкі,
іх інтанаванне, уключэнне ў тэксты ўласных паведамленняў.
Перабудова бяззлучнікавых складаных сказаў у простыя, складаназлучаныя і складаназалежныя, складаназлучаных і складаназалежных — у бяззлучнікавыя.
Аналіз мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў: вызначэнне
адрасата і адрасанта, тэмы паведамлення, мэтанакіраванасці;
характарыстыка выяўленчых моўных сродкаў; абгрунтаванне
мэтазгоднасці ўжывання бяззлучнікавых складаных сказаў.
Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць бяззлучнікавыя складаныя сказы ў тэкстах, вы
значаць сінтаксічныя адносіны паміж часткамі, інтанаваць ска
зы ў адпаведнасці з сэнсам, ставіць знакі прыпынку; ужываць
бяззлучнікавыя складаныя сказы ў вусным і пісьмовым маўленні;
выконваць сінанімічныя замены сказаў розных відаў; рабіць сін
таксічны разбор бяззлучнікавага складанага сказа.
Пераказваць тэкст, дакладна перадаючы яго змест, будову і
моўнае афармленне.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:
будова, значэнне, ужыванне
(9 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце пра складаны сказ з рознымі відамі сувязі частак
(разнавіднасці, сінтаксічныя прыметы, сродкі сувязі, інтанаванне
і выкарыстанне). Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных
сказах з рознымі відамі сувязі частак.
Знаходжанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак
у тэкстах, складанне сказаў і ўвядзенне іх у тэкст. Перабудова
складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак у простыя, складаназлучаныя, складаназалежныя і бяззлучнікавыя.
Аналіз біяграфій беларускіх пісьменнікаў ці лінгвістаў. Вызначэнне паслядоўнасці развіцця думкі ў залежнасці ад жанру і
стылю тэкстаў. Абгрунтаванне мэтазгоднасці выкарыстання
выяўленчых моўных сродкаў, у тым ліку сказаў з рознымі відамі
сувязі частак. Напісанне заявы, аўтабіяграфіі.
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Пераклад з рускай мовы на беларускую навукова-папулярных
тэкстаў.
Складанне плана паведамлення, тэзісаў, канспекта; выступленне з дакладам; абмеркаванне выступленняў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць у тэкстах складаныя сказы з некалькімі відамі сувязі
частак, абгрунтоўваць мэтазгоднасць іх ужывання, складаць но
выя сказы, карыстацца імі ў маўленні, ставіць знакі прыпынку;
перабудоўваць сказы з рознымі відамі сувязі частак у сказы іншай
граматычнай структуры; рабіць сінтаксічны разбор сказа з рознымі
відамі сувязі частак.
Пісаць заяву, аўтабіяграфію. Рыхтаваць на аснове 2–3 крыніц
паведамленне на лінгвістычную тэму: складаць план, тэзісы, кан
спект, выступаць перад аўдыторыяй; аналізаваць уласнае і чужое
выказванне; перакладаць навукова-папулярныя тэксты з рускай
мовы на беларускую.

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай:
будова, значэнне, ужыванне
(9 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Спосабы перадачы чужой мовы.
Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай.
Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай.
Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.
Сказы з ускоснай мовай.
Аналіз публіцыстычных, мастацкіх і навуковых тэкстаў, вызначэнне ў іх чужой мовы, абгрунтаванне мэтазгоднасці ўжывання
і спосабаў перадачы. Замена ў тэкстах простай мовы на ўскосную
і наадварот. Стварэнне тэкстаў (маналогаў і дыялогаў), іх
інтанаванне.
Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме. Эпіграф.
Падрыхтоўка тэкстаў дыскусійных выступленняў з цытаваннем першакрыніц.
Кантрольная тэставая работа.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць у тэкстах канструкцыі з простай і ўскоснай мовай,
інтанаваць іх, вызначаць асаблівасці будовы, выкарыстоўваць у
маўленні, ставіць знакі прыпынку; карыстацца цытатамі ў адпа
веднасці з мэтай і характарам выказвання; замяняць простую мову
ўскоснай і наадварот.
Рыхтаваць тэксты дыскусійных выступленняў з цытаваннем
першакрыніц.

Падагульненне i сістэматызацыя вывучанага за год
(5 гадзін)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх ха
рактарыстыка. Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі.
Нормы літаратурнага вымаўлення. Паўтарэнне складаных пы
танняў арфаграфіі і пунктуацыі.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць у тэкстах складаныя сказы розных тыпаў; ставіць
знакі прыпынку на мяжы частак складаных сказаў; ствараць скла
даныя сказы розных тыпаў.
Захоўваць арфаэпічныя, арфаграфічныя і пунктуацыйныя нор
мы сучаснай беларускай мовы.

Рэзервовыя гадзіны
(3 гадзіны)

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма для ІХ класа распрацавана ў адпаведнасці
з канцэпцыяй вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура» і рэа
лізуе прынцып адноснай завершанасці зместу літаратурнай аду
кацыі на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
Галоўная мэта навучання прадмету — далучэнне вучняў да
мастацтва слова ў кантэксце духоўнага, сацыяльна-гістарычнага
жыцця народа і фарміраванне на гэтай аснове мастацкага мыслен
ня, эстэтычных пачуццяў, чытацкай і маўленчай культуры, вы
хаванне чалавека з глыбокім гуманістычным і дэмакратычным
светапоглядам.
Змест вучэбнай праграмы грунтуецца на вывучэнні ключавых
літаратурных твораў адпаведных культур (сярэдневяковай, рэнесан
савай, Новага часу, ХХ стагоддзя, сучаснай). Навучанне беларускай
літаратуры ў дыялогу культур арыентавана на фарміраванне чала
века ў культуры і чалавека культуры, здольнага ўмела карыстацца
ведамі, усведамляць іх, разважаць, асэнсоўваць і параўноўваць
набыткі розных культур.
Увага вучняў на гэтым этапе навучання канцэнтруецца на
мастацкіх творах, чытанне якіх папярэджваецца і суправаджа
ецца гісторыка-культурным каменціраваннем (з падключэннем
інфармацыі пра сувязі літаратурных твораў з эпохай, выяўленнем
закладзеных у іх пазачасавых, вечных каштоўнасцей і іх сучаснага
гучання).
Аснову вучэбнага курса складаюць літаратурныя творы, засва
енне якіх дае вучням разнастайныя веды і ўяўленні пра чалавека і
яго стасункі з прыродай, іншымі людзьмі і самім сабой, пра жыццё
грамадства, гістарычныя падзеі, лёс выдатных асоб.
У працэсе навучання ў ІХ класе паглыбляюцца веды вучняў
пра структуру мастацкага твора, сродкі мастацкай выразнасці,
літаратурныя роды і жанры мастацкай літаратуры, даецца пер
шаснае ўяўленне пра асноўныя адметнасці стылю (творчай інды
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відуальнасці) пісьменніка. Асэнсаванне тэарэтычных паняццяў
паспрыяе больш глыбокаму ўспрыманню літаратуры як мастацтва
слова. Вывучэнне літаратуры і выхаванне літаратурай — з’явы
ўзаемазвязаныя і ўзаемазалежныя. Знаёмства з лепшымі творамі
айчынных і некаторых замежных пісьменнікаў у храналагічнай
паслядоўнасці дапамогуць сфарміраваць у вучняў належныя эстэ
тычныя і грамадскія ідэалы, выхаваць сапраўдных грамадзян і
патрыётаў.
У працэсе вывучэння манаграфічных тэм прадугледжана ат
рыманне вучнямі крытыка-біяграфічных ведаў пра жыццё і твор
часць пісьменнікаў. Прапанаваная праграмай фармулёўка «Слова
пра пісьменніка» мае на ўвазе зварот да асноўных фактаў творчай
біяграфіі майстра слова, якія непасрэдным чынам тычацца акрэс
леных твораў, найбольш ярка прадстаўляюць асобу аўтара і добра
ілюструюць спецыфіку часу.
Практычная значнасць літаратурнага матэрыялу ў IX класе
заключаецца ў тым, што з яго дапамогай фарміруецца сістэма
духоўна-маральных і грамадзянскіх каштоўнасцей асобы. Уменні
аналізаваць жыццёвыя сітуацыі, адлюстраваныя ў мастацкім
творы, і лёсы герояў (учынак і яго светапоглядныя, маральныя,
псіхалагічныя матывіроўкі, маральны выбар і яго наступствы для
асобы) вучань пераносіць на рэальныя сітуацыі і характары і такім
чынам аказваецца падрыхтаваным да сустрэчы з нечаканымі аб
ставінамі ў жыцці.
Для развіцця пазнавальных інтарэсаў, выхавання мастацкаэстэтычнага густу і фарміравання цэласнага светапогляду вучняў
пры навучанні беларускай літаратуры мэтазгодна прадугледжваць
рэалізацыю міжпрадметных сувязей перш за ўсё з такімі вучэбнымі
прадметамі, як «Беларуская мова», «Руская літаратура», «Ма
стацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)», «Гісторыя
Беларусі». Міжпрадметныя сувязі актуалізуюцца на ўсіх этапах
навучання, іх рэалізацыя ў адукацыйным працэсе ўзбагачае дыялог
літаратуры з іншымі відамі мастацтва (жывапіс, музыка, фотама
стацтва, кіно, тэатр і інш.), эфектыўна ўздзейнічае на маральнаэтычнае, інтэлектуальнае, эмацыянальнае, эстэтычнае развіццё
асобы.
Структура ўрокаў беларускай літаратуры і іх форма абумоў
ліваюцца мэтавымі ўстаноўкамі, узростам вучняў, мастацкай
своеасаблівасцю твора, этапамі яго вывучэння. Гутарка і лекцыя,
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чытанне і абагульненне, аналіз і сачыненне, абарона праектаў
і завочная экскурсія, «паэтычная хвілінка» і работа з вучэб
ным дапаможнікам — усе гэтыя формы навучання маюць сваю
спецыфіку, якая праяўляецца ва ўнутранай логіцы разгортвання
ўрока, і забяспечваюць такія яго якасці, як цэласнасць, наву
чальная, выхаваўчая і развіццёвая скіраванасць, праблемнасць,
дзейнасны характар, дыялагічнасць.
У адукацыйнай практыцы могуць выкарыстоўвацца як трады
цыйныя, так і электронныя сродкі навучання, якія павінны быць
скіраваны на дасягненне мэт і задач літаратурнай адукацыі.
Літаратуры ў сістэме адукацыі і выхавання належыць асаблівая
культуратворчая роля дзякуючы здольнасці пераўтвараць унутраны
свет асобы і ўплываць на духоўнае ўзбагачэнне жыцця, рабіць яго
па-сапраўднаму цікавым, змястоўным, насычаным. З гэтай пры
чыны неабходна імкнуцца ўключыць вучняў у працэс пазакласнай
работы і выхавання.
Факультатыўныя заняткі, праца літаратурных гурткоў, сістэ
матычны выпуск газет, бюлетэняў, часопісаў і альбомаў; падрых
тоўка тэматычных выставак, аглядаў сучаснай літаратуры; пра
вядзенне літаратурных ранішнікаў, вечарын, віктарын, сустрэч з
пісьменнікамі, дзеячамі культуры і мастацтва — усё гэта спрыяе
стварэнню ў класе атмасферы творчасці, павагі да кнігі, да мастац
кага слова.
Для арганізацыі факультатыўных заняткаў па беларускай лі
таратуры ў ІХ класе распрацавана адпаведнае вучэбна-метадыч
нае забеспячэнне: вучэбныя праграмы, дапаможнікі для вучняў і
дапаможнікі для настаўнікаў.
На вывучэнне літаратуры ў ІХ класе адведзена 53 гадзіны (з іх
45 гадзін — на вывучэнне твораў, 4 гадзіны — на творчыя работы,
4 гадзіны — на ўрокі па творах для дадатковага чытання).
Са спіса твораў, прапанаваных для дадатковага чытання, на
стаўнік выбірае тыя, выкарыстанне якіх ён лічыць найбольш да
рэчным у пэўным класным калектыве, улічваючы індывідуальныя
магчымасці вучняў і наяўнасць тэкстаў у бібліятэчным фондзе
ўстановы адукацыі.1
1
Творы, прапанаваныя ў спісе для дадатковага чытання, можна знай
сці ў кнігах серыі «Школьная бібліятэка», якія знаходзяцца ў бібліятэч
ным фондзе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
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Рэзерв вучэбнага часу настаўнік выкарыстоўвае па сваім мер
каванні на чытанне і асэнсаванне літаратурных твораў.
Гадзіны, адведзеныя на творчыя работы, настаўнік размяркоўвае
ў адпаведнасці з каляндарна-тэматычным планаваннем.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(53 гадзіны)

Уводзіны (1 гадзіна)
Літаратура як мастацтва слова. Яе грамадскае прызначэнне.
І. ЧАЛАВЕК І ГРАМАДСТВА. ПОСТАЦІ АЙЧЫННАЙ ГІСТОРЫІ
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
(5 гадзін)
«Жыціе Ефрасінні Полацкай» (1 гадзіна).
Адлюстраванне ў творы жыцця і дзейнасці асветніцы. Духоўны
подзвіг Ефрасінні Полацкай. Рэальныя і гістарычныя факты ў
творы. Адметнасць кампазіцыі «Жыція...».
Тэорыя літаратуры. Пачатковае паняцце пра жанр жыція.
Беларускі летапіс («Летапісец вялікіх князёў літоўскіх», «Бела
руска-літоўскі летапіс (1446)» — урывак «Пахвала вялікаму князю
Вітаўту») (1 гадзіна).
Беларускія летапісы як вытокі мастацкай прозы. Адлюстраванне
гістарычнага мінулага ў летапісных творах, іх патрыятычны пафас.
Услаўленне мужнасці, міжнароднага аўтарытэту князя Вітаўта, яго
гераічных подзвігаў у старажытным беларускім летапісе.
Тэорыя літаратуры. Летапіс як жанр літаратуры.
Мастацтва. А р х і т э к т у р а: Сафійскі сабор у Кіеве (XI ст.);
Сафійскі сабор у Ноўгарадзе (XII ст.); Сафійскі сабор у Полацку
(XII ст.); Каложская царква ў Гродне (XII ст.).
Ж ы в а п і с: А. Кашкурэвіч. «Еўфрасіння Полацкая — асвет
ніца»; П. Сергіевіч. «Усяслаў Полацкі»; Г. Вашчанка. «Грунвальд
ская бітва»; М. Басалыга. «Вялікі князь Вітаўт».
М у з ы к а: А. Мдывані, В. Елізар’еў. Балет «Страсці».
19

Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а. Прадмова да кнігі «Юдзіф» (уры
вак) (1 гадзіна).
Слова пра першадрукара і асветніка-гуманіста.
Агульначалавечы змест прадмовы. Сцвярджэнне ідэі патрыя
тызму, грамадзянскага абавязку.
Значэнне дзейнасці Ф. Скарыны.
М і к о л а  Г у с о ў с к і. Паэма «Песня пра зубра» (2 гадзіны).
Мікола Гусоўскі — паэт-гуманіст.
«Песня пра зубра» як выдатны твор старажытнай беларускай
літаратуры. Жанр, сюжэт і кампазіцыя паэмы. Тэма Радзімы ў
творы. Сімвалічнае значэнне вобраза зубра. Вобраз князя Вітаўта,
высокая аўтарская ацэнка дзейнасці князя.
Тэорыя літаратуры. Гуманізм у літаратуры.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: А. Дранец. «Францыск Скарына»;
У. Панцялееў. Помнік М. Гусоўскаму ў Мінску.
Ж ы в а п і с: Я. Драздовіч. «Францыск Скарына», «Друкарня
Францыска Скарыны ў Вільні»; В. Барабанцаў. «Мікола Гусоўскі»;
М. Басалыга. «Мікола Гусоўскі»; А. Кашкурэвіч. Ілюстрацыі да
паэмы «Песня пра зубра»; Я. Кулік. Ілюстрацыі да паэмы «Песня
пра зубра».
М у з ы к а: Д. Смольскі. Опера «Францыск Скарына».
К і н а м а с т а ц т в а: «Песня пра зубра» (рэжысёр Э. Перагуд).
II. РАМАНТЫЧНАЕ І РЭАЛІСТЫЧНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ
ЖЫЦЦЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
(8 гадзін)
Я н  Б а р ш ч э ў с к і. Апавяданні «Шляхціц Завальня», «Плач
ка», «Белая Сарока» (са зборніка «Шляхціц Завальня, або Беларусь
у фантастычных апавяданнях») (2 гадзіны).
Слова пра пісьменніка.
Галоўны літаратурны твор пісьменніка «Шляхціц Заваль
ня» — зборнік фантастычных апавяданняў. Цесная сувязь кнігі
з беларускай міфалогіяй і фальклорам. Выяўленне асаблівасцей
светапогляду беларусаў. Хараство духоўнага свету чалавека, які
трымаецца векавых традыцый, звычаяў. Роля вобраза Завальні ў
творы. Рамантычныя сюжэты і вобразнасць. Сімволіка вобразаў.
Тэорыя літаратуры. Рамантычны герой.
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А д а м  М і ц к е в і ч. Балада «Свіцязянка» (1 гадзіна).
Слова пра пісьменніка.
А. Міцкевіч і Беларусь. Паэтычнае асэнсаванне беларускага
фальклору і міфалогіі ў баладзе. Рамантычнае вырашэнне тэмы
кахання ў творы.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: А. Заспіцкі, А. Фінскі. Помнік
Адаму Міцкевічу ў Мінску.
Ж ы в а п і с: В. Ваньковіч. «Партрэт Адама Міцкевіча», «Міц
кевіч на скале Аю-Даг»; С. Герус. «Адам Міцкевіч»; У. Пракапцоў.
«А. Міцкевіч. Боль паэта»; К. Альхімовіч. «Свіцязянка»; У. Па
сюкевіч. «Свіцязянская балада. Паэт А. Міцкевіч»; малюнкі Н. Орды
«Сядзіба Міцкевічаў у Завоссі», «Туганавічы».
К а н с т а н ц і н  В е р а н і ц ы н. Паэма «Тарас на Парнасе»
(1 гадзіна).
Аўтарства і час напісання паэмы. Сатырычны і гумарыстычны
пафас твора. Сцвярджэнне ідэй народнасці ў літаратуры. Роля
міфалагічных персанажаў у раскрыцці тэмы і ідэі твора. Тарас
як тыповы народны герой, рысы яго характару: кемлівасць, абач
лівасць, дасціпнасць. Выяўленчае майстэрства аўтара ў абмалёўцы
персанажаў.
Тэорыя літаратуры. Пачатковае паняцце пра народнасць
літаратуры. Пародыя і бурлеск у літаратуры.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: літаратурна-мастацкая кампа
зіцыя «Канстанцін Вераніцын і яго паэма “Тарас на Парнасе”» ў
Гарадку (Віцебская вобласць).
Ж ы в а п і с: «Канстанцін Вераніцын» (малюнак С. Харэўскага);
ілюстрацыі да паэмы «Тарас на Парнасе» (мастакі У. Гладкевіч,
Н. Гуціеў, В. Славук).
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: спектакль «Тарас на Парнасе»
(Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача, рэжысёр Н. Башава).
В і н ц э н т  Д у н і н - М а р ц і н к е в і ч. Фарс-вадэвіль «Пінская
шляхта» (2 гадзіны).
Слова пра пісьменніка.
Жанравае вызначэнне, сатырычны і гумарыстычны пафас твора.
Выкрыццё царскага чыноўніцтва. Вобраз Кручкова, яго тыповасць.
Вобразы засцянковай шляхты. Праблема бацькоў і дзяцей. Май
стэрства драматурга ў разгортванні інтрыгі, сюжэта, у стварэнні
камічнага эфекту. Гратэск і шарж як прыёмы фарса-вадэвіля.
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Тэорыя літаратуры. Фарс і вадэвіль як камедыйныя жанры.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: Л. Гумілеўскі, С. Гумілеўскі.
Помнік В. Дуніну-Марцінкевічу і С. Манюшку ў Мінску; М. Якавенка. Помнік В. Дуніну-Марцінкевічу ў Тупальшчыне (Валожынскі
раён); В. Янушкевіч. «В. Дунін-Марцінкевіч» (гіпс).
Ж ы в а п і с: У. Тоўсцік. «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч — дра
матург»; I. Рэй. «В. Дунін-Марцінкевіч з дочкамі Камілай і Цэза
рынай»; Я. Ціхановіч. «Партрэт Вінцука Дуніна-Марцінкевіча».
М у з ы к а: У. Кандрусевіч. Мюзікл «Залёты» (паводле В. ДунінаМарцінкевіча); I. Лучанок. Цыкл для голасу з суправаджэннем
«О, Радзіма бацькоў».
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: спектакль «Пінская шлях
та» (Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, рэжысёр
М. Пінігін).
Ф р а н ц і ш а к  Б а г у ш э в і ч. Прадмова да зборніка «Дудка
беларуская»; вершы «Мая дудка», «Хмаркі» (2 гадзіны).
Слова пра пісьменніка.
Ідэйны змест прадмовы да зборніка «Дудка беларуская». Пошукі
асноў духоўнага і гістарычнага адраджэння народа.
Аўтарскі погляд на ролю паэта і паэзіі ў вершы «Мая дудка». Па
этычнае асэнсаванне ўласнага лёсу ў алегарычным вершы «Хмаркі».
Тэорыя літаратуры. Прадмова як жанр публіцыстычнай
літаратуры.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: Л. Гумілеўскі, С. Гумілеўскі.
Помнік Ф. Багушэвічу ў Смаргоні.
Ж ы в а п і с: Я. Ціхановіч. «Партрэт Францішка Багушэвіча».
ІІІ. НАЦЫЯНАЛЬНАЕ І АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЕ
Ў МАСТАЦТВЕ СЛОВА
(14 гадзін)
Я н к а  К у п а л а. Вершы «А хто там ідзе?», «Мая малітва»
(«Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...»), «Жняя», «Явар і каліна»,
«Роднае слова» («Магутнае слова, ты, роднае слова!..»); паэма
«Бандароўна» (5 гадзін).
Слова пра пісьменніка.
Лірыка. Асэнсаванне гістарычнага лёсу беларускага наро
да. Агульначалавечыя матывы ў вершах. Ідэя вечнасці жыцця,
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кахання, гармонія чалавека і прыроды. Жанравае, вобразнае,
інтанацыйнае багацце лірыкі.
«Бандароўна». Фальклорная першакрыніца паэмы. Рамантыч
ная аснова твора. Сутнасць канфлікту. Вобразы-антыподы. Драма
тызм дзеяння. Маральнае хараство Бандароўны.
Тэорыя літаратуры. Жанры лірыкі (паглыбленне паняцця).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: З. Азгур. Помнік Янку Купалу ў
Вязынцы (Мінская вобласць); А. Анікейчык. Помнік Янку Купалу ў
Нью-Ёрку (Араў-парк); помнік Янку Купалу ў Мінску (скульптары
А. Анікейчык, Л. Гумілеўскі, А. Заспіцкі, архітэктары Ю. Градаў,
Л. Левін).
Ж ы в а п і с: В. Шаранговіч. «А хто там ідзе?»; П. Сергіевіч.
«А хто там ідзе?»; М. Савіцкі. «Янка Купала»; А. Кашкурэвіч.
Ілюстрацыі да паэмы «Бандароўна»; М. Басалыга. Ілюстрацыі да
паэмы «Бандароўна».
М у з ы к а: Ю. Семяняка. «Явар і каліна»; песні і рамансы на
словы паэта (кампазітары У. Алоўнікаў, А. Багатыроў, В. Войцік,
Д. Камінскі, С. Картэс, В. Кузняцоў, М. Літвін, I. Лучанок,
А. Мдывані, Л. Мурашка, Д. Смольскі, У. Солтан, А. Чыркун);
Творы па беларускай літаратуры для завучвання на памяць (паэмы,
вершы, проза, песні): мастацкае электроннае выданне на 2 кампактдысках. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2006—2007.
Я к у б  К о л а с. Вершы «Не бядуй!», «Родныя вобразы», «Першы гром», паэма «Новая зямля» (6 гадзін).
Слова пра пісьменніка.
Лірыка. Элегічнае і аптымістычнае ў паэзіі Якуба Коласа («Не
бядуй!»). Паэтызацыя роднай прыроды («Родныя вобразы», «Першы
гром»). Рытміка-інтанацыйны лад вершаў Якуба Коласа.
«Новая зямля» — мастацкая энцыклапедыя народнага жыц
ця. Аўтабіяграфічнасць паэмы, яе творчая гісторыя. Жанравыя
асаблівасці твора. Народны побыт і прырода ў паэме. Вобразы ў
паэме: мудрасць і душэўная прыгажосць Антося, Ганны; вобра
зы дзяцей. Трагедыя лёсу Міхала. Філасофская ідэя зямлі і волі.
Сімвалічны сэнс назвы твора. Паэтычнае майстэрства Якуба Коласа.
Тэорыя літаратуры. Паэма як жанр (паглыбленне паняцця).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: З. Азгур. Помнік Якубу Коласу
(архітэктары Ю. Градаў, Л. Левін); мастацка-мемарыяльны ком
плекс «Шлях Коласа».
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Ж ы в а п і с: У. Стальмашонак. «Партрэт Якуба Коласа»;
А. Волкаў. «Настаўніцкі з’езд 1906 года»; В. Шаранговіч. Ілюстрацыі
да паэмы «Новая зямля»; С. Герус. «Якуб Колас. Новая зямля»;
У. Сулкоўскі. Серыя палотнаў «Радзіма Якуба Коласа».
М у з ы к а: У. Алоўнікаў. «Дуб», «Глуха шэпча лес», «Мой род
ны кут»; Л. Захлеўны. «На новай зямлі»; Ю. Семяняка. «Добра ў
лузе ў час палудні»; Ю. Семяняка. Опера «Новая зямля» (лібрэта
А. Петрашкевіча).
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: спектакль «Міхалава зямля»
(Беларускі дзяржаўны тэатр юнага гледача, рэжысёр У. Савіцкі).
М а к с і м  Б а г д а н о в і ч. Вершы «Санет» («Паміж пяскоў
Егіпецкай зямлі...»), «Маладыя гады», «Жывеш не вечна, чалавек...», «Плакала лета, зямлю пакідаючы...» (2 гадзіны).
Слова пра паэта.
Нацыянальныя і агульначалавечыя матывы ў паэзіі М. Багда
новіча. Багацце духоўнага свету лірычнага героя. Пошукі гармо
ніі, услаўленне красы жыцця і мастацтва. Рытмічнае багацце і
мілагучнасць верша.
Тэорыя літаратуры. Паглыбленне паняцця пра санет.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: С. Вакар. Помнік М. Багдановічу.
Ж ы в а п і с: Г. Вашчанка. «М. Багдановіч»; В. Волкаў.
«М. Багдановіч»; У. Новак. «М. Багдановіч у Ялце»; У. Пасюкевіч.
«“У краіне светлай...” (М. Багдановіч)»; В. Шматаў. «Партрэт
Максіма Багдановіча».
М у з ы к а: Г. Гарэлава. Вакальны цыкл «Дзявочыя песні»;
I. Лучанок. «Вераніка»; Ю. Семяняка. Опера «Зорка Венера»;
Я. Тарасевіч. «Асенняя песня (Плакала лета)»; Л. Шлег. Вакаль
ны цыкл «Вянок»; песні і рамансы на словы паэта (кампазітары
А. Абіліёвіч, М. Аладаў, А. Багатыроў, У. Мулявін, І. Палівода,
А. Туранкоў, Э. Тырманд).
М а к с і м  Г а р э ц к і. Апавяданне «Роднае карэнне» (1 гадзіна).
Слова пра пісьменніка.
«Роднае карэнне». Тэма вернасці роднай зямлі, служэн
ня інтэлігенцыі народу. Вобраз Архіпа Лінкевіча — вясковага
інтэлігента з абуджаным сумленнем, пачуццём абавязку перад
людзьмі, які імкнецца пазнаць жыццё, знайсці «першапрычыну
ўсякае істоты». Жыццёвая мудрасць дзеда Яхіма, яго запавет ма
ладому пакаленню.
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Тэорыя літаратуры. Вобразы аўтара і апавядальніка (паглыб
ленне паняцця).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: Э. Астаф’еў. Рэльефны партрэт
М. Гарэцкага для мемарыяльнай дошкі.
Ж ы в а п і с: А. Крывенка. «Максім Гарэцкі».
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: спектакль «Атрута» (рэжысёр
М. Стрыжоў).
IV. ЧАЛАВЕК У ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ
Ў ТВОРАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
(15 гадзін)
К у з ь м а  Ч о р н ы. Апавяданне «На пыльнай дарозе» (1 га
дзіна).
Слова пра пісьменніка.
Мастацкае ўвасабленне аўтарскай формулы «Чалавек — гэта
цэлы свет». Майстэрства пісьменніка ў раскрыцці ўнутранага свету
герояў. Гуманістычны і жыццесцвярджальны пафас апавядання.
Сімвалічны сэнс вобраза дарогі.
Тэорыя літаратуры. Псіхалагізм у літаратуры (пачатковае
паняцце).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: З. Азгур. «Пісьменнік Кузьма
Чорны».
Ж ы в а п і с: І. Ахрэмчык. «Партрэт К. Чорнага»; Х. Ліўшыц.
«Янка Купала і Кузьма Чорны ў Пячышчах у 1942 годзе».
А р к а д з ь  К у л я ш о ў. Вершы «Мая Бесядзь», «Спакойнага
шчасця не зычу нікому...», «На паўмільярдным кіламетры», «Нябёсы — акіян, я знаў даўно...» (2 гадзіны).
Слова пра паэта.
Грамадзянская, маральна-этычная і філасофская тэматыка
вершаў. Раскрыццё агульначалавечага праз глыбока асабістае.
Услаўленне чалавека, яго духоўных каштоўнасцей, бязмежнасці
пазнання сябе і свету. Паэтычнае майстэрства А. Куляшова.
Тэорыя літаратуры. Лірычны герой (паглыбленне паняцця).
Мастацтва. Ж ы в а п і с: У. Кожух. «Новая дарога»; М. Ра
галевіч. «Беларуская калыханка»;  А. Бараноўскі. «Пара залатых бя
роз»; Г. Вашчанка. «Крылы»; Я. Драздовіч. «Космас», «Артаполіс»,
«Трывеж», «Панарама месячнага горада», «Падкружніковы краявід
на планеце Сатурн».
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В ы я ў л е н ч а е  м а с т а ц т в а: Л. Талбузін. Медаль «Аркадзь
Куляшоў».
М у з ы к а: Э. Наско. Вакальная музыка «Рамансы на вершы
А. Куляшова».
М а к с і м  Т а н к. Вершы «Мой хлеб надзённы», «Завушніцы»,
«Ты яшчэ толькі намёк на чалавека...», «Не знаю...» (2 гадзіны).
Слова пра паэта.
Тэмы і вобразы паэзіі Максіма Танка. Філасофскі роздум пра
чалавека, яго жыццёвае прызначэнне. Увага да духоўнага свету ча
лавека, агульначалавечых каштоўнасцей. Шматграннасць паэтыкі.
Тэорыя літаратуры. Рытміка-інтанацыйны лад верша (па
глыбленне паняцця).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: І. Міско, А. Фінскі. Помнік
Максіму Танку ў Мядзелі.
Ж ы в а п і с: Г. Гарэлаў. «Партрэт Максіма Танка»; С. Вярсоцкі.
«Возера Нарач»; С. Герус. «Партрэт М. Танка»; Я. Зайцаў. «Партрэт
М. Танка»; Н. Шчасная. «Партрэт М. Танка».
М у з ы к а: У. Мулявін. Раманс «Завушніцы»; Д. Смольскі. Ра
манс «Быць чалавекам я рад»; Ю. Талеснік. Раманс «Завушніцы»;
Э. Тырманд. Рамансы «Мой хлеб надзённы», «Сасна», «Ва ўсім,
вядома, вінават».
І в а н  Ш а м я к і н. Аповесць «Непаўторная вясна» (1-я кніга
пенталогіі «Трывожнае шчасце») (3 гадзіны).
Слова пра пісьменніка.
Адлюстраванне даваеннага жыцця моладзі ў аповесці «Непаў
торная вясна». Духоўны свет Пятра і Сашы, іх узаемаадносіны.
Паэзія кахання і прыгожых чалавечых пачуццяў. Маральнаэтычная праблематыка аповесці. Эмацыянальна-псіхалагічная
змястоўнасць твора. Лірычны характар аўтарскага пісьма.
Мастацтва. Ж ы в а п і с: Н. Шчасная. «У снежныя зімы.
Партрэт пісьменніка І. П. Шамякіна».
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: спектакль «Трывожнае шчасце».
Я н к а  Б р ы л ь. Апавяданне «Memento mori» (1 гадзіна).
Слова пра пісьменніка.
Паказ вайны ў апавяданні. Маральны подзвіг старога селяніна
ў творы. Уменне аўтара бачыць гераічнае за рамкамі бытавых сцэн.
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Асуджэнне фашызму ў апавяданні. Глыбокае разуменне народнага
гераізму. Урачыстая танальнасць аўтарскага пісьма.
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: С. Вакар. «Пісьменнік Я. Брыль».
Ж ы в а п і с: У. Тоўсцік. «Янка Брыль»; В. Грамыка. «Партрэт
Я. Брыля».
У л а д з і м і р  К а р а т к е в і ч. Аповесць «Дзікае паляванне
караля Стаха» (4 гадзіны).
Слова пра пісьменніка.
Гістарычная аснова твора. Каларыт, атмасфера мінулай эпохі
(80-я гг. XIX ст.). Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі, аб лёсе
беларускага народа, узаемасувязі розных гістарычных эпох. Пра
блемы дабра і зла, кахання, мужнасці і гераізму. Вобразы Андрэя
Беларэцкага, Андрэя Свеціловіча і Надзеі Яноўскай. Асаблівасці
кампазіцыі твора.
Тэорыя літаратуры. Жанр аповесці (паглыбленне паняцця).
Мастацтва. С к у л ь п т у р а: І. Голубеў. Помнік У. Караткевічу
ў Оршы (Віцебская вобласць).
Ж ы в а п і с: У. Батура. «Уладзімір Караткевіч»; У. Тоўсцік.
«Памяці Караткевіча»; У. Зінкевіч. «Партрэт У. Караткевіча»;
М. Будавей. «Партрэт У. Караткевіча»; ілюстрацыі да аповесці
«Дзікае паляванне караля Стаха» М. Басалыгі, А. Кашкурэвіча,
Ю. Якавенкі.
М у з ы к а: У. Солтан. Опера «Дзікае паляванне караля Стаха».
К і н а-  і  т э л е м а с т а ц т в а: «Дзікае паляванне караля
Стаха» (рэжысёр В. Рубінчык); «Памяць каменя» (сцэнарыст
У. Караткевіч); «Сведкі вечнасці» (сцэнарыст У. Караткевіч);
«Чорны замак Альшанскі» (рэжысёр М. Пташук).
Я ў г е н і я  Я н і ш ч ы ц. Вершы «Ты пакліч мяне. Пазаві...»,
«Чаму ніколі не баюся я...», «Не воблака, а проста аблачынка...»,
«Любоў мая...» (2 гадзіны).
Слова пра паэтэсу.
Тэматычная палітра паэзіі Яўгеніі Янішчыц: малая радзіма,
казачная палеская прырода, вясковы і гарадскі побыт, лірыка ка
хання. Разнастайнасць пафасу ў творах: ад мажорнага, радаснага,
да сумнага, трывожнага.
Мастацтва. Ж ы в а п і с: В. Масцераў. «Яўгенія Янішчыц»;
А. Лось. «Паэтэса Яўгенія Янішчыц»; Г. Вашчанка. «Маё Палессе».
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М у з ы к а: песні і рамансы на словы паэтэсы (кампазітары
Ю. Семяняка, Р. Давыдаў, М. Юрко і інш.).
Т э а т р а л ь н а е  м а с т а ц т в а: монаспектакль «Прыпадаю
да нябёс» (Беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра «Зніч», маст.
кіраўнік Г. Дзягілева).

Рэзерв вучэбнага часу (1 гадзіна)
Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год (1 гадзіна)
У с я г о: на вывучэнне твораў — 45 гадзін;
на творчыя работы — 4 гадзіны;
на ўрокі па творах для дадатковага чытання —
4 гадзіны.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ЗАВУЧВАННЯ НА ПАМЯЦЬ
Янка Купала. «Явар і каліна».
Якуб Колас. «Леснікова пасада» (з паэмы «Новая зямля») —
урывак (са слоў «Мой родны кут, як ты мне мілы!..», заканчваючы
словамі «Ка мне, вясна ты маладая!..»).
Максім Танк. «Ты яшчэ толькі намёк на чалавека...».
Яўгенія Янішчыц. «Ты пакліч мяне. Пазаві...».
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
«Аповесць пра Грунвальдскую бітву» (урывак з «Хронікі
Быхаўца») (пераклад В. Чамярыцкага).
Бачу Беларусь такой: фотаальбом (вершы з кнігі).
Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».
Генры Лангфела. «Спеў аб Гаяваце» (пераклад А. Куляшова).
Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».
Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».
Алесь Марціновіч. «Гістарычныя постаці».
Іван Саверчанка. «Скарб крывічоў: легенда».
Мігель дэ Сервантэс. «Хітры гідальга Дон Кіхот Ламанчскі».
Вальтэр Скот. «Айвенга».
Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду — лёс радзімы».
Міхась Стральцоў. «Загадка Багдановіча».
Алена Стэльмах. «Дуб і крумкач».
28

Мікола Шабовіч. Зб. «Мая надзея» (вершы з раздзелаў «Вер
лібры», «Санеты»).
Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».
Яўгенія Янішчыц. Зб. «Пачынаецца ўсё з любві...», «Зорная
паэма».
АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ЛІТАРАТУРЫ

Чытанне і паўнавартаснае ўспрыманне мастацкіх твораў.
Выразнае чытанне мастацкіх твораў.
Вусны і пісьмовы пераказ урыўка з эпічнага твора з элементамі
аналізу.
Аргументаванне ўласных ацэнак дзеянняў і ўчынкаў герояў
і падзей.
Супастаўленне літаратурнага твора з яго інтэрпрэтацыяй у ін
шых відах мастацтва.
Падрыхтоўка вуснага выказвання.
Даклад або рэферат на літаратурную тэму па некалькіх кры
ніцах.
Рэцэнзія, тэзісы, канспект літаратурна-крытычнага артыкула
або лекцыі настаўніка.
Водгук на самастойна прачытаную кнігу, прагледжаныя кіна
фільм, тэлеперадачу, спектакль.
Складанне бібліяграфіі па тэме, прапанаванай настаўнікам.
Напісанне ўласных твораў (вершаў, невялікіх апавяданняў,
мастацкіх замалёвак, эсэ і пад.).
Выкананне творчых заданняў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу навучання беларускай літаратуры
вучні павінны
в е д а ц ь:
аўтараў, назвы і змест праграмных твораў;
асноўныя эпохі і напрамкі літаратуры;
асноўныя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў;
тэксты, рэкамендаваныя праграмай для завучвання на памяць;
у м е ц ь:
аналізаваць мастацкі твор у адзінстве ідэйнага зместу і ма
стацкай формы;
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вызначаць

прыналежнасць твора да пэўнага літаратурнага
роду, жанру;
вызначаць асноўныя праблемы літаратурнага твора;
характарызаваць літаратурнага героя;
аналізаваць прыёмы раскрыцця характару ў мастацкім творы;
выяўляць аўтарскую пазіцыю;
самастойна ацэньваць вывучаныя творы з улікам іх мастац
кай спецыфікі і абгрунтоўваць гэту ацэнку;
рыхтаваць вусны (або пісьмовы) разгорнуты адказ на пра
блемнае пытанне па вывучаным творы;
рыхтаваць паведамленні, рэфераты і інш., карыстаючыся
літаратуразнаўчымі крыніцамі;
аналізаваць і інтэрпрэтаваць мастацкі твор, выкарыстоўваючы
звесткі па гісторыі і тэорыі літаратуры;
суадносіць мастацкую літаратуру з грамадскім і культурным
жыццём, раскрываць канкрэтна-гістарычны і агульначала
вечы змест вывучаных літаратурных твораў;
пісаць сачыненне па вывучаным творы;
складаць план і канспект літаратурна-крытычнага артыкула;
рыхтаваць вусны і пісьмовы водгук на самастойна прачытаную
кнігу, прагледжаныя кінафільм, тэлеперадачу, спектакль;
карыстацца рознага роду даведачна-інфармацыйнай літара
турай;
в а л о д а ц ь:
навыкамі абагульнення, сістэматызацыі і супастаўлення
вывучанага, выяўлення адметных рыс характару герояў,
тыповага ў іх паводзінах, адносінах да жыцця;
уменнямі і навыкамі вуснага і пісьмовага маўлення, лагіч
нага і выразнага выказвання думак, дастатковым запасам
маўленчых сродкаў;
навыкамі параўнання літаратурных твораў з творамі іншых
відаў мастацтва;
рознымі відамі літаратурна-творчай дзейнасці (напісанне
сачынення, паведамлення і інш.);
навыкамі працы з навукова-крытычнай і даведачнай літа
ратурай па вызначанай тэме (літаратурна-крытычныя арты
кулы, слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, інтэрнэт-рэсурсы
і інш.).
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель обучения русскому языку — сформировать у учащихся
систему знаний о языке и речи; научить их пользоваться языком
во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание, письмо,
говорение) и в избранных сферах применения языка; развивать
интеллектуальную, духовно-нравственную, коммуникативную,
гражданскую культуру учащихся.
Реализация указанной цели достигается в процессе формиро
вания языковой, речевой, коммуникативной, лингвокультуроло
гической и социокультурной компетенций.
Задачи обучения русскому языку:
zzязыковое и речевое развитие учащихся на основе усвоения
знаний о системе русского языка на всех его уровнях (фо
нетическом, лексическом, грамматическом), норм русского
литературного языка (произносительных, речевых, слово
образовательных, морфологических, синтаксических, орфо
графических и пунктуационных), правил функционирования
языковых средств в речи; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование право
писных умений и навыков, умений пользоваться языком в
различных видах речевой деятельности (языковая и речевая
компетенции);
zzформирование коммуникативных умений создавать самостоя
тельные связные высказывания различных стилей, типов и
жанров речи в устной и письменной форме на основе овла
дения учащимися речеведчес кими понятиями (культура
устной и письменной речи, текст, типы речи, жанры речи,
стили речи) (коммуникативная компетенция);
zzформирование речевой культуры учащихся на основе освое
ния языка как системы сохранения и передачи культурных
ценностей, как средства постижения русской и национальной
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культуры в контексте общемировой; развитие способности
пользоваться культурологическими сведениями для обеспече
ния полноценной коммуникации (лингвокультурологическая
и социокультурная компетенции).
Теоретическая и практическая направленность обучения русско
му языку и развития речи учащихся подчинена компетентностному подходу, который объединяет два понятия: образовательная
компетенция и компетентность. Образовательная компетенция —
это общая норма, результат подготовки учащегося по учебному пред
мету (русскому языку). Содержание образовательной компетенции
регламентирует предметно-деятельностную составляющую учебного
процесса, комплексное достижение его целей, запланированного
результата. Компетентность — это личностные достижения уча
щегося в области теории и практики владения языком.
Различают метапредметные и предметные компетенции. Важны
ми для обучения русскому языку являются такие метапредметные
компетенции, как ценностно-смысловая, учебно-познавательная,
информационная. Они регулируют содержательный компонент при
влекаемых текстов, учебно-познавательную работу с информацией,
учебными моделями, общими схемами; выполнение логических
операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, уста
новление аналогии и т. д. К предметным компетенциям относятся
языковая, речевая, коммуникативная, лингвокультурологическая
и социокультурная.
Оптимальными и эффективными подходами, определяющими
теоретическую и методическую базу обучения языку и речи, явля
ются системно-функциональный, коммуникативно-деятельностный
и лингвокультурологический.
Системно-функциональный подход предполагает усвоение
системы русского языка, единиц разных уровней с точки зрения
значения, строения и функционирования; отбор и организацию
языкового материала для создания различных видов текстов, фор
мирования языковой и речевой компетенций учащихся.
Коммуникативно-деятельностный подход предполагает на
правленность занятий по русскому языку на обеспечение макси
мального приближения учебного процесса к реальному процессу
общения, что способствуе т формированию коммуникативной
компетенции.
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Лингвокультурологический подход обеспечивает формирование
лингвокультурологической компетенции и решение важной зада
чи — духовно-нравственное, эстетическое, гражданское воспитание
учащихся на основе взаимодействия языка, литературы, культуры,
что дает возможность приобщить учащихся к национальной, рус
ской и мировой культуре.
Системно-функциональный подход к обучению учащихся
V—X классов обусловливает выбор линейно-опережающего и
концентрического принципов построения содержания обучения
русскому языку как наиболее соответствующих требованиям к
организации процесса обучения, развитию и воспитанию языковой
и речевой личности. Линейность структуры содержания обучения
обеспечивает последовательное изучение многоуровневой системы
языка, опережение — параллельное формирование языковых, ре
чевых и коммуникативных умений.
Опережение осуществляется благодаря изучению в V классе
пропедевтического раздела «Синтаксис и пунктуация», в VI—
VII классах — изучению раздела «Морфология» на синтаксической
основе.
Разделы «Культура речи», «Текст», «Стили речи» изучаются
концентрически с V по IX класс, «Жанры речи» — с VI по IX класс,
что позволяет учитывать возрастные возможности учащихся,
обеспечивать сравнительно раннее ознакомление с необходимым
теоретическим материалом для формирования коммуникативно-ре
чевых умений и навыков, прочность усвоения знаний в результате
возвращения к теме в каждом последующем классе на новом уровне
и в расширенном объеме.
Линейно-опережающий и концентрический принципы дают
возможность осознавать языковые и речевые явления во взаимо
связи и одновременно формировать и совершенствовать языковую,
речевую и коммуникативную компетенции учащихся.
В VIII—IX классах изучается систематический курс синтаксиса
и пунктуации. Синтаксис рассматривается как замыкающее звено
языковой системы, в котором используются единицы всех уровней
системы языка для реализации его коммуникативной и познаватель
ной функций; на синтаксической основе происходит усвоение норм
произношения, процессов словоизменения, формирование речевых
и языковых умений, орфографических навыков, следовательно,
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синтаксис необходимо изучать во взаимосвязи с другими разделами
науки о языке. В IX классе продолжается изучение раздела «Син
таксис и пунктуация». Учебный материал представлен следующими
учебными темами:
zz«Общая характеристика сложного предложения»;
zz«Средства связи и их роль в сложном предложении»;
zz«Сложносочиненные предложения»;
zz«Сложноподчиненные предложения»;
zz«Основные виды придаточных частей в сложноподчиненном
предложении»;
zz«Сложноподчиненные предложения с несколькими прида
точными»;
zz«Бессоюзные сложные предложения»;
zz«Сложные предложения с разными видами связи»;
zz«Чужая речь и ее виды. Прямая и косвенная речь. Диалог.
Цитация».
Принципами отбора содержания обучения являются:
zzучет функционально-семантических особенностей фактов
языковой системы;
zzминимизация теоретических сведений на основе их значи
мости для речевой деятельности;
zzучет общих и специфических особенностей белорусского и
русского языков;
zzопора на текст (текстоцентрический подход при отборе язы
кового и дидактического материала);
zzопора на этнокультуру (при отборе дидактического мате
риала).
На учебных занятиях целесообразно сочетать фронтальные,
групповые, парные и индивидуальные формы обучения. С целью
активизации познавательной деятельности учащихся рекоменду
ется использовать методы проблемного обучения, интерактивные,
эвристические, дискуссии, метод проектов и др. Выбор форм и мето
дов обучения и воспитания определяется учителем самостоятельно
на основе целей и задач изучения конкретной темы, сформулиро
ванных в учебной программе требований к результатам учебной
деятельности учащихся.
Работа по развитию речи организуется на каждом уроке, при
изучении всех разделов и тем курса русского языка. Это обучающие
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виды работ по развитию связной устной и письменной речи учащих
ся. Выделение часов на их проведение планирует учитель, исходя
из общего количества часов, отведенных на изучение данной темы.
Работа над данными видами деятельности может проводиться как
в процессе урока, так и при подготовке к нему учащихся дома.
Проведение учебных занятий по развитию связной речи учащихся
является обязательным.
Содержание учебного материала для повторения в конце изу
ченного курса планирует учитель на основе учета усвоенных в
течение года знаний, умений и навыков и систематизированного
теоретического и практического материала. Требования к умениям и
навыкам, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения
всех разделов, указаны в рубриках программы после каждой темы:
«Грамматическая норма», «Пунктуационная норма», «Основные
требования к результатам учебной деятельности учащихся».
Для диагностики усвоения теоретических сведений, определе
ния результатов учебной деятельности рекомендуются следующие
формы контроля:
zzучебное сообщение;
zzдиктанты различных видов;
zzизложение (подробное, сжатое, выборочное, с дополнитель
ным заданием);
zzсочинение;
zzразличные виды разборов в пределах изученного материала;
zzтестовая работа.
Основная часть программы состоит из трех компонентов:
теоретического материала, операционного (виды деятельности) и
практического (умения и навыки), что в совокупности и состав
ляет содержание обучения. В конце программы указаны формы и
количество обязательных контрольных работ.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(70 ч)

Повторение изученного в VIII классе (3 ч)
Текст. Стили речи (3 ч)
Текст и его основные признаки (повторение). Синтаксическая
синонимия (ознакомление).
Стили речи (повторение): языковые средства стилей.
Учебное сообщение; анализ текста; подробное (сжатое) изло
жение; составление плана текста и написание подробного изложения с сохранением авторских выразительных средств; подбор синтаксических синонимов; составление текста по данному началу.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Выявлять признаки текста, композиционные особенности типов
речи; определять признаки речевой ситуации и функциональных
стилей речи; уметь характеризовать речевую ситуацию; различать
функциональные стили речи; осознанно выбирать средства речевой
выразительности для достижения образности, экспрессивности
текста; создавать устные и письменные связные высказывания,
различные по стилю.

Жанры речи (4 ч)
Отзыв. Реферат. Содержание, композиция, языковые средства.
Учебное сообщение по схеме, опорному конспекту и другому
материалу, представленному в учебном пособии; анализ образцов
композиционных частей отзыва; написание отзыва о стихотворении; анализ композиционных частей реферата; составление
реферата по данному плану-схеме; анализ речевых формул, используемых в реферате; оформление титульного листа реферата;
подготовка реферата.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Создавать в устной и письменной форме тексты рассуждений,
повествований и описаний.
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
(продолжение)

Сложное предложение (41 ч)
Общая характеристика сложного предложения (1 ч)
Значение сложного предложения (ознакомление). Средства свя
зи и их роль в сложном предложении (ознакомление).
Строение сложного предложения: союзные (сложносочиненные,
сложноподчиненные) и бессоюзные предложения.
Составление учебного сообщения по схеме; анализ текста;
устное (письменное) изложение текста по составленному плану.
Сложносочиненное предложение (8 ч)
Средства связи частей в сложносочиненном предложении:
сочинительные союзы, интонация. Сложносочиненные предложе
ния с соединительными, разделительными и противительными
союзами. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Составление учебного сообщения по таблице; анализ текста;
развернутый ответ на вопрос; устное изложение текста; сочинение в форме сравнительной характеристики.
Сложноподчиненное предложение (20 ч)
Сложноподчиненное предложение: главная и придаточная ча
сти. Средства связи частей в сложноподчиненном предложении:
подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Основ
ные виды придаточных частей: определительная, изъяснительная,
обстоятельственные (места, времени, причины, следствия, цели,
условия, уступки, образа действия, степени, сравнительная). Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными
частями: однородное и неоднородное соподчинение, последователь
ное подчинение (ознакомление). Знаки препинания в сложнопод
чиненном предложении с несколькими придаточными частями.
Учебное сообщение по таблице; составление таблиц (аналитиче
ской, обобщающей); написание по схеме (плану) рецензии на любимую телепередачу в виде письма ведущему; выборочное изложение;
сочинение-рассуждение на предложенную тему; сочинение текста
по данному началу.
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Бессоюзное сложное предложение (8 ч)
Средства связи частей в бессоюзном сложном предложении:
интонация, порядок следования частей. Знаки препинания в бес
союзном сложном предложении.
Учебное сообщение; анализ текста; анализ текстов пословиц,
поговорок, загадок; выборочное изложение, сочинение на предложенную тему.
Сложные предложения
с разными видами связи (4 ч)
Сложные предложения с разными видами связи: союзной и
бессоюзной. Знаки препинания в предложениях с разными видами
связи.
Учебное сообщение; анализ текста; сжатое (подробное) из
ложение; устное (письменное) сочинение-рассуждение по данному
началу.
Грамматическая норма. Правильное построение сложнопод
чиненного предложения: выбор союза, союзного слова; располо
жение придаточной части; согласование союзных слов который,
какой с опорными словами в главной части, союзного слова чей
с определяемым словом в придаточной части.
Пунктуационная норма. Запятая, точка с запятой, тире между
частями сложносочиненного предложения; отсутствие запятой в
сложносочиненном предложении при наличии общего второстепен
ного члена. Запятая в сложноподчиненном предложении. Отсут
ствие запятой между однородными придаточными, соединенными
союзом и. Запятая на стыке сочинительного и подчинительного
союзов или двух подчинительных союзов (союза и союзного слова).
Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном
сложном предложении.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Уметь обнаруживать части в составе сложного предложения и
определять их количество; определять тип сложного предложения:
союзное (сложносочиненное, сложноподчиненное), бессоюзное,
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сложное предложение с разными видами связи; определять основ
ные виды придаточных частей в сложноподчиненном предложении;
разграничивать союзы и союзные слова; анализировать сложнопод
чиненные предложения с несколькими придаточными; составлять
схемы сложного предложения; составлять сложные предложения
по схемам; интонировать сложные предл ожения; выполнять
синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных,
сложноподчиненных, бессоюзных предложений, сложных предло
жений с разными видами связи; использовать текстообразующую
роль различных типов сложных предложений для организации
типа речи: сложных предложений со значением обусловленности
и синонимичных им конструкций в рассуждении, сложных пред
ложений со сравнительными отношениями и синонимичных им
конструкций в описании; сложноподчиненные предложения с
придаточной изъяснительной для выражения авторской позиции
(оценки, восприятия, отношения) и создания целостности текста;
употреблять бессоюзные предложения в разговорной речи; исполь
зовать синонимичные синтаксические конструкции (союзные и
бессоюзные предложения, сложные и простые предложения) как
источник богатства и разнообразия речи.

Чужая речь и ее виды (8 ч)
Прямая речь (углубленное повторение). Знаки препинания в
предложениях с прямой речью.
Косвенная речь.
Диалог. Знаки препинания при диалоге.
Цитация. Способы введения цитат в текст. Эпиграф. Знаки
препинания при цитировании.
Грамматическая норма. Правила замены прямой речи кос
венной.
Пунктуационная норма. Знаки препинания в предложениях с
прямой речью (углубленное повторение). Пунктуационное оформ
ление диалога. Пунктуационное оформление цитат, в том числе
стихотворных. Оформление эпиграфа к сочинению.
Учебное сообщение; анализ текста; создание текстов с исполь
зованием различных способов передачи чужой речи; редактирование
предложений; подробное изложение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Уметь определять способы передачи чужой речи; составлять
предложения с прямой и косвенной речью; заменять прямую речь
косвенной и наоборот; выполнять синтаксический разбор предло
жений с прямой речью; использовать различные способы передачи
чужой речи при пересказе текста от первого и третьего лица, прямую
речь для речевой характеристики героев; уместно использовать
цитаты в сочинениях и устных высказываниях для иллюстрации
и подтверждения мысли; подбирать эпиграф к сочинению в соот
ветствии с темой и основной мыслью текста.

Повторение изученного в IX классе (2 ч)
Контрольные письменные работы (7 ч)
Из них: диктанты — 2 (2 ч), изложения — 2 (4 ч),
тестовая работа — 1 (1 ч)

Резервное время (2 ч)

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения литературы является приобщение учащихся к
искусству слова в контексте движения духовной и социально-исто
рической жизни народа и развитие на этой основе художественного
мышления и эстетических чувств, творческих способностей, чита
тельской и речевой культуры, формирование нравственно-эстети
ческих ориентаций.
Содержание литературного образования составляют четыре
основных компонента: 1) знания; 2) система специальных (чита
тельских) умений; 3) опыт самостоятельной литературно-творческой
деятельности; 4) система норм отношения к миру, людям, к себе.
Первый компонент — знания — учебного предмета «Русская
литература» формируется путем освоения разнообразного истори
ко-  и теоретико-литературного материала. Элементы содержания
учебного предмета представлены в программе комплексно, во взаи
мосвязи историко-функционального, проблемно-тематического,
жанрово-родового аспектов, с соблюдением принципов преемствен
ности и доступности.
Основой учебного курса являются литературные произведения,
которые отбирались с учетом их художественных достоинств,
общечеловеческой значимости, воспитательной ценности, места
в творчестве писателя и в истории литературы, актуальности для
нашего времени, доступности и интереса для учащихся.
В аннотациях программ, которые носят рекомендательный ха
рактер, внимание учителей обращается на гуманистический смысл
произведения, диалектическую связь социального, конкретно-исто
рического и общечеловеческого в нем, художественное своеобразие,
авторскую позицию.
Учителям предоставляется возможность дифференцировать
материал в зависимости от уровня подготовленности класса. Осво
ение новых теоретических понятий опирается на преемственность
между этапами литературного обучения, которая обеспечивается
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постепенным усложнением опорных теоретико-литературных ка
тегорий, закреплением приобретенных знаний и развитием умений
использовать их при анализе художественных текстов.
Второй компонент содержания литературного образования —
система специальных (читательских) умений — формируется
на основе знаний по теории, истории литературы, понимания спе
цифики художественного произведения. Он создает базу для даль
нейшего литературного самообразования учащихся.
Программа ориентирует учителя на формирование и развитие
у учащихся следующих читательских умений:
zzумений, связанных с художественным восприятием литера
турного произведения (представлять, воображать картины
и образы, созданные писателем; высказывать первичные
впечатления и др.);
zzаналитических умений (анализ эпизода, сюжета, компози
ции, художественного языка и др.);
zzсинтезирующих умений (умений сопоставлять, обобщать,
делать выводы);
zzумений, связанных с оценкой художественного произве
дения.
Третий компонент — опыт самостоятельной литературнотворч еской деятельности — приобретается учащимися при
условии полноценного первичного восприятия текста на эмоцио
нально-образном уровне, самостоятельного его интерпретирования,
проявления личностного отношения к произведению в процессе
работы над устными и письменными сочинениями разных жанров,
творческого пересоздания словесного текста в другие виды искусства
(словесное рисование, иллюстрирование, мизансценирование и др.).
Четвертый компонент содержания литературного образова
ния — система норм отношения к миру, людям, к себе — обеспечи
вается прежде всего отбором произведений для обязательного изу
чения, дополнительного чтения. Программа ориентирует учителя
не только на изучение литературы, но и на воспитание учащихся
ее средствами. Эта идея реализуется в содержании и структуре
программы, предусматривающей и систематизацию знаний о ли
тературе и искусстве, и их осмысление на мировоззренческом,
философском и эстетическом уровнях. Таким образом, изучение
литературы призвано обеспечить понимание учащимися ее роли
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и значения для собственного духовного становления, развития
самосознания и нравственного самоопределения.
В контексте компетентностного подхода следует стремиться к
усилению практико-ориентированной направленности литературно
го образования, реализуемой через различные виды деятельности:
сопоставление произведений разных видов искусства, выполнение
творческих упражнений, подготовку проектов, проведение чита
тельских конкурсов и конференций, литературных диспутов, по
становку фрагментов произведений, подбор иллюстративного фото-,
аудио- и видеоматериала.
Учебная программа IX класса отражает относительно завершен
ное образование по русской литературе, включая историко-литера
турный процесс XI—XX вв., выстроенный на ключевых проблемах
и творчестве писателей, дающих в художественном отражении
объективное представление о мире и человеке.
В теоретико-литературном плане внимание учащихся IX класса
сосредоточивается на вопросах: автор — его герои — читательское
восприятие; продолжается начатая в предыдущем классе работа над
литературным произведением как художественной целостностью.
Обучение в IX классе предполагает интенсивное литературное
развитие учащихся, для чего требуется основательная начитанность
и более глубокое овладение теорией литературы как инструментом
анализа художественных текстов. Выбор форм и методов обучения
и воспитания определяется учителем самостоятельно на основе
целей и задач изучения конкретной темы, сформулированных в
учебной программе требований к результатам учебной деятельности
учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
После окончания IX класса у учащихся формируется целост
ное представление о литературном процессе. Этому способствует
хронологически выстроенное содержание программы: от литера
туры Древней Руси и «Слова о полку Игореве» до произведений
В. М. Шукшина и В. Г. Распутина. Зарубежная литература пред
ставлена фантастической повестью А. Азимова «Двухсотлетний
человек».
Список для дополнительного чтения носит рекомендательный
характер. В нем содержатся произведения широкого жанрово-те
матического диапазона, отобранные с учетом возрастных особен
ностей учащихся и их читательских интересов. Произведения,
предложенные для дополнительного чтения, жанрово и тематически
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связаны с произведениями из списка для чтения и изучения. Они
могут быть рекомендованы для самостоятельного прочтения. Учи
тель также может использовать данные произведения в качестве
вспомогательного материала на учебных занятиях: для создания
широкого литературного контекста, как иллюстрацию, как основу
для творческих заданий или проектной работы и т. д.
Так как программа предусматривает относительное завершение
литературного образования, рекомендуется проводить заключитель
ные занятия в форме итоговой научной конференции, литературной
игры, литературной гостиной.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(53 ч, из них 1 ч — на написание сочинения)

Введение (1 ч)
Истоки славянской письменности. Становление литературы.
Основные этапы развития русской литературы (Древняя Русь,
XVIII—XX вв.).
Начальное понятие о литературном процессе, преемственность
идей, художественных образов, средств и типов художественной
изобразительности (эпического, лирического, драматического)
в литературном процессе.
ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (XI—XVII вв.)
Богатство и своеобразие культуры Древней Руси. Место древне
русской литературы в мировом литературном процессе. Древнерус
ская литература как колыбель русской, украинской и белорусской
национальных литератур.
Самобытный характер древнерусской литературы. Разнообразие
жанров.
«Слово о полку Игореве» (3 ч).
Историческая основа памятника. Сюжет и композиция. Лиризм
и публицистичность. Патриотический пафос. Призыв к единению
русских земель. Эпичность в изображении Русской земли и судеб
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людей: Игоря, Ярославны, Всеволода, Святослава и др. Голос автора,
гражданина и патриота. Проблема авторства.
Белорусские мотивы в «Слове...». Связь поэмы с фольклором.
«Слово о полку Игореве» как историко-культурный памятник сла
вянских народов. Переводы памятника литературы.
Теория литературы. Мастерство художественного перевода.
Литература и искусство. Опера А. П. Бородина «Князь
Игорь».
Русская литература XVII в. Начало книгопечатания на Руси.
«Домострой» как литературное произведение. Деятельность Симе
она Полоцкого.
Для дополнительного чтения
«Задонщина».
«Повесть временных лет» (фрагмент).
Е п и ф а н и й  П р е м у д р ы й. «Житие Сергия Радонежского».
Б. К. З а й ц е в. «Преподобный Сергий Радонежский».
М. Г. Б у л а х о в. «Слово о полку Игореве» в литературе, искус
стве, науке. Краткий энциклопедический словарь.
ЛИТЕРАТУРА XVIII в.

Классицизм (2 ч)
Классицизм как художественная система. Расцвет классицизма
в Европе.
Общая характеристика русского классицизма (патриотический
пафос, просветительская и критическая направленность, связь с
современностью).
Особенности русского классицизма в других видах искусства.
М. В. Л о м о н о с о в. «Ода на день восшествия на Всероссий
ский престол Ея Величества Государыни императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года», «Разговор с Анакреоном» (одно произведение
по выбору учителя).
Патриотический пафос «Оды на день восшествия...». Воспева
ние страны, ее природы, истории. Программа развития науки и
просвещения в России.
«Разговор с Анакреоном». О смысле жизни и поэтическом твор
честве. Гуманизм Ломоносова.
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Г. Р. Д е р ж а в и н. «Властителям и судиям», «Памятник»,
«Ласточка», «Снигирь» (одно произведение по выбору учителя).
«Властителям и судиям». Обличение неправедной власти. Граж
данская смелость и стремление поэта к истине. Представление о
просвещенном государственном деятеле.
«Памятник». Утверждение бессмертия поэтического творчества.
Старославянизмы, элементы «высокого» стиля в стихотворении,
их роль.
«Ласточка», «Снигирь». Выход за рамки традиций классицизма.
Стремление передать личные чувства и авторские переживания в
стихотворении. Живой и образный язык. Реальные адресаты про
изведений. Отражение в образе ласточки идеи о бессмертии чело
веческой души. Поэтическое осмысление жизни как смены времен
года. Философские раздумья о равенстве людей перед смертью.
Образ А. В. Суворова как выдающегося полководца и человека.
Художественные средства его воплощения в произведении.
Теория литературы. Особенность русского классицизма.
Литература и искусство. Сюжетные полотна А. П. Лосен
ко, портретная живопись Д. Г. Левицкого, Ф. С. Рокотова; ар
хитектурные ансамбли В. И. Баженова (Смольный институт в
Петербурге, дом Пашкова в Москве), М. Ф. Казакова (Русский
музей в Санкт-Петербурге, Петербургский и Московский универ
ситеты), К. И. Росси (здания Генерального штаба, Сената в СанктПетербурге), А. Н. Воронихина (Казанский кафедральный собор в
Санкт-Петербурге), А. Д. Захарова (Адмиралтейство), Б. Ф. Рас
трелли (Большой Екатерининский дворец в Царском Селе).
Для дополнительного чтения
К. Г о р а ц и й  Ф. «Памятник».
М. В. Л о м о н о с о в. «Ода на взятие Хотина».
Г. Р. Д е р ж а в и н. «На смерть князя Мещерского».
Д. И. Ф о н в и з и н. «Недоросль» (3 ч).
Д. И. Фонвизин — драматург, блестящий публицист, «сатиры
смелый властелин» (А. С. Пушкин).
«Недоросль». Идея «просвещенного абсолютизма» в комедии.
Конфликт между миром невежества, корысти, деспотизма и за
щитниками просвещения и человеческого достоинства. Проблемы
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крепостничества, законности, государственного правления, воспи
тания, чести, долга. Гуманистический пафос комедии. Особенности
построения пьесы и принципы создания характеров. Единство
времени, места и действия в комедии.
Теория литературы. Конфликт в комедии.

Сентиментализм (1 ч)
Изображение чувств в литературе сентиментализма. Н. М. Ка
рамзин — первый русский писатель-сентименталист. «Бедная
Лиза» — повесть о чувствах простой девушки как откровение
времени.
Для дополнительного чтения
Д. И. Ф о н в и з и н. «Бригадир», «Придворная грамматика».
Ж. Б. М о л ь е р. «Мещанин во дворянстве».
ЛИТЕРАТУРА XIX в.

Романтизм (1 ч)
XIX в. — новый этап в развитии мировой литературы. Роман
тизм как одно из ведущих художественных направлений в литера
туре XIX в. Закономерности его возникновения и развития.
Общественно-исторические и эстетические истоки романтизма.
Дж. Г. Байрон, В. Гюго, А. Дюма, В. Скотт, Э. Т. Гофман, Г. Гейне,
А. Мицкевич — выдающиеся представители европейского роман
тизма.
Утверждение свободы личности, ее прав в произведениях роман
тизма. Герои — яркие, исключительные личности. Необычные
обстоятельства, экзотические мотивы.
Обращенность к истории, народным традициям, обычаям,
фольклору. Проблема народности в эстетике романтизма.
В.   А.   Жуковский,   Е.   А.   Баратынский,   К.   Н.   Батюшков,
К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. А. Дельвиг как крупные пред
ставители русского романтизма. Романтизм в раннем творчестве
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Своеобразие русского романтизма, обусловленное особенностя
ми исторического развития России и национальных культурных
традиций.
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В. А. Ж у к о в с к и й. «Вечер», «Море», «Сельское кладбище»,
«Светлана» (два произведения по выбору учителя) (2 ч).
Слово о В. А. Жуковском, поэте и переводчике.
«Вечер», «Море». Тема Родины в элегиях. Гармония как не
достижимый идеал. Авторское восприятие окружающего мира.
Романтика таинственного и чудесного в поэзии В. А. Жуковского
как отражение его духовных исканий.
«Сельское кладбище». Отражение романтического взгляда на
мир и человека: смысл названия, взаимосвязь природы с душевны
ми переживаниями, раздумья на темы жизни и смерти, неумоли
мости судьбы. Образы лирического героя и поэта в произведении.
«Светлана». Напряженный драматический рассказ о судьбе,
таинственный, светлый, согретый верой в торжество доброго. Ат
мосфера народности в балладе.
Своеобразие поэзии Жуковского, его традиции в литературе
следующих десятилетий. Место Жуковского в истории русской
литературы. Жуковский-переводчик.
Теория литературы. Представление о романтизме как о худо
жественной системе. Особенности русского романтизма.
Литература и искусство. Живопись К. П. Брюллова («По
следний день Помпеи», «Гадающая Светлана»), О. А. Кипренского
(«Автопортрет», портрет А. С. Пушкина). Опера А. Н. Верстовского
«Аскольдова могила».
Для дополнительного чтения
Д ж. Г. Б а й р о н. Лирика, «Паломничество Чайльд Гарольда».
В. Г ю г о. «Отверженные».
В. С к о т т. «Айвенго».
В. А. Ж у к о в с к и й. «Цветок», «Людмила».
К. Ф. Р ы л е е в. «Думы», «Я ль буду в роковое время...»,
«Войнаровский».
Е. А. Б а р а т ы н с к и й. «Муза», «К чему невольнику мечтания
свободы».
А. М и ц к е в и ч. Стихотворения, баллады.
Ю. Н. Т ы н я н о в. «Кюхля».

Переход к реализму (1 ч)
Социально-исторические и эстетические предпосылки возник
новения реализма в русской и зарубежной литературах.
48

Отличие реализма от классицизма, сентиментализма и роман
тизма. Национальное своеобразие русского реализма. Классический
и критический реализм.
Развитие профессиональной русской критики. В. Г. Белинский
и его статьи об А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе.
Теория литературы. Реализм как художественная система.
Литература и искусство. Живопись В. А. Тропинина (портрет
А. С. Пушкина, «Портрет сына»), П. А. Федотова («Сватовство
майора», «Утро чиновника, получившего первый крестик», «Зав
трак аристократа»).
А. С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума» (4 ч).
Очерк жизни и творчества А. С. Грибоедова: «Ум и дела» его
«бессмертны в памяти русской». Грибоедов и декабристы.
«Горе от ума». Просветительские идеи в комедии: темы ума,
знания, протеста против насилия и произвола; утверждение не
зависимости и свободы личности. Критика крепостничества и
деспотизма. Трагедия Чацкого и его нравственная победа над фа
мусовским обществом. Фамусов, Скалозуб, Молчалин как символы
крепостничества и бюрократической системы. Роль образа Софьи
в пьесе. Обобщающий смысл образов комедии. Своеобразие компо
зиции комедии. Афористичность языка.
Черты классицизма и реализма в комедии. Сценическая история
комедии «Горе от ума» в России и Беларуси.
Связь с белорусской литературой (В. Дунин-Марцинкевич).
И. А. Гончаров о комедии (статья «Мильон терзаний» в сокра
щении).
Теория литературы. Конфликт в драматическом произве
дении.
Для дополнительного чтения
Ю. Н. Т ы н я н о в. «Смерть Вазир-Мухтара».
В. Г. Б е л и н с к и й. «Взгляд на русскую литературу 1847 г.»
(статья первая).
А. С. П у ш к и н. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Дар
напрасный, дар случайный...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «К Чаадаеву», «В Сибирь»,
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«19 октября» (1825), «Мадонна», «Я Вас любил...», «Я помню чудное мгновенье...», «На холмах Грузии», «Пророк», «Поэт», «Поэт
и толпа» и др.; роман «Евгений Онегин» (9 ч).
Жизненный и творческий путь поэта (с обобщением ранее
изученного). Детство и отрочество. «Смуглый отрок» в садах Цар
скосельского лицея. Петербургский период. Личное и гражданское
в лирике поэта, стремление к социальной справедливости. Юг в
жизни ссыльного А. С. Пушкина. Расцвет романтизма в произ
ведениях поэта.
Михайловское. Переход от романтизма к реализму. Романтиче
ское представление о любви, многогранность подлинного чувства.
Светлая грусть, одухотворенность, благородство и высота чувств в
пушкинской поэзии.
Возвращение из ссылки. Пушкин и декабристы.
Тема поэта и поэзии. Высокое предназначение поэта («Пророк»,
«Поэт», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор
ный...»). Художественное совершенство пушкинской поэзии.
Болдинская осень 1830 г. — пора творческих открытий. Завер
шение романа в стихах «Евгений Онегин».
Философская лирика. Раздумья о смысле жизни («Брожу ли
я вдоль улиц шумных...», «Вновь я посетил...», «Дар напрасный,
дар случайный...»).
Дуэль и гибель Пушкина.
Роль Пушкина в развитии русской литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Единство
формы и содержания в лирическом тексте.
«Евгений Онегин». Историзм в изображении поры «юности
мятежной» в жизни дворянской молодежи 20-х гг. ХIХ в. «Что ро
мантизмом мы зовем»: романтическое мироощущение и романтизм
как творческий метод. Реалистическое изображение поместного
дворянства, русской природы и деревни. Образ «трижды романтика»
Владимира Ленского в реалистическом романе. Татьяны «милый
идеал». Особенности личностного развития и жизненных исканий
Евгения Онегина. Образ автора. Энциклопедизм романа: нравствен
но-философская проблематика. Критики о романе.
В. Г. Белинский о произведениях А. С. Пушкина («Сочинения
Александра Пушкина». Статьи восьмая и девятая (фрагменты)).
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Теория литературы. Становление жанра реалистического
романа. Роман в стихах. Композиция романа. Роль лирических
отступлений. Пейзаж в романе. Строфика (онегинская строфа);
изобразительно-выразительные средства языка. Диалог автора и
читателя. Литературный тип.
Литература и искусство. Произведения А. С. Пушкина в му
зыке, живописи, кино. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»,
опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Рисунки А. С. Пушкина.
Иллюстрации Н. Н. Рушевой.
Для дополнительного чтения
А. С. П у ш к и н. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии»,
«Пиковая дама».
М. Ю. Л е р м о н т о в. «Родина», «Когда волнуется желтеющая
нива...», «Прощай, немытая Россия», «Дума», «Как часто, пестрою
толпою окружен...», «Смерть поэта», «Поэт»; роман «Герой нашего
времени» (8 ч).
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного.
Лирика. Основные темы и мотивы: вольнолюбие, мятежность,
чувства одиночества и тоски, гражданственность и социальная ак
тивность. Родина и современники в поэзии Лермонтова. М. Ю. Лер
монтов — продолжатель пушкинских традиций в литературе.
М. Ю. Лермонтов и белорусская литература. Лермонтов в пере
водах на белорусский язык. Традиции Лермонтова в белорусской
литературе.
«Герой нашего времени» — реалистический социально-психоло
гический роман. Проблематика и система образов. Печорин в систе
ме действующих лиц произведения. «История души человеческой»
в романе.
Главный герой — незаурядная личность; его трагическая судь
ба. Проблема смысла жизни, социальной активности человека, его
ответственности перед временем и перед собой.
Роль композиции в раскрытии характера Печорина и худо
жественного замысла романа. Психологизм, особенности языка.
В. Г. Белинский о лирике М. Ю. Лермонтова и о романе «Ге
рой нашего времени» (статьи «Герой нашего времени. Сочинение
М. Лермонтова», «Стихотворения М. Лермонтова» (в сокращении)).
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Теория литературы. Социально-психологический роман.
Композиция как одно из средств выражения художественной идеи.
Литература и искусство. Рисунки М. Ю. Лермонтова.
Для дополнительного чтения
М. Ю. Л е р м о н т о в. «Княгиня Лиговская».
Н. В. Г о г о л ь. «Шинель» (2 ч).
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного.
История «маленького человека» Акакия Акакиевича. Про
блема потери человеческого достоинства. Равнодушие общества к
трагедии человека. Петербург как образ-символ. Роль фантастики
в художественном произведении.
Теория литературы. Понятие о гротеске.
Для дополнительного чтения
Ф. М. Д о с т о е в с к и й. «Бедные люди».
ЛИТЕРАТУРА XX в.

Обзор (1 ч)
Тенденции развития русской литературы ХХ в. Основные худо
жественные системы. Ведущие писатели этого периода. Концепция
мира и человека. Богатство и разнообразие направлений в русской
литературе ХХ в. Модернизм как новое направление в литературе
начала ХХ в. Изменения в реализме ХХ в. Литература СССР и рус
ского зарубежья. Перестройка и литература. Роль возвращенной
литературы.
А. И. К у п р и н. «Гранатовый браслет» (2 ч).
Очерк жизни и творчества.
«Гранатовый браслет». Любовь как «величайшая тайна в мире».
Трагическая история любви Желткова. Психологизм в изображении
героев. Символика детали.
А н д р е й  П л а т о н о в. «В прекрасном и яростном мире» (2 ч).
Сложность, противоречивость, конфликтность окружающего
мира. Первое жизненное испытание юноши.
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Поэзия второй половины XX в. (2 ч)
Жанрово-стилевые особенности поэзии. Усиление лирико-публи
цистического начала в творчестве реалистов (Е. А. Евтушенко
(«Старый друг», «Я что-то часто замечаю...»), Б. А. Чичибабин
(«Молитва» («Не подари мне легкой доли...»)), А. А. Вознесенский
(«Стихи не пишутся — случаются...», «Сага» («Ты меня на рассвете
разбудишь...»)) и др.). Современное и вечное в поэзии модернистов
(И. А. Бродский («Я памятник воздвиг себе иной...») и др.). Лири
ко-романтическая поэзия Б. Ш. Окуджавы («Ночной разговор»,
«Ленинградская элегия»), Ю. Д. Левитанского («Кинематограф»,
«Мое поколение»), Ю. П. Мориц («Мужество», «Зейдер-Зее»). По
эзия В. С. Высоцкого («Белое безмолвие», «Он не вернулся из боя»,
«Кони привередливые» и др.), развитие бардовской песни. Синтез
реализма, модернизма и романтизма в поэзии Б. А. Ахмадулиной
(сб. «Возле елки»), А. С. Кушнера (сб. «Ночная музыка»).
Стихотворения Н. М. Рубцова («Памяти матери», «В минуты
музыки печальной...»), А. А. Тарковского («Вот и лето прошло...»,
«Суббота, 21 июня»), Р. И. Рождественского («Человеку надо
мало», «Без тебя»), В. Н. Корнилова («Эпоха», «Трава», «Про
лог»), Д. С. Самойлова («Сороковые», «А мне приснился сон»),
Ю. П. Кузнецова («Атомная сказка»), О. Г. Чухонцева («Этот город
деревянный на реке...», «Зычный гудок...») (стихотворения двухтрех авторов по выбору учителя).
Б. Л. В а с и л ь е в. «А зори здесь тихие...» (2 ч).
Женщина на войне. Образы девушек-зенитчиц и старшины Ва
скова. Лиричность и трагизм в изображении героев повести.
Теория литературы. «Лейтенантская» проза. Психологизм в
изображении человека в экстремальных ситуациях.
Литература и искусство. Художественный фильм «А зори
здесь тихие...» режиссера С. И. Ростоцкого (1972). Военная драма
«А зори здесь тихие...» режиссера Р. Ф. Давлетьярова (2015).
В. М. Ш у к ш и н. «Обида» (2 ч).
Масштаб личности и таланта В. М. Шукшина. Его работа в
кино и театре. Творческий поиск художника. Острая постановка
социальных и нравственных проблем. Пристальное внимание к
человеку,   утверждение   его   достоинства.   Стремление   писателя
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«достучаться до его (читателя) сердца» (В. М. Шукшин). Обострен
ное чувство правды, поиск нравственного идеала.
«Обида». Столкновение наивно-романтического и реального
взглядов на жизнь и человека.
Теория литературы. Мастерство создания литературного типа.
Для дополнительного чтения
В. М. Ш у к ш и н. «Срезал», «Чудик», «Сельские жители»,
«Беседы при ясной луне».
В. Г. Р а с п у т и н. «Пожар» (2 ч).
Размышление о современнике и его жизни, его гражданском
мужестве и нравственной позиции. Поиск ответа на вопрос о том,
в чем причина «пожара» в душах людей, переставших быть хозя
евами на родной земле.
Для дополнительного чтения
В. Ф. К а р а м а з о в. «Смотрите в глаза лемуру».
Б. Л. В а с и л ь е в. «Вы чье, старичье?», «Не стреляйте белых
лебедей».
Ф. А. А б р а м о в. «Деревянные кони», «Алька».
В. С. М а к а н и н. «Антилидер», «Утрата».
Л. С. П е т р у ш е в с к а я. «Песни восточных славян».
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А. А з и м о в. «Двухсотлетний человек» (1 ч).
Развитие жанра научно-фантастической литературы. Белорус
ские корни Айзека Азимова. Проблема толерантности в рассказе
«Двухсотлетний человек».
Для дополнительного чтения
Р. Б р э д б е р и. «451 градус по Фаренгейту».
С. Л е м. «Солярис».
А. А з и м о в. «Я, робот».

Повторение (1 ч)
Систематизация знаний по теории и истории литературы. Основ
ные эпохи развития литературного процесса (от древнерусской ли
тературы до современности). Художественные методы (классицизм,
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сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). Конкретноисторическое и общечеловеческое в литературном произведении.
Национальное своеобразие русской литературы. Взаимосвязь рус
ской и белорусской литератур.
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

А. С. Г р и б о е д о в. Монолог Фамусова или Чацкого.
А. С. П у ш к и н. 2—3 стихотворения по выбору учащихся и учи
теля; «Евгений Онегин» (3 отрывка, не более пяти строф каждый).
М. Ю. Л е р м о н т о в. 2—3 стихотворения по выбору учащихся
и учителя.
Поэзия 1970-х — начала 1990-х гг. (1—2 стихотворения по вы
бору учащихся).
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ
И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Устный и письменный пересказ художественных произведений
или отрывков из них (подробный, краткий, выборочный, художе
ственный, творческий) с элементами анализа.
Устное и письменное сочинение-рассуждение по изученному
произведению: формулировка вопроса к изучаемому произведе
нию, развернутый ответ на вопрос, проблемная характеристика
(индивидуальная, сравнительная, групповая) героев произведения.
Устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном
произведении, просмотренном кинофильме, телепередаче, спекта
кле, прослушанной звукозаписи (с мотивировкой своего отноше
ния), об актерском и авторском чтении.
Устное или письменное сочинение в жанре рассказа, дневнико
вых записей, письма, инсценировки (о посещении выставки, музея,
об архитектурных памятниках города и т. д.).
Доклад и реферат на литературную тему (по одному или не
скольким источникам).
Составление сложного плана прочитанного произведения и соб
ственного высказывания.
Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу, просмотрен
ные кинофильм, телепередачу, спектакль, произведение живописи,
прослушанное музыкальное произведение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны  з н а т ь:
zzособенности литературных направлений (классицизм, сен
тиментализм, романтизм, реализм);
zzжанрово-родовые особенности произведений классицизма,
романтизма, реализма;
zzизученные произведения русской и мировой литератур, их
проблематику, основных героев, идейно-художественные
особенности, их место и роль в литературном процессе своего
времени и значение для современности;
zzсведения по теории литературы: классицизм, русский клас
сицизм, сентиментализм, романтизм, русский романтизм,
особенности реализма как художественного направления;
реалистический роман, роман в стихах, социально-психо
логический роман; поэма (углубленное понятие); конфликт
в драматическом произведении, в комедии; композиция как
одно из средств выражения художественной идеи; литера
турный тип, юмор, сатира, единство формы и содержания
в лирическом тексте; диалог автора и читателя; строфика
(онегинская строфа); изобразительно-выразительные средства
языка; жанр военной повести, психологизм в изображении
человека в экстремальных ситуациях; мастерство создания
литературного типа.
Учащиеся должны  у м е т ь:
zzразбираться в литературном процессе, его периодах;
zzопределять художественный метод (классицизм, сентимен
тализм, романтизм, реализм, модернизм);
zzопределять род и жанр произведения, понимать их специ
фику;
zzанализировать художественное произведение, владея основ
ными теоретико-литературными понятиями;
zzопределять идейную направленность художественного произ
ведения, его актуальность, позицию автора, национальный
фактор и традиции;
zzаргументированно выражать свое отношение к прочитанному
произведению;
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zzсопоставлять

произведения русской и родной литератур,
выявляя их типологическую общность и национальное свое
образие;
zzсоотносить художественное произведение с произведениями
музыки, живописи, кино, театральными постановками;
zzвыразительно читать изученные литературные произведения
(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произ
ношения;
zzписать отзывы о прочитанных произведениях и сочинения
различных жанров на литературные темы;
zzсоставлять планы, тезисы, конспекты статей учебного по
собия, устных выступлений и письменных работ на литера
турные темы;
zzпользоваться критической литературой, периодикой, ресур
сами Интернета при выполнении творческих заданий.

ЗАМЕЖНАЯ МОВА
Англійская, нямецкая, французская, іспанская, кітайская

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
У сучасным свеце замежная мова разглядаецца як сродак фар
міравання і выхавання маральна адказнай асобы, як сродак зносін,
пазнання, асэнсавання і інтэрпрэтацыі фактаў іншай культуры.
Галоўнае  прызначэнне  замежных  моў  —  забяспечваць  узаема
дзеянне і супрацоўніцтва народаў, спрыяць працэсу нацыянальнай
самаідэнтыфікацыі і культурнага самавызначэння асобы ва ўмовах
полікультурнага асяроддзя; павышаць гатоўнасць чалавека да асо
баснай і прафесійнай самарэалізацыі праз выкарыстанне замежнай
мовы нараўне з роднай мовай. Валоданне замежнымі мовамі — важ
ная перадумова адаптацыі чалавека да жыцця ў глабалізаваным
свеце.
Вучэбны прадмет «Замежная мова» прызначаны служыць фар
міраванню полікультурнай асобы. Адпаведна працэс навучання
замежнай мове накіраваны на падрыхтоўку вучняў да розных форм
адносін і зносін паміж індывідамі і групамі, якія належаць да роз
ных культур.
Магчымасці вучэбнага прадмета «Замежная мова» ў падрыхтоўцы
вучня да міжкультурнай камунікацыі надзвычай вялікія. Вучань
далучаецца да духоўнага багацця іншых народаў; у яго фарміруецца
вобраз свету, які адпавядае сацыяльным, палітычным і культурным
рэаліям сучаснай рэчаіснасці; фарміруецца другасная кагнітыўная
свядомасць, якая забяспечвае ўвесь комплекс іншамоўнай каму
нікатыўнай дзейнасці; адбываецца развіццё маўленчых працэсаў
і маўленчых механізмаў, здольнасцей перадаваць падчас іншамоў
ных зносін уласныя думкі і пачуцці; узнікаюць перадумовы для
развіцця асобы праз узбагачэнне эмацыянальна-пачуццёвай сферы.
Моўныя здольнасці фарміруюцца ў адзінстве спараджэння і ўспры
мання маўлення.
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Мэты навучання замежнай мове
Генеральная мэта навучання замежнай мове заключаецца ў
фарміраванні вучняў як суб’ектаў міжкультурнай камунікацыі
праз авалоданне імі іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыяй
і развіццё ў іх якасцей полікультурнай асобы, запатрабаваных
сучасным інфармацыйным грамадствам ва ўмовах глабалізацыі.
Генеральная мэта прадугледжвае пастаноўку і рэалізацыю адука
цыйных, развіццёвых і выхаваўчых мэт у іх адзінстве.
Адукацыйныя мэты: моўнае і маўленчае развіццё асобы вучня
шляхам забеспячэння практычнага авалодання замежнай мовай
як эфектыўным сродкам зносін у адзінстве яго кагнітыўнай, каму
нікатыўнай і экспрэсіўнай функцый; засваенне і актуалізацыя ведаў
пра вывучаемую замежную мову; авалоданне навыкамі і ўменнямі
іншамоўнай маўленчай дзейнасці (успрыманне і разуменне іншамоў
нага маўлення на слых, гаварэнне, чытанне, пісьмовае маўленне).
Развіццёвыя мэты: забеспячэнне кагнітыўнага, камунікатыўнага
і эмацыянальнага развіцця вучняў; авалоданне спосабамі фармі
равання і фармулявання думкі на замежнай мове; развіццё лінг
вістычнага кампанента гуманітарнага мыслення; узбагачэнне эма
цыянальна-пачуццёвай сферы асобы.
Выхаваўчыя мэты: забеспячэнне ўзбагачэння духоўнага свету
вучняў, выхавання ў іх культуры мыслення, пачуццяў, паводзін;
развіццё гуманістычных каштоўнасных арыентацый, уменняў
ажыццяўляць зносіны ў кантэксце дыялогу культур; фарміраванне
псіхалагічнай гатоўнасці да міжмоўнай міжкультурнай камунікацыі;
адаптацыя асобы да іншага сацыяльнага асяроддзя.
Задачы вучэбнага прадмета «Замежная мова»:
zzразвіццё камунікатыўнай культуры вучняў, засваенне імі
вуснай і пісьмовай мовы на ўзроўні, які з’яўляецца дастатко
вым для адэкватнай трактоўкі інфармацыі, што перадаецца
і прымаецца;
zzкагнітыўнае развіццё вучняў, якое выяўляецца ў пераструкту
раванні асобных фрагментаў індывідуальнага вобраза карціны
свету і ўспрыманні свету вывучаемай мовы праз штучна фар
міруемы ў свядомасці лінгвадыдактычны канструкт, што да
зваляе ўспрымаць пазнавальны свет у адпаведнасці з яго (гэта
га свету) уласнымі сацыяльнымі, палітычнымі, культурнымі,
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моўнымі рэаліямі, а не з дапамогай прамога перакладу на гэту
мову схем роднай, нацыянальнай карціны свету;
zzсацыякультурнае развіццё асобы, арыентаванае на ўспрыманне
«іншага» ў яго непадобнасці праз пазнанне каштоўнасцей
новай культуры ў дыялогу з роднай; супастаўленне вывучае
май мовы з роднай і культуры гэтай мовы з нацыянальнай;
фарміраванне ўменняў прадстаўляць сваю краіну і культуру
ва ўмовах іншамоўных міжкультурных зносін;
zzразвіццё каштоўнасных арыентацый вучняў, якое ажыццяў
ляецца шляхам фарміравання гуманістычнай пазіцыі асобы
праз стварэнне ўмоў для ўзбагачэння адпаведнага канструк
тыўнага вопыту эмацыянальна-пачуццёвых адносін як найважнейшага фактару ўзнікнення ў чалавека станоўчага ўспры
мання «іншага», паважлівага стаўлення да яго, прызнання
разнастайнасці культур; з’яўленне ў вучняў імкнення да су
працоўніцтва і ўзаемадзеяння з іншымі народамі;
zzразвіццё матывацыі да вывучэння замежнай мовы праз фарміраванне патрэбнасцей лепш і дакладней разумець наваколь
ны свет і быць зразуметым ім; усведамленне важнасці вало
дання замежнай мовай для сацыялізацыі ў сучасным свеце;
zzразвіццё самаадукацыйнага патэнцыялу вучняў, забеспячэн
не іх гатоўнасці да самастойнай работы над мовай, у тым
ліку неабходнымі тэхнікамі вучэбна-пазнавальнай працы,
стратэгіямі самааналізу, саманазірання.
У якасці комплексных характарыстык, якія выражаюць змест
задач, разглядаюцца кампетэнцыі, таму што яны задаюць нормы
і патрабаванні да валодання замежнай мовай, якія дазваляюць
прасачыць ступень сумеснай рэалізацыі мэт і задач.
Міжкультурная кампетэнцыя — стратэгічная кампетэнцыя,
валоданне якой заклікана забяспечваць асэнсаванне вучнямі іншай
сацыякультуры, пазнанне імі сэнсавых арыенціраў іншага лінгва
соцыуму, уменне бачыць падабенства і адрозненні паміж культурамі
і ўлічваць іх у працэсе іншамоўных зносін.
Камунікатыўная кампетэнцыя — валоданне сукупнасцю маўленчых, моўных, сацыякультурных норм вывучаемай мовы, а
таксама кампенсаторнымі і вучэбна-пазнавальнымі ўменнямі, якія
дазваляюць выпускніку ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі
рашаць маўленчыя, адукацыйныя, пазнавальныя і іншыя задачы,
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што стаяць перад ім. У склад гэтай інтэграцыйнай кампетэнцыі
ўваходзяць моўная, маўленчая, сацыякультурная, вучэбна-пазна
вальная, кампенсаторная кампетэнцыі, якія разглядаюцца як
субкампетэнцыі.
Маўленчая кампетэнцыя — сукупнасць навыкаў і ўменняў
маўленчай дзейнасці (гаварэнне, успрыманне маўлення на слых,
чытанне і пісьмовае маўленне), веданне норм маўленчых паводзін;
набыццё на гэтай аснове вопыту іх выкарыстання для пабудовы
лагічнага і звязнага па форме і змесце выказвання, а таксама для
тлумачэння сэнсу выказванняў іншых людзей.
Моўная кампетэнцыя — сукупнасць моўных ведаў аб правілах
функцыянавання моўных сродкаў (фанетычных, арфаграфічных,
лексічных і граматычных) у маўленні і навыкаў іх выкарыстання
з камунікатыўнымі мэтамі.
Сацыякультурная кампетэнцыя — сукупнасць ведаў пра на
цыянальна-культурную спецыфіку краін вывучаемай мовы, уменняў
будаваць свае маўленчыя і немаўленчыя паводзіны ў адпаведнасці
з гэтай спецыфікай, уменняў прадстаўляць на гэтай аснове сваю
краіну і яе культуру ва ўмовах іншамоўных міжкультурных зносін.
Кампенсаторная кампетэнцыя — сукупнасць уменняў вы
карыстоўваць дадатковыя вербальныя і невербальныя сродкі для
рашэння камунікатыўных задач ва ўмовах дэфіцыту наяўных моўных
сродкаў.
Вучэбна-пазнавальная кампетэнцыя — сукупнасць агульных
і спецыяльных вучэбных уменняў, неабходных для ажыццяўлення
самастойнай дзейнасці па авалоданні замежнай мовай, вопыт іх
выкарыстання.
Паслядоўнае і ўзаемазвязанае авалоданне абазначанымі ключа
вымі кампетэнцыямі забяспечвае фарміраванне ў вучняў адпавед
ных кампетэнтнасцей.
У сваёй сукупнасці мэты і задачы прадугледжваюць праектаван
не і арганізацыю адукацыйнага працэсу на аснове патрабаванняў
асобасна арыентаванага, кампетэнтнаснага, камунікатыўнага, ка
гнітыўнага і сацыякультурнага падыходаў у іх адзінстве. Адсюль
вынікае, што ў якасці важнейшых прынцыпаў ажыццяўлення
адукацыйнага працэсу вызначаюцца наступныя:
zzзабеспячэнне разумення культуры і ладу жыцця іншага на
рода і гатоўнасці «ўспрымаць іншага ў яго непадобнасці»,
усведамленне вучнямі прыналежнасці да роднай культуры;
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zzадзінства

рэалізацыі камунікатыўнай, культурна-прагматыч
най і аксіялагічнай функцый вывучаемай мовы;
zzарыентацыя працэсу навучання на забеспячэнне дыялогу культур на аснове ўсебаковага ўліку ўзаемасувязей: мова — мыс
ленне — культура;
zzзабеспячэнне сацыялізацыі вучняў сродкамі замежнай мовы;
zzарганізацыя навучання замежнай мове як сродку іншамоўных
зносін на аснове мадэліравання сітуацый міжкультурнай ка
мунікацыі.
Канструяванне працэсу навучання патрабуе выкарыстання
сучасных адукацыйных тэхналогій (сацыяльных, інфармацыйнакамунікацыйных, інтэрактыўных і інш.). На вучэбных занятках
неабходна мадэліраваць сітуацыі міжкультурных зносін, актыўна
ўжываць метады праблемнага навучання і эўрыстычныя метады,
выкарыстоўваць розныя формы работы (парныя, групавыя, інды
відуальныя і інш.). Выбар форм і метадаў навучання і выхавання
вызначаецца настаўнікам самастойна на аснове мэт і задач выву
чэння пэўнай тэмы, сфармуляваных у вучэбнай праграме патраба
ванняў да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.

Агульныя патрабаванні да зместу адукацыі
Змест вучэбнага прадмета «Замежная мова» вызначаецца ў
адзінстве прадметнага і эмацыянальна-каштоўнаснага кампанентаў.
Эмацыянальна-каштоўнасны кампанент зместу адукацыі ўклю
чае сукупнасць адносін асобы да сусветнай моўнай і культурнай
спадчыны, да працэсу авалодання ёй з мэтай асобаснага росту; за
бяспечвае набыццё вопыту іншамоўных зносін шляхам рэфлексіі,
самапазнання, самавызначэння. Працэс авалодання замежнай мовай
набывае для вучня асобасны сэнс.
Прадметны змест адукацыі ўключае наступныя кампаненты:
zzсферы зносін і прадметна-тэматычны змест маўлення;
zzвіды маўленчай дзейнасці і моўны матэрыял;
zzсацыякультурныя веды: культуразнаўчыя, краіназнаўчыя
і лінгвакраіназнаўчыя;
zzкампенсаторныя і вучэбна-пазнавальныя ўменні і навыкі самастойнай работы з іншамоўным матэрыялам.
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Прадметны кампанент зместу забяспечвае валоданне замежнай
мовай як сродкам міжкультурных зносін.
Адбор зместу вучэбнага матэрыялу, які падлягае засваенню,
ажыццяўляецца на аснове наступных метадалагічных арыенціраў:
zzнакіраванасць педагагічнага працэсу на падрыхтоўку да міжкультурных зносін;
zzусебаковы ўлік узаемасувязей: мова — мысленне — культура;
zzпрад’яўленне каштоўнасцей пазнавальнай культуры ў дыя
логу з роднай;
zzінтэграцыя моўнага, сацыякультурнага, аксіялагічнага кам
панентаў зместу навучання;
zzаўтэнтычнасць і каштоўнасная значнасць іншамоўных матэ
рыялаў;
zzадпаведнасць вучэбнага матэрыялу сучасным гутарковым
нормам вывучаемай мовы.
Структураванне вучэбнага матэрыялу ажыццяўляецца на аснове
наступных патрабаванняў:
zzбесперапыннае канцэнтрычнае прад’яўленне і назапашванне
ведаў;
zzпаэтапнае фарміраванне навыкаў і ўменняў;
zzпераемнасць этапаў працэсу авалодання замежнай мовай;
zzпастаянная апора на моўны, маўленчы і асобасны суб’ектны
вопыт вучняў;
zzспалучанасць у авалоданні маўленнем і сістэмай мовы;
zzстварэнне магчымасцей для фарміравання ўменняў самастой
най работы з іншамоўнымі інфармацыйнымі крыніцамі з мэтай самаадукацыі.
Спецыфіка зместу моўнай адукацыі прадугледжвае паслядоўны
ўлік у адукацыйным працэсе наступных асноўных палажэнняў ка
мунікатыўна арыентаванага навучання:
zzажыццяўленне адукацыйнага працэсу ва ўмовах, набліжаных
да рэальных зносін;
zzмадэліраванне сітуацый зносін, якія стымулююць вучняў да рашэння камунікатыўных задач у працэсе вывучэння замежнай
мовы;
zzвыкарыстанне камунікатыўна арыентаваных заданняў на аснове імітацыйных, гульнявых і свабодных зносін;
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zzсітуатыўна

абумоўленае авалоданне лексікай і граматыкай
вывучаемай мовы;
zzактыўнае ўцягванне вучняў у працэс зносін у якасці маўлен
чых партнёраў;
zzстварэнне матывацыйнай гатоўнасці і патрэбнасці вучняў
ва ўспрыманні і засваенні вучэбнага матэрыялу ва ўмовах,
набліжаных да рэальных зносін.

Сферы зносін і прадметна-тэматычны
змест маўлення
Сацыяльна-бытавая сфера. Міжасобасныя адносіны. Здаровы
лад жыцця. Свет моды.
Вучэбна-працоўная сфера. Вучоба.
Сацыяльна-культурная сфера. Сучасныя сродкі камунікацыі.
Культурны вольны час.
Сацыяльна-пазнавальная сфера. Надвор’е і клімат.

Маўленчыя ўменні
Успрыманне і разуменне маўлення на слых — уменні разумець
іншамоўнае маўленне ў працэсе непасрэдных зносін з субяседнікам,
уменні разумець разнажанравыя аўдыя- і відэатэксты з рознай паў
натой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест.
Гаварэнне — уменні ажыццяўляць дыялагічныя, маналагічныя
і полілагічныя зносіны ў адпаведнасці з мэтамі, задачамі і ўмовамі
камунікацыі з захаваннем норм маўленчага і немаўленчага этыкету.
Чытанне — уменні чытаць і разумець разнажанравыя тэксты з
рознай паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест у залежнасці
ад віду чытання і далейшага выкарыстання інфармацыі.
Пісьмовае маўленне — уменні прадуцыраваць розныя віды
пісьмовых тэкстаў у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў краінах
вывучаемай мовы, з улікам камунікатыўных задач і адрасата.

Моўныя веды і навыкі
Веды пра сістэму вывучаемай мовы, аб правілах функцыяна
вання моўных сродкаў (фанетычных, лексічных, граматычных)
у маўленні і навыкі іх выкарыстання з камунікатыўнымі мэтамі.
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Сацыякультурныя веды і ўменні
Веданне сацыякультурнага кантэксту сваёй краіны і краін выву
чаемай мовы, уменні наладжваць свае маўленчыя і немаўленчыя
паводзіны ў адпаведнасці з іх спецыфікай, прадстаўляць сваю краі
ну і яе культуру ва ўмовах іншамоўных міжкультурных зносін.

Кампенсаторныя ўменні
Уменні выкарыстоўваць розныя вербальныя і невербальныя
сродкі для кампенсацыі прабелаў у камунікацыі ва ўмовах дэфіцыту
моўных сродкаў, недахопу маўленчага і сацыяльнага вопыту.
Вучэбна-пазнавальныя ўменні
Агульныя і спецыяльныя вучэбныя ўменні, неабходныя для
ажыццяўлення самастойнай пазнавальнай дзейнасці па авалоданні
іншамоўным маўленнем і культурай краін вывучаемай мовы.

***
Змест навучання прадстаўлены ў вучэбнай праграме праз
прадметна-тэматычны змест зносін, патрабаванні да практычнага
валодання відамі маўленчай дзейнасці, моўны матэрыял (фанетыка,
лексіка, граматыка).
У прадметна-тэматычным змесце зносін пазначаны камуніка
тыўныя задачы для вывучэння замежнай мовы на базавым узроўні
(прамы шрыфт) і павышаным узроўні (прамы шрыфт і курсіў).
Патрабаванні да практычнага валодання відамі маўленчай
дзейнасці: працягласць гучання тэксту, колькасць рэплік на кож
нага субяседніка ў дыялагічным маўленні, аб’ём выказвання ў
маналагічным маўленні, аб’ём тэксту для чытання, аб’ём тэксту
для пісьмовага маўлення — задаюць асноўныя параметры для ўсіх
відаў маўленчай дзейнасці. Дадзеныя параметры, а таксама аб’ём
прадуктыўнага і рэцэптыўнага лексічнага мінімуму пазначаюцца
наступным чынам: першая лічба — патрабаванні для базавага ўзроў
ню, другая — для павышанага ўзроўню. Напрыклад, працягласць
гучання тэксту: 2—2,5 мінуты; прадуктыўны мінімум: 230—280 лек
січных адзінак; рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак;
агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных адзінак;
агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных адзінак.
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Граматычны матэрыял, які падлягае вывучэнню, аднолькавы
для ўсіх відаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Патрабаванні
да валодання граматычным матэрыялам адрозніваюцца аб’ёмам яго
прадуктыўнага засваення. Граматычныя з’явы для рэцэптыўнага
засваення, адзначаныя адной зорачкай (*), прадугледжаны для пра
дуктыўнага засваення (павышаны ўзровень), адзначаныя дзвюма
зорачкамі (**) — прадугледжаны для рэцэптыўнага засваення
(павышаны ўзровень).
Адрозненні ў авалоданні замежнай мовай пры яе вывучэнні на
базавым і павышаным узроўнях выяўляюцца ў наступных пара
метрах:
zzаб’ём засвоенага прадуктыўнага і рэцэптыўнага лексічнага
матэрыялу;
zzколькасць прадуктыўна засвоенага граматычнага матэрыялу;
zzступень складанасці і колькасць камунікатыўных задач, якія
рашаюцца;
zzступень самастойнасці ў інтэрпрэтацыі з’яў міжкультурнай
камунікацыі;
zzступень падрыхтаванасці да ажыццяўлення маўленчых і не
маўленчых паводзін адэкватна сацыякультурнай спецыфіцы
краіны вывучаемай мовы;
zzузровень гатоўнасці да самастойнай дзейнасці вучняў па ава
лоданні замежнай мовай.
Больш высокія патрабаванні да валодання моўным і маўленчым
матэрыялам на павышаным узроўні забяспечаць больш высокі ўзро
вень фарміравання ў вучняў моўных навыкаў і маўленчых уменняў,
што будзе выяўляцца ў іх здольнасці больш якасна рашаць вучэбныя
камунікатыўныя задачы.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(105/175 гадзін)
Сфера
зносін

Прадметнатэматычны
змест

Камунікатыўныя задачы

Cацыяльнабытавая

Міжасобасныя
адносіны

• Расказаць пра міжасобасныя адносіны (каханне, павага, сяброўства, адказнасць, клопат);
• распытаць пра міжасобасныя адносіны (каханне, павага, сяброўства, адказ-
насць, клопат);
• расказаць пра свае адносіны са свая
камі, сябрамі;
• параіць, як вырашыць праблему;
• абмеркаваць праблему адносін паміж
пакаленнямі

Здаровы лад
жыцця

• Абмеркаваць  карысныя   і  шкодныя
звычкі;
• расказаць аб прынцыпах здаровага
харчавання і выказаць свае адносіны
да іх;
• даць рэкамендацыі па вядзенні здаро
вага ладу жыцця;
• расказаць пра недамаганні і звярнуцца па параду;
• пераканаць субяседніка ў неабходнасці
здаровага ладу жыцця

Свет моды

• Расказаць  пра  ўласныя  перавагі  ў
адзенні;
• распытаць субяседніка пра яго пера
вагі ў адзенні;
• выказаць меркаванне адносна школь
най формы і абгрунтаваць яго;
• выказаць свае адносіны да маладзёж
най моды;
• абмеркаваць сучасныя тэндэнцыі
ў модзе

У канцы года вучань
павінен умець
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Сфера
зносін

Прадметнатэматычны
змест

Камунікатыўныя задачы
У канцы года вучань
павінен умець

Вучэбнапрацоўная

Вучоба

• Расказаць аб праблемах, звязаных
з вучобай;
• распытаць сябра пра поспехі і цяж
касці ў вучобе;
• даць парады/рэкамендацыі для павы
шэння эфектыўнасці вучобы;
• абмеркаваць магчымасці далейшай
адукацыі;
• даказаць важнасць добрай вучобы для
выбару будучай прафесіі;
• прааналізаваць свой стыль вучэбнай
дзейнасці

Сацыяльнакультурная

Сучасныя
сродкі
камунікацыі

• Расказаць пра найбольш значныя навуковыя вынаходствы ў сферы каму
нікацый (камп’ют ар, мабільны тэлефон, інтэрнэт);
• абмеркаваць ролю камп’ютара/інтэр
нэту ў сучасным жыцці;
• абмеркаваць праблемы, абумоўленыя
распаўсюджаннем камп’ютарных тэ
лекамунікацый;
• даказаць перавагу выкарыстання
сучасных сродкаў камунікацыі;
• выказаць меркаванне пра перспектывы развіцця сродкаў камунікацыі

Сацыяльнапазнаваль
ная

Культурны
вольны час

• Расказаць пра розныя формы вольнага
часу;
• растлумачыць свае перавагі ў сферы
вольнага часу;
• распытаць (замежнага) сябра пра пе
равагі ў сферы вольнага часу;
• расказаць пра цікавыя музеі;
• параіць наведаць музей;
• распытаць пра наведванне музея/тэат
ра/ кінатэатра;
• падзяліцца ўражаннямі пра наведванне культурнага мерапрыемства;
• аргументаваць сваё меркаванне наконт перавагі ў сферы вольнага часу
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Сфера
зносін

Прадметнатэматычны
змест

Надвор’е
і клімат

Камунікатыўныя задачы
У канцы года вучань
павінен умець

• Расказаць пра кліматычныя асаблі
васці Рэспублікі Беларусь;
• распытаць пра кліматычныя асаблі
васці краін вывучаемай мовы;
• прадставіць кароткі прагноз надвор’я;
• абмеркаваць планы на адпачынак з улікам прагнозу надвор’я;
• паведаміць пра стыхійныя бедствы
ў розных рэгіёнах свету;
• абмеркаваць узаемасувязь надвор’я,
клімату, здароўя і дзейнасці чалавека

ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАКТЫЧНАГА ВАЛОДАННЯ
ВІДАМІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Успрыманне і разуменне маўлення на слых
Вучні павінны  р а з у м е ц ь  на слых іншамоўныя тэксты
дыялагічнага і маналагічнага характару, якія прад’яўляюцца
настаўнікам і ў гука- і відэазапісе, у натуральным тэмпе, з рознай
паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест:
zzвылучаць асноўную інфармацыю ў тэкстах, якія змяшчаюць
2-3 % незнаёмых слоў, значэнне якіх можна зразумець з
дапамогай моўнай або кантэкстуальнай здагадкі;
zzадносна поўна разумець тэксты, якія змяшчаюць 1-2 % не
знаёмых слоў, значэнне якіх можна зразумець з дапамогай
здагадкі.
Віды тэкстаў: апавяданне, інтэрв’ю, аб’ява, размова па тэлефоне,
фрагмент радыёпраграмы/відэафільма, песня.
Працягласць гучання тэксту — 2—2,5 мінуты.
Гаварэнне
Дыялагічнае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь:
zzзапытваць і паведамляць інфармацыю, вызначаную прад
метна-тэматычным зместам зносін;
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zzвыказваць

сваё меркаванне і даведвацца пра адносіны субя
седніка да атрыманай інфармацыі;
zzпадтрымліваць або абвяргаць меркаванне субяседніка, аргу
ментаваць свой пункт гледжання.
Віды дыялогу: дыялог-распытванне, дыялог — абмен думкамі,
інтэрв’ю, дыялог — пабуджэнне да дзеяння, дыялог-разважанне.
Колькасць рэплік на кожнага субяседніка — 6-7.
Маналагічнае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь:
zzрабіць падрыхтаваныя і невялікія непадрыхтаваныя паведам
ленні па тэме/праблеме/сітуацыі;
zzапісваць і параўноўваць прадметы, факты і з’явы;
zzрасказваць пра пачутае/прачытанае/убачанае;
zzспалучаць апісанне і апавяданне з элементамі разважання
і выказваннем уласнай ацэнкі.
Віды маналагічнага выказвання: апісанне, апавяданне, разва
жанне, ацэначнае меркаванне.
Аб’ём выказвання не меншы за 10-14 фраз.

Чытанне
Вучні павінны  р а з у м е ц ь  тэксты з рознай паўнатой і даклад
насцю пранікнення ў іх змест у залежнасці ад віду чытання:
zzасноўны змест аўтэнтычных / часткова адаптаваных мастац
кіх і навукова-папулярных тэкстаў (азнаямленчае чытанне);
zzпоўна і дакладна разумець змест аўтэнтычных / часткова адаптаваных мастацкіх і навукова-папулярных тэкстаў (выву
чальнае чытанне).
Вучні павінны  ў м е ц ь:
zzзнаходзіць неабходную / цікавую для вучня інфармацыю ў
тэкстах публіцыстычнага і прагматычнага характару (пра
глядальнае чытанне);
zzацэньваць важнасць і навізну выбранай інфармацыі і вы
казваць свае адносіны да яе.
Тэксты, прызначаныя для разумення асноўнага зместу (азна
ямленчае чытанне), могуць уключаць да 3-4 % незнаёмых слоў,
пра значэнне якіх можна здагадацца. Аб’ём тэксту — прыкладна
2600—3500 друкаваных знакаў з прабеламі.
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Тэксты для вывучальнага чытання могуць уключаць да 2-3 % не
знаёмых слоў, раскрыццё значэння якіх магчыма пры выкарыстанні
двухмоўнага слоўніка. Аб’ём тэксту — прыкладна 2100—3000 друкаваных знакаў з прабеламі.
Віды тэкстаў: артыкул у маладзёжным часопісе, навукова-папу
лярны артыкул, буклет музея, пісьмо, e-mail, афіша, праграма
спектакля.

Пісьмовае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь прадуцыраваць нескладаныя віды
пісьмовых тэкстаў у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў краіне
вывучаемай мовы:
zzпісаць віншаванні, запрашэнні, асабістыя лісты;
zzпісаць кароткую аўтабіяграфію;
zzкоратка выказваць змест праслуханага/прачытанага тэксту;
zzпісаць міні-сачыненне па прапанаванай тэме.
Аб’ём тэксту не меншы за 90—130 слоў.
МОЎНЫ МАТЭРЫЯЛ
АНГЛІЙСКАЯ МОВА
Фанетыка
Націск у вытворных словах. Выкарыстанне інтанацыі для вы
казвання пачуццяў і эмоцый.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 230—280 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных
адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных
адзінак.
Словаўтварэнне: суфіксы назоўнікаў -ty, -ist, -ship; прыстаўкі
un-, in-.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
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Марфалогія
Артыкль: артыкль з уласнымі імёнамі (назвы тэатраў, музеяў,
кінатэатраў); артыкль з назвамі вынаходстваў і сродкаў камунікацыі
(тэлефон, камп’ютар, інтэрнэт); артыкль з абстрактнымі назоўнікамі
(love, care, friendship, responsibility).
Прыметнік: прыметнікі і прыслоўі, якія цяжка распазнаць
(hard —hardly, good — well, late — lately, bad — badly).
Займеннік: абсалютныя прыналежныя займеннікі, неазначаль
ныя займеннікі other, another.
Дзеяслоў: спосабы выражэння дзеянняў у будучым (Present
Simple, Present Continuous, Future Simple).
Прыслоўе: ступені параўнання прыслоўяў.
Прыназоўнік: прыназоўнікі з назоўнікамі.
Сінтаксіс
Параўнальныя сказы the more ... the better. Складаназалежны
сказ з рознымі даданымі сказамі.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Лексіка
Словаўтварэнне: прыстаўкі dis-, mis-, over-.
Марфалогія
*Займеннік: адносныя займеннікі what, where, why, when.
Мадальны дзеяслоў: can’t, could, may, might, must з рознымі
відамі інфінітыва для выражэння меркавання пра магчымасць/
немагчымасць выканання дзеянняў.
Інфінітыў: віды інфінітыва (Indefinite, Continuous, Perfect,
Perfect Continuous).
Злучнік: for, since.
Сінтаксіс
*Ускосная мова.
НЯМЕЦКАЯ МОВА
Фанетыка
Рытм у сказе (націскныя і ненаціскныя словы ў складаных сказах).
Інтанацыя сказаў з аднароднымі членамі. Інтанацыя сказаў з інфінітывам з часціцай zu.
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Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 230—280 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных
адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных
адзінак.
Словаўтварэнне: суфіксы прыметнікаў -sam, -los.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Назоўнік: род назоўнікаў (сістэматызацыя). Асобы від скланен
ня назоўнікаў. Скланенне назоўнікаў (сістэматызацыя). Спосабы
ўтварэння множнага ліку назоўнікаў: -e, е; -er, еr; ∅, -∅; -en, -n, -s.
Артыкль: азначальны артыкль, калі пасля назоўнікаў стаіць
назоўнік у родным склоне або назоўнік з прыназоўнікам. Азна
чальны, неазначальны артыкль, адсутнасць артыкля (сістэматы
зацыя).
Прыметнік: скланенне прыметнікаў, перад якімі адсутнічае
суправаджальнае слова. Скланенне прыметнікаў у множным ліку.
Дзеяслоў: часавая форма будучага часу Futurum I Aktiv. Часавыя
формы дзеяслова ў незалежным стане (сістэматызацыя). Часавыя
формы дзеяслова ў залежным стане: Präsens Passiv, Präteritum
Passiv.
Інфінітыў: інфінітыў без часціцы zu пасля мадальных дзея
словаў; дзеясловаў успрымання sehen, hören; дзеясловаў, якія аба
значаюць рух (у функцыі акалічнасці); дзеяслова bleiben.
Інфінітыў з часціцай zu пасля групы дзеясловаў: anfangen, beginnen, beschließen, bitten, einladen, erlauben, erinnern, gelingen, empfehlen, raten, hoffen, planen, vergessen, versprechen, versuchen, verbieten;
пасля звароту es gibt; пасля выразаў Freude / Spaß machen; пасля кан
струкцый sein + прыметнік/дзеепрыметнік (es ist gesund / schlecht /
höflich / interessant / leicht / schwer / (un)möglich / erlaubt / verboten);
haben + абстрактны назоўнік (haben + Absicht / Angst / Grund / Lust /
Möglichkeit / Problem / Schwierigkeit / Zeit).
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Прыназоўнік: прыназоўнікі часу і месца (сістэматызацыя).
Прыназоўнікі von, durch для ўказання на носьбіта дзеяння ў пасіў
ных сказах.
Сінтаксіс
Складаназалежныя сказы: даданыя сказы мэты са злучнікам
damit.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Марфалогія
Інфінітыў: інфінітыўныя звароты statt … zu + Infinitiv; ohne
... zu + Infinitiv.
Прыназоўнік: прыназоўнікі wegen, trotz, якія патрабуюць род
нага склону.
**Прыназоўнік mit для ўказання на носьбіта дзеяння ў пасіўных
сказах.
Сінтаксіс
Сказы са злучнікам sowohl … als auch.
ФРАНЦУЗСКАЯ МОВА
Фанетыка
Інтанацыя асноўных тыпаў простага, складаназлучанага і скла
даназалежнага сказаў.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 230—280 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных
адзінак. Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных
адзінак.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Назоўнік: жаночы род назоўнікаў, якія абазначаюць прафесію.
Артыкль: ужыванне артыкляў з абстрактнымі назоўнікамі
(з’явы прыроды); ужыванне артыкляў з геаграфічнымі назвамі.
Займеннік: адносныя займеннікі qui, que, où (паўтарэнне), аднос
ны займеннік dont. Сістэматызацыя асабовых займеннікаў.
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Дзеяслоў: умоўны лад e conditionnel présent; дапасаванне часоў
(план цяперашняга).
Прыслоўе: асобыя формы ўтварэння ступеней параўнання.
Сінтаксіс
Сістэматызацыя асноўных тыпаў простага, складаназлучанага
і складаназалежнага сказаў. Ужыванне часоў ва ўмоўным дада
ным сказе пасля злучніка si: le présent de l’indicatif, l’imparfait de
l’indicatif.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Марфалогія
Дзеяслоў: перадпрошлы час le plus-que-parfait. Безасабовая фор
ма дзеяслова le participe passé ў значэнні прыметніка.
Абвесны лад le subjonctif présent.
*Умоўны лад le conditionnel passé.
Сінтаксіс
Ускоснае пытанне, ускосная мова.
ІСПАНСКАЯ МОВА
Фанетыка
Удасканаленне слыхавымаўленчых навыкаў вучняў на аснове
вывучаемага лексіка-граматычнага матэрыялу.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 230—280 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных
адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных
адзінак.
Словаўтварэнне: суфіксы назоўнікаў -icia, -icio; суфікс прымет
нікаў -al, суфікс прыслоўяў -mente.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Potenсial simple ў мадальным значэнні.
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Дзеепрыметнік: сістэматызацыя ўжывання форм рarticipio
рasado ў функцыі азначэння, канструкцыя estar + рarticipio рasado.
Прыслоўе: прыслоўі спосабу дзеяння.
Сінтаксіс
Дапасаванне часоў пры замене простай мовы на ўскосную.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Марфалогія
Дзеяслоў: формы, значэнне і ўжыванне дзеясловаў у pretérito
perfecto de subjuntivо.
*Формы, значэнне і ўжыванне дзеясловаў у pretérito imperfecto
de subjuntivo.
Сінтаксіс
*Складаназалежныя сказы з умоўнымі даданымі сказамі II тыпу.

КІТАЙСКАЯ МОВА
ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАКТЫЧНАГА ВАЛОДАННЯ
ВІДАМІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Успрыманне і разуменне маўлення на слых
Вучні павінны   р а з у м е ц ь   на слых іншамоўныя тэксты
дыялагічнага і маналагічнага характару, якія прад’яўляюцца
настаўнікам і ў гука- і відэазапісе, у натуральным тэмпе, з рознай
паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест:
вылучаць асноўную інфармацыю ў тэкстах, якія змяшчаюць
2-3 % незнаёмых слоў, значэнне якіх можна зразумець з да
памогай моўнай або кантэкстуальнай здагадкі;
адносна поўна разумець тэксты, якія змяшчаюць 1-2 % не
знаёмых слоў, значэнне якіх можна зразумець з дапамогай
здагадкі.
Віды тэкстаў: апавяданне, інтэрв’ю, аб’ява, размова па тэлефоне,
фрагмент радыёпраграмы/відэафільма, песня.
Працягласць гучання тэксту — 2—2,5 мінуты.
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Гаварэнне
Дыялагічнае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь:
запытваць і паведамляць інфармацыю, вызначаную прадмет
на-тэматычным зместам зносін;
выказваць сваё меркаванне і даведвацца пра адносіны субя
седніка да атрыманай інфармацыі;
падтрымліваць або абвяргаць меркаванне субяседніка, аргу
ментаваць свой пункт гледжання.
Віды дыялогу: дыялог-распытванне, дыялог — абмен думкамі,
інтэрв’ю, дыялог — пабуджэнне да дзеяння.
Колькасць рэплік на кожнага субяседніка — 6-7.
Маналагічнае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь:
рабіць падрыхтаваныя і невялікія непадрыхтаваныя паве
дамленні па тэме/праблеме/сітуацыі;
апісваць і параўноўваць прадметы, факты і з’явы;
расказваць пра пачутае/прачытанае/убачанае;
спалучаць апісанне і апавяданне з элементамі разважання і выказваннем уласнай ацэнкі.
Віды маналагічнага выказвання: апісанне, апавяданне, разва
жанне, ацэначнае меркаванне.
Аб’ём выказвання не меншы за 10-14 фраз.

Чытанне
Вучні павінны  р а з у м е ц ь  тэксты, напісаныя з дапамогай
іерогліфаў, з рознай паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест
у залежнасці ад віду чытання:
разумець змест аўтэнтычных / часткова адаптаваных мастац
кіх і навукова-папулярных тэкстаў (азнаямленчае чытанне);
поўна і дакладна разумець змест аўтэнтычных / часткова адаптаваных мастацкіх і навукова-папулярных тэкстаў (вывучаль
нае чытанне);
Вучні павінны  ў м е ц ь:
знаходзіць неабходную/цікавую інфармацыю ў тэкстах пуб
ліцыстычнага і прагматычнага характару (праглядальнае чытанне);
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ацэньваць

важнасць і навізну выбранай інфармацыі і выказ
ваць свае адносіны да яе.
Тэксты, прызначаныя для разумення асноўнага зместу (азнаям
ленчае чытанне), могуць уключаць да 3-4 % незнаёмых слоў, пра
значэнне якіх можна здагадацца. Аб’ём тэксту — 0,75 старонкі.
Тэксты для вывучальнага чытання могуць уключаць да 2-3 % не
знаёмых слоў, раскрыццё значэння якіх магчыма пры выкары
станні двухмоўнага слоўніка. Аб’ём тэксту — 0,5 старонкі.
Віды тэкстаў: артыкул у маладзёжным часопісе, навукова-папу
лярны артыкул, буклет музея, пісьмо, e-mail, афіша, праграма
спектакля.

Пісьмовае маўленне
Вучні павінны  ў м е ц ь  прадуцыраваць нескладаныя віды
пісьмовых тэкстаў, якія напісаны з дапамогай іерогліфаў, у адпа
веднасці з нормамі, прынятымі ў краіне вывучаемай мовы:
пісаць віншаванні, запрашэнні, асабістыя пісьмы;
пісаць кароткую аўтабіяграфію;
коратка выказваць змест праслуханага/прачытанага тэксту;
пісаць міні-сачыненне па прапанаванай тэме.
Вучні павінны  ў м е ц ь  пісаць іерогліфы (750 адзінак) і тэксты
іерогліфамі (200 адзінак).
МОЎНЫ МАТЭРЫЯЛ

Фанетыка
Інтанацыя бяззлучнікавых сказаў.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 230—280 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 200—280 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 1510—1740 лексічных
адзінак. Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 910—1360 лексічных
адзінак.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
78

Марфалогія
Лічэбнік: колькасныя лічэбнікі ад 10 000. Рэдуплікацыя назоў
нікаў, лічыльных слоў, канструкцый «лічэбнік — лічыльнае слова».
Дзеяслоў: пасіўны стан.
Прыслоўе: 像, 不过, 差不多, 曾经.
Прыназоўнік: 根据, 对于, 关于.
Выніковыя дапаўненні: 上, 开, 出来, 起来, 下去.
Дапаўненне стану (3).
Дапаўненне магчымасці.
Злучнік: 并, 免得.
Сінтаксіс
Бяззлучнікавыя сказы.
Складаныя дапаўненні напрамку.
Сказы з 把 (4).
Ускосная мова.
Канструкцыі, прыназоўнікі, злучнікі: 跟...有关系, ...什么的,
是...的, ...有10米高, ..., 包括..., 最好, ...开始.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Марфалогія
Прыслоўе: 将要, 将来.
Злучнік: 并, 并且, 而, 而且, 不仅.
Канструкцыі, прыназоўнікі, злучнікі: 既...又, 还没有...呢! 一会
儿...一会儿..., 如果...那么..., 不是...就..., 从...以来.

***
Па заканчэнні навучання на II ступені агульнай сярэдняй
адукацыі вучні, якія вывучалі замежную мову на базавым узроўні,
павінны:
в е д а ц ь:
артыкуляцыйныя нормы і асноўныя інтанацыйныя мадэлі
вывучаемай замежнай мовы;
асноўныя камунікатыўна значныя частотныя і стылістычна
нейтральныя лексічныя адзінкі, нормы словаўжывання і ты
повыя спосабы словаўтварэння;
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граматычныя

з’явы прадуктыўнага і рэцэптыўнага мінімумаў
і правілы іх утварэння і ўжывання;
асноўныя звесткі пра нацыянальна-культурную спецыфіку
краін вывучаемай мовы; нормы маўленчых і немаўленчых
паводзін ва ўмовах міжкультурных зносін;
асноўныя спосабы пошуку інфармацыі ў даведачных крыні
цах, у тым ліку ў інтэрнэце;
асноўныя вербальныя і невербальныя сродкі пераадолення
цяжкасцей падчас зносін (перапытванне, удакладненне; мі
міка, жэсты);
у м е ц ь:
афармляць вусныя і пісьмовыя выказванні ў адпаведнасці з
вывучанымі фанетычнымі, лексічнымі і граматычнымі нор
мамі замежнай мовы для рашэння камунікатыўных задач
у стандартных сітуацыях зносін;
разумець/выбіраць інфармацыю з аўтэнтычных / часткова
адаптаваных тэкстаў з рознай ступенню дакладнасці, глыбіні
і паўнаты пры чытанні і ўспрыманні маўлення на слых;
прадстаўляць сваю краіну і яе культуру ў тыповых сітуацыях
іншамоўнай міжкультурнай камунікацыі і ажыццяўляць
маўленчае ўзаемадзеянне з прадстаўнікамі краін вывучаемай
мовы з улікам іх нацыянальна-культурнай спецыфікі і норм
маўленчых і немаўленчых паводзін;
выкарыстоўваць асноўныя вербальныя і невербальныя сродкі
кампенсацыі дэфіцыту ведаў для паспяховага рашэння каму
нікатыўных задач;
ажыццяўляць самастойную вучэбна-пазнавальную дзейнасць
па пошуку, зборы і абагульненні інфармацыі ў даведачных,
у тым ліку іншамоўных, крыніцах і ў інтэрнэце;
в а л о д а ц ь:
фанетычнымі, лексічнымі і граматычнымі нормамі вывуча
емай замежнай мовы, дастатковымі для рашэння камуні
катыўных задач у стандартных сітуацыях міжкультурнай
камунікацыі;
прадуктыўнымі відамі іншамоўнай маўленчай дзейнасці (га
варэнне, пісьмовае маўленне) з высокай ступенню рэпрадук
тыўнасці, захоўваючы сацыякультурныя нормы маўленчых
паводзін;
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рэцэптыўнымі

відамі маўленчай дзейнасці (чытанне, успры
манне і разуменне маўлення на слых) з рознай ступенню да-
кладнасці, паўнаты і глыбіні разумення зместу часткова
адаптаваных тэкстаў;
нормамі маўленчага і немаўленчага этыкету вывучаемай
замежнай мовы, дастатковымі для ажыццяўлення міжкуль
турных зносін;
агульнавучэбнымі і спецыяльнымі ўменнямі для ажыццяў
лення самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці па ава
лоданні замежнай мовай.
Па заканчэнні навучання на II ступені агульнай сярэдняй аду
кацыі вучні, якія вывучалі замежную мову на павышаным узроўні,
павінны:
в е д а ц ь:
правілы вымаўлення і рытміка-меладычнай арганізацыі ін
шамоўнага маўлення;
сэнс вывучаных лексічных адзінак, у тым ліку ацэначную
лексіку і ўстойлівыя словазлучэнні, асноўныя спосабы слова
ўтварэння (афіксацыя, словаскладанне);
граматычныя з’явы прадуктыўнага і рэцэптыўнага мінімумаў
і правілы іх ужывання і распазнавання;
рэаліі культуры краіны вывучаемай мовы ў рамках прадмет
на-тэматычнага зместу праграмы; правілы маўленчага і не
маўленчага этыкету;
спосабы пошуку інфармацыі ў даведачных і іншых іншамоў
ных крыніцах, у тым ліку ў інтэрнэце;
асноўныя вербальныя і невербальныя сродкі пераадолення
цяжкасцей у час зносін (перапытванне, удакладненне, сіна
німічныя сродкі выказвання думкі; міміка, жэсты, малюнак);
у м е ц ь:
афармляць вусныя і пісьмовыя выказванні ў адпаведнасці
з фанетычнымі, арфаграфічнымі, лексічнымі і граматычнымі
нормамі вывучаемай мовы;
ажыццяўляць маўленчае і немаўленчае ўзаемадзеянне з
прадстаўнікамі краін вывучаемай мовы і прадстаўляць сваю
краіну і яе культуру ва ўмовах іншамоўнай міжкультурнай
камунікацыі;
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выкарыстоўваць

вербальныя і невербальныя сродкі кампен
сацыі дэфіцыту ведаў для паспяховага рашэння камунікатыў
ных задач;
ажыццяўляць самастойную вучэбна-пазнавальную дзейнасць
па пошуку, зборы і абагульненні інфармацыі ў даведачных
і іншых іншамоўных крыніцах;
в а л о д а ц ь:
фанетычнымі, лексічнымі і граматычнымі нормамі вывучае
май замежнай мовы, дастатковымі для рашэння камуніка
тыўных задач у стандартных сітуацыях міжкультурнай ка
мунікацыі;
прадуктыўнымі відамі іншамоўнай маўленчай дзейнасці (га
варэнне, пісьмовае маўленне) з дастатковай ступенню сама
стойнасці і ініцыятыўнасці, захоўваючы сацыякультурныя
нормы маўленчых паводзін;
рэцэптыўнымі відамі маўленчай дзейнасці (чытанне, успры
манне і разуменне маўлення на слых) з рознай ступенню да
кладнасці, паўнаты і глыбіні разумення зместу ў залежнасці
ад камунікатыўнай задачы;
нормамі маўленчага і немаўленчага этыкету вывучаемай за
межнай мовы, дастатковымі для ажыццяўлення паспяховых
міжкультурных зносін;
агульнавучэбнымі і спецыяльнымі вучэбнымі ўменнямі для
ажыццяўлення самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці
па авалоданні замежнай мовай.

МАТЭМАТЫКА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета
Вучэбны прадмет «Матэматыка» пры рэалізацыі ўстановамі
адукацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі займае вядучае
месца ў фарміраванні ключавых інтэлектуальных уменняў і асо
басных якасцей вучняў, неабходных для жыцця ў сучасным грамадстве.
Сукупнасць ведаў, уменняў, навыкаў, вопыту дзейнасці, а таксама якасцей асобы, што фарміруюцца ў працэсе вывучэння вучэб
нага прадмета «Матэматыка», неабходна як пры вывучэнні іншых
вучэбных прадметаў, так і для працягу адукацыі, працоўнай дзей
насці, паспяховай сацыялізацыі ў грамадстве.
У кантэксце мэт навучання і выхавання на II ступені агульнай
сярэдняй адукацыі задачамі вывучэння вучнямі матэматыкі як
вучэбнага прадмета з’яўляюцца:
у прадметным напрамку:
zzавалоданне матэматычнымі ведамі, уменнямі, навыкамі,
спосабамі дзейнасці, неабходнымі для прымянення ў паўся
дзённым жыцці, пры вывучэнні іншых вучэбных прадметаў;
zzстварэнне падмурка для далейшага развіцця матэматычнай
кампетэнцыі, фарміравання механізмаў мыслення, харак
тэрных для спосабаў дзейнасці, якія выкарыстоўваюцца ў
матэматыцы і неабходны для паспяховага працягу адукацыі
на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі або на ўзроўнях
прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, паў
навартаснага жыцця ў грамадстве;
у метапрадметным напрамку:
zzфарміраванне ўяўленняў пра матэматыку як частку агуль
началавечай культуры, пра значнасць матэматыкі ў развіцці
цывілізацыі і сучаснага грамадства;
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zzразвіццё ўяўленняў пра матэматыку як форму апісання і метад

навуковага пазнання навакольнага свету, стварэнне ўмоў для
фарміравання вопыту мадэліравання сродкамі матэматыкі;
zzфарміраванне агульных спосабаў інтэлектуальнай дзейнасці,
характэрных для матэматыкі, якія з’яўляюцца асновай па
знавальнай культуры, значнай для розных сфер дзейнасці
чалавека;
у напрамку асобаснага развіцця:
zzразвіццё правільных уяўленняў пра характар адлюстравання
матэматыкай з’яў і працэсаў у прыродзе і грамадстве, ролю
метадаў матэматыкі ў навуковым пазнанні навакольнага
свету і яго заканамернасцей;
zzразвіццё лагічнага і крытычнага мыслення, культуры вус
нага і пісьмовага маўлення з ужываннем матэматычнай тэр
міналогіі і сімволікі, здольнасці да эмацыянальнага ўспры
мання ідэй матэматыкі, разважанняў, доказаў, мысленнага
эксперыменту;
zzфарміраванне ўменняў самастойна вучыцца, кантраляваць
вынікі вучэбнай дзейнасці;
zzвыхаванне якасцей асобы, якія забяспечваюць сацыяльную
мабільнасць, здольнасць прымаць самастойныя рашэнні і
несці за іх адказнасць;
zzфарміраванне якасцей мыслення, неабходных для сацыяль
най адаптацыі ў сучасным грамадстве;
zzразвіццё матэматычных здольнасцей, цікавасці да творчай
дзейнасці.

Месца вучэбнага прадмета ў Тыпавым вучэбным плане
агульнай сярэдняй адукацыі
Тыпавы вучэбны план агульнай сярэдняй адукацыі вызначае на
вывучэнне матэматыкі ў V—VIII класах па 5 вучэбных гадзін на
тыдзень, у ІХ класе — 4 вучэбныя гадзіны на тыдзень у першым
паўгоддзі, 5 вучэбных гадзін на тыдзень у другім паўгоддзі наву
чальнага года.
Змест вучэбнага прадмета «Матэматыка» грунтуецца на раз
дзелах   матэматыкі:   «Арыфметыка»,   «Алгебра»,   «Мноствы»,
«Функцыі», «Геаметрыя». У сваю чаргу, змест дадзеных раздзелаў
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матэматыкі складаецца з улікам логікі і мэтазгоднасці ў змястоўнаметадычныя лініі, якія праходзяць праз адпаведныя тэмы, якімі
прадстаўлены змест вучэбнага прадмета. Пры гэтым улічаны між
прадметныя сувязі з вучэбнымі прадметамі «Геаграфія», «Фізіка»,
«Хімія», «Біялогія» і інш.
Час, адведзены на вывучэнне асобных тэм у змесце вучэбнага
прадмета, з’яўляецца прыкладным. Ён залежыць ад выкарыстоў
ваемых настаўнікам метадаў навучання і выхавання, форм правя
дзення вучэбных заняткаў, вучэбных і пазавучэбных дасягненняў
вучняў.
Прадугледжаны рэзерв вучэбных гадзін прызначаны для пада
гульнення і сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу.
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу па класах абапіраецца
на ўзроставыя фізіялагічныя і псіхалагічныя асаблівасці вучняў
V—IX класаў. Улік асаблівасцей падлеткавага ўзросту (імкненне да
зносін і сумеснай дзейнасці з аднагодкамі, мадэліраванне норм са
цыяльных паводзін свету дарослых), паспяховасць і своечасовасць
далейшага фарміравання пазнавальнай сферы, якасці і ўласцівасці
асобы звязваюцца з актыўнай пазіцыяй настаўніка, а таксама з
адэкватнай пабудовай адукацыйнага працэсу.

Абнаўленне зместу вучэбнага прадмета
Кожнаму чалавеку ў сваім жыцці даводзіцца выконваць раз
лікі, карыстацца вылічальнай тэхнікай, знаходзіць у розных
крыніцах інфармацыю, ужываць патрэбныя формулы, валодаць
практычнымі прыёмамі геаметрычных вымярэнняў і пабудоў,
чытаць інфармацыю, прадстаўленую ў выглядзе табліц, дыяграм,
графікаў, разумець імавернасны характар выпадковых падзей,
складаць алгарытмы, мадэлі, выконваць іншыя дзеянні.
У змест вучэбнага прадмета «Матэматыка» на II ступені агуль
най сярэдняй адукацыі ўключаны элементы тэорыі мностваў, узмоц
нена метадалагічная і практычная накіраванасць зместу з мэтай
фарміравання ў вучняў уменняў:
zzправодзіць вылічэнні, уключаючы акругленне і ацэнку вынікаў
дзеянняў, выкарыстоўваць для падлікаў вядомыя формулы;
zzздабываць і інтэрпрэтаваць інфармацыю, прадстаўленую ў роз
най форме (табліцы, дыяграмы, графікі, схемы, іншыя формы);
zzвылічаць даўжыні, плошчы і аб’ёмы рэальных аб’ектаў.
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Метадалагічная і практычная накіраванасць узмоцнена:
zzпраз пашырэнне і павышэнне ролі тэарэтычнага матэрыялу,
лагічных разваг, доказаў;
zzпавелічэнне ролі і значэння комплекснага інтэграванага
спалучэння арыфметычнага, алгебраічнага і геаметрычнага
матэрыялу як сродку матэматычнага развіцця вучняў;
zzвыкарыстанне табліц, дыяграм, графікаў, схем для наглядна
га прадстаўлення колькаснай інфармацыі;
zzмадэліраванне рэальных аб’ектаў, з’яў і працэсаў з дапамогай
матэматычных мадэлей;
zzуключэнне для рашэння практыка-арыентаваных задач —
задач, якія апісваюць рэальную або набліжаную да яе сітуа
цыю на нефармальна-матэматычнай мове, а таксама задач з
міжпрадметным зместам.
Пытанні, адзначаныя знакам «зорачка», прызначаны для са
мастойнай пошукава-даследчай або праектнай дзейнасці вучняў
(індывідуальнай або групавой), якую арганізуе настаўнік.

Арганізацыя адукацыйнага працэсу
Пры рэалізацыі прапанаванага вучэбнай праграмай зместу ву
чэбнага прадмета «Матэматыка» адукацыйны працэс накіраваны
на далейшае фарміраванне ў вучняў матэматычнай кампетэнцыі,
а таксама развіццё сродкамі матэматыкі камунікатыўнай, вучэбнапазнавальнай, інфармацыйнай і іншых ключавых кампетэнцый;
авалоданне вучнямі ўніверс альнымі вучэбнымі дзеяннямі як
сукупнасцю спосабаў дзеянняў, якія забяспечваюць здольнасць
да самастойнага засваення новых ведаў і ўменняў (уключаючы і
арганізацыю гэтага працэсу), да эфектыўнага вырашэння рознага
роду жыццёвых задач.
Належная ўвага пры рэалізацыі пэўнай вучэбнай праграмай
зместу надаецца:
zzразвіццю ў вучняў лагічнага і крытычнага мыслення;
zzфарміраванню культуры вуснага і пісьмовага маўлення з
ужываннем матэматычнай тэрміналогіі і сімволікі; уменняў
працаваць з рознымі крыніцамі інфармацыі; апісваць рэаль
ныя аб’екты і з’явы з дапамогай матэматычных мадэлей;
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zzкампанентам

арганізацыі разумовай дзейнасці: уменням ста
віць мэты, планаваць і шукаць шляхі іх дасягнення, аналі
заваць і ацэньваць вынікі;
zzнабыццю вопыту супрацоўніцтва з настаўнікам, аднакласні
камі пры ажыццяўленні пошукава-даследчай, праектнай і іншых відаў творчай дзейнасці.
Адукацыйны працэс арганізуецца на аснове педагагічна абгрун
таванага выбару форм, метадаў і сродкаў навучання і выхавання,
сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій, якія павы
шаюць ступень актыўнасці вучняў.
Нараўне з традыцыйнымі сродкамі навучання і сродкамі дыя
гнаставання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў мэтазгодна выка
рыстоўваць электронныя сродкі, да якіх адносяцца электронныя
вучэбныя дапаможнікі, інтэрактыўныя камп’ютарныя мадэлі, элек
тронныя адукацыйныя рэсурсы (электронныя даведнікі, энцыклапедыі, трэнажоры, кантрольна-дыягнастычныя матэрыялы) і інш.
Іх прымяненне спрыяе павышэнню ступені нагляднасці, канкрэ
тызацыі вывучаемых паняццяў, развіццю цікавасці, стварэнню
станоўчых эмацыянальных адносін да вучэбнай інфармацыі і фарміраванню матывацыі да паспяховага вывучэння матэматыкі.
У раздзеле «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзей
насці вучняў» пазначаны вынікі, якіх павінны дасягнуць вучні пры
засваенні прад’яўленага зместу. Да пытанняў адпаведнай тэмы,
пазначаных зорачкай, асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай
дзейнасці вучняў не прад’яўляюцца.
Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў
структураваны па кампанентах: правільна ўжываць тэрміны і вы
карыстоўваць паняцці; ведаць; умець.
Патрабаванне «правільна ўжываць тэрміны і выкарыстоўваць
паняцці» азначае, што вучань суадносіць паняцце з тэрмінам, які
яго абазначае, распазнае канкрэтныя прыклады паняцця па харак
тэрных прыметах, выконвае дзеянні ў адпаведнасці з азначэннямі
і ўласцівасцямі паняццяў, канкрэтызуе іх прыкладамі.
Патрабаванне «ведаць» азначае, што вучань ведае азначэнне,
правілы, тэарэмы, алгарытмы, прыёмы, метады, спосабы дзейнасці
і аперыруе імі.
Патрабаванне «ўмець» фіксуе сфарміраванасць навыкаў прымя
нення ведаў, спосабаў дзейнасці па іх засваенні і прымяненні, арыен
таваных на кампетэнтнасны складнік вынікаў вучэбнай дзейнасці.
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ЧАКАЕМЫЯ ВЫНІКІ ЗАСВАЕННЯ
ЗМЕСТУ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА «МАТЭМАТЫКА»

Прадметныя:
уяўленне пра матэматыку як частку сусветнай культуры і
яе месца ў сучаснай цывілізацыі, спосабы апісання сродкамі
матэматыкі з’яў і працэсаў навакольнага свету;
валоданне паняційным апаратам матэматыкі; уяўленне пра
асноўныя вывучаемыя паняцці (лік, геаметрычная фігура,
ураўненне, функцыя) як найважнейшыя матэматычныя мадэ
лі, якія дазваляюць апісваць і вывучаць рэальныя працэсы і
з’явы;
уменне працаваць з матэматычным тэкстам (аналізаваць,
знаходзіць неабходную інфармацыю), дакладна і пісьменна
выказваць свае думкі ў вусным і пісьмовым маўленні з ужы
ваннем матэматычнай тэрміналогіі і сімволікі, правільна
класіфікаваць матэматычныя аб’екты, праводзіць лагічныя
абгрунтаванні і доказы матэматычных сцвярджэнняў;
уяўленне пра лік і лікавыя сістэмы ад натуральных да рэ
чаісных лікаў; авалоданне навыкамі вусных, пісьмовых, інст
рументальных вылічэнняў;
валоданне прыёмамі выканання тоесных пераўтварэнняў
рацыянальных выразаў, рашэння ўраўненняў, сістэм ураў
ненняў, няроўнасцей і сістэм няроўнасцей; уменне выка
рыстоўваць сістэму каардынат на плоскасці для інтэрпрэта
цыі ўраўненняў, няроўнасцей, сістэм; уменне прымяняць
алгебраічныя пераўтварэнні, апарат ураўненняў і няроўнасцей
для рашэння практыка-арыентаваных задач, задач з міжпрад
метным зместам;
валоданне навыкамі мадэліравання пры рашэнні тэкставых,
практыка-арыентаваных задач, задач з міжпрадметным зме
стам;
засваенне сістэматычных ведаў пра плоскія фігуры і іх улас
цівасці, на наглядным узроўні — пра найпрасцейшыя пра
сторавыя целы;
уменне распазнаваць на чарцяжах, мадэлях і ў рэальным све
це геаметрычныя фігуры, выконваць геаметрычныя пабудовы, прымяняць веды пра геаметрычныя фігуры для рашэння
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геаметрычных задач, практыка-арыентаваных задач, задач
з міжпрадметным зместам; вымяраць даўжыні адрэзкаў, ве
лічыні вуглоў, знаходзіць перыметр, плошчу, аб’ём геамет
рычных фігур.
Метапрадметныя:
першапачатковыя ўяўленні пра ідэі і метады матэматыкі як
універсальную мову навукі і тэхнікі, сродак мадэліравання
з’яў і працэсаў;
уменне бачыць матэматычную задачу ў кантэксце праблем
най сітуацыі ў іншых вучэбных прадметах, рэальным жыцці;
развіццё ўніверсальных вучэбных дзеянняў (рэгулятыўных,
вучэбна-пазнавальных, камунікатыўных) сродкамі матэма
тыкі.
Асобасныя:
уменне ясна, дакладна, пісьменна выказваць свае думкі ў
вусным і пісьмовым маўленні, разумець сэнс пастаўленай
задачы, выбудоўваць аргументацыю, прыводзіць прыклады
і контрпрыклады;
крэатыўнасць мыслення, ініцыятыва, знаходлівасць, актыў
насць;
уменне кантраляваць вынікі вучэбнай дзейнасці;
здольнасць да эмацыянальнага ўспрымання ідэй матэматыкі,
разваг, доказаў, мысленнага эксперыменту.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
157 гадзін
(І чвэрць — 4 гадзіны на тыдзень: 2 гадзіныалгебра + 2 гадзіныгеаметрыя,
ІІ чвэрць — 4 гадзіны на тыдзень: 3 гадзіныалгебра + 1 гадзінагеаметрыя,
ІІІ і ІV чвэрці — 5 гадзін на тыдзень: 3 гадзіныалгебра + 2 гадзіныгеаметрыя)
Алгебраічны кампанент — 94 гадзіны
Геаметрычны кампанент — 63 гадзіны

Рацыянальныя выразы (25 гадзін)
Рацыянальны дроб. Асноўная ўласцівасць дробу. Скарачэнне
дробаў.
Прывядзенне дробаў да новага назоўніка. Прывядзенне дробаў
да агульнага назоўніка. Складанне, адніманне, множанне і дзялен
не рацыянальных дробаў.
Пераўтварэнне рацыянальных дробаў.
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрмін  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцце:
рацыянальны дроб.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
правілы скарачэння дробаў;
правілы складання, аднімання, множання і дзялення рацыя
нальных дробаў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
выконваць аперацыі з рацыянальнымі дробамі; сумесныя
дзеянні з   рацыянальнымі дробамі;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вынікі.

Функцыі (17 гадзін)
Функцыя лікавага аргумента. Спосабы задання функцыі. Улас
цівасці функцыі (вобласць вызначэння, мноства значэнняў, нулі
функцыі, прамежкі знакапастаянства, цотнасць і няцотнасць,
нарастанне і спаданне).
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Пабудова графікаў функцый:  y = f(x ± a), y = f(x) ± b, a, b ∈ R
з дапамогай пераўтварэння графіка функцыі y = f(x).
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
* Пабудова графікаў функцый: y = kf(x), y = f(kx), k ∈ R,
y = f(׀x)׀, y = ׀f(x) ׀з дапамогай пераўтварэння графіка функцыі
y = f(x).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцці:
вобласць вызначэння функцыі;
мноства значэнняў функцыі;
нулі функцыі;
прамежкі знакапастаянства функцыі;
цотнасць і няцотнасць функцыі;
нарастанне і спаданне функцыі.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
азначэнне функцыі лікавага аргумента;
правілы пабудовы графікаў функцыі з дапамогай пераўтва
рэнняў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
знаходзіць: вобласць вызначэння і мноства значэнняў функ
цыі; нулі функцыі; прамежкі знакапастаянства функцыі;
прамежкі нарастання і спадання функцыі;
апісваць рэальныя працэсы з дапамогай функцый;
ужываць уласцівасці функцый для рашэння задач з дапамо
гай графічных мадэлей;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вынікі.

Дробава-рацыянальныя ўраўненні і няроўнасці
(32 гадзіны)
Дробава-рацыянальныя ўраўненні. Рашэнне дробава-рацыяналь
ных ураўненняў і ўраўненняў, якія зводзяцца да іх. Мадэліраванне
рэальных працэсаў з дапамогай дробава-рацыянальных ураўненняў.
Формула даўжыні адрэзка з зададзенымі каардынатамі канцоў.
Ураўненне акружнасці.
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Сістэмы нелінейных ураўненняў. Рашэнні сістэм нелінейных
ураўненняў. Геаметрычная інтэрпрэтацыя сістэмы двух ураўненняў
з дзвюма зменнымі. Мадэліраванне рэальных працэсаў з дапамогай
сістэм нелінейных ураўненняў.
Дробава-рацыянальныя няроўнасці. Метад інтэрвалаў для ра
шэння рацыянальных няроўнасцей. Сістэмы і сукупнасці няроўнас
цей. Рашэнне сістэм і сукупнасцей няроўнасцей.
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
*Ураўненні і няроўнасці, якія змяшчаюць выразы пад знакам
модуля.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцці:
дробава-рацыянальнае ўраўненне;
дробава-рацыянальная няроўнасць;
ураўненне акружнасці.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
умову роўнасці дробу нулю;
алгарытм ужывання метаду інтэрвалаў;
формулу даўжыні адрэзка з зададзенымі каардынатамі кан
цоў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
рашаць: некаторыя віды дробава-рацыянальных ураўненняў;
дробава-рацыянальныя няроўнасці метадам інтэрвалаў; сістэ
мы і сукупнасці рацыянальных няроўнасцей;
запісваць ураўненне акружнасці з зададзеным цэнтрам і радыусам;
знаходзіць даўжыню адрэзка, ведаючы каардынаты яго кан
цоў;
рашаць задачы на мадэліраванне рэальных сітуацый з дапа
могай: дробава-рацыянальных ураўненняў; сістэм ураўнен
няў; дробава-рацыянальных няроўнасцей.

Прагрэсіі (20 гадзін)
Функцыя натуральнага аргумента. Лікавая паслядоўнасць.
Спосабы задання лікавай паслядоўнасці.
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Арыфметычная і геаметрычная прагрэсіі, іх уласцівасці. Фор
мулы n-га члена і сумы n першых членаў арыфметычнай і геаме
трычнай прагрэсій. Характарыстычныя ўласцівасці арыфметычнай
і геаметрычнай прагрэсій. Ужыванне ўласцівасцей прагрэсій для
рашэння задач.
Бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія. Сума бясконца
спадальнай геаметрычнай прагрэсіі. Уяўленне бясконцага перыя
дычнага дзесятковага дробу ў выглядзе звычайнага дробу.
Мадэліраванне рэальных працэсаў з дапамогай уласцівасцей
арыфметычнай і геаметрычнай прагрэсій.
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцці:
функцыя натуральнага аргумента;
лікавая паслядоўнасць;
арыфметычная і геаметрычная прагрэсіі;
член прагрэсіі;
рознасць арыфметычнай прагрэсіі;
назоўнік геаметрычнай прагрэсіі;
бясконца спадальная геаметрычная прагрэсія.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
формулы n-га члена і сумы n першых членаў арыфметычнай
і геаметрычнай прагрэсій;
характарыстычныя ўласцівасці арыфметычнай і геаметрыч
най прагрэсій;
формулу сумы бясконца спадальнай геаметрычнай прагрэсіі.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
ужываць: формулы n-га члена для вызначэння члена прагрэсіі
па яго нумары і нумара члена прагрэсіі; азначэнні рознасці
арыфметычнай прагрэсіі і назоўніка геаметрычнай прагрэсіі;
характарыстычныя ўласцівасці для вызначэння выгляду паслядоўнасці, рашэння задач на знаходжанне элементаў прагрэсій;
выводзіць формулы n-га члена арыфметычнай і геаметрыч
най прагрэсій і сумы n першых членаў арыфметычнай і геа
метрычнай прагрэсій;
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задачы на формулы n-га члена і сумы n першых чле
наў арыфметычнай і геаметрычнай прагрэсій;
знаходзіць суму членаў бясконца спадальнай геаметрычнай
прагрэсіі;
прадстаўляць бясконцы перыядычны дзесятковы дроб у вы
глядзе звычайнага дробу;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вынікі.
рашаць

Суадносіны ў прамавугольным трохвугольніку
(15 гадзін)
Сінус, косінус, тангенс, катангенс вострага вугла. Рашэнне пра
мавугольнага трохвугольніка. Асноўная трыганаметрычная тоес
насць: sin2 α + cos2 α = 1.
Формулы, якія звязваюць сінус, косінус, тангенс і катангенс
sin α
cos α
аднаго і таго ж вугла:  tg α =
, ctg α =
.
cos α
sin α
Значэнні сінуса, косінуса, тангенса і катангенса вуглоў 30°,
45°, 60°.
Сінус, косінус, тангенс і катангенс вуглоў ад 0° да 180°.
Формулы: sin (180° – α) = sin α; cos (180° – α) = –cos α.
Формула плошчы трохвугольніка па дзвюх старанах і вуглу
1
паміж імі: S = ab sin γ , формула плошчы паралелаграма па ста
2
ранах і вуглу паміж імі: S = ab sin α.
Сярэдняе прапарцыянальнае (сярэдняе геаметрычнае) у прама
вугольным трохвугольніку.
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
1
*Формула плошчы выпуклага чатырохвугольніка: S =   d1d2 sin ϕ.
2
Тэарэма Менелая.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцці:
сінус, косінус, тангенс, катангенс вострага вугла; праекцыя
катэта на гіпатэнузу;
рашэнне прамавугольнага трохвугольніка.
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Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўную трыганаметрычную тоеснасць: sin2 α + cos2 α = 1;
значэнні сінуса, косінуса, тангенса і катангенса вуглоў 30°,
45°, 60°;
формулы: якія звязваюць сінус, косінус, тангенс і катангенс
sin α
cos α
аднаго і таго ж вугла: tg α =
, ctg α =
; якія звязваюць
cos α
sin α
сінусы і косінусы вуглоў, якія дапаўняюць адзін аднаго да
180°: sin(180° – α) = sin α; cos (180° – α) = –cos α; плошчы трох
1
вугольніка: S = ab sin γ; плошчы паралелаграма: S = ab sin α;
2
алгарытмы рашэння прамавугольнага трохвугольніка;
тэарэму пра сярэдняе прапарцыянальнае (сярэдняе геаметрыч
нае) у прамавугольным трохвугольніку.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
даказваць тэарэму пра сярэдняе прапарцыянальнае (сярэдняе
геаметрычнае) у прамавугольным трохвугольніку;
1
выводзіць формулу плошчы трохвугольніка S =
ab sin γ;
2
знаходзіць: значэнні трыганаметрычных функцый вуглоў
ад 0° да 180°, кратных 30°, 45° і 60°; стораны і вуглы прамаву
гольнага трохвугольніка па вядомых старанах і вуглах;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць, даследаваць атрыманыя вынікі.

Упісаныя і апісаныя акружнасці (16 гадзін)
Акружнасць, апісаная каля трохвугольніка. Акружнасць, упіса
ная ў трохвугольнік. Упісаная і апісаная акружнасці прамавуголь
нага трохвугольніка. Упісаныя і апісаныя чатырохвугольнікі.
Формула плошчы трохвугольніка (апісанага многавугольніка)
праз перыметр і радыус упісанай акружнасці (S = pr).
Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
*Пазаўпісаныя акружнасці.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцці:
упісаная і апісаная акружнасці;
упісаны і апісаны многавугольнікі.
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Вучні павінны  в е д а ц ь:
азначэнні: апісанай і ўпісанай акружнасцей трохвугольніка
(многавугольніка); упісанага і апісанага чатырохвугольнікаў
(многавугольнікаў);
формулы: радыуса акружнасці, апісанай каля прамавуголь
нага трохвугольніка; радыуса акружнасці, упісанай у прама
вугольны трохвугольнік; плошчы трохвугольніка (апісанага
многавугольніка) S = pr;
уласцівасці і прыметы ўпісанага чатырохвугольніка, апіса
нага чатырохвугольніка;
тэарэмы: пра акружнасць, апісаную каля трохвугольніка; пра
акружнасць, упісаную ў трохвугольнік;
Вучні павінны   ў м е ц ь:
даказваць тэарэмы: пра акружнасць, апісаную каля трохву
гольніка; пра акружнасць, упісаную ў трохвугольнік; пра
ўласцівасць упісанага чатырохвугольніка; пра ўласцівасць
апісанага чатырохвугольніка;
выводзіць формулы: радыуса акружнасці, упісанай у прама
вугольны трохвугольнік; плошчы трохвугольніка (апісанага
многавугольніка) S = pr;
ужываць тэарэмы для рашэння задач на вылічэнне і доказ;
будаваць упісаную і апісаную акружнасці трохвугольніка
пры дапамозе цыркуля і лінейкі;
рашаць задачы на пабудову, практыка-арыентаваныя задачы,
задачы з міжпрадметным зместам, аналізаваць і даследаваць
атрыманыя вынікі.

Тэарэма сінусаў. Тэарэма косінусаў
(16 гадзін)
α
b
c
Тэарэма сінусаў:
=
=
= 2R. Формула плошчы
sin α sin β sin γ
abc
трохвугольніка: S =
.
4R
Тэарэма косінусаў: a2 = b2 + c2 – 2bc cos α. Вынікі з тэарэмы ко
сінусаў: знаходжанне косінуса вугла трохвугольніка, зададзена
га трыма старанамі, уласцівасць дыяганалей паралелаграма:  
d12 + d22 = 2a2 + 2b2. Формула Герона.
Рашэнне трохвугольнікаў.
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Практыка-арыентаваныя задачы і задачы з міжпрадметным
зместам, іх рашэнне.
1
√2b2 + 2с2 – а2 ,
*Формула медыяны трохвугольніка: m a =
2
формула бісектрысы трохвугольніка: lc2 = ab – a1b1.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрмін  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь  паняцце:
рашэнне трохвугольніка.
Вучні павінны   в е д а ц ь:
a
abc
формулы:
= 2R, S =
для трохвугольніка;
sin α
4R
d12 + d22 = 2a2 + 2b2 для паралелаграма

p ( p − a )( p − b )( p − c )
і формулу Герона   S =
для знаходжання плошчы трохвугольніка;
тэарэмы: сінусаў; косінусаў і вынікі з тэарэмы косінусаў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
даказваць тэарэму сінусаў і тэарэму косінусаў;
знаходзіць косінус вугла трохвугольніка, зададзенага трыма
старанамі;
ужываць паказаныя тэарэмы для рашэння задач на вылічэнне
і доказ;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы (на знаходжанне
адлегласці да недаступнага пункта, вышыні аб’екта і інш.)
і задачы з міжпрадметным зместам, аналізаваць і даследа
ваць атрыманыя вынікі.

Правільныя многавугольнікі (16 гадзін)
Правільны многавугольнік. Акружнасць, апісаная каля пра
вільнага многавугольніка, і акружнасць, упісаная ў правільны
многавугольнік. Правільныя трохвугольнік, чатырохвугольнік,
шасцівугольнік.
Даўжыня акружнасці і плошча круга. Лік π. Сектар і сегмент
круга. Даўжыня дугі, плошча сектара і сегмента.
Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным
зместам і іх рашэнне.
*Залатое сячэнне.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны правільна  ў ж ы в а ц ь  тэрміны  і  в ы к а р ыс т о ў в а ц ь   паняцці:
правільны многавугольнік,
акружнасць, круг, сектар, сегмент.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
азначэнні: правільнага многавугольніка; сектара і сегмента
круга;
формулы: для знаходжання радыуса апісанай і радыуса ўпі
санай акружнасцей па зададзенай старане правільнага трох
вугольніка, чатырохвугольніка, шасцівугольніка; даўжыні
акружнасці і плошчы круга;
тэарэму пра акружнасць, апісаную каля правільнага мно
гавугольніка і пра акружнасць, упісаную ў правільны мно
гавугольнік;
алгарытмы знаходжання: даўжыні дугі дадзенай акружнасці
па градуснай меры гэтай дугі; плошчы сектара дадзенага
круга па градуснай меры яго дугі; радыуса апісанай і радыуса
ўпісанай акружнасцей правільнага n-вугольніка, зададзенага
яго стараной;
алгарытмы пабудовы наступных правільных многавуголь
нікаў, упісаных у дадзеную акружнасць: правільнага трох
вугольніка, правільнага чатырохвугольніка, правільнага
шасцівугольніка.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
знаходзіць: радыус акружнасці, апісанай каля правільнага
n-вуг ольніка; радыус акружнасці, упісанай у правільны
n-вугольнік; даўжыню дугі зададзенай акружнасці; плошчу
сектара зададзенага круга;
ужываць паказаныя тэарэмы і формулы да рашэння задач
на вылічэнне і доказ;
будаваць пры дапамозе цыркуля і лінейкі ўпісаныя ў дадзеную
акружнасць правільныя трохвугольнік, чатырохвугольнік,
шасцівугольнік;
рашаць практыка-арыентаваныя задачы і задачы з між
прадметным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя
вынікі.
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ІНФАРМАТЫКА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Значнасць вучэбнага прадмета «Інфарматыка» абумоўлена
ўзрастаючым узроўнем развіцця інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій (ІКТ) і іх уплывам на ўсе бакі чалавечай дзейнасці.
Вывучэнне інфарматыкі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі
накіравана на практычную падрыхтоўку вучняў да жыцця ў інфар
мацыйным грамадстве.
Асноўныя мэты вывучэння вучэбнага прадмета «Інфарматыка»:
zzфарміраванне камп’ютарнай пісьменнасці (валоданне не
абходным наборам ведаў і навыкаў работы на камп’ютары
і выкарыстанне сродкаў вылічальнай тэхнікі; разуменне асноў
інфарматыкі і значэння інфармацыйных тэхналогій у жыцці
грамадства);
zzразвіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення (фарміраванне
ўменняў рашаць задачы, якія патрабуюць складання плана
дзеянняў для дасягнення жаданага выніку, з выкарыстаннем
разумовых аперацый: аналізу, сінтэзу, параўнання, абстрага
вання, падагульнення, канкрэтызацыі, класіфікацыі і інш.);
zzвыхаванне інфармацыйнай культуры (здольнасць вучняў
асвойваць, валодаць, прымяняць, ператвараць інфармацыю
з дапамогай інфармацыйных тэхналогій).
Асноўныя задачы, якія вырашаюцца ў працэсе вывучэння ву
чэбнага прадмета «Інфарматыка»:
zzфарміраванне тэарэтычных ведаў і практычных уменняў
у галіне інфарматыкі, алгарытмізацыі і праграміравання,
інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій;
zzразвіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых
здольнасцей;
zzфарміраванне ўменняў індывідуальнай і калектыўнай работы;
zzвыхаванне працавітасці, адказных адносін да выканання
этычных і маральных норм пры выкарыстанні інфармацый
ных і камунікацыйных тэхналогій.
99

На ўроках інфарматыкі ў вучняў фарміруюцца прадметныя
кампетэнцыi:
zzведанне ўстройстваў персанальнага камп’ютара, што не
абходна для ліквідацыі найпрасцейшых няспраўнасцей у
камп’ютары;
zzвалоданне тэхналогіямі апрацоўкі рознага тыпу даных, што
дазволіць вучню з дапамогай камп’ютарнага абсталявання
зрабіць малюнак, апрацаваць фатаграфію, падрыхтаваць
тэкставы дакумент, прэзентацыю і інш.;
zzуменне складаць алгарытм, праграму, веданне асноўных
канструкцый мовы праграміравання; гэта дазволіць вучню
правесці віртуальны эксперымент, стварыць найпрасцейшую
мадэль, інтэрпрэтаваць вынікі рашэння задачы, якія атры
маны з дапамогай камп’ютара;
zzуменне будаваць інфармацыйныя мадэлі аб’ектаў і выкары
стоўваць іх у даведачных сістэмах, базах даных і інш.;
zzуменне ствараць лічбавыя архівы, медыятэкі, рабіць выбар
ку з базы даных па запыце, што запатрабавана на рынку
прафесій і ў паўсядзённай рэчаіснасці;
zzведанне базавых прынцыпаў арганізацыі і функцыянавання
камп’ютарных сетак, уменне прадстаўляць інфармацыю ў
выглядзе аб’ектаў з сістэмай спасылак і працаваць у сетцы
Інтэрнэт;
zzведанне і выкананне патрабаванняў інфармацыйнай бяспекі,
інфармацыйнай этыкі і права, што важна ва ўмовах жыцця
ў інфармацыйным грамадстве.
Рашэнне на ўроках інфарматыкі задач з розных вучэбных
прадметаў спрыяе фарміраванню метапрадметных кампетэнцый, звязаных з мэтавызначэннем, планаваннем, пошукам, вы
барам метаду, прагназаваннем, кантролем, карэкцыяй і іншымі
вучэбнымі дзеяннямі:
zzвалоданне агульнапрадметнымі паняццямі «інфармацыя»,
«мадэль», «алгарытм», «выканаўца» і інш.;
zzвалоданне інфармацыйна-лагічнымі ўменнямі, звязанымі
з азначэннямі паняццяў, падагульненнямі, аналогіямі, вы
сновамі;
zzвалоданне ўменнямі самастойна планаваць шляхі дасягнення
мэт, ажыццяўляць іх карэкцыю, кантроль і ацэнку правіль
насці рашэння задачы;
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zzвалоданне

інфармацыйным мадэліраваннем як метадам, які
дазваляе адлюстраваць асноўныя асаблівасці і станы аб’екта,
працэсу, з’явы;
zzІКТ-кампетэнтнасць як набор уменняў і навыкаў выкарыстан
ня сродкаў інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій
для збору, захоўвання, ператварэння і перадачы розных
відаў інфармацыі.
Вывучэнне вучэбнага матэрыялу, самастойная і групавая ра
бота вучняў па яго асваенні, стварэнні ўласных, асобасна знач
ных прадуктаў спрыяюць асобаснаму самаўдасканаленню вучняў
і фарміраванню асобасных кампетэнцый:
zzнаяўнасць уяўленняў пра інфармацыю як найважнейшы рэ
сурс развіцця асобы ў інфармацыйным грамадстве;
zzвалоданне першаснымі навыкамі аналізу і крытычнай ацэнкі
атрыманай інфармацыі на аснове адказнага стаўлення да яе;
zzвалоданне навыкамі супрацоўніцтва з удзельнікамі адука
цыйнага працэсу;
zzвалоданне навыкамі здаровага ладу жыцця на аснове ведання
асноўных гігіенічных, эрганамічных і тэхнічных умоў бяс
печнай эксплуатацыі сродкаў ІКТ.
Светапоглядны і выхаваўчы аспекты навучання ў рамках ву
чэбнага прадмета «Інфарматыка» рэалізуюцца праз развіццё інфар
мацыйнай культуры, выхаванне самасвядомасці, фарміраванне
культуры разумовай працы, выхаванне агульначалавечых якасцей
асобы (працавітасці, мэтанакіраванасці, волі, самастойнасці, твор
чай актыўнасці і інш.).
Навучанне вучняў арганізуецца на аснове кампетэнтнаснага
падыходу, які дазваляе ўзгадніць мэты навучання з магчымасцямі
і мэтамі вучняў, арганізаваць эфектыўны адукацыйны працэс
дзякуючы павышэнню іх матывацыі, узмацненню практычнага
кампанента навучання на аснове адзінства вучэбнага і выхаваўчага
працэсаў і падрыхтоўкі вучняў да жыцця ў інфармацыйным гра
мадстве. Выкарыстанне кампетэнтнаснага падыходу патрабуе
ўзмацнення ў выкладанні вучэбнага прадмета «Інфарматыка»
практычнага складніка навучання з арыентацыяй на запатраба
ванасць сфарміраваных уменняў і навыкаў у рэальнай рэчаіснасці
і будучай практычнай дзейнасці.
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Шырокае ўключэнне ў адукацыйны працэс сучасных камп’ютар
ных тэхналогій дазваляе найбольш поўна рэалізаваць дзейнасны
(уключэнне вучняў у актыўную вучэбна-пазнавальную дзейнасць),
а таксама індывідуальны і дыферэнцыраваны падыходы ў на
вучанні інфарматыцы. Пры рашэнні практычных задач значнае
месца адводзіцца зместава-праблемнаму падыходу з выкары
станнем элементаў праблемнага навучання.
Адукацыйная праграма накіравана на комплекснае ўжыванне
ўказаных падыходаў.
Адбор зместу навучання інфарматыцы настаўнік ажыццяўляе
на аснове наступных дыдактычных прынцыпаў: навуковасці, на
гляднасці, даступнасці, сістэмнасці, свядомасці і актыўнасці, па
слядоўнасці, трываласці засваення, асобаснага падыходу, сувязі
тэорыі з практыкай. Агульнадыдактычны прынцып паслядоўнасці
вывучэння матэрыялу рэалізуецца на аснове прынцыпу цыкліч
насці (дыдактычнай спіралі), што прадугледжвае авалоданне ведамі
і ўменнямі ва ўзбагачэнні, развіцці і падагульненні вывучаемых
пытанняў. У працэсе навучання рэалізуецца грамадзянская і гума
ністычная накіраванасць зместу навучання.
У вучэбным працэсе выкарыстоўваюцца прыватнаметадычныя прынцыпы ў навучанні інфарматыцы:
zzразумення прыкладных задач;
zzразумення логікі дзеянняў у дадзеным праграмным сродку;
zzразвіццёвага характару вучэбнага матэрыялу;
zzвыкарыстання праграмных сродкаў для развіцця творчай
актыўнасці вучняў.
Актыўнае выкарыстанне камп’ютара і камп’ютарных тэхналогій
на ўроках інфарматыкі патрабуе рэалізацыі прыватнаметадычных
прынцыпаў выкарыстання ІКТ:
zzпрынцыпу разумення вучнямі прызначэння і магчымасцей
камп’ютара і прыкладных праграм, што прадугледжвае
веданне апаратнага і праграмнага забеспячэння і ўменне
выбіраць патрэбны сродак для рашэння канкрэтнай задачы
і эфектыўна яго выкарыстоўваць;
zzпрынцыпу комплекснага выкарыстання настаўнікам пра
грамных сродкаў з мэтай рашэння задач вучэбнага курса
інфарматыкі на ўсіх этапах працэсу навучання (пры тлума
чэнні, кантролі, замацаванні матэрыялу).
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Змест вучэбнага прадмета паступова раскрываецца ў працэсе
навучання па наступных зместавых лініях (раздзелах):
zzінфармацыя і інфармацыйныя працэсы;
zzапаратнае і праграмнае забеспячэнне камп’ютараў;
zzасновы алгарытмізацыі і праграміравання;
zzкамп’ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі;
zzкамунікацыйныя тэхналогіі;
zzінфармацыйнае мадэліраванне.
Зместава-дзейнасная кампанента вучэбнай праграмы «Інфарма
тыка. VI—IХ класы» прадугледжвае фарміраванне прадметна-спе
цыфічных і агульнапрадметных кампетэнцый вучняў па наступных
асноўных напрамках:
zzтэхналагічны — фарміраванне ўменняў работы з прыклад
ным праграмным забеспячэннем;
zzалгарытмічны — развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыс
лення.
Фарміраванне прадметна-спецыфічных кампетэнцый ажыццяў
ляецца праз выкананне практычных заданняў у рамках унутры- 
і міжпрадметных сувязей.
Сістэма кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў вызнача
ецца патрабаваннямі да ведаў і ўменняў (прадметна-спецыфічных
кампетэнцый) вучняў па кожнай тэме дадзенай вучэбнай праграмы.
Правядзенне ўсіх відаў кантролю ажыццяўляецца ў адпаведнасці
з 10-бальнай сістэмай ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці
вучняў па інфарматыцы.
Выбар форм, метадаў і сродкаў навучання і выхавання вызна
чаецца настаўнікам самастойна на аснове сфармуляваных у вучэб
най праграме патрабаванняў да кампетэнцый, якiя фармiруюцца
ў вучняў па дадзенай тэме, ведаў і ўменняў вучняў з улікам іх
узроставых асаблівасцей і ўзроўню навучанасці. Мэтазгодна вы
карыстоўваць актыўныя формы і метады навучання, прыцягваць
вучняў да абгрунтавання матэрыялу сваімі прыкладамі, аналізу
спосабаў работы, выбару аптымальных прыёмаў вучэбнай дзейнасці.
Вучэбная праграма «Інфарматыка. IХ клас» рэалізуецца ва
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Праграма складзена ў
адпаведнасці з вучэбным планам, які прадугледжвае вывучэнне
вучэбнага прадмета «Інфарматыка» ў аб’ёме 35 вучэбных гадзін
на год.
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Кожная тэма вучэбнай праграмы структуравана на пэўныя
раздзелы:
zzабавязковы змест адукацыi;
zzпрадметна-спецыфічныя кампетэнцыі, якія фарміруюцца
ў дадзенай тэме.
Назвы тэм і змест вывучаемага вучэбнага матэрыялу прадстаў
лены без указання канкрэтнага праграмнага забеспячэння.
Усе пералічаныя тэмы вучэбнай праграмы з’яўляюцца абавязко
вымі для вывучэння. Прыведзенае ў вучэбнай праграме размерка
ванне вучэбных гадзін па тэмах можа быць зменена настаўнікам
у аб’ёме да 25 % з абавязковым выкананнем патрабаванняў, якія
прад’яўляюцца дадзенай вучэбнай праграмай.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(35 гадзін)

Т э м а  1. Інфармацыйныя рэсурсы
сеткі Інтэрнэт (5 гадзін)
Арганізацыя службы WWW. Паняцце пра вэб-сервер. Адраса
ванне ў сетцы Інтэрнэт.
Знаёмства з нацыянальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі. Аду
кацыйныя рэсурсы інтэрнэту.
Пошук у інтэрнэце інфармацыі з розных прадметных галін.
Захаванне інфармацыі.
Сэрвісы сумеснай (калектыўнай) работы. Воблачныя тэхналогіі.
Сеткавы этыкет і меры бяспекі ў сетцы Інтэрнэт.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  ў м е ц ь  выкарыстоўваць для работы анлайнсэрвісы.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  прыёмамі пошуку інфармацыі
ў інтэрнэце.
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Т э м а  2. Алгарытмы апрацоўкі радковых велічынь
(8 гадзін)
Паўтарэнне асноўных паняццяў тэмы 3 «Асновы алгарытмізацыі
і праграміравання» VIII класа.
Радковыя велічыні. Складанне і параўнанні радковых велічынь.
Стандартныя працэдуры і функцыі для работы з радковымі
велічынямі.
Складанне алгарытмаў апрацоўкі радковых велічынь з выкары
станнем алгарытмічных канструкцый «паслядоўнасць», «галіна
ванне», «паўтарэнне» і дапаможных алгарытмаў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
паняцце радковай зменнай;
аперацыі з радковымі велічынямі.
Вучні павінны  ў м е ц ь  чытаць, змяняць і складаць праграмы
з выкарыстаннем асноўных алгарытмічных канструкцый і дапа
можных алгарытмаў для работы з радковымі велічынямі.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  прыёмамі складання і запісу
праграм.

Т э м а  3. Апрацоўка інфармацыі ў электронных табліцах
(10 гадзін)
Паняцце электроннай табліцы. Структура табліцы: ячэйкі,
слупкі, радкі. Тыпы даных у электроннай табліцы.
Прызначэнне таблічнага працэсара. Кніга, ліст.
Увод і рэдагаванне даных: лікаў, тэксту, формул. Капіраванне
і перамяшчэнне змесціва ячэек.
Фармаціраванне табліцы. Устаўка і выдаленне радкоў і слупкоў
табліцы.
Спасылкі: адносныя, абсалютныя.
Выкарыстанне стандартных функцый.
Сартаванне і фільтраванне даных.
Пабудова дыяграм.
Падрыхтоўка табліцы да друку.
Выкананне практычных заданняў з розных прадметных галін.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
паняцце электроннай табліцы;
структуру электроннай табліцы;
тыпы даных у электроннай табліцы;
прызначэнне таблічнага працэсара.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
будаваць дыяграмы;
выконваць сартаванне даных.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  прыёмамі апрацоўкі даных у
электронных табліцах з выкарыстаннем адносных і абсалютных
спасылак, формул, стандартных функцый.

Кантрольная работа па тэме 3 (1 гадзіна)
Т э м а  4. Камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі
(10 гадзін)
Паняцце мадэлі. Віды мадэлей. Інфармацыйныя мадэлі, іх пры
значэнне. Камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі.
Мадэліраванне. Этапы камп’ютарнага мадэліравання. Даследа
ванне мадэлі. Магчымасць рэалізацыі мадэлі сродкамі электроннай
табліцы, тэкставага рэдактара.
Знаёмства з 3D-рэдактарам. Найпрасцейшыя аб’екты. Ператва
рэнні аб’ектаў. Тэкстуры і матэрыялы.
Стварэнне і даследаванне камп’ютарных інфармацыйных ма
дэлей для рашэння задач з розных прадметных галін на базе вы
вучаных інфармацыйных тэхналогій.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  паняцце мадэлі, віды мадэлей, этапы
камп’ютарнага мадэліравання.
Вучні павінны  ў м е ц ь  ствараць і даследаваць найпрасцейшыя
камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі.

Рэзерв (1 гадзіна)
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ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ
1917 г. — пачатак XXI ст.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма прызначана для арганізацыі сістэматычнага
вывучэння вучэбнага прадмета «Гісторыя Беларусі» ў IX класе.
Засваенне зместу вучэбнага прадмета ажыццяўляецца ва ўмовах
рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў.
Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Гісторыя Беларусі» ў
IX класе з’яўляецца засваенне вучнямі асноў сістэматызаваных
тэарэтычных і факталагічных ведаў; авалоданне спосабамі вучэбнапазнавальнай дзейнасці з інфармацыяй пра найважнейшыя падзеі,
з’явы і працэсы гісторыі Беларусі з 1917 г. да пачатку XXI ст.;
фарміраванне грамадзянскага патрыятызму, садзейнічанне паспя
ховай сацыялізацыі асобы падчас яе інтэграцыі ў сучаснае сацыя
культурнае асяроддзе Беларусі.
Зыходзячы з дадзенай мэты задачамі гістарычнай адукацыі
з’яўляюцца:
zzзасваенне асноўных факталагічных і тэарэтычных ведаў пра
найважнейшыя падзеі, з’явы, працэсы развіцця беларускага
грамадства з 1917 г. да пачатку XXI ст.; засваенне спецы
яльных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вывучэння
гісторыі (прадметныя кампетэнцыі);
zzфарміраванне вопыту пераўтваральнай і творчай пазнаваль
най дзейнасці, развіццё ўменняў выкарыстоўваць засвоеныя
веды, уменні, вопыт у вучэбна-пазнавальнай дзейнасці і жыццёвых сітуацыях (метапрадметныя кампетэнцыі);
zzфарміраванне асноў нацыянальнай, грамадзянскай, культур
най ідэнтычнасці асобы; выхаванне пачуцця грамадзянскасці
і патрыятызму (асобасныя кампетэнцыі).
Змест адукацыі па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі»
пабудаваны ў адпаведнасці з канцэнтрычным прынцыпам, што
107

прадугледжвае яго вывучэнне ў VI—IХ класах на падзейна-храна
лагічным узроўні, у Х—ХІ класах — на праблемна-тэарэтычным
узроўні.
Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі выпускніка па ву
чэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» прадугледжвае вызначэнне
мэт, зместу, метадаў, сродкаў, вынікаў навучання, якія спрыяюць
фарміраванню гатоўнасці вучняў да жыццядзейнасці ў свеце,
які пастаянна змяняецца.
Кампетэнцыі разглядаюцца як гатоўнасць скарыстаць засвое
ныя веды, уменні і навыкі, сфарміраваны вопыт дзейнасці для ра
шэння практычных і творчых задач, працягу адукацыі, працоўнай
дзейнасці, паспяховай сацыялізацыі. У дачыненні да адукацыйнага
працэсу кампетэнцыі ўяўляюць сабой зададзеныя вучэбнай пра
грамай патрабаванні да падрыхтоўкі вучняў, якія прадстаўлены
пералікам асобасных, метапрадметных і прадметных вынікаў на
вучання.
Асобасныя вынікі навучання арыентаваны на фарміраванне жыц
цёвага вопыту, светапогляду, асабістай і грамадзянскай пазіцыі,
каштоўнасных арыентацый асобы. Дадзеныя вынікі навучання не
абходны для выканання сацыяльных функцый (адказных паводзін)
вучняў, якія ідэнтыфікуюць сябе як жыхары Беларусі і грамадзяне
Рэспублікі Беларусь, і абумоўлены сістэмай каштоўнасцей, агуль
напрынятых у беларускім грамадстве (сям’я і таварыскія адносіны
з блізкімі сваякамі, сяброўства і ўзаемадапамога, верацярпімасць,
здароўе і адукацыя).
Метапрадметныя вынікі навучання звязаны з выпрацоўкай
у вучняў уменняў самастойна вызначаць мэты свайго навучання,
уяўляць, аналізаваць і карэкціраваць іх вынікі ва ўмовах інды
відуальнай і калектыўна-размеркавальнай форм дзейнасці; умен
няў сістэматызаваць і падагульняць змест вучэбнага матэрыялу і
рабіць на гэтай аснове аргументаваныя высновы; уменняў аналі
заваць сучасную сацыяльную рэчаіснасць і прагназаваць уласную
жыццядзейнасць; уменняў ажыццяўляць пошук, збор, апрацоўку
розных крыніц гістарычнай інфармацыі, пераводзіць інфармацыю
з візуальнага ў вербальны від і наадварот.
У адпаведнасці з прадметнымі вынікамі навучання вучням трэ
ба засвоіць найважнейшыя факты, якія характарызуюць гістарыч
ны працэс у цэлым і розныя бакі грамадскага развіцця; найбольш
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істотныя прычынна-выніковыя сувязі; асноўныя гістарычныя па
няцці. Прадметныя вынікі навучання вучэбнаму прадмету «Гісторыя
Беларусі» канкрэтызаваны ў асноўных патрабаваннях да вынікаў
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па кожным з раздзелаў
вучэбнай праграмы.
Змест гістарычнага матэрыялу вучні засвойваюць у працэсе
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Віды вучэбна-пазнавальнай дзей
насці вучняў падчас навучання вучэбнаму прадмету «Гісторыя
Беларусі» вызначаюцца ў адпаведнасці з кампетэнтнасным пады
ходам да іх падрыхтоўкі. Сярод іх: праца з рознымі крыніцамі
гістарычнай інфармацыі (змест вучэбнага дапаможніка, гістарычны
слоўнік, гістарычная карта, гістарычны дакумент, ілюстрацыі, фа
таграфіі, фрагменты дакументальных кінастужак, інтэрнэт і інш.);
складанне табліц з гістарычнай інфармацыяй; характарыстыка
гістарычных падзей, з’яў, працэсаў, асоб; рашэнне і складанне
храналагічных задач; распрацоўка вучэбных праектаў і інш.
У IX класе вывучаецца матэрыял пра падзеі Кастрычніцкай
рэвалюцыі на Беларусі і іх наступствы, афармленне беларускай
нацыянальнай дзяржаўнасці, становішча Заходняй Беларусі ў
складзе Польшчы, падзеі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай
войнаў на тэрыторыі Беларусі, грамадска-палітычнае і сацыяльнаэканамічнае развіццё БССР у даваенны і пасляваенны час, станаў
ленне і ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь
і яе становішча ў сучасным свеце, развіццё беларускай адукацыі,
навукі і культуры.
Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі»
прадугледжвае правядзенне ўрокаў «Наш край», што дазволіць
пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі гістарычнага развіцця свайго
рэгіёна. Асаблівасць арганізацыі навучання пры засваенні края
знаўчага матэрыялу абумоўлівае выкарыстанне гісторыка-дакумен
тальнай хронікі «Памяць»; правядзенне экскурсій, падарожжаў,
наведванне музеяў і іншых устаноў, арганізацыю праектнай (да
следчай) дзейнасці вучняў, правядзенне сустрэч са знакамітымі
землякамі.
Настаўнік мае права з улікам асаблівасцей арганізацыі адука
цыйнага працэсу ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі, пазна
вальных магчымасцей вучняў змяніць паслядоўнасць вывучэння
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матэрыялу ў рамках вучэбнага часу, прызначанага для засваення
зместу пэўных тэм. Варта ўлічыць, што рэзервовы час можа быць
выкарыстаны для правядзення ўрокаў кантролю засваення вучнямі
зместу адукацыі па вучэбным прадмеце.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)

Р а з д з е л  I
Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Расіі і станаўленне беларускай
нацыянальнай дзяржаўнасці. 1917—1921 гг.
(4 гадзіны)
Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі. Пераход
улады ў рукі Саветаў. Фарміраванне і дзейнасць органаў савец
кай улады ў Беларусі і на Заходнім фронце. Пазіцыя Абласнога
выканаўчага  камітэта  Заходняй  вобласці  і  фронту  па  пытанні
беларускай дзяржаўнасці. Першыя пераўтварэнні ў грамадскапалітычнай і сацыяльна-эканамічнай сферах ва ўмовах палітыкі
«ваеннага камунізму».
Спробы дзяржаўнага самавызначэння Беларусі. Скліканне Усе
беларускага з’езда і яго рашэнні. Наступленне войск кайзераўскай
Германіі. Брэсцкі мір і яго вынікі для Беларусі. Абвяшчэнне Бела
рускай Народнай Рэспублікі (БНР). Дзейнасць рады БНР.
Стварэнне беларускай савецкай дзяржавы. Стварэнне Сацыялі
стычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі (ССРБ). І Усебеларускі з’езд
Саветаў і яго рашэнні. Утварэнне Савецкай Сацыялістычнай Рэс
публікі Літвы і Беларусі (Літбел).
Польска-савецкая вайна 1919—1921 гг. і другое абвяшчэнне
ССРБ. Наступленне польскіх войск у Беларусі. Ваенныя дзеянні на
польска-савецкім фронце. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнас
ці ССРБ 31 ліпеня 1920 г. Рыжскі мірны дагавор і яго вынікі для
Беларусі.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўныя падзеі гісторыі Беларусі ў 1917—1921 гг., іх даты
(Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Беларусі; Усебеларускі з’езд;
Брэсцкі мір; абвяшчэнне незалежнасці БНР; абвяшчэнне
ССРБ; утварэнне Літбел; польска-савецкая вайна; другое
абвяшчэнне ССРБ; Рыжскі мірны дагавор);
азначэнні гістарычных тэрмінаў і паняццяў (Аблвыкамзах,
Белнацкам, Брэсцкі мір, «буферная дзяржава», беларуская
нацыянальная дзяржаўнасць, «ваенны камунізм», дзяржава, нацыяналізацыя, «лінія Керзана», Літбел, Рыжскі мір,
харчразвёрстка);
імёны і прозвішчы гістарычных дзеячаў, прадстаўнікоў куль
туры Беларусі ў 1917—1921 гг., вынікі іх дзейнасці (З. Х. Жы
луновіч, А. І. Луцкевіч, А. А. Смоліч, А. Р. Чарвякоў).
Вучні павінны  ў м е ц ь:
суадносіць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў 1917—
1921 гг. на тэрыторыі Беларусі, Польшчы і Савецкай Расіі;
лакалізаваць на карце падзеі, звязаныя з абвяшчэннем ССРБ;
утварэннем Літбел; Брэсцкім мірам; Рыжскім мірам; усталяваннем «лініі Керзана»;
характарызаваць і параўноўваць гістарычныя падзеі і з’явы,
дзейнасць гістарычных асоб, палітычнае і сацыяльна-экана
мічнае развіццё беларускіх зямель у 1917—1921 гг. (асноў
ныя падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі і на
Заходнім фронце; пазіцыі Аблвыкамзаха і Белнацкама
па пытанні беларускай дзяржаўнасці; рашэнні Усебела
рускага з’езда і I Усебеларускага з’езда Саветаў; першыя
пераўтварэнні ў сацыяльна-эканамічнай сферы ва ўмовах
палітыкі «ваеннага камунізму»; умовы і вынікі Брэсцкага
і Рыжскага міру для Беларусі; этапы стварэння беларускай
нацыянальнай дзяржаўнасці; этапы фарміравання тэрыто
рыі Беларусі; асноўныя падзеі польска-савецкай вайны) з выкарыстаннем тэкста вучэбнага дапаможніка, ілюстрацый,
вытрымак з гістарычных дакументаў.
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Р а з д з е л  II
Беларусь ва ўмовах станаўлення савецкага грамадства.
Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. 1921—1939 гг.
(5 гадзін)
БССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Сацыяльна-экана
мічнае становішча Беларусі. Пераход да новай эканамічнай паліты
кі. Уплыў нэпа на аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі.
Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай
гаспадаркі ў БССР. Прычыны, асаблівасці і метады правядзення
індустрыялізацыі ў БССР. Вынікі прамысловага развіцця БССР у
перыяд першых пяцігодак. Прычыны, метады і асаблівасці пра
вядзення калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР. Вынікі
калгаснага будаўніцтва ў БССР у перыяд першых пяцігодак.
Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1920 — 1930-я гг. Удзел
БССР ва ўтварэнні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.
Узбуйненне тэрыторыі БССР у 1924 і 1926 гг. Фарміраванне са
вецкай грамадска-палітычнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсіі.
Палітыка беларусізацыі. Развіццё адукацыі, навукі і культуры
ў БССР у 1920 — 1930-я гг. Беларусізацыя як састаўная частка са
вецкай нацыянальнай палітыкі: асноўныя мерапрыемствы і вынікі.
Станаўленне і развіццё сістэмы адукацыі і навукі ў БССР. Сталае
і маладое пакаленні ў беларускай савецкай літаратуры. Станаўлен
не беларускага савецкага мастацтва.
Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. Палітычныя і са
цыяльна-эканамічныя ўмовы жыцця беларускага насельніцтва.
Дзейнасць палітычных партый і арганізацый. Стан адукацыі. Лі
таратура. Жывапіс.
Абагульненне па раздзелах I і II (1 гадзіна).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўныя падзеі гісторыі Беларусі ў 1921—1939 гг., іх даты
(увядзенне новай эканамічнай палітыкі; пачатак ажыц
цяўлення індустрыялізацыі і суцэльнай калектывізацыі ў
БССР; ажыццяўленне палітыкі беларусізацыі; утварэнне
СССР; узбуйненні тэрыторыі БССР);
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гістарычных паняццяў (асаднікі, беларусізацыя;
індустрыялізацыя, калектывізацыя, карэнізацыя; нацыяналдэмакратызм; новая эканамічная палітыка, палітычныя
рэпрэсіі; паланізацыя; савецкая грам адска-палітычная
сістэма; харчпадатак);
імёны і прозвішчы гістарычных дзеячаў, прадстаўнікоў
культуры ў 1921—1939 гг., вынікі іх дзейнасці і творчасці
(Я. Н. Драздовіч, У. М. Ігнатоўскі, Якуб Колас, Кандрат
Крапіва, А. А. Куляшоў, Янка Купала, В. Ю. Ластоўскі, Мак
сім Танк, Б. А. Тарашкевіч, Міхась Чарот, А. Л. Чыжэўскі,
О. Ю. Шміт).
Вучні павінны  ў м е ц ь:
суадносіць падзеі гісторыі Беларусі і савецкай гісторыі ў 1921—
1939 гг.;
лакалізаваць на карце падзеі, звязаныя з узбуйненнямі БССР
у 1924 і 1926 гг.; індустрыялізацыяй БССР;
характарызаваць і параўноўваць гістарычныя падзеі і з’явы,
дзейнасць гістарычных асоб, палітычнае, сацыяльна-эканаміч
нае і культурнае развіццё беларускіх зямель у 1921—1939 гг.
(вынікі і асаблівасці новай эканамічнай палітыкі ў Бе
ларусі; вынікі і асаблівасці правядзення індустрыялізацыі
і калектывізацыі ў Беларусі; удзел БССР ва ўтварэнні
СССР; грамадска-палітычнае жыццё БССР; дасягненні
адукацыі і навукі ў БССР; становішча заходнебеларускіх
зямель у складзе Польшчы і стан культуры ў Заходняй
Беларусі; адлюстраванне гістарычных падзей у творах
літаратуры і мастацтва) з выкарыстаннем тэксту вучэб
нага дапаможніка, ілюстрацый, вытрымак з гістарычных
дакументаў.
азначэнні

Р а з д з е л  III
Беларусь у гады Другой сусветнай
i Вялікай Айчыннай войнаў (6 гадзін)
Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Бе
ларус і з БССР. Паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь.
Усталяванне Савецкай улады ў Заходняй Беларусі. Гаспадарчыя
і культурныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР.
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Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Нападзенне нацысцкай
Германіі на СССР. Абарончыя баі ў Беларусі і іх вынікі. Гераізм
і самаахвярнасць абаронцаў Айчыны.
Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў 1941—
1944 гг. План «Ост». Германскі «новы парадак». Палітыка гена
цыду насельніцтва Беларусі. Беларускія остарбайтары.
Разгортванне народнай барацьбы супраць германскіх акупантаў
(2 гадзіны). Стварэнне і баявая дзейнасць партызанскіх фарміра
ванняў. Партызанскія зоны. «Рэйкавая вайна». Падпольная барацьба. Супраціўленне мірнага насельніцтва акупацыйнаму рэжыму.
Вызваленне БССР ад германскіх захопнікаў. Уклад беларускага
народа ў перамогу над нацысцкай Германіяй. Удзел БССР у за
снаванні ААН. Беларуская наступальная аперацыя «Баграціён».
Ураджэнцы Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай і Другой сусвет
най войнаў. Уключэнне БССР у склад краін — заснавальніц ААН.
Абагульненне па раздзеле III (1 гадзіна).
Наш край у перыяд станаўлення савецкага грамадства і ў гады
Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (1 гадзіна).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўныя падзеі гісторыі Беларусі ў 1939—1945 гг., іх даты
(пачатак паходу Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь;
уключэнне ў склад СССР Заходняй Беларусі і яе ўз’яднанне з
БССР; пачатак Другой сусветнай вайны; пачатак Вялікай
Айчыннай вайны; вызваленне сталіцы БССР г. Мінска ад
германскіх захопнікаў; Дзень Перамогі савецкага народа
ў Вялікай Айчыннай вайне; падпісанне дэлегацыяй БССР
Статута ААН);
азначэнні гістарычных паняццяў (аперацыя «Баграціён»;
Вялікая Айчынная вайна; генацыд; гета; остарбайтары;
партызанскі рух; патрыятычнае падполле; план «Ост»;
Праведнікі народаў свету; «рэйкавая вайна»);
імёны гістарычных асоб і вынікі іх дзейнасці (І. П. Антонаў,
Р. У. Дольнікаў, К. С. Заслонаў, М. Казей, Я. У. Клумаў,
А. П. Мамкін, З. М. Тусналобава-Марчанка, А. М. Усаў,
Р. І. Шаршнёва, М. П. Шмыроў);
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прыклады

гераізму воінаў Чырвонай Арміі, партызан і пад
польшчыкаў, сімвалы памяці беларускага народа аб падзеях
Вялікай Айчыннай вайны.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
суадносіць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў 1939—
1945 гг. на тэрыторыі Беларусі і Усходняй Еўропы;
лакалізаваць на карце падзеі, звязаныя з уз’яднаннем За
ходняй Беларусі з БССР; падзеямі Вялікай Айчыннай вайны
на тэрыторыі Беларусі;
характарызаваць гістарычныя падзеі і з’явы ў 1939—1945 гг.
(абарончыя баі летам 1941 г. на тэрыторыі БССР; парты
занскі і падпольны рух на акупіраванай тэрыторыі БССР;
вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў; уклад
беларускага народа ў перамогу над Германіяй; удзел БССР
у заснаванні ААН) з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапа
можніка, ілюстрацый, вытрымак з гістарычных дакументаў.

Р а з д з е л  IV
БССР у другой палове 40-х — 80-я гг. ХХ ст.
(7 гадзін)
Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 40-х — пер
шай палове 60-х гг. ХХ ст. Асаблівасці пасляваеннага ўнутры
палітычнага жыцця ў БССР. Дзяржаўная сімволіка БССР. Змены
ў грамадска-палітычным жыцці ў другой палове 50-х — першай
палове 60-х гг. ХХ ст.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў другой палове 40-х —
першай палове 60-х гг. ХХ ст. Пераадоленне наступстваў вайны
ў галіне эканомікі. Курс на апераджальны рост цяжкай прамы
словасці. Развіццё машынабудавання і нафтахімічнай прамы
словасці. Аднаўленне і развіццё сельскай гаспадаркі. Калектыві
зацыя ў заходніх абласцях Беларусі. Умовы жыцця сельскага і
гарадскога насельніцтва.
Грамадска-палітычнае становішча ў другой палове 60-х —
80-я гг. ХХ ст. Канстытуцыйнае замацаванне кіруючай ролі Камуністычнай партыі. Удзел насельніцтва БССР у грамадска-палітыч
ным жыцці. Палітыка перабудовы ў БССР. Фарміраванне шмат
партыйнасці.
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Сацыяльна-эканамічнае становішча ў другой палове 60-х —
80-я гг. ХХ ст. (2 гадзіны). Фарміраванне прамысловага комплек
су БССР. Развіццё сельскай гаспадаркі. Узровень жыцця народа.
Замаруджванне тэмпаў росту эканомікі і сацыяльнай сферы і спро
бы паскарэння сацыяльна-эканамічнага развіцця. Чарнобыльская
катастрофа і яе наступствы для насельніцтва і гаспадаркі Беларусі.
Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў другой палове 60-х —
80-я гг. ХХ ст. (2 гадзіны). Развіццё сістэмы народнай адукацыі.
Дасягненні вучоных — ураджэнцаў Беларусі. Адлюстраванне гіста
рычных падзей у творах беларускай савецкай літаратуры. Гістарыч
ны рэпертуар беларускіх тэатраў. Тэма Вялікай Айчыннай вайны
ў беларускім жывапісе. Гістарычная тэматыка ў беларускім кіно.
Музычная творчасць.
Абагульненне па раздзеле IV (1 гадзіна).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўныя падзеі ў гісторыі Беларусі другой паловы 40-х —
80-я гг. ХХ ст., іх даты (аварыя на Чарнобыльскай АЭС);
азначэнні гістарычных паняццяў («адліга», індустрыяльнае
грамадства, перабудова, рэабілітацыя, Чарнобыльская катастрофа);
імёны грамадска-палітычных дзеячаў, прадстаўнікоў адука
цыі і навукі, літаратуры і мастацтва Беларусі, вынікі іх дзейнасці і творчасці (А. М. Адамовіч, В. У. Быкаў, Я. Б. Зяль
довіч, У. С. Караткевіч, В. Ф. Купр эвіч, К. Т. Мазураў,
І. П. Мележ, У. Г. Мулявін, П. М. Машэраў, М. М. Пташук,
М. А. Савіцкі, П. В. Сухі, В. Ц. Тураў, І. П. Шамякін).
Вучні павінны  ў м е ц ь:
суадносіць падзеі гісторыі Беларусі і савецкай гісторыі ў дру
гой палове 40-х — 80-я гг. ХХ ст.;
лакалізаваць на карце дасягненні ў развіцці індустрыяльнага
грамадства ў БССР; наступствы Чарнобыльскай катастрофы для гаспадаркі БССР;
характарызаваць і параўноўваць гістарычныя падзеі і з’явы
ў другой палове 40-х — 80-я гг. ХХ ст. (пасляваеннае аднаў
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ленне гаспадаркі БССР; савецкі грамадска-палітычны лад
у БССР; фарміраванне ў БССР індустрыяльнага грамадства;
дасягненні БССР у развіцці адукацыі і навукі; адлюстраван
не гістарычных падзей у творах літаратуры і мастацтва)
з выкарыстаннем тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстрацый,
вытрымак з гістарычных дакументаў.

Р а з д з е л  V
Станаўленне i ўмацаванне дзяржаўнага суверэнітэту
Рэспублікі Беларусь. 90-я гг. ХХ ст. — пачатак XXI ст.
(5 гадзін)
Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту. Дэкларацыя аб дзяр
жаўным суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990 г. і наданне ёй ста
тусу канстытуцыйнага закона. Белавежскае пагадненне, стварэнне
Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Прыняцце Канстытуцыі Рэс
публікі Беларусь 15 сакавіка 1994 г. і ўвядзенне пасады Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. Рэспубліканскі рэферэндум 14 мая 1995 г.
і яго вынікі. Дзяржаўная сімволіка Рэспублікі Беларусь.
Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 90-х гг. ХХ ст. —
пачатку XXI ст. Рэспубліканскі рэферэндум 24 лістапада 1996 г. і
прынятыя на ім змены ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Асно
вы дзяржаўнага ладу суверэннай Рэспублікі Беларусь. Выбары
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і рэспубліканскі рэферэндум
17 кастрычніка 2004 г. Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы.
Палітычныя партыі і грамадскія аб’яднанні.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь. Экана
мічнае становішча Рэспублікі Беларусь у першай палове 1990-х гг.
і пошук шляхоў выхаду з крызісу. Распрацоўка беларускай мадэлі
сацыяльна-эканамічнага развіцця, мэты і сродкі яе рэалізацыі.
Усебеларускія народныя сходы і іх рашэнні.
Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь. Прынцыпы і шматвек
тарны характар знешнепалітычнага курсу Рэспублікі Беларусь.
Дзейнасць Беларусі ў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый. Стварэнне
Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Умацаванне сувязей Рэспублікі
Беларусь з краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Утварэнне
Еўразійскага эканамічнага саюза. Узаемаадносіны Беларусі з Еўра
пейскім Саюзам і іншымі краінамі свету.
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Развіццё адукацыі і навукі, культуры і спорту. Афармленне
дзяржаўнага статусу беларускай і рускай моў. Развіццё нацыя
нальнай сістэмы адукацыі. Дасягненні ў развіцці навукі. Адлюст
раванне гістарычнага мінулага і сучаснасці ў творах беларускай
літаратуры і мастацтва. Алімпійскія дасягненні спартсменаў Рэс
публікі Беларусь.
Абагульненне па раздзеле V (1 гадзіна).
Наш край у другой палове 40-х гг. ХХ ст. — пачатку ХХІ ст.
(1 гадзіна).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
асноўныя падзеі гісторыі Беларусі ў 1990-я — пачатку ХХI ст.,
іх даты (прыняцце Дэкларацыі аб абвяшчэнні дзяржаўнага
суверэнітэту БССР; зацвярджэнне новай назвы нашай
краіны і яе дзяржаўных сімвалаў; стварэнне СНД; прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь; выбары Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь; рэспубліканскія рэферэндумы; стварэнне Супольніцтва і Саюза Беларусі і Расіі; падпісанне
Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі;
пачатак дзейнасці Дагавора аб стварэнні Еўразійскага
эканамічнага саюза);
азначэнні гістарычных паняццяў: Белавежскае пагадненне, грамадзянская нацыя, ідэалогія беларускай дзяржавы,
дзяржаўны суверэніт эт, сацыяльна арыентаваная эка
номіка, прыватызацыя, рэферэндум, інтэгр ацыя, Усебе
ларускі народны сход;
імёны палітычных дзеячаў, дзеячаў навукі, культуры, спорту
Беларусі ў 1990-я — пачатку ХХI ст., вынікі іх дзейнасці
і творчасці;
Вучні павінны  ў м е ц ь:
суадносіць інтэграцыйныя працэсы, якія адбываліся ў 1990-я —
пачатку ХХI ст. на тэрыторыі Беларусі і ў постсавецкіх рэс
публіках, у Заходняй Еўропе;
лакалізаваць на карце падзеі, звязаныя з развіццём Рэспуб
лікі Беларусь;
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і параўноўваць гістарычныя падзеі і з’явы
ў 1990-я — пачатку ХХI ст. (асноўныя этапы станаўлення
суверэнітэту Беларусі; эвалюцыя дзяржаўнай сімволікі
Рэспублікі Беларусь; асновы дзяржаўнага ладу Рэспублікі
Беларусь; напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця; вы
нікі рэспубліканскіх рэферэндумаў; шматвектарнасць
знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь; развіццё адукацыі
і навукі ў Рэспубліцы Беларусь; адлюстраванне гістарычных
падзей у творах літаратуры і мастацтва) з выкарыстан
нем тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстрацый, вытрымак
з гістарычных дакументаў.

Выніковае абагульненне (1 гадзіна)
АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

У працэсе навучання вучэбнаму прадмету «Гісторыя Бела
русі» ў IX класе рэкамендуецца арганізоўваць наступныя віды
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў: самастойнае чытанне;
складанне разгорнутага плана; характарыстыка гістарычных па
дзей, з’яў, працэсаў па алгарытме з выкарыстаннем розных крыніц
інфармацыі (тэкст параграфа, картасхема, схема, дыяграма, таб
ліца, ілюстрацыя, гістарычная карта, фатаграфія, фрагменты гіста
рычных дакументаў, дакументальных кінафільмаў, інтэрнэт, СМІ);
характарыстыка вынікаў дзейнасці гістарычных асоб і творчасці
дзеячаў культуры; работа з гістарычным слоўнікам; складанне
табліц з гістарычнай інфармацыяй (храналагічных, сінхранічных,
інфармацыйных, параўнальных); падрыхтоўка паведамленняў пра
гістарычныя падзеі і асоб; распрацоўка вучэбных праектаў пад
кіраўніцтвам настаўніка.
Па выніках вывучэння вучэбнага прадмета «Гісторыя Бела
русі» вучні павінны:
ў м е ц ь:
суадносіць падзеі гісторыі Беларусі з адпаведнымі ім у савец
кай і еўрапейскай гісторыі;
вызначаць храналагічную паслядоўнасць вывучаных гіста
рычных падзей і працэсаў, іх працягласць;
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на карце гістарычныя падзеі, характарызаваць
геапалітычнае становішча Беларусі;
правільна (у адпаведным кантэксце) выкарыстоўваць выву
чаныя гістарычныя паняцці і канкрэтызаваць іх з дапамогай
прыкладаў (фактаў);
тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі
падзеямі, з’явамі, працэсамі, выкарыстоўваючы ўнутрыпрад
метныя і міжпрадметныя сувязі;
параўноўваць гістарычныя падзеі і з’явы па прапанаваных
ці самастойна вызначаных крытэрыях; выяўляць агульнае
і асаблівае, фармуляваць вывады;
параўноўваць прыведзеныя ў вучэбнай літаратуры пункты
гледжання наконт гістарычных падзей (працэсаў);
вызначаць уласныя аргументаваныя адносіны да найбольш
значных падзей і асоб, дасягненняў матэрыяльнай і духоўнай
культуры Беларусі;
аналізаваць фрагменты гістарычных дакументаў, выкары
стоўваць іх для характарыстыкі вывучаных гістарычных
фактаў;
выкарыстоўваць ілюстрацыі, фатаграфіі, кінафрагменты як
самастойныя крыніцы інфармацыі для характарыстыкі гіс
тарычных падзей, з’яў, асоб;
выкарыстоўваць розныя крыніцы інфармацыі (даведнікі,
дзіцячыя энцыклапедыі, інтэрнэт і інш.) для падрыхтоўкі
і прэзентацыі паведамленняў пра гістарычныя падзеі, дзей
насць гістарычных асоб (дзеячаў культуры) з характарысты
кай вынікаў іх дзейнасці (гістарычнай тэматыкі ў іх твор
часці);
характарызаваць помнікі Беларусі, прысвечаныя гістарычным
падзеям, як месцы гістарычнай памяці;
працаваць з тэкстам вучэбнага дапаможніка ў кантэксце
чытацкай пісьменнасці:
самастойна знаходзіць інфармацыю, прадстаўленую ў тэксце
параграфа;
вылучаць галоўную думку ў тэксце параграфа, складаць раз
горнуты план параграфа або адказ на канкрэтнае пытанне;
складаць на аснове тэксту параграфа маналагічнае выказван
не ў кантэксце пастаўленага пытання;
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і абагульняць гістарычныя факты, фарму
ляваць на гэтай падставе высновы;
пераводзіць інфармацыю з вербальна-лагічнай у вобразнанаглядную форму і наадварот;
в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  набытыя веды і ўменні:
для вырашэння асобасна арыентаваных сітуацый і мадэліра
вання сацыяльных паводзін;
тлумачэння гістарычнага кантэксту пры азнаямленні са
сродкамі масавай інфармацыі, чытанні мастацкай літаратуры,
праглядзе фільмаў, наведванні гістарычных выдатных мяс
цін і г. д.;
фарміравання асобаснага стаўлення да агульначалавечых
традыцыйных каштоўнасцей беларускага грамадства;
ажыццяўлення камунікацыі ў шматканфесіянальным і полі
культурным грамадстве.

СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ
НАВЕЙШАГА ЧАСУ
1918 г. — пачатак XXI ст.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма прызначана для арганізацыі вывучэння
вучэбнага прадмета «Сусветная гісторыя» ў IХ класе. Засваенне
зместу вучэбнага прадмета ажыццяўляецца ва ўмовах рэалізацыі
кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі вучняў.
Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Сусветная гісторыя» ў
IХ класе з’яўляецца засваенне вучнямі асноў сістэматызаваных
ведаў пра найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы сусветнай гісторыі
з 1918 года да цяперашняга часу; авалоданне вучнямі спосабамі
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, накіраванай на фарміраванне
самасвядомасці асобы і яе паспяховую сацыялізацыю ва ўмовах
сучаснага полікультурнага, поліэтнічнага і шматканфесіянальнага
грамадства.
Зыходзячы з названай мэты задачамі гістарычнай адукацыі
з’яўляюцца:
zzзасваенне асноўных факталагічных і тэарэтычных ведаў пра
найважнейшыя падзеі, з’явы, працэсы развіцця грамадства,
асаблівасці развіцця асобных краін, цывілізацый і рэгіёнаў
у іх сістэме і ўзаемасувязі; засваенне спецыяльных спосабаў
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вывучэння гісторыі (прадметныя кампетэнцыі);
zzфарміраванне вопыту пераўтваральнай і творчай пазнаваль
най дзейнасці, развіццё ўменняў выкарыстоўваць засвоеныя
веды, уменні, вопыт у вучэбна-пазнавальнай дзейнасці і жыц
цёвых сітуацыях (метапрадметныя кампетэнцыі);
zzфарміраванне  асноў  этнанацыянальнай,  грамадзянскай,
культурнай ідэнтычнасці асобы; выхаванне пачуццяў грама
дзянскасці і патрыятызму на аснове засваення сусветнай
гісторыка-культурнай спадчыны і ўсведамлення месца Бела
русі ў гэтай спадчыне (асобасныя кампетэнцыі).
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Вучэбная праграма грунтуецца на спалучэнні храналагічнага,
краіназнаўчага, параўнальна-гістарычнага падыходаў. Храналагіч
ны падыход праяўляецца ў вывучэнні гісторыі Навейшага часу як
лагічнага працягу гісторыі Старажытнага свету, Сярэдніх вякоў і
Новага часу, а таксама ў тым, што падзеі і з’явы ў рамках тэмы
вывучаюцца ў часавым (храналагічным) парадку. Краіназнаўчы падыход знайшоў адбітак у выдзяленні асобных блокаў: краіны Еўро
пы і ЗША; Расія — СССР — Расійская Федэрацыя; краіны Азіі,
Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Параўнальна-гістарычны падыход
дапамагае знаходзіць агульнае і асаблівае ў развіцці гістарычнага
працэсу, паказваць узаемасувязь і ўзаемаабумоўленасць падзей.
Кампетэнтнасны падыход да падрыхтоўкі выпускніка па ву
чэбным прадмеце «Сусветная гісторыя» прадугледжвае такое вы
значэнне мэт, зместу, метадаў, сродкаў, вынікаў навучання, якія
спрыяюць фарміраванню гатоўнасці вучняў да жыццядзейнасці ў
свеце, які пастаянна змяняецца.
Кампетэнцыі разглядаюцца як гатоўнасць выкарыстоўваць
засвоеныя ў адукацыйным працэсе веды, набытыя ўменні і навыкі,
сфарміраваны вопыт дзейнасці для вырашэння практычных і твор
чых задач, працягу адукацыі, працоўнай дзейнасці, паспяховай
сацыялізацыі. У адносінах да адукацыйнага працэсу кампетэнцыі
ўяўляюць сабой аб’ектыўна і сацыяльна зададзеныя патрабаванні
да падрыхтоўкі вучняў, прадстаўленыя пералікам асобасных, ме
тапрадметных і прадметных вынікаў навучання.
Асобасныя вынікі вывучэння гісторыі ўяўляюць сабой сфармі
раваную сістэму каштоўнасных адносін вучняў да сябе і іншых, да
працэсу навучання і яго вынікаў. Яны прадугледжваюць сфармі
раванасць светапогляду, асобаснай і грамадзянскай пазіцыі вучняў;
развіццё гатоўнасці да адказных паводзін у сучасным грамадстве;
назапашванне вопыту жыццядзейнасці, у тым ліку на аснове асэн
савання сацыяльна-маральнага вопыту папярэдніх пакаленняў.
Асобасныя вынікі вывучэння гісторыі дазваляюць самаразвівацца,
ставіць мэты і будаваць жыццёвыя планы, займаць актыўную
жыццёвую пазіцыю, захоўваць нацыянальную ідэнтычнасць у
полікультурным грамадстве, псіхічнае і фізічнае здароўе.
Метапрадметныя вынікі вывучэння гісторыі ўяўляюць сабой
сукупнасць агульнавучэбных спосабаў дзейнасці, якія фарміруюць
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як у працэсе навучання, так і ў рэальных жыццёвых сітуацыях
гатоўнасць да калектыўнай дзейнасці і ўзаемаадносін супрацоўніцтва
ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі і сацыяльным асяроддзі.
Яны прадугледжваюць уменні вучняў вызначаць мэты сваёй ву
чэбна-пазнавальнай дзейнасці, шляхі іх дасягнення, прадстаўляць
і карэкціраваць яе вынікі ў розных формах.
Прадметныя вынікі вывучэння гісторыі накіраваны на засва
енне зместу вучэбнага прадмета і асваенне спецыяльных спосабаў
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Яны прадстаўлены ў асноўных
патрабаваннях да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў пасля кож
нага раздзела.
У вучэбнай праграме па вучэбным прадмеце «Сусветная гісто
рыя» выкладзены змест гістарычнай адукацыі, які структураваны
па раздзелах i тэмах, даецца прыкладнае размеркаванне вучэбнага часу.
Час, які адводзіцца ў вучэбнай праграме на вывучэнне раздзе
лаў і тэм, з’яўляецца прыкладным. Настаўнік мае права змя
ніць колькасць гадзін на вывучэнне асобных тэм і раздзелаў і
паслядоўнасць іх вывучэння ў межах навучальнага года, не па
рушаючы агульнай колькасці гадзін і захоўваючы змест і логіку
вывучэння дадзенага прадмета.
Гісторыя Навейшага часу, якая вывучаецца ў IX класе, з’яў
ляецца важным этапам фарміравання ў вучняў цэласнай карціны
гістарычнага развіцця свету, без якога цяжка арыентавацца ў су
часнай сацыяльнай рэчаіснасці. Яна раскрывае карціну гістарыч
нага працэсу ў яго адзінстве і супярэчлівасці ад заканчэння
Першай сусветнай вайны да цяперашняга часу. У рамках курса
разглядаюцца такія пытанні, як сацыяльна-эканамічнае, палі
тычнае і культурнае развіццё краін Заходняй і Усходняй Еўропы,
Паўночнай Амерыкі на этапе крызісу індустрыяльнага грамадства
і яго пераходу да постындустрыяльнай цывілізацыі; прычыны і
наступствы сусветных войнаў і найбуйнейшых сацыяльных рэва
люцый XX ст.; рэгіянальныя варыянты працэсу мадэрнізацыі ў
краінах Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі пасля крушэння кала
ніяльнай сістэмы; інтэграцыйныя і дэзынтэграцыйныя працэсы
ў сучасным свеце.
У навучанні гісторыі гэты курс займае асаблівае месца. Ён з’яў
ляецца лагічным завяршэннем вывучэння сістэматычнага курса
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гісторыі, таму ў ім знаходзяць адлюстраванне абагульняльныя
высновы пра асноўныя тэндэнцыі і грамадска-гістарычны вопыт
папярэдняга развіцця. Курс Навейшай гісторыі мае ключавое
значэнне з пункту гледжання фарміравання светапогляду і грама
дзянскага выхавання вучняў, атрымання імі сацыяльна значных
ведаў пра сучасныя тэндэнцыі развіцця свету, іх падрыхтоўкі да
ўваходжання ў самастойнае жыццё.
Важную ролю ў павышэнні эфектыўнасці навучання вучэбнаму
прадмету «Сусветная гісторыя» адыгрывае выкарыстанне ўнутрыі міжп радметных сувязей, якія з’яўляюцца аб’ектыўным вы
ражэннем інтэграцыйных працэсаў, якія адбываюцца ў цяперашні
час як у галіне навукі і тэхнікі, так і ў жыцці грамадства. Гэта
дазваляе пераадолець прадметную ізаляванасць і дубліраванне
вучэбнага матэрыялу, спрыяе актуалізацыі і паглыбленню ведаў,
фарміраванню цэласных уяўленняў пра гістарычныя з’явы і пра
цэсы і ўзаемасувязі паміж імі. Ажыццяўленне міжпрадметных
сувязей робіць веды практычна больш значнымі і прыдатнымі.
Міжпрадметныя сувязі могуць быць устаноўлены з апорай не
толькі на веды, але і на спосабы вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.
Улічваючы гэта, у працэсе вывучэння вучэбнага прадмета «Сусвет
ная гісторыя» вучні могуць выкарыстоўваць веды і ўменні, на
бытыя пры вывучэнні не толькі такіх блізкароднасных вучэбных
прадметаў, як «Грамадазнаўства», «Русская литература», «Бе
ларуская літаратура», «Геаграфія», «Мастацтва (айчынная і су
светная мастацкая культура)», але і такіх вучэбных прадметаў, як
«Матэматыка», «Фізіка», «Хімія» і інш., а таксама прымяняць
іх у новай сітуацыі як у вучэбнай, так і ў пазаўрочнай дзейнасці.
Унутры- і міжпрадметныя сувязі неабходна ажыццяўляць, улічва
ючы спецыфіку гістарычных курсаў, асобных тэм і раздзелаў.
У сучаснай адукацыі надзвычай важна, каб вучань авалодаў не
толькі пэўнай сумай ведаў, але і навучыўся самастойна працаваць,
вучыцца. Засваенне навыкаў навучання з’яўляецца ключавой
кампетэнцыяй для навучання на працягу ўсяго жыцця і патра
буе эфектыўнага кіравання працэсам уласнага навучання. Таму
ў IX класе ўзрастае роля мэтанакіраванай самастойнай работы
вучняў. Самастойная работа — гэта работа, якая выконваецца без
непасрэднага ўдзелу настаўніка, але па яго заданні, у спецыяльна
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прадстаўлены для гэтага час, пры гэтым вучні свядома імкнуцца
дасягнуць пастаўленых мэт, ужываючы свае намаганні і выражаю
чы ў той ці іншай форме вынік разумовых або фізічных (альбо тых
і іншых разам) дзеянняў. Для настаўніка гэта азначае не толькі
выразнае ўсведамленне свайго плана дзеянняў, але і фарміраванне
ў вучняў некаторай схемы засваення вучэбнага прадмета ў ходзе
рашэння новых вучэбных задач. Самастойная работа — гэта вы
шэйшая форма вучэбнай дзейнасці вучняў, форма самаадукацыі.
Вывучэнне гісторыі ў школе павінна мець большую практыкаарыентаваную і прыкладную накіраванасць як спосаб рэалізацыі
кампетэнтнаснага падыходу, прынцып сувязі навучання з жыц
цём. Рашэнне гэтага пытання магчыма на аснове прыцягнення
жыццёвага, сацыяльнага вопыту вучняў і ўключэння ў працэс
навучання канкрэтных сітуацый і праблем, якія ўзнікаюць у
рэчаіснасці. Прыкладная накіраванасць навучання гісторыі можа
быць рэалізавана праз сувязь гісторыі з сучаснасцю, аперыраванне
гістарычнымі ведамі ў рэальных жыццёвых сітуацыях, аналіз
канкрэтных сітуацый, праектны метад. Таму вельмі важна тлу
мачыць і паказваць вучням, для чаго неабходна вывучэнне кожнай
гістарычнай тэмы, дзе могуць быць выкарыстаны атрыманыя веды.
Паспяховае засваенне зместу вучэбнага прадмета «Сусветная
гісторыя» прадугледжвае выкарыстанне разнастайных сродкаў і
метадаў навучання. Працэс навучання гісторыі варта арганізаваць
такім чынам, каб большая частка новага вучэбнага матэрыялу была
засвоена вучнямі на ўроку, для чаго мэтазгодна выкарыстоўваць
актыўныя і інтэрактыўныя метады навучання. Інтэнсіфікаваць
навучальны працэс, зрабіць яго больш цікавым і насычаным дапа
можа выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.
Значны эфект дае выкарыстанне ўсіх відаў нагляднасці на ўроках:
выяўленчай, умоўна-графічнай, прадметнай і інш. Асаблівую ролю
пры вывучэнні матэрыялу па сусветнай гісторыі адыгрываюць
гістарычныя карты.
Аб’ём дамашняга задання настаўнік вызначае з улікам санітар
на-гігіенічных правіл і норм арганізацыі адукацыйнага працэсу,
пазнавальных магчымасцей вучняў, вынікаў урока.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(52 гадзіны, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час)
ЧАСТКА I. СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НАВЕЙШАГА ЧАСУ:
1918—1945 гг. (26 гадзін)
Свет пасля вайны. Паняцце «Навейшая гісторыя» і яе перыяды
зацыя. Краіны Захаду: асноўныя тэндэнцыі развіцця. Наступствы
Першай сусветнай вайны. Сусветны эканамічны крызіс. Расія. За
межамі еўрапейскага свету.

Р а з д з е л  I. Краіны Еўропы і ЗША ў 1918—1939 гг.
(8 гадзін)
Зацвярджэнне асноў пасляваеннага свету. Парыжская мірная
канферэнцыя. Версальскі мірны дагавор. Стварэнне Лігі Нацый.
Вашынгтонская канферэнцыя. Супярэчнасці Версальска-Вашынг
тонскай сістэмы міжнародных адносін.
Заходняя Еўропа і ЗША ў 1918—1929 гг. Рэвалюцыя ў Германіі.
Рэвалюцыйны ўздым у іншых краінах Еўропы. Узнікненне фашыз
му. Прыход фашыстаў да ўлады ў Італіі. Асаблівасці сацыяльнаэканамічнага і палітычнага развіцця ў перыяд адноснай стабілі
зацыі. Міжнародныя адносіны.
Сусветны эканамічны крызіс і краіны Захаду. Прычыны, асноў
ныя рысы і асаблівасці сусветнага эканамічнага крызісу. Шляхі вы
хаду з крызісу. «Новы курс» Ф. Рузвельта. Таталітарны варыянт
выхаду з крызісу. Наступствы сусветнага эканамічнага крызісу.
Прыход нацыстаў да ўлады ў Германіі.
Барацьба супраць фашызму ў еўрапейскіх краінах напярэдадні
Другой сусветнай вайны. Усталяванне фашысцкага рэжыму ў Гер
маніі. Народны фронт у Францыі. Народны фронт і грамадзянская
вайна ў Іспаніі. Антыфашысцкі рух.
Міжнародныя адносіны ў 1930-я гг. Крызіс і крах ВерсальскаВашынгтонскай сістэмы. Агрэсіўная палітыка фашысцкіх дзяржаў.
Фарміраванне блока агрэсіўных дзяржаў. Мюнхенская канферэн
цыя. Праблема стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе.
Савецка-германскі дагавор аб ненападзенні.
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Краіны Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы. Утварэнне
незалежных дзяржаў. Усталяванне аўтарытарных рэжымаў. Аку
пацыя Чэхаславакіі. Польшча перад пагрозай германскай агрэсіі.
Навука і культура Заходняй Еўропы і ЗША ў міжваенны пе
рыяд. Прыродазнаўчыя навукі і навукова-тэхнічны прагрэс. Грамад
скія навукі. Працяг традыцый рэалізму. Пошукі новых форм у
мастацтве. Кіно. Архітэктура.
Абагульненне па раздзеле І.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
перыядызацыю гісторыі Навейшага часу;
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі Заходняй
Еўропы ў 1918—1939 гг. і іх даты (Парыжская мірная канферэнцыя, Версальскі дагавор, Вашынгтонская канферэнцыя,
стварэнне Лігі Нацый, усталяванне Веймарскай рэспублікі,
узнікненне фашызму, прыход да ўлады фашыстаў у Італіі,
сусветны эканамічны крызіс, прыход фашыстаў да ўлады ў
Германіі, Мюнхенская канферэнцыя, акупацыя Чэхаславакіі,
падпісанне савецка-германскага дагавора аб ненападзенні);
азначэнні паняццяў (Навейшая гісторыя (гісторыя Навей
шага часу), рэпарацыі, генацыд, гета, аншлюс, Ліга Нацый,
«новы курс» Рузвельта, фашызм, нацызм, расізм, Народны
фронт);
імёны гістарычных дзеячаў, дзеячаў навукі і культуры ў За
ходняй Еўропе і ЗША ў 1918—1939 гг., вынікі іх дзейнасці.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў розных
еўрапейскіх дзяржавах і ЗША ў 1918—1939 гг.;
паказваць на гістарычнай карце дзяржавы Заходняй Еўропы,
ЗША, месцы вывучаных гістарычных падзей;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (Версальска-Вашынгтонская сістэма
міжнародных адносін, палітыка «супакойвання» агрэсара,
сістэма калектыўнай бяспекі, таталітарны палітычны
рэжым, аўтарытарны палітычны рэжым);
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характарызаваць

гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы, гіста
рычных дзеячаў, помнікі культуры, палітычнае і сацыяльнаэканамічнае развіццё краін Заходняй Еўропы і ЗША ў 1918—
1939 гг.;
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі і працэсамі, выкарыстоў
ваючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі (рашэнні
Парыжскай мірнай канферэнцыі — узнікненне фашызму ў
Германіі — сусветны эканамічны крызіс — прыход фашы
стаў да ўлады, таталітарны рэжым — культ асобы);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей
і з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і
асаблівае, фармуляваць высновы (аўтарытарны і таталі
тарны рэжымы, шляхі выхаду з сусветнага эканамічнага
крызісу);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры краін Заходняй Еўропы і
ЗША ў 1918—1939 гг. з пункту гледжання агульначалавечых
каштоўнасцей, аргументаваць сваё меркаванне.

Р а з д з е л  II. Гісторыя Савецкай дзяржавы:
1917—1939 гг. (7 гадзін)
Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў
Расіі. Курс бальшавікоў на ўзброенае паўстанне. Перамога паўстан
ня ў Петраградзе. Усталяванне савецкай улады ў Расіі. Брэсцкі мір.
Грамадзянская вайна. Прычыны і этапы Грамадзянскай вайны
ў Расіі. Асноўныя сілы і ўдзельнікі Грамадзянскай вайны. Ваенныя
дзеянні на франтах Грамадзянскай вайны. Прычыны перамогі Чыр
вонай Арміі.
Курс на пабудову сацыялізму (2 гадзіны). Палітыка «ваеннага
камунізму». Эканамічны і палітычны крызіс у краіне. Новая эка
намічная палітыка. Індустрыялізацыя і калектывізацыя.
Палітычнае развіццё Савецкай дзяржавы. Утварэнне СССР і яго
гістарычнае значэнне. Асноўныя рысы савецкай палітычнай сістэ
мы. Развіццё адносін з краінамі Захаду. Барацьба СССР за стварэнне сістэмы калектыўнай бяспекі.
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Культурныя пераўтварэнні ў СССР. Ліквідацыя масавай не
пісьменнасці і фарміраванне савецкай сістэмы адукацыі. Навуко
выя адкрыцці. Асаблівасці развіцця літаратуры і мастацтва.
Савецкая дзяржава і царква.
Абагульненне па раздзеле ІІ.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі савецкага
грамадства ў 1918—1939 гг. і іх даты (Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г., Грамадзянская вайна, палітыка «ваеннага
камунізму», новая эканамічная палітыка, утварэнне СССР,
індустрыялізацыя, калектывізацыя, прыняцце канстытуцый у СССР);
азначэнні паняццяў (грамадзянская вайна, харчразвёрстка,
харчпадатак, індустрыялізацыя, калектывізацыя, культур
ная рэвалюцыя, культ асобы, аўтаномія, федэрацыя);
імёны гістарычных дзеячаў, дзеячаў навукі і культуры, вы
нікі іх дзейнасці;
імёны гістарычных дзеячаў, дзеячаў навукі і культуры ў СССР
у 1918—1939 гг., вынікі іх дзейнасці.
Вучні павінны   ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў савец
кай дзяржаве, Заходняй Еўропе і ЗША ў 1918—1939 гг.;
паказваць на гістарычнай карце тэрыторыі савецкіх рэспуб
лік і іх сталіцы, змяненні тэрыторыі СССР у міжваенны
перыяд, найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры СССР у між
ваенны перыяд;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (рэвалюцыйная дыктатура, пяцігодка,
стаханаўскі рух, метад сацыялістычнага рэалізму);
характарызаваць гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы, гіста
рычных дзеячаў, помнікі культуры, палітычнае і сацыяльнаэканамічнае развіццё Савецкай дзяржавы ў 1918—1939 гг.
(на аснове тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстрацыйнага
матэрыялу і фрагментаў гістарычных дакументаў);
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устанаўліваць

і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі і працэсамі, выкарыстоў
ваючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі (Кастрычніцкая рэвалюцыя — Грамадзянская вайна, эканамічная
разруха — новая эканамічная палітыка, індустрыяліза
цыя — калектывізацыя);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей і
з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і асаблівае, фармуляваць высновы (палітыка «ваеннага камуніз
му» і новая эканамічная палітыка, план аўтанамізацыі
і федэрацыі);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры Савецкай Расіі, СССР у 1918—
1939 гг. з пункту гледжання агульначалавечых каштоўнас
цей, аргументаваць сваё меркаванне.

Р а з д з е л  ІІІ. Краіны Усходу і Лацінскай Амерыкі
(1918—1945 гг.) (5 гадзін)
Кітай. Кітайская Рэспубліка пасля Першай сусветнай вайны
(1919—1924). Нацыянальная рэвалюцыя 1925—1928 гг. Грама
дзянская вайна 1928—1937 гг. Агрэсія Японіі ў Кітаі. Развіццё
культуры.
Індыя. Пасляваенны ўздым нацыянальна-вызваленчага руху.
Ідэалогія гандзізму. Саляны паход. Індыя ў гады Другой сусветнай
вайны. Культура і лад жыцця індыйцаў.
Японія. Праблемы японскай эканомікі. Палітычнае развіццё.
Прыход мілітарыстаў да ўлады. Знешняя палітыка. Японія ў гады
Другой сусветнай вайны. Культура Японіі.
Мусульманскі свет. Нацыянальная рэвалюцыя ў Турцыі 1918—
1923 гг. Рэформы ў Іране. Дасягненне незалежнасці Афганіста
нам. Барацьба егіпецкага народа за незалежнасць. Культура і лад
жыцця.
Лацінская Амерыка. Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Палі
тыка ЗША ў дачыненні да краін Лацінскай Амерыкі. Асаблівасці
палітычнага развіцця: Аргенціна, Бразілія, Мексіка. Культура
Лацінскай Амерыкі.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі краін Усходу
і Лацінскай Амерыкі ў 1918—1945 гг., іх даты (рух 4 мая,
Нацыянальная рэвалюцыя ў Кітаі, абвяшчэнне Кітайскай
Савецкай Рэспублікі, «саляны паход», кемалісцкая рэвалюцыя);
азначэнні паняццяў (мандатная сістэма, «маладыя афіцэ
ры», шарыят, сацьяграха, ваенная дыктатура);
імёны гістарычных дзеячаў, дзеячаў культуры краін Усходу
і Лацінскай Амерыкі ў 1918—1945 гг., вынікі іх дзейнасці.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў краі
нах Усходу і Лацінскай Амерыкі, Савецкай дзяржаве, Заход
няй Еўропе і ЗША ў 1918—1939 гг.;
паказваць на гістарычнай карце тэрыторыі дзяржаў і іх
сталіцы, месцы вывучаемых гістарычных падзей;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (гандзізм, кемалізм, мілітарысцкая
ідэалогія ў Японіі, фундаменталізм і рэфармізм у ісламе);
характарызаваць гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы, гіста
рычных дзеячаў, помнікі культуры, палітычнае, сацыяльнаэканамічнае, культурнае развіццё краін Усходу і Лацінскай
Амерыкі ў 1918—1945 гг. (на аснове тэксту вучэбнага дапа
можніка, ілюстрацыйнага матэрыялу і фрагментаў гістарыч
ных дакументаў);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей і
з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і асаб
лівае, фармуляваць высновы (асаблівасці нацыянальнага
руху ў Кітаі і Індыі);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры краін Усходу і Лацінскай
Амерыкі ў 1918—1945 гг. з пункту гледжання агульначала
вечых каштоўнасцей, аргументаваць сваё меркаванне.
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Р а з д з е л IV. Другая сусветная вайна.
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа
(5 гадзін)
Пачатак Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Прычыны
і характар Другой сусветнай вайны. Захоп фашысцкай Германіяй
краін Заходняй Еўропы. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР
і правал стратэгіі «маланкавай вайны». Бітва за Маскву. Стварэнне
антыгітлераўскай кааліцыі.
Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай і Другой сусвет
най войнаў. Вырашальныя перамогі Чырвонай Арміі пад Сталін
градам і на Курскай дузе. Ваенныя дзеянні армій ЗША і Англіі ў
канцы 1942—1943 гг. Капітуляцыя Італіі. Вайна на Ціхім і Атлантычным акіянах. Умацаванне антыгітлераўскай кааліцыі. Тэге
ранская канферэнцыя.
Барацьба з захопнікамі на акупіраванай тэрыторыі. Фашысцкі
«новы парадак». Рух Супраціўлення ў акупіраваных краінах Еўро
пы. Барацьба савецкага народа ў тыле ворага.
Савецкі тыл у час вайны. Перавод эканомікі на ваенны лад.
Абаронная прамысловасць. Працоўны гераізм савецкага народа.
Руская Праваслаўная Царква ў гады вайны. Штодзённае жыццё
савецкіх людзей у тыле. Становішча ў блакадным Ленінградзе.
Заключны этап Другой сусветнай вайны. Пачатак вызвалення
Чырвонай Арміяй еўрапейскіх краін. Адкрыццё другога фронту.
Крымская канферэнцыя. Капітуляцыя Германіі. Патсдамская кан
ференцыя. Паражэнне Японіі. Заснаванне Арганізацыі Аб’яднаных
Нацый (ААН). Кошт і значэнне перамогі.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
храналагічныя рамкі і перыядызацыю Другой сусветнай і
Вялікай Айчыннай войнаў, найважнейшыя падзеі Другой су
светнай і Вялікай Айчыннай войнаў і іх даты («дзіўная вайна», бітва за Англію, бітва за Маскву, Сталінградская бітва,
бітва на Курскай дузе, блакада Ленінграда, Тэгеранская,
Крымская, Патсдамская канферэнцыі);
асноўных удзельнікаў Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай
войнаў;
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паняццяў («дзіўная вайна», Траісты пакт, лендліз, «новы парадак», генацыд, Халакост, другі фронт, безага
ворачная капітуляцыя, Арганізацыя Аб’яднаных Нацый
(ААН), Нюрнбергскі трыбунал);
імёны гістарычных дзеячаў, якія ўнеслі ўклад у разгром
нацысцкай Германіі і мілітарысцкай Японіі.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываюцца на роз
ных тэатрах ваенных дзеянняў;
паказваць на гістарычнай карце краіны — удзельніцы Другой
сусветнай вайны, месцы найбуйнейшых бітваў;
выкарыстоўваць гістарычную карту як крыніцу інфармацыі
пры характарыстыцы ваенных дзеянняў;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлума
чыць іх значэнне (антыгітлераўская кааліцыя, карэнны
пералом у вайне, рух Супраціўлення);
характарызаваць важнейшыя ваенныя і палітычныя падзеі
Другой сусветнай вайны (на аснове тэксту вучэбнага дапамож
ніка, ілюстрацыйнага матэрыялу, фрагментаў гістарычных
дакументаў, фрагментаў кінахронікі і інш.);
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між ваеннымі і палітычнымі падзеямі Другой сусветнай вай
ны, выкарыстоўваючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя
сувязі;
характарызаваць гістарычныя падзеі і з’явы, гістарычных
дзеячаў, палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё краін
напярэдадні і ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай
войнаў (на аснове тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстра
цыйнага матэрыялу і фрагментаў гістарычных дакументаў);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей
і з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і
асаблівае, фармуляваць высновы (пачатковы перыяд Другой
сусветнай вайны ў Еўропе і пачатак Вялікай Айчыннай
вайны, Сталінградскую бітву і бітву пры Эль-Аламейне,
рух Супраціўлення, партызанскі і падпольны рух на часова
акупіраванай тэрыторыі СССР, уклад СССР і саюзнікаў па
антыгітлераўскай кааліцыі ў разгром ворага);
азначэнні
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вызначаць

свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры перыяду Другой сусветнай
вайны, аргументаваць сваё меркаванне.

ЧАСТКА II. СУСВЕТНАЯ ГІСТОРЫЯ НАВЕЙШАГА ЧАСУ:
1945 г. — пачатак XXI ст. (25 гадзін)
Асноўныя тэндэнцыі развіцця краін свету пасля Другой су
светнай вайны. «Халодная вайна». Разрадка міжнароднай напру
жанасці. Паварот ад разрадкі да канфрантацыі. Распад СССР і яго
наступствы. Неакансерватыўная рэвалюцыя. Паглыбленне інтэгра
цыі і глабалізацыя.

Р а з д з е л  I. Краіны Еўропы і ЗША
(8 гадзін)
Злучаныя Штаты Амерыкі. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае
развіццё. Расавая праблема. Пераадоленне эканамічнага крызісу
і рашэнне сацыяльных праблем. Знешняя палітыка.
Вялікабрытанія. Распад Брытанскай каланіяльнай імперыі.
Унутраная і знешняя палітыка (1945—1964). Ірландская (Ольстэр
ская) праблема і шляхі яе вырашэння. Вялікабрытанія ў канцы
ХХ — пачатку XXI ст.
Францыя. Рэжым Чацвёртай рэспублікі. Распад Французскай
каланіяльнай імперыі. Пятая рэспубліка. Знешняя палітыка. Эка
намічны ўздым у Францыі ў канцы 1950—1960-х гг. Палітычны
крызіс 1968 г. Францыя ў канцы ХХ — пачатку XXI ст.
Германія. Утварэнне ФРГ і ГДР. Сацыяльна-эканамічнае і па
літычнае развіццё ФРГ. Будаўніцтва і крызіс сацыялізму ў ГДР.
Аб’яднанне Германіі. ФРГ у канцы ХХ — пачатку ХХІ ст.
Італія. Пасляваенныя дэмакратычныя пераўтварэнні. Сацыяль
на-эканамічнае і палітычнае развіццё ў 1950—1970-х гг. Праблема
Поўдня. Унутрыпалітычны крызіс 1970—1980-х гг. Палітычныя
змены ў канцы ХХ — пачатку ХХІ ст. Знешняя палітыка.
Краіны Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы. Пераў
тварэнні першых пасляваенных гадоў. Поспехі і цяжкасці сацыя
лістычнага будаўніцтва. Нарастанне крызісу сацыялізму. «Аксаміт
ныя рэвалюцыі» 1989—1991 гг. Распад Чэхаславакіі. Грамадзянская
вайна ў Югаславіі. Інтэграцыя ў еўрапейскія структуры і НАТА.
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Навука і культура Заходняй Еўропы і ЗША. Развіццё навукі і
адукацыі. Фарміраванне інфармацыйнага грамадства. Элітарная
і масавая культура. Кінематограф. Сацыяльныя матывы ў мастац
кай літаратуры і выяўленчым мастацтве. Архітэктура.
Абагульненне па раздзеле І.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі Еўропы і
ЗША ў пасляваенны перыяд, іх даты (утварэнне сусветнай
сістэмы сацыялізму, «халодная вайна», Карыбскі крызіс,
пачатак асваення космасу, інтэграцыя краін Захаду, аб’яд
нанне Германіі, «будапешцкая восень», «пражская вясна»,
«аксамітныя рэвалюцыі», навукова-тэхнічная рэвалюцыя,
распад сацыялістычнага блока);
азначэнні паняццяў («план Маршала», «дактрына Трумэна»,
інтэграцыя, «халодная вайна», макартызм, транснацыя
нальныя карпарацыі (ТНК), ваенна-прамысловы комплекс
(ВПК), Паўночнаатлантычны блок (НАТА), Арганізацыя
Варшаўскага Дагавора (АВД), Савет эканамічнай узаема
дапамогі (СЭУ), Еўрапейскі Саюз (ЕС));
імёны найважнейшых гістарычных дзеячаў, дзеячаў куль
туры Еўропы і ЗША ў пасляваенны перыяд, вынікі іх дзей
насці;
важнейшыя дасягненні культуры, навукі і тэхнікі краін Еўро
пы і ЗША ў пасляваенны перыяд і іх значэнне.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў розных
дзяржавах Еўропы і ЗША ў пасляваенны перыяд;
паказваць на гістарычнай карце дзяржавы пасляваеннай
Еўропы і ЗША, месцы значных гістарычных падзей, тэрытарыяльныя змены пасля распаду сацыялістычнага блока;
выкарыстоўваць гістарычную карту як крыніцу інфармацыі
пра гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (двухполюсны свет, дэнацыяналізацыя,
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неафашызм, неакансерватызм, навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР), постындустрыяльнае (інфармацыйнае) грамадства, глабальныя праблемы);
характарызаваць гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы, гістарычных дзеячаў, помнікі культуры, палітычнае і сацыяльнаэканамічнае развіццё краін Еўропы і ЗША ў пасляваенны
перыяд (на аснове тэксту вучэбнага дапаможніка, ілюстра
цыйнага матэрыялу і фрагментаў гістарычных дакументаў);
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі і працэсамі, выкары
стоўв аючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі
(фарміраванне двухполюснага свету — «халодная вайна»,
«халодная вайна» — раскол Германіі, распад сацыялістыч
нага блока — тэрытарыяльныя змены ў Еўропе);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей
і з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і
асаблівае, фармуляваць высновы (палітыка лейбарыстаў у
1940—1950-я гг. і кансерватараў у 1960—1970-я гг. у Вялі
кабрытаніі, грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае
развіццё краін Заходняй Еўропы і краін сацыялістычнага
блока, будаўніцтва сацыялізму ў краінах Цэнтральнай і
Паўднёва-Усходняй Еўропы ў канцы 1940-х і ў 1950-я гг.
і будаўніцтва сацыялізму ў СССР у 1920—1930-я гг.);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры краін Еўропы і ЗША ў па
сляваенны перыяд з пункту гледжання агульначалавечых
каштоўнасцей, аргументаваць сваё меркаванне.

Р а з д з е л  II. Гісторыя СССР
і Расійскай Федэрацыі
(7 гадзін)
СССР у 1945—1953 гг. Аднаўленне народнай гаспадаркі. Палі
тычнае развіццё краіны. Палітычныя рэпрэсіі. Знешняя палітыка.
СССР у 1953 г. — сярэдзіне 1960-х гг. СССР пасля смерці
І. В. Сталіна. ХХ з’езд КПСС і яго рашэнні. Рэформы другой па
ловы 1950 — першай паловы 1960-х гг. Знешняя палітыка.
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СССР у сярэдзіне 1960-х — пачатку 1980-х гг. Эпоха «развітога
сацыялізму». Грамадска-палітычнае жыццё. Праблемы знешняй
палітыкі СССР.
Палітыка перабудовы і распад СССР. Крызіс 1980-х гг. Пера
буд ова і крах палітыкі М. С. Гарбачова. Рэформа палітычнай
сістэмы і яе наступствы. Жнівеньскі палітычны крызіс 1991 г.
і распад СССР.
Расійская Федэрацыя. Расія на шляху да суверэнітэту. Радыкаль
ная эканамічная рэформа. Кастрычніцкія падзеі 1993 г. і прыняцце
Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі. Сацыяльна-эканамічнае і па
літычнае развіццё Расіі ў 1994—1999 гг. Расія ў пачатку XXI ст.
Навука і культура ў СССР і Расійскай Федэрацыі. Адукацыя і
навука ў СССР. Мастацкая культура і літаратура. Духоўнае жыццё
Расіі ў канцы ХХ — пачатку ХХІ ст.
Абагульненне па раздзеле ІІ.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі савецкага
грамадства і Расійскай Федэрацыі ў пасляваенны перыяд, іх
даты (ХХ з’езд КПСС, пачатак асваення космасу, эканаміч
ная рэформа 1965 г., вайна ў Афганістане, перабудова, распад
СССР, утварэнне СНД);
азначэнні паняццяў (валюнтарызм, рэабілітацыя, дэмакра
тызацыя, перабудова, галоснасць, Садружнасць Незалежных
Дзяржаў (СНД));
імёны найважнейшых палітычных дзеячаў, дзеячаў куль
туры СССР і Расійскай Федэрацыі ў пасляваенны перыяд,
вынікі іх дзейнасці;
важнейшыя дасягненні культуры, навукі і тэхнікі ў СССР
і Расійскай Федэрацыі ў пасляваенны перыяд.
Вучні павінны   ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў СССР /
Расійскай Федэрацыі, краінах Еўропы і ЗША ў пасляваенны
перыяд;
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паказваць

на гістарычнай карце месцы значных гістарычных
падзей, тэрыторыю СССР, краіны СНД і іх сталіцы;
выкарыстоўваць гістарычную карту як крыніцу інфармацыі
пра гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы;
вылучаць асноўныя прыкметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (дэсталінізацыя, «адліга», экстэнсіўны
шлях развіцця гаспадаркі, інтэнсіўны шлях развіцця
гаспадаркі, разрадка міжнароднай напружанасці, новае
палітычнае мысленне);
характарызаваць гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы, гіста
рычных дзеячаў, помнікі культуры, асаблівасці палітычнага
і сацыяльна-эканамічнага развіцця Савецкай дзяржавы ў
пасляваенны перыяд, прычыны распаду СССР, асаблівасці
палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця Расійскай
Федэрацыі, асноўныя напрамкі і вынікі расійска-беларускай
інтэграцыі і інтэграцыі краін СНД (на аснове тэксту вучэб
нага дапаможніка, ілюстрацыйнага матэрыялу і фрагментаў
гістарычных дакументаў);
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі і працэсамі, выкарыстоў
ваючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі;
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей
і з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і
асаблівае, фармуляваць высновы (сталінскі палітычны
рэжым і хрушчоўская «адліга», экстэнсіўны і інтэнсіўны
шляхі развіцця эканомікі, грамадска-палітычны лад у СССР
у сярэдзіне 1960-х — першай палове 1980-х гг. і ў гады перабудовы);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры СССР і Расійскай Федэрацыі
ў пасляваенны перыяд з пункту гледжання агульначалаве
чых каштоўнасцей, аргументаваць сваё меркаванне.
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Р а з д з е л  ІІІ. Краіны Азіі, Афрыкі
і Лацінскай Амерыкі пасля Другой сусветнай вайны
(9 гадзін)
Распад каланіяльнай сістэмы. Атрыманне незалежнасці. Краі
ны, якія развіваюцца. «Халодная вайна» і «трэці свет». Новыя
дзяржавы ў пошуках стабільнасці. Перашкоды на шляху развіцця.
Кітай у 1945—1978 гг. Утварэнне КНР. Аднаўленчы перыяд.
Палітыка «трох чырвоных сцягоў». «Курс на рэгуляванне экано
мікі». «Культурная рэвалюцыя».
Кітайская Народная Рэспубліка. Кітай пасля смерці Мао Цзэ
дуна. Рэфармаванне сацыялістычнага грамадства. Знешняя палі
тыка КНР.
Японія. Пасляваенная Японія. Сан-Францыскі дагавор. Экана
мічнае развіццё. Палітычнае развіццё. Сучасная Японія.
Індыя. Дасягненне незалежнасці. Індыя — брытанскі дамініён.
Утварэнне рэспублікі. «Курс Нэру». Сацыяльна-эканамічнае і па
літычнае развіццё Індыі ў 1964 г. — пачатку XXI ст. Праблемы
знешняй палітыкі.
Краіны мусульманскага свету. Агульная характарыстыка. На
цыянальна-вызваленчыя рэвалюцыі ў арабскім свеце. Егіпет. Іран.
Турцыя.
Краіны Лацінскай Амерыкі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё.
Палітычнае жыццё. Рэформы, ваенныя дыктатуры і рэвалюцыі (Мексіка, Куба, Чылі, Бразілія).
Лакальныя войны і канфлікты. Араба-ізраільскі канфлікт.
Вайна ў В’етнаме. Карэйская вайна. Войны ў Афганістане і зоне
Персідскага заліва.
Абагульненне па раздзеле ІІІ.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
найважнейшыя падзеі, з’явы і працэсы гісторыі краін Азіі,
Афрыкі і Лацінскай Амерыкі пасля Другой сусветнай вай
ны, іх даты;
азначэнні паняццяў (краіны «трэцяга свету», «год Афрыкі»,
«культурная рэвалюцыя» ў Кітаі, мааізм, палітыка «вялі
140

кага скачка», «курс Нэру», Рух недалучэння, ісламскі фунда
менталізм, тэрарызм);
імёны найважнейшых гістарычных дзеячаў вывучаемага
перыяду;
важнейшыя дасягненні культуры, навукі і тэхнікі ў краінах
Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі ў пасляваенны перыяд.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў краі
нах Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, СССР / Расійскай
Федэрацыі, краінах Еўропы і ЗША ў пасляваенны перыяд;
паказваць на гістарычнай карце месцы значных гістарычных
падзей, тэрыторыі дзяржаў Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі
і іх сталіцы;
выкарыстоўваць гістарычную карту як крыніцу інфармацыі
пра гістарычныя падзеі, з’явы і працэсы;
вылучаць асноўныя прыметы гістарычных паняццяў і тлу
мачыць іх значэнне (дэкаланізацыя, неакаланіялізм);
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі і працэсамі, выкарыстоў
ваючы ўнутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі («халодная вайна» — лакальныя канфлікты ў краінах Азіі);
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных падзей і
з’яў па прапанаваных крытэрыях; выяўляць агульнае і асаб
лівае, фармуляваць высновы (эканамічнае развіццё Кітая ў
гады «культурнай рэвалюцыі» і пасля смерці Мао Цзэдуна);
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гіста
рычных асоб, дасягненняў культуры краін Азіі, Афрыкі і
Лацінскай Амерыкі ў пасляваенны перыяд з пункту гледжан
ня агульначалавечых каштоўнасцей, аргументаваць сваё
меркаванне.
АГУЛЬНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

У працэсе навучання гісторыі Навейшага часу ў IX класе рэка
мендуецца арганізоўваць наступныя віды вучэбна-пазнавальнай
дзейнасці вучняў: работа з гістарычнай картай, гістарычным слоў
нікам, самастойная работа з тэкстам, складанне разгорнутага плана,
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характарыстыка гістарычных падзей, з’яў і працэсаў па алгарытме
з апорай на розныя крыніцы інфармацыі (тэкст, схема, дыяграма,
табліца, ілюстрацыя, гістарычная карта, фатаграфія, фрагмент
дакументальнага кінафільма), характарыстыка гістарычных дзея
чаў і дзеячаў культуры па алгарытме, работа з рознымі відамі
дакументальных крыніц (фрагментамі гістарычных дакументаў,
фотаздымкамі, фрагментамі дакументальных фільмаў), складанне
табліц з гістарычнай інфармацыяй (храналагічных і сінхранічных,
інфарматыўных, параўнальных), падрыхтоўка паведамленняў пра
гістарычныя падзеі і асоб.
Па выніках вывучэння гісторыі Навейшага часу ў IX класе
вучні павінны:
у м е ц ь:
вызначаць храналагічную паслядоўнасць вывучаных гіста
рычных падзей, іх працягласць;
суадносіць даты гістарычных падзей з перыядамі Навейшага
часу;
сінхранізаваць гістарычныя падзеі, якія адбываліся ў розных
рэгіёнах і дзяржавах у вывучаемы перыяд;
лакалізаваць падзеі гісторыі Навейшага часу ў прасторы;
апісваць: а) ключавыя падзеі гісторыі Навейшага часу; б) умо
вы жыцця людзей рознага сацыяльнага становішча ў розных
краінах у Навейшы час; в) помнікі культуры;
характарызаваць асноўныя перыяды Навейшай гісторыі;
сацыяльна-эканамічнае, палітычнае становішча краін і рэгіё
наў; нацыянальна-вызваленчыя рухі і працэс дэкаланізацыі;
дзейнасць палітычных і дзяржаўных асоб і дзеячаў куль
туры; найбольш значныя з’явы культуры ў Навейшы час;
тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі найбольш значных
падзей і з’яў гісторыі Навейшага часу, раскрываць узаема
абумоўленасць змяненняў у асноўных сферах грамадскага
жыцця;
ажыццяўляць параўнанне гістарычных фактаў і з’яў па зага
дзя вызначаных крытэрыях;
абагульняць, сістэматызаваць, класіфікаваць гістарычныя
факты, рабіць на гэтай аснове аргументаваныя высновы;
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выкарыстоўваць

гістарычныя карты, ілюстрацыі, фатаграфіі,
кінафрагменты як крыніцу інфармацыі пры характарыстыцы
гістарычных фактаў, асоб, інтэграваць інфармацыю з розных
крыніц пры выкананні заданняў праблемнага і пераўтваральнага характару;
правільна выкарыстоўваць вывучаныя гістарычныя паняцці;
праводзіць аналіз гістарычных дакументаў, выкарыстоўваць
іх пры характарыстыцы вывучаных гістарычных фактаў,
рашэнні вучэбных задач;
працаваць з тэкстам вучэбнага дапаможніка:
вылучаць галоўнае ў тэксце параграфа, складаць разгорнуты
план пункта параграфа або адказу на канкрэтнае пытанне;
канкрэтызаваць высновы, гістарычныя паняцці прыкладамі;
знаходзіць адказы на пастаўленыя пытанні;
устанаўліваць і тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі па
між гістарычнымі падзеямі, з’явамі на аснове аналізу тэксту;
ажыццяўляць параўнанне вывучаных гістарычных фактаў
па пэўных крытэрыях; выяўляць агульнае і асаблівае, фар
муляваць высновы;
абагульняць інфармацыю параграфа, фармуляваць высновы;
абагульняць, сістэматызаваць і класіфікаваць гістарычныя
факты, фармуляваць на гэтай аснове высновы;
выкарыстоўваць розныя крыніцы інфармацыі (даведнікі,
дзіцячыя энцыклапедыі, інтэрнэт і інш.) для пошуку дадат
ковай інфармацыі пра найважнейшыя падзеі, гістарычных
асоб, дасягненні культуры Навейшага часу;
вызначаць свае адносіны да падзей і з’яў, дзейнасці гістарыч
ных асоб, дасягненняў культуры Навейшага часу, аргумента
ваць сваё меркаванне;
п р ы м я н я ц ь   засвоеныя веды і ўменні:
для рашэння вучэбных задач;
тлумачэння гістарычнага кантэксту навакольнай рэчаіснасці
(пры чытанні мастацкай літаратуры, праглядзе фільмаў,
наведванні гістарычных славутасцей і г. д.);
вызначэння свайго стаўлення да найбольш значных гіста
рычных падзей, з’яў і гістарычных асоб гісторыі Навейшага
часу.
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Вучэбна-метадычнае забеспячэнне
адукацыйнага працэсу
Атлас. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг.
10 класс / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография,
2010—2014.
Атлас. Всемирная история Новейшего времени, 1945 г. — на
чало ХХI в. 11 класс / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск :
Белкартография, 2010—2014.
Великая Отечественная война советского народа (в контексте
Второй мировой войны) : справочник : пособие для учащихся
11 класса общеобразоват. учреждений / А. А. Коваленя, М. А. Крас
нова, В. И. Лемешонок ; под ред. А. А. Ковалени. — Минск, 2007.
Великая Отечественная война советского народа (в контексте
Второй мировой войны) : учеб. пособие для учащихся 11 класса
учреждений общ. сред. образования / под ред. А. А. Ковалени. —
Минск : ИЦ БГУ, 2009.
История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие /
М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Кошелев. — Минск : ИЦ БГУ,
2014.
История Новейшего времени в 11 классе : учеб.-метод. пособие /
Л. В. Гавриловец [и др.]. — Минск : ИЦ БГУ, 2014.
Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—
1945 гг. : проблемы войны и мира : пособие для учащихся. 10 класс /
Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова. — Минск : Асар,
2010.
Космач, Г. А. Новейшее время : проблемы и перспективы (1945 —
начало ХХІ века) : пособие для учащихся. 11 класс / Г. А. Космач,
А. И. Филимонов. — Минск : Асар, 2010.
Космач, Г. А. Новейшее время : проблемы и перспективы (1945 —
начало ХХІ века) : пособие для учителей. 11 класс / Г. А. Космач,
А. И. Филимонов. — Минск : Асар, 2010.
Краснова, М. А. Всемирная история Новейшего времени : тес
товые и разноуровневые задания : 10—11 классы : пособие для
учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз.
обучения. — Минск : Сэр-Вит, 2012.
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Для фарміравання картаграфічных уменняў вучняў у адука
цыйным працэсе неабходна выкарыстоўваць вучэбныя насценныя
карты:
1. Грамадзянская вайна і замежная інтэрвенцыя ў Савецкай
Расіі (1917—1922).
2. СССР у 20—30-я гады XX ст.
3. Краіны Азіі ў 1918—1939 гг.
4. Краіны Афрыкі ў Навейшы час.
5. Краіны Еўропы ў міжваенны перыяд (1918—1939).
6. Другая сусветная вайна (01.09.1939 г. — 02.09.1945 г.).
7. Другая сусветная вайна. Ваенныя дзеянні ў Еўропе
з 01.09.1939 г. па 22.06.1941 г.
8. Другая сусветная вайна. Ваенныя дзеянні ў Еўропе
з 22.06.1941 г. па 19.11.1942 г.
9. Другая сусветная вайна. Ваенныя дзеянні ў Еўропе і Паўноч
най Афрыцы з 19.11.1942 г. па 09.05.1945 г.
10. Краіны Азіі пасля Другой сусветнай вайны.
11. СССР у 1953—1991 гг.
12. Еўропа пасля Другой сусветнай вайны.
13. Краіны Амерыкі пасля Другой сусветнай вайны.
14. Тэрытарыяльныя і палітычныя змены ў Еўропе (1991—2005).

ГРАМАДАЗНАЎСТВА

Мэта вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства» ў ІХ класе —
спрыяць станаўленню адказнай і творчай асобы з развітай свядомасцю і самасвядомасцю, крытычным мысленнем, здольнай на
аснове засваення сацыяльна-гуманітарных ведаў пра чалаве
ка, грамадства і дзяржаву вызначыць шляхі канструктыўнай
самарэалізацыі і ўключыцца ў прадукцыйную стваральную дзей
насць.
Месца вучэбнага прадмета ў вучэбным плане. На вывучэнне
вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства» ў IX класе адводзіцца
35 гадзін.
У змест вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце «Грама
дазнаўства» ў IX класе ўключаны чатыры раздзелы. Пры пла
наванні адукацыйнага працэсу настаўнік можа змяняць паслядоў
насць вывучэння асобных тэм унутры раздзела.
Рэзервовы час на вывучэнне вучэбнага прадмета, прадугле
джаны вучэбнай праграмай, рэкамендуецца выкарыстоўваць для
адпрацоўкі ведаў і ўменняў вучняў па найбольш складаных тэмах
і пытаннях, абагульнення і сістэматызацыі ведаў вучняў па выву
чаным раздзеле, правядзення тэматычнага і выніковага кантролю
вынікаў засваення зместу вучэбнага прадмета.
Адбор вучэбнага матэрыялу для вывучэння ў IX класе вызна
чаецца неабходнасцю:
zzрэалізацыі прынцыпу адноснай завершанасці зместу гра
мадазнаўчай адукацыі на другой ступені агульнай сярэдняй
адукацыі;
zzзасваення вучнямі кампетэнцый, якія дазволяць ім быць
паспяховымі на наступнай ступені адукацыі;
zzсадзейнічання пошуку вучнямі адказаў на пытанні, актуаль
ныя ў перыяд сацыяльнага сталення і выбару стратэгіі да
лейшай адукацыі;
zzфарміравання матывацыі да вывучэння грамадазнаўчай праб
лематыкі на наступнай ступені адукацыі.
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Асобасныя, метапрадметныя і прадметныя вынікі засваення
зместу вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства» вучнямі IX класа. Асноўныя патрабаванні да вынікаў засваення вучнямі зместу
адукацыі па вучэбным прадмеце, вызначаныя па кожным раздзе
ле вучэбнай праграмы, з'яўляюцца крытэрыяльнай асновай для
ацэнкі вынікаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.
Неабходна мець на ўвазе, што асобасныя вынікі засваення
зместу вучэбнай праграмы, звязаныя з асобаснымі якасцямі і све
тапогляднымі ўстаноўкамі вучняў, вызначаны як прагназаваныя
і не патрабуюць прамежкавай і выніковай праверкі.
Асобасныя вынікі адлюстроўваюць асаблівасці развіцця асобы
вучня ІХ класа і праяўляюцца ў тым, што вучань:
zzкіруецца ў сваёй жыццядзейнасці маральнымі і прававымі
нормамі;
zzусведамляе сям’ю як асабістую каштоўнасць;
zzусведамляе сябе грамадзянінам беларускай дзяржавы;
zzздзяйсняе на практыцы мадэль паводзін, заснаваных на прыхільнасці да каштоўнасцей і норм, замацаваных у Кансты
туцыі Рэспублікі Беларусь, на паважлівым стаўленні да
прадстаўнікоў розных культур;
zzпраяўляе павагу да нацыянальнай культурнай спадчыны
Беларусі;
zzз павагай ставіцца да чужога меркавання;
zzканструктыўна ўзаемадзейнічае з іншымі людзьмі, умее вы
рашаць канфліктныя сітуацыі мірным спосабам;
zzпраяўляе цікавасць да самапазнання і самаразвіцця;
zzразумее значнасць адукацыі для асобаснага развіцця;
zzпраяўляе гатоўнасць да свядомага выбару далейшай адука
цыйнай траекторыі ў адпаведнасці са сваімі магчымасцямі,
здольнасцямі і інтарэсамі.
Навучанне вучэбнаму прадмету «Грамадазнаўства» ў ІХ класе
павінна садзейнічаць фарміраванню наступных метапрадметных
вынікаў:
zzагульнавучэбных уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць
здольнасць да самастойнага засваення новых ведаў і ўменняў;
zzпрыёмаў разумовай дзейнасці: уменняў аналізаваць, сінтэ
заваць, класіфікаваць інфармацыю; аперыраваць паняццямі;
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рабіць абагульненні і вывады, устанаўліваць аналогіі і пры
чынна-выніковыя сувязі, будаваць лагічныя вывады;
zzуменняў выкарыстоўваць засвоеныя веды для рашэння ву
чэбна-пазнавальных і практычных задач;
zzуменняў наладжваць супрацоўніцтва і прымаць удзел у роз
ных відах вучэбна-пазнавальнай дзейнасці;
zzуменняў удзельнічаць у калектыўнай дзейнасці і прыходзіць
да агульнага рашэння;
zzуменняў выконваць этычныя і маральныя нормы зносін і
супрацоўніцтва; здольнасці пісьме́нна і аргументавана вы
кладаць свае думкі пісьмова і вусна; уменняў адстойваць
і абгрунтоўваць свой пункт гледжання; усвядомлена выка
рыстоўваць маўленчыя сродкі з мэтай камунікацыі;
zzнавыкаў усвядомленага чытання тэкстаў розных стыляў
і жанраў;
zzуменняў выкарыстоўваць розныя крыніцы інфармацыі з
вучэбна-пазнавальнымі мэтамі, вылучаць галоўнае, істотныя
прыметы паняццяў, працаваць з тэкставай і графічнай ін
фармацыяй; крытычна ацэньваць і інтэрпрэтаваць інфар
мацыю, змешчаную ў розных крыніцах;
zzуменняў рацыянальна і бяспечна выкарыстоўваць інфарма
цыйныя камунікацыйныя тэхналогіі ў рашэнні рознага роду
задач;
zzуменняў самастойна вызначаць мэты і задачы сваёй вучэбнапазнавальнай дзейнасці; планаваць эфектыўныя спосабы ра
шэння задач; прагназаваць вынікі; кантраляваць, ацэньваць
вынікі і карэкціраваць у выпадку няўдачы вучэбныя мэты і
спосабы іх дасягнення;
zzздольнасці і гатоўнасці да вучэбна-даследчай і праектнай
дзейнасці.
Прадметныя вынікі засваення зместу вучэбнага прадмета
«Грамадазнаўства» ў IX класе сфармуляваны па кожным з чатырох
раздзелаў зместу вучэбнай праграмы.
Рэкамендаваныя формы і метады навучання і выхавання.
Дасягненне пастаўленых мэт і задач, паспяховае засваенне зместу
вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства» прадугледжвае выкары
станне разнастайных прыёмаў і сродкаў, метадаў і форм навучання.
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Рэкамендуецца выкарыстоўваць метады, якія дазваляюць
звязаць вучэбны матэрыял з асабістым сацыяльным вопытам і
ўяўленнямі вучняў пра сацыяльнае жыццё і паводзіны людзей у
грамадстве (дыскусія, дзелавая гульня, метад праектаў, кейс-метад
і інш.). Рэалізацыі практыка-арыентаванага падыходу да навучан
ня будзе спрыяць правядзенне ўрокаў у форме практыкумаў, на
якіх рэкамендуецца арганізаваць рашэнне вучэбна-пазнавальных
і практычных задач з выкарыстаннем розных крыніц сацыяльнагуманітарнай інфармацыі.
Акрамя вучэбнага дапаможніка па грамадазнаўстве рэкамен
дуецца выкарыстоўваць нарматыўныя прававыя акты беларускай
дзяржавы, навукова-папулярную і публіцыстычную літаратуру,
матэрыялы электронных і друкаваных СМІ.
Спецыяльнай увагі патрабуе выкарыстанне ў адукацыйным
працэсе інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і праектных
методык, пры гэтым важна разумець іх адукацыйныя магчымасці
і выразна ўсведамляць межы іх ужывання, умець арганічна спа
лучаць гэтыя тэхналогіі з традыцыйнымі методыкамі.
Змест вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства» цесна звязаны
са зместам  вучэбных прадметаў «Сусветная гісторыя», «Гісторыя
Беларусі», «Геаграфія», «Беларуская літаратура», «Русская лите
ратура». Рэкамендуецца канкрэтызаваць вывучаемыя сацыяль
ныя аб’екты гістарычнымі фактамі, літаратурнымі вобразамі,
статыстычнымі данымі і г. д. Рэалізацыі міжпрадметных сувязей
будуць спрыяць арганізацыя праектнай дзейнасці вучняў, рашэн
не вучэбна-пазнавальных і практычных задач, якія патрабуюць
ужывання ведаў па розных вучэбных прадметах.
Вучэбна-метадычнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне
адукацыйнага працэсу. У працэсе навучання грамадазнаўству рэ
камендуецца выкарыстоўваць увесь пералік кампанентаў вучэбнаметадычнага комплексу па вучэбным прадмеце, рэкамендаваных
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
У вучэбным кабінеце грамадазнаўства мэтазгодна мець тэксты
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, найважнейшых міжнародных
прававых дакументаў, заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь;
тэматычныя табліцы і іншыя сродкі нагляднасці.
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У адукацыйным працэсе можна выкарыстоўваць таксама
электронныя адукацыйныя рэсурсы і дадатковыя матэрыялы па
вучэбным прадмеце «Грамадазнаўства», змешчаныя на нацыяналь
ным адукацыйным партале.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
35 г, у тым ліку 5 г — рэзервовы час
Уводзіны (1 г)
Асаблівасці вучэбнага прадмета «Грамадазнаўства». Праблема
чалавека — ключавая праблема сучаснасці. Навукі пра чалавека.
Р а з д з е л 1. ЧАЛАВЕК (6 г)
Унікальнасць чалавека. Біялагічнае і сацыяльнае ў чалавеку.
Індывід, індывідуальнасць, асоба. Свядомасць і самасвядомасць.
Тэмперамент, характар, здольнасці. Тыпы тэмпераменту і іх
характарыстыка. Рысы характару. Віды здольнасцей, узроўні і
спосабы іх развіцця.
Эмоцыі, пачуцці, воля. Эмоцыі і эмацыянальныя станы. Віды
пачуццяў. Развіццё валявых якасцей асобы.
Скіраванасць асобы. Інтарэсы, жаданні і схільнасці асобы.
Духоўны свет асобы. Светапогляд і яго роля ў жыцці чалавека.
Пазнанне чалавекам самога сябе. Спосабы самапазнання.
Я-канцэпцыя і самаацэнка асобы. Шляхі самаразвіцця асобы.
Абагульненне па раздзеле 1.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу раздзела «Чалавек» вучні IX класа
будуць
ведаць азначэнні асноўных паняццяў: асоба, воля, здольнасці,
індывід, індывідуальнасць, самаацэнка, светапогляд, свядомасць,
тэмперамент, характар, эмоцыі;
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распазнаваць на аснове прыведзеных характарыстык:
праяўленні біялагічнага, псіхалагічнага і сацыяльнага ў
чалавеку;
тыпы тэмпераменту;
рысы характару;
віды і ўзроўні развіцця здольнасцей;
эмоцыі і эмацыянальныя станы;
умець
характарызаваць:
тэмперамент і характар чалавека;
Я-вобразы;
светапогляд асобы;
спосабы кіравання эмоцыямі і пачуццямі;
прыёмы развіцця валявых якасцей асобы;
шляхі самаразвіцця асобы;
тлумачыць і (або) канкрэтызаваць прыкладамі:
віды эмоцый і пачуццяў;
значнасць валявых якасцей у жыцці чалавека;
ролю светапогляду ў жыцці чалавека;
праяўленні духоўнасці і бездухоўнасці ў чалавеку;
віды здольнасцей і спосабы іх развіцця;
узаемасувязь інтарэсаў, жаданняў і схільнасцей асобы;
узровень самаацэнкі (адэкватная, паніжаная, завышаная);
аргументаваць  уласны  пункт  погляду  па  вывучаных  пы
таннях;
прымяняць засвоеныя веды і ўменні пры рашэнні вучэбнапазнавальных і практычных задач.
Р а з д з е л 2. ДЗЕЙНАСЦЬ, ЗНОСІНЫ,
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ (7 г)
Дзейнасная сутнасць чалавека. Структура дзейнасці. Матывы
дзейнасці. Патрэбнасці чалавека і іх віды. Віды дзейнасці.
Зносіны і іх роля ў жыцці чалавека. Зносіны, іх формы. Сродкі
зносін. Прынцыпы зносін і этыкет. Асаблівасці віртуальных зносін.
Міжасобасныя адносіны. Віды міжасобасных адносін. Узаема
дзеянне людзей у малых групах. Лідарства.
Сямейныя адносіны. Шлюб і сям’я. Віды і функцыі сям’і.
Сям’я як каштоўнасць.
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Супярэчнасці міжасобасных адносін. Паняцце «канфлікт»,
яго структура і дынаміка. Дзелавыя і асобасныя канфлікты.
Унутрыасобасныя канфлікты і іх пераадоленне.
Вырашэнне міжасобасных супярэчнасцей. Правілы канструк
тыўных зносін і паводзін. Стратэгіі паводзін у канфліктнай сі
туацыі. Урэгуляванне канфлікту.
Абагульненне па раздзеле 2.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу раздзела «Дзейнасць, зносіны, уза
емадзеянне» вучні IX класа будуць
ведаць азначэнні асноўных паняццяў: дзейнасць, зносіны,
індывідуалізм, калектывізм, канфармізм, канфлікт, лідарства,
матыў, нонканфармізм, патрэбнасць, стэрэатып, сям’я, шлюб;
распазнаваць на аснове прыведзеных характарыстык:
стэрэатыпы ва ўспрыманні людзей;
булінг (цкаванне і агрэсіўныя паводзіны ў групе);
дзелавыя і асобасныя канфлікты;
умець
характарызаваць:
структуру дзейнасці;
асноўныя віды дзейнасці (гульня, вучоба, праца) і іх ролю
ў жыцці чалавека;
прынцыпы зносін;
структуру і дынаміку канфлікту;
прыметы ўнутрыасобаснага канфлікту і спосабы яго выра
шэння;
адрозненні этыкету дзелавых і недзелавых зносін;
правілы і асаблівасці бяспечных і канструктыўных інтэрнэтзносін;
спосабы канструктыўнага вырашэння канфліктных сітуацый;
тлумачыць і канкрэтызаваць прыкладамі:
асноўныя віды патрэбнасцей чалавека: біялагічныя, сацы
яльныя, духоўныя;
узаемасувязь патрэбнасцей і матываў у дзейнасці чалавека;
значэнне разнастайных сродкаў зносін;
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спосабы

ўздзеяння людзей адзін на аднаго: заражэнне, уну
шэнне, перакананне, перайманне;
тыпы ўзаемадзеяння: кааперацыя і канкурэнцыя;
формы зносін: імператыўныя, маніпулятыўныя, дыялагічныя;
стылі лідарства;
віды сям’і;
функцыі сям’і;
значнасць сям’і ў жыцці чалавека;
стэрэатыпы і спосабы пераадолення забабонаў ва ўспрыманні
іншых людзей;
значэнне вырашэння канфліктаў мірным спосабам;
стратэгіі паводзін у канфліктнай сітуацыі (супрацоўніцтва,
саперніцтва, кампраміс, пазбяганне, прыстасаванне);
аргументаваць уласны пункт погляду па вывучаных пытаннях;
прымяняць засвоеныя веды і ўменні пры рашэнні вучэбнапазнавальных і практычных задач.
Р а з д з е л 3. АСОБА, ГРАМАДСТВА, ДЗЯРЖАВА (7 г)
Сацыяльныя нормы і паводзіны асобы. Паняцце і прыметы
сацыяльных норм. Нормы маралі. «Залатое правіла» маралі.
Узаемадзеянне асобы і дзяржавы. Дзяржава і яе прыметы.
Паняцце права. Права ў сістэме сацыяльных норм. Грамадзянства
як прававая сувязь чалавека з дзяржавай.
Асноўны закон дзяржавы. Канстытуцыя — асноўны закон
дзяржавы. Асновы канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь.
Структура Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Правы чалавека і грамадзяніна ў Рэспубліцы Беларусь. Па
няцце, прынцыпы і пакаленні правоў чалавека. Міжнародныя стан
дарты па абароне правоў чалавека. Правы і абавязкі грамадзяніна
Рэспублікі Беларусь.
Дзяржаўная ўлада ў Рэспубліцы Беларусь. Прынцып падзелу
ўлад. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь — Кіраўнік дзяржавы і гарант
Канстытуцыі. Органы дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь і іх
паўнамоцтвы.
Правы і адказнасць непаўналетніх. Паняцце правоў дзіцяці і іх
абарона. Дзеяздольнасць і адказнасць непаўналетніх у Рэспубліцы
Беларусь.
Абагульненне па раздзеле 3.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу раздзела «Асоба, грамадства, дзяр
жава» вучні IX класа будуць
ведаць:
азначэнні асноўных паняццяў: грамадзянства, дзяржава, канстытуцыя, мараль, мясцовае кіраванне, мясцовае
самакіраванне, Нацыянальны сход, Палата прадстаўнікоў,
Прэзідэнт, права, правы чалавека, Савет Міністраў, суд;
асноўныя міжнародныя дакументы ў сферы правоў чалавека;
асноўныя прававыя дакументы ў сферы аховы правоў дзіцяці;
распазнаваць на аснове прыведзеных характарыстык:
паўнамоцтвы органаў дзяржаўнай улады ў Рэспубліцы Бе
ларусь;
умець
характарызаваць:
нормы маралі і нормы права як рэгулятары паводзін асобы;
структуру Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;
асновы канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь;
пакаленні правоў чалавека;
грамадзянства як прававую сувязь з дзяржавай;
беларускую дзяржаву па асноўных прыметах;
правы дзіцяці ў Рэспубліцы Беларусь;
тлумачыць і (або) канкрэтызаваць прыкладамі:
«залатое правіла» маралі;
прынцып падзелу ўлад;
асноўныя прынцыпы правоў чалавека;
узаемасувязь правоў і абавязкаў грамадзян;
віды канстытуцыйных правоў і абавязкаў грамадзян Рэс
публікі Беларусь;
асаблівасці праваздольнасці, дзеяздольнасці і прававой ад
казнасці непаўналетніх у Рэспубліцы Беларусь;
аргументаваць  уласны  пункт  погляду  па  вывучаных  пы
таннях;
прымяняць засвоеныя веды і ўменні пры рашэнні вучэбнапазнавальных і практычных задач.
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Р а з д з е л 4. ЧАЛАВЕК У СВЕЦЕ
КУЛЬТУРЫ (6 г)
Культура, яе прызначэнне і функцыі. Паняцце культуры.
Функцыі культуры. Пераемнасць і развіццё культуры.
Элітарная, масавая, народная культура. Асаблівасці элітарнай
культуры. Характэрныя рысы масавай культуры. Народная куль
тура ў сучасным грамадстве.
Медыякультура сучаснага грамадства. Паняцці медыя і медыя
культуры. Асаблівасці медыякультуры. Уплыў медыя на культуру
асобы і грамадства.
Субкультура і контркультура. Паняцце субкультуры. Віды ма
ладзёжных субкультур. Контркультура.
Культурная разнастайнасць і дыялог культур. Універсальныя і
ўнікальныя рысы культуры. Нацыянальныя культуры. Полікуль
турнае ўзаемадзеянне.
Абагульненне па раздзеле 4.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНА-ПАЗНАВАЛЬНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу раздзела «Чалавек у свеце культу
ры» вучні IX класа будуць
ведаць азначэнні асноўных паняццяў: культура, масавая
культура, медыякультура, народная культура, нацыянальная
культура, субкультура, элітарная культура;
распазнаваць на аснове прыведзеных характарыстык:
даставернасць інфармацыі ў масмедыя;
этнакультурныя стэрэатыпы і праяўленні ксенафобіі;
віды маладзёжных субкультур;
функцыі культуры;
умець
характарызаваць:
формы культуры (народная, масавая, элітарная);
спосабы захавання і развіцця нацыянальнай культуры;
тлумачыць і (або) канкрэтызаваць прыкладамі:
праяўленні духоўнай і матэрыяльнай культуры;
ролю народнай культуры ў сучасным грамадстве;
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адрозненні

субкультуры ад контркультуры;
ўніверсальнага і ўнікальнага ў культуры;
камерцыйны характар масавай культуры;
уплыў медыя на культуру асобы і грамадства;
узаемасувязь і ўзаемаўплыў элітарнай і масавай культуры;
народную культуру як аснову нацыянальнай культуры;
культурную разнастайнасць Беларусі;
аргументаваць  уласны  пункт  погляду  па  вывучаных  пы
таннях;
аналізаваць і ацэньваць медыятэксты;
прымяняць засвоеныя веды і ўменні пры рашэнні вучэбнапазнавальных і практычных задач.
праяўленні

Выніковае абагульненне (2 г)
Заключэнне (1 г)

ГЕАГРАФІЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Мэта вучэбнага прадмета «Геаграфія» — фарміраваць у вучняў
геаграфічную культуру і сістэму ведаў аб прыродных і сацыяльнаэканамічных працэсах у свеце, асобных рэгіёнах, краінах, Рэспуб
ліцы Беларусь; навучыць вучняў прымяняць геаграфічныя веды
ў паўсядзённым жыцці; развіваць кампетэнцыі вучняў: вучэбнапазнавальную, прыярытэту геаграфічнай інфармацыі, каштоўнаснасэнсавую, геаграфічных дзеянняў, прасторавага арыентавання і камунікатыўную.
Задачы навучання вучэбнаму прадмету «Геаграфія»:
zzфарміраванне ў вучняў ведаў пра геаграфічную абалонку
Зямлі, тэрытарыяльную арганізацыю эканамічнага жыцця
грамадства, узаемадзеянне паміж грамадствам і прыродным
асяроддзем;
zzфарміраванне ўменняў характарызаваць фізіка-геаграфічныя
асаблівасці прыроды мацерыкоў і акіянаў, вылучаць агульныя
і адметныя тэрытарыяльныя асаблівасці, эканоміка-геагра
фічныя паказчыкі асобных краін, асаблівасці геаграфічнага і
геапалітычнага становішча тэрыторый, стратэгіі ўстойлівага
развіцця чалавецтва і Рэспублікі Беларусь;
zzразвіццё здольнасцей вучняў бачыць і разумець геаграфічную
карціну свету, усведамляць сваю ролю і прызначэнне ў свеце;
уменняў выбіраць мэтавыя і сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх
дзеянняў і ўчынкаў, прымаць рашэнні;
zzфарміраванне ўменняў працаваць з картаграфічнымі крыні
цамі інфармацыі: авалодваць практычнымі прыёмамі работы
з картай, асэнсоўваць змест карты, развіваць прасторавае
ўяўленне; выкарыстоўваць інфармацыю пра геаграфічныя
працэсы і з’явы (графічную, статыстычную, даведачную,
краязнаўчую) і ажыццяўляць прасторава-тэрытарыяльную
прывязку;
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zzразвіццё

здольнасцей вучняў да камунікатыўнай дзейнасці:
уменняў геаграфічна аргументаваць вынікі назіранняў пра
цэсаў, якія адбываюцца ў прыродзе і грамадстве, выказваць
іх рознымі спосабамі; умення выкарыстоўваць міжасобасныя
формы ўзаемадзеяння і зносін у працэсе навучання.
У цяперашні час прыярытэтнымі напрамкамі, якія маюць прын
цыповае тэарэтычнае і практычнае значэнне, з’яўляюцца наступ
ныя: прыродазнаўчы, аксіялагічны, прасторава-арыентацыйны,
прыкладны.
Аптымальнымі і эфектыўнымі падыходамі, якія вызначаюць
тэарэтычную і метадычную базу вывучэння вучэбнага прадмета
«Геаграфія», з’яўляюцца наступныя: комплексны геаграфічны,
прасторавы, сістэмна-дзейнасны, дэтэрмінісцкі, прафесійнакампетэнтнасны, культуралагічны, даследчы і каштоўнасны.
Базавы комплексны геаграфічны падыход прадугледжвае лагіч
ную ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць прыродных з’яў, сацыяль
ных структур, эканамічных і палітычных працэсаў.
Прасторавы падыход разглядае развіццё краін і міжнародных
адносін з пункту гледжання прасторавага фактару.
Сістэмна-дзейнасны падыход вызначае неабходнасць пасля
доўнага прадстаўлення зместу вучэбнага матэрыялу і вучэбных за
дач і прадугледжвае арганізацыю вучэбнага супрацоўніцтва розных
узроўняў (настаўнік — вучань, вучань — вучань, вучань — група).
У аснову дэтэрмінісцкага падыходу пакладзена адназначная
адпаведнасць прычын і вынікаў прыродных з’яў і працэсаў.
Прафесійна-кампетэнтнасны падыход накіраваны на фармі
раванне ў вучняў асноўных геаграфічных ведаў і развіццё ўменняў
і навыкаў, якія маюць практычную і прыкладную значнасць у іх
жыцці і будучай прафесійнай дзейнасці.
Культуралагічны падыход дазваляе разгледзець геаграфічнае
асяроддзе праз прызму дасягненняў агульначалавечай культуры і
накіраваны на развіццё духоўнасці, маралі і гуманістычных якас
цей асобы вучня.
Даследчы падыход мае на ўвазе пошук, даследаванне і твор
часць на вучэбных занятках.
У аснове каштоўнаснага падыходу ляжыць арыентацыя на
комплекс каштоўнасцей, якія прадстаўлены агульначалавечымі
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каштоўнасцямі, а таксама паняццямі: Чалавек (абсалютная каш
тоўнасць), Веды, Айчына, Зямля, Мір.
Кампетэнтнасны падыход інтэгруе названыя падыходы і за
бяспечвае комплекснае авалоданне вучнямі прадметнымі і мета
прадметнымі ведамі і ўменнямі. Кожная з кампетэнцый характа
рызуецца сваім вучэбным зместам (тэарэтычным і практычным),
а таксама асноўнымі відамі дзейнасці:
zzвучэбна-пазнавальная кампетэнцыя прадугледжвае вало
данне ведамі пра аб’екты вывучэння фізічнай і сацыяльнаэканамічнай геаграфіі і адпаведнымі ўменнямі, навыкамі і
спосабамі дзейнасці;
zzкампетэнцыя прыярытэту геаграфічнай інфармацыі пра
дугледжвае фарміраванне ўменняў характарызаваць фізікагеаграфічныя асаблівасці прыроды мацерыкоў і акіянаў; вы
лучаць агульныя і адметныя тэрытарыяльныя асаблівасці,
эканоміка-геаграфічныя паказчыкі асобных краін, асаблівасці
геаграфічнага і геапалітычнага становішча тэрыторый, стра
тэгіі ўстойлівага развіцця чалавецтва і Рэспублікі Беларусь;
zzкаштоўнасна-сэнсавая кампетэнцыя прадугледжвае раз
віццё ўменняў выбіраць мэтавыя і сэнсавыя ўстаноўкі для
сваіх дзеянняў і ўчынкаў, прымаць рашэнні; здольнасцей
вучняў бачыць і разумець навакольны свет, усведамляць
сваю ролю і прызначэнне;
zzкампетэнцыя геаграфічных дзеянняў забяспечвае фармі
раванне вопыту дзейнасці па ўжыванні геаграфічных ведаў
і ўменняў у жыццёвых сітуацыях;
zzкампетэнцыя прасторавага арыентавання забяспечвае
фарміраванне ўменняў працаваць з картаграфічнымі крыні
цамі інфармацыі, выкарыстоўваць інфармацыю пра геагра
фічныя працэсы і з’явы і ажыццяўляць прасторава-тэрыта
рыяльную прывязку;
zzкамунікатыўная кампетэнцыя рэалізуецца пры дапамозе
развіцця здольнасцей вучняў да камунікатыўнай дзейнасці:
уменняў геаграфічна аргументаваць вынікі назіранняў пра
цэсаў, якія адбываюцца ў прыродзе і грамадстве, адлюстроўваць іх рознымі спосабамі; умення выкарыстоўваць міжасо
басныя формы ўзаемадзеяння і зносін у працэсе навучання.
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Прынцыпамі адбору зместу навучання з’яўляюцца:
zzпрынцып развіцця прыродазнаўчанавуковага мыслення;
zzпрынцып цэласнага ўяўлення пра свет;
zzпрынцып сувязі тэорыі з практыкай і рэалізацыі праз прак
тычную дзейнасць;
zzпрынцып мінімізацыі тэарэтычных звестак з улікам іх знач
насці ў паўсядзённым жыцці;
zzпрынцып узаемасувязі пачуццёвага і лагічнага, рацыяналь
нага і ірацыянальнага ў працэсе пазнання свету.
Змест вучэбнага матэрыялу для падагульняльнага паўтарэння
плануе настаўнік на аснове ўліку засвоеных на працягу навучаль
нага года ведаў, уменняў і навыкаў і сістэматызаванага тэарэтычна
га і практычнага матэрыялу, выкладзенага ў рубрыцы «Асноўныя
патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў».
Практычныя работы без зорачкі з’яўляюцца навучальнымі.
Выніковыя практычныя работы пазначаны зорачкай і могуць быць
выкананы ў рамках тэматычнага кантролю.
На вучэбных занятках рэкамендуецца выкарыстоўваць разна
стайныя метады навучання і выхавання: расказ, тлумачэнне, сама
стойную работу, наглядныя метады, практычныя работы і інш.
З мэтай актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў выкарыстоў
ваюцца метады праблемнага навучання, эўрыстычныя, даследчыц
кія метады, дыскусіі, метад праектаў і інш.
У працэсе навучання мэтазгодна спалучаць формы навучання,
якія прадугледжваюць арганізацыю актыўнай вучэбна-пазнаваль
най дзейнасці вучняў па засваенні зместу адукацыі: франтальныя,
групавыя, парныя і індывідуальныя.
Выбар форм і метадаў навучання і выхавання вызначаецца
настаўнікам самастойна на аснове мэт і задач вывучэння пэўнай
тэмы, сфарм уляваных у вучэбнай праграме патрабаванняў да
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў з улікам іх узроставых і індыві
дуальных асаблівасцей.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
Геаграфія. Геаграфія Беларусі (52 гадзіны)

Т э м а  1. Геаграфічнае становішча і даследаванні
Беларусі (4 гадзіны)
Месца геаграфіі Беларусі ў развіцці геаграфічных ведаў пра
Зямлю. Фізіка-  і эканоміка-геаграфічнае становішча Рэспублікі
Беларусь. Велічыня і канфігурацыя тэрыторыі. Дзяржаўныя межы.
Фарміраванне дзяржаўнай тэрыторыі Беларусі. Сучаснае адмі
ністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне краіны.
Геаграфічныя даследаванні тэрыторыі Беларусі да 1918 г. і ў
даваенны час. Работы А. Смоліча. Сучасныя даследаванні. Роля
геаграфіі ў рашэнні сучасных гаспадарчых задач.
Геаграфічныя назвы Беларусі. Групоўка назваў геаграфічных
аб’ектаў па паходжанні.
Віды дзейнасці
Работа з картай: знаходжанне на карце краін, з якімі мяжуе
Беларусь, адміністрацыйных рэгіёнаў Беларусі, раёнаў экспеды
цыйных даследаванняў, вызначэнне асаблівасцей геаграфічнага
становішча Рэспублікі Беларусь.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы: плошчы, працягласці тэрыторыі Беларусі з поўначы
на поўдзень і з захаду на ўсход;
на ўзроўні ўяўлення:
пра асаблівасці геаграфічнага становішча Беларусі;
асноўныя этапы развіцця геаграфіі ў Беларусі, найважней
шыя напрамкі геаграфічных даследаванняў на сучасным
этапе, імёны навукоўцаў — даследчыкаў краіны;
паходжанне назваў геаграфічных аб’ектаў Беларусі;
асноўных паняццяў: фізіка-геаграфічнае становішча, глыбіня
тэрыторыі, геаграфічны цэнтр, тапаніміка.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце краіны, з якімі мяжуе Беларусь; адміні
страцыйныя рэгіёны Беларусі; раёны экспедыцыйных да
следаванняў;
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характарызаваць

асаблівасці дзяржаўных меж з суседнімі
краінамі; уклад у геаграфічныя даследаванні вядучых наву
коўцаў Беларусі;
ацэньваць значэнне і магчымасці выкарыстання геаграфіч
нага становішча Беларусі для сацыяльна-эканамічнага раз
віцця краіны;
працаваць з геаграфічнай картай для вызначэння асаблівасцей
геаграфічнага становішча Рэспублікі Беларусь.
Практычная работа
1. Характарыстыка геаграфічнага становішча Рэспублікі Бе
ларусь.

Т э м а  2. Прыродныя ўмовы і рэсурсы Беларусі
(9 гадзін)
Геалагічная будова. Размяшчэнне тэрыторыі Беларусі ў межах
Усходне-Еўрапейскай платформы. Фарміраванне крышталічнага
падмурка. Найбуйнейшыя тэктанічныя структуры. Геахранала
гічная шкала. Асаблівасці фарміравання платформавага чахла.
Адклады верхняга пратэразоя, палеазоя, мезазоя і кайназоя.
Фарміраванне тэрыторыі ў чацвярцічным перыядзе. Мацерыко
выя абледзяненні і міжледавікоўі. Асноўныя генетычныя тыпы
чацвярцічных адкладанняў.
Карысныя выкапні. Мінеральныя рэсурсы. Гаручыя карысныя
выкапні. Металічныя карысныя выкапні. Горна-хімічная сыравіна
і сыравіна для вытворчасці будаўнічых матэрыялаў. Вадкія карыс
ныя выкапні. Падземныя воды.
Рэльеф. Фактары фарміравання рэльефу. Тыпы рэльефу. Асноў
ныя ўзвышшы, раўніны і нізіны, іх размяшчэнне і характарысты
ка. Уплыў дзейнасці чалавека на змену рэльефу.
Клімат і кліматычныя рэсурсы. Агульныя рысы клімату Бела
русі. Сонечная радыяцыя. Паветраныя масы і атмасферная цырку
ляцыя. Цеплавы рэжым. Вільготнасць паветра, воблачнасць і апад
кі. Сезоны года і іх асаблівасці. Кліматычныя рэсурсы. Сучасныя
змены клімату.
Паверхневыя воды. Гідраграфічная сетка. Басейны галоўных
рэк. Жыўленне рэк і асаблівасці іх гідралагічнага рэжыму. Каналы
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і водныя шляхі. Азёры, вадасховішчы і сажалкі, іх размяшчэнне.
Тыпы азёрных катлавін Беларусі па паходжанні. Балоты і іх тыпы.
Гаспадарчае значэнне паверхневых вод.
Глебы. Фактары і працэсы глебаўтварэння. Асноўныя тыпы
глеб, іх распаўсюджанне. Зямельныя рэсурсы і іх выкарыстанне.
Меліярацыя глеб.
Расліннасць. Сучасны склад флоры. Асноўныя тыпы расліннасці.
Занальная і азанальная расліннасць. Лясная расліннасць. Тыпы
лясоў. Лясістасць тэрыторыі і яе змяненне. Лугавая, балотная,
хмызняковая расліннасць, расліннасць вадаёмаў. Гаспадарчае вы
карыстанне і ахова расліннага свету.
Жывёльны свет. Сучасны склад фаўны. Жывёльны свет лясоў,
палёў і лугоў, балот, вадаёмаў і іх узбярэжжаў, паселішчаў чала
века. Гаспадарчае выкарыстанне і ахова жывёльнага свету.
Віды дзейнасці
Работа з картай: знаходжанне на карце тэктанічных структур,
радовішчаў карысных выкапняў, элементаў рэльефу, рэк, азёр,
вадасховішчаў, каналаў; работа з рознымі крыніцамі геаграфічнай
інфармацыі: разлік гадавой амплітуды тэмператур, падзення і ўхі
лу ракі, адноснай вышыні; пабудова кліматычных дыяграм, графікаў, ружы вятроў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення:
пра асаблівасці тэктанічнай і геалагічнай будовы Беларусі;
генетычныя тыпы чацвярцічных адкладанняў і рэльефу;
агульныя рысы клімату;
тыпы жыўлення рэк;
сажалкі і каналы;
асноўныя тыпы глеб;
склад флоры, асноўныя тыпы расліннасці і асаблівасці іх
размяшчэння на тэрыторыі Беларусі;
склад фаўны, жывёльны свет лясоў, палёў і лугоў, балот,
вадаёмаў і ўзбярэжжаў, паселішчаў чалавека;
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асноўных паняццяў: антэкліза, сінекліза, прагін, седлавіна,
упадзіна, тэктанічны разлом, геахраналагічная шкала, абле
дзяненне, міжледавікоўе, генетычны тып рэльефу, марэнныя
адкладанні, сумарная, прамая і рассеяная радыяцыя, вегетацыйны перыяд, агракліматычныя рэсурсы, гушчыня рачной сеткі,
гідралагічны рэжым, вадасховішча, фактары глебаўтварэння,
глебаўтваральная парода, гумус, тып расліннасці, лясістасць,
пойменны і пазапойменны лугі, сухадольны луг, верхавыя, нізінныя
і пераходныя балоты.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце тэктанічныя структуры: Украінскі
шчыт, Беларуская антэкліза, Варонежская антэкліза, Аршан
ская ўпадзіна, Падляска-Брэсцкая ўпадзіна, Прыпяцкі прагін,
Латвійская седлавіна, Жлобінская седлавіна, БрагінскаЛоеўская седлавіна, Палеская седлавіна, Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ; радовішчы карысных выкапняў: нафты —
Рэчыцкае, Асташкавіцкае; калійных солей — Старобінскае,
Петрыкаўскае; каменнай солі — Мазырскае, Старобінскае;
даламітаў — Руба; глін — Гайдукоўка, Фаніпальскае; мелу
і мергелю — Камунарскае; будаўнічага каменю — Мікашэв іцк ае; формы рэльефу: Беларуская града, Браслаўскія,
Свянцянскія грады; Аршанскае, Ашмянскае, Віцебскае,
Гарадоцкае, Мінскае, Навагрудскае ўзвышшы; АршанскаМагілёўская, Цэнтральнабярэзінская, Нарачана-Вілейская,
Лідская раўніны; Нёманская, Палеская, Полацкая, Прыд
няпроўская нізіны; рэкі: Дняпро, Бярэзіна, Заходняя Дзвіна,
Заходні Буг, Нёман, Прыпяць, Сож, Вілія; азёры: Нарач,
Асвейскае, Чырвонае, Лукомскае, Дрывяты, Доўгае; вада
сховішчы: Вілейскае, Заслаўскае; канал ы: ДняпроўскаБугскі, Аўгустоўскі;
характарызаваць генетычныя тыпы рэльефу; размеркаванне
кліматычных паказчыкаў; асаблівасці размеркавання і выкарыстання паверхневых і падземных вод; тыпы азёрных кат
лавін; уласцівасці асноўных тыпаў глеб, структуру зямель
ных рэсурсаў; размяшчэнне і гаспадарчае значэнне асноўных
тыпаў расліннасці;
тлумачыць залежнасць фарміравання платформавага чахла
ад тэктанічнай будовы; сувязь карысных выкапняў з геала
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гічнай і тэктанічнай будовай; залежнасць гідралагічных
паказчыкаў ад клімату і рэльефу;
разлічваць гадавую амплітуду тэмператур, падзенне і ўхіл
ракі;
будаваць кліматычныя дыяграмы, графікі, ружы вятроў.
Практычныя работы
2. Устанаўленне ўзаемасувязі паміж геалагічнай будовай, ка
рыснымі выкапнямі і рэльефам.
3. Пабудова кліматычных дыяграм, графікаў, ружы вятроў
для найбліжэйшай да свайго населенага пункта метэаралагічнай
станцыі і іх аналіз.

Т э м а  3. Геаграфічныя ландшафты.
Геаэкалагічныя праблемы
(4 гадзіны)
Геаграфічныя ландшафты. Паняцце пра геаграфічны ландшафт.
Распаўсюджанне асноўных прыродных ландшафтаў. Асноўныя
роды ландшафтаў Беларусі і іх характарыстыка. Антрапагенныя
ландшафты. Асваенне тэрыторыі і яго віды. Прыродна-рэсурсавы
патэнцыял.
Рэкрэацыйныя рэсурсы. Зоны адпачынку і курорты. Турысцкія
комплексы і маршруты, аграсядзібы. Перспектывы выкарыстання
рэкрэацыйных рэсурсаў.
Геаэкалагічныя праблемы Беларусі. Забруджанне тэрыторыі
радыенуклідамі ў выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Праб
лемы Палесся, Салігорскага горнапрамысловага раёна. Лакальныя
праблемы забруджвання атмасфернага паветра, паверхневых і па
дземных вод, глеб у выніку гаспадарчай дзейнасці.
Прыродаахоўныя тэрыторыі. Запаведнікі, прыродныя нацыя
нальныя паркі, заказнікі і помнікі прыроды рэспубліканскага і мясцовага значэння.
Віды дзейнасці
Работа з картай: знаходжанне на карце запаведнікаў, нацыя
нальных паркаў, заказнікаў, найбуйнейшых курортаў, санаторыяў,
раёнаў з рэгіянальнымі геаэкалагічнымі праблемамі.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення:
пра тыпы прыродаахоўных тэрыторый і аб’ектаў;
асноўныя геаэкалагічныя праблемы;
роды ландшафтаў;
віды асваення тэрыторыі;
асноўных паняццяў: зона адпачынку, турысцкі комплекс,
ландшафт, антрапагенны ландшафт.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце запаведнік: Бярэзінскі біясферны; на
цыянальныя паркі: Белавежская пушча, Браслаўскія азёры,
Нарачанскі, Прыпяцкі; заказнікі: Альманскія балоты, Налі
боцкі, Выганашчанскае, Сярэдняя Прыпяць;
характарызаваць асноўныя геаэкалагічныя праблемы;
тлумачыць перспектывы пашырэння сеткі прыродаахоўных
аб’ектаў, узаемасувязі прыродных кампанентаў;
вызначаць забяспечанасць тэрыторыі рэкрэацыйнымі рэсур
самі.

Т э м а  4. Прыроднае раяніраванне Беларусі
(4 гадзіны)
Сутнасць прыроднага раяніравання і яго віды. Фізіка-геаграфіч
нае раяніраванне Беларусі.
Беларуская Паазерская правінцыя. Геаграфічнае становішча
правінцыі. Асаблівасці прыроды: геалагічная будова, карысныя
выкапні, рэльеф; клімат і гідраграфія; глебава-расліннае покрыва;
жывёльны свет. Прыродаахоўныя тэрыторыі. Уплыў апошняга
ледавіка на фарміраванне прыродных комплексаў правінцыі.
Асаблівасці клімату і гідраграфіі. Азёрнасць тэрыторыі. Глебаварасліннае покрыва, жывёльны свет. Прыродаахоўныя тэрыторыі.
Заходне-Беларуская і Усходне-Беларуская правінцыі. Геагра
фічнае становішча правінцый. Асаблівасці прыроды: геалагічная
будова, карысныя выкапні, рэльеф; клімат і гідраграфія; глебаварасліннае покрыва; жывёльны свет. Прыродаахоўныя тэрыторыі.
Перадпалеская і Палеская правінцыі. Геаграфічнае становішча
правінцый. Асаблівасці прыроды: геалагічная будова, карысныя
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выкапні, рэльеф; клімат і гідраграфія; глебава-расліннае покрыва;
жывёльны свет. Прыродаахоўныя тэрыторыі.
Віды дзейнасці
Работа з картай: знаходжанне на карце правінцый; выкананне
практычнай работы: работа з рознымі крыніцамі геаграфічнай
інфармацыі, складанне фізіка-геаграфічнай характарыстыкі пры
роды сваёй мясцовасці.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення пра віды прыроднага раяніравання і ас
ноўныя адзінкі фізіка-геаграфічнага раяніравання;
асноўных паняццяў: прыроднае раяніраванне, фізіка-геагра
фічнае раяніраванне, правінцыя, акруга, фізіка-геаграфічны раён.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце правінцыі: Беларуская Паазерская, За
ходне-Беларуская, Усходне-Беларуская, Перадпалеская,
Палеская;
характарызаваць асаблівасці прыроды фізіка-геаграфічных
правінцый па тыпавым плане, карыстаючыся картаграфічным
матэрыялам і тэкстам з вучэбнага дапаможніка, дадатковым
матэрыялам;
тлумачыць сутнасць прыроднага раяніравання;
вызначаць крытэрыі, пакладзеныя ў аснову вылучэння фі
зіка-геаграфічных адзінак рознага рангу;
працаваць з рознымі крыніцамі геаграфічнай інфармацыі
для фізіка-геаграфічнай характарыстыкі прыроды сваёй мясцовасці.
Практычная работа
4*. Фізіка-геаграфічная характарыстыка прыроды сваёй мяс
цовасці.

Т э м а  5. Геаграфія насельніцтва (4 гадзіны)
Колькасць і размяшчэнне насельніцтва Рэспублікі Беларусь.
Шчыльнасць насельніцтва. Фактары, якія ўплываюць на размяш
чэнне насельніцтва Беларусі.
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Нараджальнасць, смяротнасць і натуральны прырост насель
ніцтва. Структура насельніцтва Беларусі паводле полу і ўзросту.
Унутраныя і знешнія міграцыі насельніцтва краіны.
Працоўныя рэсурсы Беларусі. Праблемы занятасці працоўных
рэсурсаў. Этнічны і рэлігійны склад насельніцтва.
Гарадское і сельскае насельніцтва краіны. Найбуйнейшыя га
рады. Гарады-спадарожнікі. Сельскае рассяленне. Сельскія пасе
лішчы і іх тыпы. Аграгарадкі.
Віды дзейнасці
Работа з картай: знаходжанне на карце найбуйнейшых па
колькасці насельніцтва гарадоў Беларусі; работа са статыстычнымі
крыніцамі інфармацыі: разлік шчыльнасці насельніцтва; выка
нанне практычнай работы: пабудова дыяграмы полаўзроставай
структуры насельніцтва Беларусі і яе аналіз.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення:
пра дэмаграфічныя працэсы ў Беларусі;
структуру насельніцтва паводле полу і ўзросту;
тыпы рассялення;
асноўных паняццяў: эканамічна актыўнае насельніцтва, дэ
папуляцыя, рассяленне, горад-спадарожнік, аграгарадок.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце найбуйнейшыя па колькасці насельніцтва
гарады Беларусі: Брэст, Кобрын, Віцебск, Наваполацк, По
лацк, Гомель, Рэчыца, Светлагорск, Гродна, Слонім, Магі
лёў, Мінск, Барысаў, Салігорск, Слуцк, Жодзіна, Мінская
агламерацыя;
характарызаваць асаблівасці размяшчэння насельніцтва, на
туральнага прыросту і міграцый насельніцтва, полаўзроставую
структуру, тыпы рассялення;
разлічваць па статыстычных дадзеных сярэднюю шчыльнасць
насельніцтва;
вызначаць перспектывы развіцця буйных гарадоў і гарадскіх
агламерацый;
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працаваць

са статыстычнымі дадзенымі для пабудовы дыя
грамы полаўзроставай структуры насельніцтва Беларусі.

Практычная работа
5. Пабудова дыяграмы полаўзроставай структуры насельніцтва
Беларусі і яе аналіз.

Т э м а  6. Геаграфія гаспадаркі
і знешнеэканамічныя сувязі Беларусі
(18 гадзін)
Нацыянальная эканоміка Беларусі. Дынаміка ВУП. Сучасная
структура эканомікі Беларусі: сферы, галіны, віды эканамічнай
дзейнасці. Структура сферы вытворчасці. Структура прамысловасці.
Структура сферы паслуг. Тэрытарыяльная структура эканомікі
краіны. Фактары, якія абумоўліваюць размяшчэнне вытворчасці.
Важнейшыя сацыяльна-эканамічныя цэнтры краіны.
Геаграфія сельскай гаспадаркі. Роля сельскай гаспадаркі ў
эканоміцы краіны. Структура і размяшчэнне зямельных угоддзяў.
Геаграфія раслінаводства (збожжавая гаспадарка, бульбаводства,
агародніцтва, садоўніцтва, вырошчванне тэхнічных культур).
Геаграфія жывёлагадоўлі (жывёлагадоўля, свінагадоўля, птуш
кагадоўля і іншыя галіны).
Геаграфія лясной гаспадаркі. Структура і роля лясной гаспа
даркі ў эканоміцы краіны. Геаграфія лесанарыхтовак. Геаграфія
найбуйнейшых паляўнічых угоддзяў краіны. Геаграфія рыбалоў
ства і рыбаводства.
Геаграфія прамысловасці. Горназдабыўная прамысловасць, яе
склад, роля ў структуры гаспадаркі і паказчыкі развіцця. Здабыча
нафты і спадарожнага газу, торфу. Геаграфія здабычы карысных
выкапняў для хімічнай прамысловасці. Здабыча і вытворчасць
каменнай солі. Здабыча карысных выкапняў для вытворчасці бу
даўнічых матэрыялаў.
Электраэнергетыка. Фактары размяшчэння, умовы развіцця і
геаграфія вытворчасці і размеркавання электраэнергіі. Цеплавыя
і гідраўлічныя электрастанцыі краіны. Альтэрнатыўныя крыніцы
электраэнергіі і перспектывы іх выкарыстання ў беларускай энер
гетыцы. Развіццё атамнай электраэнергетыкі.
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Нафтавая і нафтаперапрацоўчая, газаперапрацоўчая прамыс
ловасць. Фактары размяшчэння вытворчасці нафтапрадуктаў.
Буйнейшыя нафтаправоды і цэнтры нафтаперапрацоўкі.
Металургія. Структура, фактары размяшчэння і геаграфія мета
лургічнай вытворчасці. Геаграфія вытворчасці гатовых металур
гічных вырабаў.
Машынабудаванне. Фактары размяшчэння і геаграфія вытвор
часці аўтамабіляў, аўтобусаў, тралейбусаў, суднаў, цеплавозаў і
вагонаў, авіяцыйнай тэхнікі, матацыклаў і веласіпедаў. Фактары
размяшчэння і геаграфія вытворчасці трактараў і сельскагаспадарчай
тэхнікі, дарожна-будаўнічай тэхнікі, вытворчасці станкоў, электра
абсталявання, электроннага і аптычнага абсталявання, прыбораў і
бытавой тэхнікі.
Хімічная прамысловасць. Склад, сыравінная база, фактары
размяшчэння. Развіццё і размяшчэнне вытворчасці мінеральных
угнаенняў, штучных і сінтэтычных валокнаў, пластмас, сінтэтыч
нага каўчуку, шын і гуматэхнічных вырабаў, фарбаў і лакаў, пра
дукцыі бытавой хіміі, фармацэўтычнай прадукцыі.
Вытворчасць будаўнічых матэрыялаў. Фактары размяшчэння і
геаграфія вытворчасці шкла і вырабаў са шкла, керамічных выра
баў, цэменту, вапны і гіпсу, вырабаў з бетону.
Дрэваапрацоўчая, мэблевая і цэлюлозна-папяровая прамысло
васць. Апрацоўка драўніны і вытворчасць вырабаў з дрэва. Раз
мяш чэнне вытворч асці фанеры, пліт, драўляных будаўнічых
канструкцый і сталярных вырабаў. Фактары размяшчэння і геагра
фія вытворчасці мэблі. Фактары размяшчэння і асноўныя цэнтры
цэлюлозна-папяровай вытворчасці.
Лёгкая прамысловасць. Фактары размяшчэння і геаграфія вы
творчасці тканіны, адзення, трыкатажных і панчошна-шкарпэт
кавых вырабаў. Сыравінная база і фактары размяшчэння вытвор
часці скуры, вырабаў са скуры, абутку. Найбуйнейшыя цэнтры
гарбарнай і абутковай вытворчасці.
Харчовая прамысловасць. Фактары размяшчэння і геаграфія
вытворчасці мяса і мясапрадуктаў, малочных прадуктаў, рыбы і
рыбных прадуктаў, алеяў і тлушчаў, прадуктаў мукамольна-крупя
ной прамысловасці, цукру.
Сфера паслуг. Структура сферы паслуг, яе роля ў эканоміцы.
Геаграфія гандлю, інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій,
фінансавай дзейнасці.
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Геаграфія адукацыі, аховы здароўя, турызму і іншых відаў
дзейнасці сферы паслуг.
Геаграфія транспарту. Асаблівасці, характэрныя рысы развіцця
і геаграфія асноўных тыпаў транспарту Беларусі: аўтамабільнага,
чыгуначнага, рачнога, авіяцыйнага, трубаправоднага. Галоўныя
транспартныя магістралі краіны.
Знешнеэканамічныя сувязі Беларусі. Месца краіны ў міжнарод
ным падзеле працы. Геаграфія знешняга гандлю. Галоўныя эканам ічныя партн ёры Беларусі. Знешнегандлёвы баланс краіны.
Замежныя інвестыцыі і іх роля ў развіцці краіны. Свабодныя эка
намічныя зоны, сумесныя і замежныя прадпрыемствы на тэрыто
рыі Беларусі.
Віды дзейнасці
Работа з рознымі крыніцамі геаграфічнай інфармацыі: характа
рыстыка асноўных напрамкаў развіцця гаспадаркі і праблем, звя
заных з інтэнсіўным развіццём, вызначэнне паказчыкаў і асаблі
васцей развіцця і размяшчэння найважнейшых відаў эканамічнай
дзейнасці сферы паслуг Беларусі; работа з картай: знаходжанне
на карце найбуйнейшых прамысловых цэнтраў краіны, свабодных
эканамічных зон Беларусі; работа з контурнай картай: нанясенне
раёнаў вырошчвання лёну і цукровых буракоў, нанясенне свабодных
эканамічных зон і транс’еўрапейскіх транспартных камунікацый;
выкананне практычных работ: аналіз размяшчэння вытворчасці
льновалакна і цукру, пабудова картасхемы «Фактары размя
шчэння і геаграфія прамысловай вытворчасці» і яе аналіз; аналіз
размяшчэння свабодных эканамічных зон і транс’еўрапейскіх
транспартных камунікацый.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення:
пра асноўныя фактары размяшчэння вытворчасці;
галіны гаспадаркі і віды эканамічнай дзейнасці;
галіновую і тэрытарыяльную структуру гаспадаркі Беларусі;
структуру галін прамысловасці і віды эканамічнай дзейнасці;
геаграфіі вытворчасці асноўных відаў прамысловай прадукцыі;
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структуру

і геаграфію вытворчасці сельскагаспадарчай пра
дукцыі;
асаблівасці развіцця і фактары размяшчэння асобных галін
сферы паслуг;
лагістычныя цэнтры;
галоўных эканамічных партнёраў Беларусі;
знешнегандлёвы баланс краіны;
свабодныя эканамічныя зоны;
асноўных паняццяў: галіновая структура гаспадаркі, элект
раб аланс, транспартная сетка, транспартны вузел, фінан
савая дзейнасць, інфармацыя і сувязь, знешнегандлёвы баланс,
інвестыцыя, свабодная эканамічная зона, сумеснае прадпрыемства.
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце найбуйнейшыя прамысловыя цэнтры;
гарады, якія з’яўляюцца найбуйнейшымі транспартнымі
вузламі, фінансавымі цэнтрамі, а таксама гарады, у якіх
знаходзяцца ўстановы вышэйшай адукацыі (універсітэты,
акадэміі, інстытуты), лагістычныя цэнтры; свабодныя экана
мічныя зоны Беларусі: «Мінск», «Гомель-Ратон», «Віцебск»,
«Магілёў», «Гроднаінвест», «Брэст»;
тлумачыць узровень сучаснага сацыяльна-эканамічнага
развіцця краіны; прычыны ўзнікнення праблем развіцця і
размяшчэння прадпрыемстваў сферы вытворчасці; прычыны
тэрытарыяльных адрозненняў ва ўзроўні развіцця сферы
паслуг; паказчыкі і асаблівасці развіцця і размяшчэння
найважнейшых відаў эканамічнай дзейнасці сферы паслуг.
характарызаваць асноўныя праблемы і напрамкі развіцця
гаспадаркі; структуру сельскагаспадарчых угоддзяў, размя
шчэння вытворчасці на тэрыторыі краіны; работу асобных
відаў эканамічнай дзейнасці сферы паслуг; геаграфічную
структуру знешняга гандлю краіны;
разлічваць характарыстыкі знешнегандлёвага балансу;
прагназаваць змены ў размяшчэнні прадпрыемства сферы
вытворчасці;
працаваць з контурнай картай: наносіць раёны вырошчвання
лёну і цукровых буракоў для аналізу размяшчэння вытвор
часці льновалакна і цукру; свабодныя эканамічныя зоны і
транс’еўрапейскія транспартныя камунікацыі.
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Практычныя работы
6. Нанясенне на контурную карту раёнаў вырошчвання лёну
і цукровых буракоў і аналіз размяшчэння вытворчасці льнова
лакна і цукру.
7*. Пабудова картасхемы «Фактары размяшчэння і геаграфія
прамысловай вытворчасці» і яе аналіз (па выбары адной з галін
прамысловасці).
8. Нанясенне на контурную карту і аналіз размяшчэння:
а) свабодных эканамічных зон; б) транс’еўрапейскіх транспарт
ных камунікацый (чыгункі, шаша, нафта-  і газаправоды, лініі
электраперадачы).

Т э м а  7.  Вобласці і горад Мінск
(8 гадзін)
Брэсцкая вобласць. Прыродныя рэсурсы. Насельніцтва і яго
нацыянальны склад. Структура прамысловасці і сельскай гаспа
даркі, асаблівасці іх размяшчэння. Спецыялізацыя гаспадаркі.
Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці.
Віцебская вобласць. Прыродныя рэсурсы. Насельніцтва і яго
рассяленне. Структура прамысловасці і сельскай гаспадаркі, асаблі
васці іх размяшчэння. Спецыялізацыя гаспадаркі. Рэкрэацыйны
патэнцыял вобласці. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя
цэнтры вобласці.
Гомельская вобласць. Размяшчэнне тэрыторыі ў межах Пале
скай нізіны і асаблівасці прыроды. Мінеральныя і лясныя рэсурсы
вобласці. Насельніцтва і асаблівасці рассялення. Структура пра
мысловасці і сельскай гаспадаркі, асаблівасці іх размяшчэння.
Спецыялізацыя гаспадаркі. Найбуйнейшыя прамысловыя і куль
турныя цэнтры вобласці.
Гродзенская вобласць. Прыродныя рэсурсы. Насельніцтва і
яго нацыянальны склад. Структура прамысловасці і сельскай
гаспадаркі, асаблівасці іх размяшчэння. Спецыялізацыя гаспадар
кі. Развіццё атамнай энергетыкі. Найбуйнейшыя прамысловыя
і культурныя цэнтры вобласці.
Мінская вобласць. Прыродныя рэсурсы. Насельніцтва і асаб
лів асці яго рассялення. Структура прамысловасці і сельскай
гаспадаркі, асаблівасці іх размяшчэння. Спецыялізацыя гаспадар
кі. Найбуйнейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці.
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Мінск — сталіца Беларусі. Эканоміка-геаграфічнае становішча.
Спецыялізацыя гаспадаркі. Найбуйнейшыя прамысловыя прадпры
емствы. Фарміраванне і праблемы развіцця Мінскай агламерацыі.
Магілёўская вобласць. Прыродныя рэсурсы. Насельніцтва і
яго рассяленне. Структура прамысловасці і сельскай гаспадаркі,
асаблівасці іх размяшчэння. Спецыялізацыя гаспадаркі. Найбуй
нейшыя прамысловыя і культурныя цэнтры вобласці.
Віды дзейнасці
Выкананне практычнай работы: характарыстыка свайго адмі
ністрацыйнага раёна (населенага пункта).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

В е д ы:
на ўзроўні ўяўлення пра адметныя асаблівасці комплекснай
геаграфічнай характарыстыкі кожнай вобласці і горада Мінска;
У м е н н і   і   н а в ы к і:
паказваць на карце галоўныя геаграфічныя аб’екты аблас
цей; гарады: Баранавічы, Пінск, Орша, Мазыр, Жлобін, Ліда,
Бабруйск, Маладзечна;
вызначаць спецыялізацыю гаспадаркі;
апісваць адметныя і ўнікальныя аб’екты;
характарызаваць вобласці па асноўнай схеме, свой раён (го
рад) у адпаведнасці з планам;
прагназаваць сацыяльна-эканамічнае развіццё вобласці;
працаваць з рознымі крыніцамі геаграфічнай інфармацыі
для характарыстыкі свайго адміністрацыйнага раёна (на
селенага пункта).
Практычная работа
9*. Характарыстыка свайго адміністрацыйнага раёна (населе
нага пункта) (выконваецца на ўроку вывучэння сваёй вобласці).
Рэзерв часу (1 гадзіна)

БІЯЛОГІЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Мэта вывучэння вучэбнага прадмета «Біялогія» — фарміраванне
ў вучняў сучаснага навуковага светапогляду, неабходнага для разу
мення з’яў і працэсаў, якія адбываюцца ў прыродзе, жыццядзей
насці ўласнага арганізма, у розных галінах народнай гаспадаркі,
для працягу адукацыі, будучай прафесійнай дзейнасці; развіццё
ўменняў вызначаць, характарызаваць, параўноўваць і падагуль
няць вывучаемыя аб’екты і з’явы; стварэнне ўмоў для магчымасці
ўсвядомленага выбару індывідуальнай адукацыйнай траекторыі,
якая спрыяе наступнаму прафесійнаму самавызначэнню ў адпа
веднасці з індывідуальнымі інтарэсамі вучня.
Задачы вучэбнага прадмета «Біялогія»:
zzавалоданне сістэмай ведаў пра малекулярныя і структурнафункцыянальныя асновы жыцця, размнажэнне і развіццё
арганізмаў асноўных царстваў, экасістэмы, біяразнастайнасць,
эвалюцыю, што неабходна для ўсведамлення месца чалавека
ў жывой прыродзе і каштоўнасці ўсяго жывога на Зямлі;
zzфарміраванне экалагічнай пісьменнасці вучняў праз выву
чэнне біялагічных заканамернасцей, сувязей паміж жывымі
арганізмамі, іх эвалюцыі і каштоўнасці біяразнастайнасці;
zzустанаўленне гарманічных адносін з прыродай, самім сабой,
фарміраванне норм і правіл экалагічнай этыкі, адказных адно
сін да жывой прыроды як да асновы экалагічнага выхавання;
zzфарміраванне генетычнай пісьменнасці як асновы рэпрадук
тыўнага здароўя чалавека, захавання псіхічнага, фізічнага,
маральнага здароўя;
zzазнаямленне з фундаментальнымі законамі і прынцыпамі
існавання жывой прыроды, супольнасцей, арганізмаў;
zzфарміраванне ведаў пра будову: бактэрый, пратыстаў, гры
боў, лішайнікаў, споравых і пакрытанасенных раслін, жы
вёл, чалавека;
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zzфарміраванне

інфармацыйнай кампетэнцыі, умення праца
ваць з рознымі крыніцамі інфармацыі;
zzразвіццё асобы вучня як гарманічна развітога чалавека, які
ўсведамляе сваё месца ў прыродзе і грамадстве;
zzвыкарыстанне біялагічных ведаў на практыцы, удзел у прак
тычнай дзейнасці ў галіне медыцыны, сельскай гаспадаркі,
біятэхналогіі, рацыянальнага прыродакарыстання і аховы
прыроды.
Біялагічная адукацыя заклiкана фарміраваць у падрастаючага
пакалення разуменне жыцця ў любой яго праяве як найвышэйшай
каштоўнасці. Біялогія ўваходзіць у лік прыродазнаўчых навук,
якія вывучаюць прыроду, а таксама шляхі пазнання чалавекам
прыроды. Акрамя светапогляднага значэння, у яе аснове ляжаць
мерапрыемствы па падтрыманні здароўя чалавека, яго бяспекі і
вытворчай дзейнасці ў любой галіне народнай гаспадаркі.
У цяперашні час з’яўляюцца прыярытэтнымі і маюць прынцы
повае тэарэтычнае і практычнае значэнне наступныя напрамкі:
zzэколага-прыродаахоўны (усведамленне важнасці захавання
біясферы, біялагічнай разнастайнасці і навукова абгрунтава
нага выкарыстання чалавекам прыродных рэсурсаў);
zzэвалюцыйны (фарміраванне матэрыялістычнага светапогляду
ў пытаннях паходжання і эвалюцыі жыцця);
zzздароўезберагальны (разуменне біялагічных падстаў для вы
бару здаровага ладу жыцця).
У адборы зместу вучэбнага матэрыялу былі выкарыстаны на
ступныя падыходы:
zzкультуралагічны падыход дазваляе ў поўнай меры захаваць
фундаментальныя крытэрыі біялагічных ведаў, іх цэльнасць
і пераемнасць. Сэнс культуралагічнага падыходу ў выкладанні
вучэбнага прадмета «Біялогія» заключаецца ў падрыхтоўцы
інфармаванага, кампетэнтнага выпускніка, які ўсведамляе
сябе ў агульнакультурным кантэксце, гатовага працягнуць
адукацыю, жыць i працаваць у новых сацыяльна-эканамічных
умовах;
zzасобасна арыентаваны падыход прадугледжвае напаўненне
вучэбных праграм зместам, значным для кожнага вучня ў
паўсядзённым жыцці, важным для фарміравання адэкватных
паводзін чалавека ў навакольным асяроддзі;
176

zzдзейнасны

падыход рэалізуецца на аснове максімальнага
ўключэння ў адукацыйны працэс практычнага кампанента
вучэбнага зместу: лабараторных і практычных работ, дэ
манстрацый, дэманстрацыйных і лабараторных доследаў,
экскурсій.
З пункту гледжання патрабаванняў навучання вучняў у адука
цыйным працэсе выкарыстоўваюцца наступныя віды кампетэнцый:
zzвучэбна-пазнавальная кампетэнцыя — гатоўнасць вучня
да самастойнай пазнавальнай дзейнасці: пастаноўкі мэты,
планавання, аналізу, рэфлексіі, самаацэнкі вучэбна-пазна
вальнай дзейнасці, умення адрозніваць факты ад здагадак,
валодання вымяральнымі навыкамі, выкарыстання верагод
насных, статыстычных і іншых метадаў пазнання;
zzдаследчая кампетэнцыя — здольнасць вучня быць у пазіцыі
даследчыка ў адносінах да навакольнага свету, якая выяўляец
ца праз навукова абгрунтаванае ўспрыманне навакольнага све
ту, уменне распазнаваць і вырашаць праблемную сітуацыю
з любым прыродным аб’ектам або з’явай, выкарыстоўваючы
для гэтага розныя крыніцы інфармацыі; гатоўнасць асобы да
пэўных дзеянняў і аперацый у адпаведнасці з пастаўленай
мэтай, на аснове наяўных ведаў, уменняў і навыкаў;
zzінфармацыйная кампетэнцыя — гатоўнасць вучня самастой
на працаваць з біялагічнай інфармацыяй з розных крыніц,
шукаць, аналізаваць і адбіраць неабходную інфармацыю,
арганізоўваць, пераўтвараць, захоўваць і перадаваць яе. Яна
забяспечвае навыкі дзейнасці вучняў у адносінах да інфар
мацыі, якая змяшчаецца ў вучэбным прадмеце «Біялогія»,
а таксама ў навакольным свеце;
zzпрадметныя кампетэнцыi:
экалагічная кампетэнцыя — здольнасць вучня ўжываць
экалагічныя веды, уменні і навыкі, вопыт практычнай экалагічнай дзейнасці для вырашэння розных сітуацый экала
гічнага характару; захаванне норм і правіл паводзін у пры
родзе;
прыродазнаўчая кампетэнцыя — здольнасць да фарміравання
станоўчых пачуццяў да жывых арганізмаў, якія праяўляюцца
ва ўчынках і дзеяннях, што прыносяць пэўны эфект, з мэтай
захавання прыроды і навакольнага асяроддзя;
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здароўезберагальная кампетэнцыя — каштоўнаснае стаў
ленне да здароўя як да асновы ўсіх бакоў жыццядзейнасці
чалавека, гатоўнасць да засваення ведаў, уменняў і навы
каў, накіраваных на захаванне і ўмацаванне здароўя ў паў
сядзённай дзейнасці;
прыродазнаўчанавуковая кампетэнцыя ўключае здоль
насць інтэрпрэтаваць адпаведныя біялагічныя веды, уменні
і навыкі, якія адлюстроўваюць сучасныя светапоглядныя
тэндэнцыі ў навуцы.
Асноватворнымі падчас адбору зместу і канструявання вучэб
нага прадмета «Біялогія» з’яўляюцца наступныя прынцыпы:
zzпрынцып навуковасці — адпаведнасць зместу вучэбнага
матэрыялу ўзроўню сучаснага развіцця біялагічных навук;
дакладнасць выкладу фактаў, законаў, прынцыпаў і тэорый;
zzглыбіня навуковай інтэрпрэтацыі біялагічных фактаў і з’яў
абмяжоўваецца прынцыпам даступнасці. Даступнасць зместу
выяўляецца наяўнасцю лагічных сувязей паміж элементамі
ведаў;
zzпрынцып сістэмнасці і сістэматычнасці — стройная лагіч
ная паслядоўнасць выкладання навуковых фактаў, гіпотэз і
тэорый; наяўнасць іх аналізу і падагульнення з выкарыстан
нем розных форм лагічнага мыслення;
zzпрынцып гістарызму прадугледжвае наяўнасць у змесце
вучэбнага прадмета матэрыялаў, якія падкрэсліваюць ролю
найважнейшых адкрыццяў у галіне біялогіі і зробленых на
аснове гэтых адкрыццяў падагульненняў у фарміраванні
навукова абгрунтаванай карціны навакольнага свету ў роз
ныя перыяды развіцця чалавецтва, што знаёмяць вучняў з
роляй біялагічных навук у сістэме навук, якія раскрываюць
іх дасягненні;
zzпрынцып рэалізацыі ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей — раскрыццё ў змесце вучэбнай праграмы ўзаемасувязі
з іншымі прадметнымі ведамі, уменнямі і навыкамі;
zzпрынцып сувязі навучання з жыццём паказвае практычную
ролю біялагічных ведаў у жыцці чалавека. Дзякуючы ажыц
цяўленню гэтага прынцыпу вучні ўсведамляюць каштоўнасць
і карыснасць біялагічнай адукацыі. Гэты прынцып патрабуе
раскрыцця прыкладнога значэння біялагічных ведаў.
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Ва ўстановах адукацыі на II і III ступенях агульнай сярэдняй
адукацыі прадугледжана вывучэнне наступных сістэматычных
курсаў вучэбнага прадмета «Біялогія»:
«Біялогія (Уводзіны ў біялогію)» — VI клас.
«Біялогія (Жывыя арганізмы ў асяроддзі свайго пражывання.
Бактэрыі. Пратысты. Грыбы. Лішайнікі. Расліны)» — VII клас.
«Біялогія (Жывыя арганізмы ў асяроддзі свайго пражывання.
Жывёлы)» — VIII клас.
«Біялогія (Чалавек і яго здароўе)» — IХ клас.
«Біялогія (Агульныя біялагічныя заканамернасці)» — Х і
ХІ класы.
Раздзел «Уводзіны ў біялогію» з’яўляецца прапедэўтычным і
ўключае першапачатковыя звесткі пра жывую прыроду, яе кам
паненты (арганізмы, віды, экасістэмы), асаблівасці іх арганізацыі,
узаемасувязі арганізмаў адзін з адным і з нежывой навакольнай
прыродай, ролю чалавека ў прыродзе, неабходнасць яе аховы.
У VI класе адбываецца станаўленне першаснага фундаменту бія
лагічных ведаў.
Раздзел «Жывыя арганізмы ў асяроддзі свайго пражывання»
ўключае звесткі пра адметныя прыметы жывых арганізмаў, іх
разнастайнасць, сістэму арганічнага свету, бактэрыі, пратысты,
грыбы, лішайнікі, расліны і жывёл. Змест раздзела прадстаўлены
на аснове эколага-эвалюцыйнага і функцыянальнага падыходаў,
у адпаведнасці з якімі акцэнты ў вывучэнні арганізмаў перано
сяцца з асаблівасцей будовы асобных прадстаўнікоў на раскрыц
цё працэсаў іх жыццядзейнасці, прыстасаванасці да асяроддзя
пражывання, ускладнення ў ходзе гістарычнага развіцця, ролю ў
экасістэмах і жыцці чалавека.
У раздзеле «Чалавек і яго здароўе» ўтрымліваюцца звесткі пра
чалавека як пра біясацыяльную істоту, будову чалавечага арга
нізма, працэсы жыццядзейнасці, сацыяльную сутнасць чалавека,
умовы захавання яго здароўя, ролю чалавека ў навакольным ася
роддзі і яго залежнасць ад якасці асяроддзя.
Змест раздзела «Агульныя біялагічныя заканамернасці» падпа
радкаваны, па-першае, падагульненню і сістэматызацыі таго зме
сту, які быў засвоены вучнямі пры вывучэнні вучэбнага прадмета
«Біялогія» на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі; па-другое,
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знаёмству вучняў з найбольш агульнымі заканамернасцямі, харак
тэрнымі для жывых сістэм рознага рангу — ад біясферы да клеткі.
Раздзел «Агульныя біялагічныя заканамернасці» вывучаецца на
базавым і павышаным узроўнях.
Змест вучэбных заняткаў, формы і метады навучання, якія
выкарыстоўваюцца, павінны быць накіраваны на засваенне вучня
мі ведавага і дзейнаснага кампанентаў, развіццё асобы вучня і
рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу біялогіі.
Важным аспектам навучання з’яўляецца арганізацыя і стыму
ляванне настаўнікам актыўнай пазнавальнай дзейнасці вучняў.
У ходзе вучэбных заняткаў рэкамендуецца стварыць сітуацыі, у якіх
вучні будуць не толькі засвойваць веды, але і спрабаваць ужываць
іх пры вырашэнні розных жыццёвых сітуацый. Адным са спосабаў
актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў з’яўляецца навучанне
на аснове стварэння праблемных сітуацый, пастаноўкі праблемных
задач. Развіццю біялагічнага мыслення вучняў садзейнічае таксама
ўключэнне на рэгулярнай аснове ў працэс навучання пазнавальных
задач.
Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на выкарыстанне ў адукацый
ным працэсе розных відаў дзейнасці: работа з рознымі крыніцамі
інфармацыі (вучэбныя дапаможнікі, табліцы і інструкцыі, элект
ронныя сродкі навучання), сумеснае выкананне заданняў настаў
ніка, удзел у дыскусіі па праблемных сітуацыях, выкананне лаба
раторных і практычных работ. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на
фарміраванне ў вучняў уменняў назіраць, апісваць біялагічныя
аб’екты, планаваць і праводзіць простыя доследы і эксперыменты,
рашаць біялагічныя задачы розных тыпаў складанасці і зместу,
раскрываць і ўстанаўліваць прычынна-выніковыя сувязі.
Вялікім патэнцыялам у засваенні паняццяў, развіцці вобразных
уяўленняў вучняў валодае выкарыстанне ўсіх відаў нагляднасці на
ўроках: табліц, малюнкаў, аплікацый, схем, мадэлей, муляжоў,
аўдыя-  і відэаматэрыялаў, гербарыя, натуральных аб’ектаў.
Інтэнсіфікацыі працэсу навучання і павышэнню яго эфектыў
насці будзе садзейнічаць выкарыстанне камп’ютарнай і мульты
медыйнай тэхнікі, інтэрактыўных дошак і электронных сродкаў
навучання.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(1,5 гадзіны на тыдзень, усяго 53 гадзіны,
з іх 4 гадзіны — рэзервовы час)

Клеткі, тканкі, органы і сістэмы органаў чалавека
(4 гадзіны)
Уяўленне пра навукі, якія вывучаюць чалавека і яго здароўе:
анатомія, фізіялогія, псіхалогія і гігіена.
Клетка — структурная адзінка арганізма. Уяўленне пра хіміч
ны склад клеткі: неарганічныя (вада, мінеральныя солі) і арганіч
ныя (бялкі, тлушчы, вугляводы) рэчывы. Будова клеткі арганізма
чалавека. Паняцце пра саматычныя і палавыя клеткі чалавека.
Тканкі, іх класіфікацыя (эпітэліяльная, мышачная, нервовая,
унутранага асяроддзя) і прынцыпы арганізацыі.
Органы, сістэмы органаў. Арганізм — адзінае цэлае.
Дэманстрацыі: слайды, мікрапрэпараты тканак, мадэлі, таб
ліцы.
Практычныя работы
1. Будова тканак арганізма чалавека.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я:
пра навукі, якія вывучаюць арганізм чалавека;
хімічны склад, будову і жыццёвыя функцыі клеткі.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
чатыры асноўныя тыпы тканак (эпітэліяльная, мышачная,
нервовая, унутранага асяроддзя);
органы і сістэмы органаў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
абгрунтоўваць узаемасувязь будовы і функцыі тканак арга
нізма чалавека;
характарызаваць асноўныя тыпы тканак;
характарызаваць органы і сістэмы органаў.
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Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:  
клетка, тканка, раздражняльнасць, узбудлівасць, праводнасць,
скарачальнасць, орган, сістэма органаў, арганізм.

Нервовая сістэма
(6 гадзін)
Уяўленне пра нервовую, гумаральную і нейрагумаральную рэ
гуляцыі працэсаў жыццядзейнасці арганізма.
Значэнне нервовай сістэмы. Класіфікацыя нервовай сістэмы па
анатамічным (цэнтральная і перыферычная) і функцыянальным
(саматычная і аўтаномная) прынцыпах.
Нервовая тканка: нейроны і глія. Будова нейрона (цела, дэнд
рыт, аксон). Узаемадзеянні паміж нейронамі. Сінапс. Класіфікацыя
нейронаў (адчувальныя, уставачныя і рухальныя). Рэфлекс. Рэфлек
торная дуга. Нервовае валакно. Нерв.
Цэнтральная  нервовая сістэма. Спінны мозг: будова (сегменты,
шэрае і белае рэчыва) і функцыі (рэфлекторная і правадніковая).
Галаўны мозг: ствол (прадаўгаваты мозг, мост, сярэдні мозг, пра
межкавы мозг), мазжачок і вялікія паўшар’і (канечны мозг).
Аўтаномная (вегетатыўная) нервовая сістэма. Аддзелы (сімпа
тычны і парасімпатычны), будова, функцыі.
Гігіена нервовай сістэмы. Уплыў фактараў навакольнага ася
роддзя і ладу жыцця на функцыянаванне нервовай сістэмы.
Дэманстрацыі: табліцы, муляжы, мадэлі.
Дэманстрацыйныя доследы
1. Каленны рэфлекс як прыклад двухнейроннай рэфлекторнай
дугі.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
прынцыпы класіфікацыі нервовай сістэмы;
асаблівасці будовы нейрона як структурнай адзінкі нервовай
сістэмы;
класіфікацыю нейронаў;
асноўныя звёны рэфлекторнай дугі;
будову і функцыі спіннога і галаўнога мозга;
агульны прынцып будовы аўтаномнай нервовай сістэмы.
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Вучні павінны  ў м е ц ь:
састаўляць рэфлекторныя дугі саматычных і аўтаномных
рэфлексаў;
разумець ролю прамой і зваротнай сувязі ў дзейнасці цэн
тральнай нервовай сістэмы;
выкарыстоўваць набытыя веды для абгрунтавання ўплыву
фактараў навакольнага асяроддзя і ладу жыцця на функцыя
наванне нервовай сістэмы.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
нервовая, гумаральная і нейрагумаральная рэгуляцыі, цэнтральная
і перыферычная нервовыя сістэмы, назвы аддзелаў цэнтральнай
нервовай сістэмы, саматычная і аўтаномная нервовыя сістэмы,
нейрон, аксон, дэндрыт, міелінавая абалонка, нерв, рэцэптар, нервовы цэнтр, рэфлекс, рэфлекторная дуга, шэрае рэчыва, белае рэчыва.

Сенсорныя сістэмы
(4 гадзіны)
Сенсорныя сістэмы чалавека, агульныя прынцыпы арганізацыі.
Будова і функцыі аналізатара.
Зрокавая сенсорная сістэма: значэнне і будова. Механізм фар
міравання выявы і зрокавага ўспрымання. Захворванні органаў
зроку (блізарукасць, дальназоркасць, дальтанізм, астыгматызм,
катаракта). Гігіена органа зроку. Першая дапамога пры траўмах
органа зроку.
Слыхавая сенсорная сістэма: значэнне і будова. Працэсы ўспры
мання гуку. Гігіена органа слыху.
Уяўленне пра сенсорныя сістэмы смаку, нюху, раўнавагі, до
тыку.
Дэманстрацыі: табліцы, муляжы.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я  будову
і функцыі сенсорных сістэм смаку, нюху, раўнавагі, дотыку.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
агульныя прынцыпы арганізацыі сенсорных сістэм;
будову і функцыі асноўных структурных элементаў органаў
зроку і слыху;
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прынцыпах успрымання святла і гуку;
гігіены органаў зроку і слыху.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
тлумачыць узаемасувязь будовы і функцый органаў сенсор
ных сістэм;
аказваць першую дапамогу пры траўмах органаў зроку.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
перыферычны, правадніковы, цэнтральны аддзелы, назвы абалонак і структур ядра вочнага яблыка, фотарэцэптары, зрокавыя
цэнтры, назвы структурных элементаў знешняга, сярэдняга і
ўнутранага вуха, цэнтры слыху.
правілы

Эндакрынная сістэма
(3 гадзіны)
Эндакрынная сістэма і прынцып яе работы. Залозы ўнутранай
сакрэцыі (гіпофіз, шчытападобная, наднырачнікі), гармоны (сама
татрапін, вазапрэсін, аксітацын, тыраксін, трыёдтыранін, корціка
стэроіды, адрэналін, норадрэналін, альдастэрон) і іх значэнне для
рэгуляцыі функцый. Гіперфункцыя і гіпафункцыя залоз, эндакрын
ныя захворванні.
Залозы змешанай сакрэцыі (падстраўнікавая і палавыя), гармо
ны (інсулін, глюкагон, андрагены, эстрагены). Прыметы гіпафунк
цыі і гіперфункцыі залоз і іх наступствы.
Прафілактыка развіцця эндакрынных захворванняў (дыябет,
гіпа-  і гіпертырэоз).
Дэманстрацыі: табліцы, муляжы, якія адлюстроўваюць раз
мяшчэнне ў арганізме і будову залоз унутранай сакрэцыі.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
залозы ўнутранай і змешанай сакрэцыі;
гармоны;
гіпа-  і гіперфункцыі эндакрынных залоз;
месцазнаходжанне, знешнюю будову і функцыі залоз уну
транай і знешняй сакрэцыі;
прынцып работы эндакрыннай сістэмы.
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Вучні павінны  ў м е ц ь:
абгрунтоўваць прыняцце мер прафілактыкі некаторых гар
манальных парушэнняў;
выкарыстоўваць набытыя веды для разумення наступстваў,
звязаных з парушэннямі функцый эндакрыннай сістэмы,
і выканання мер прафілактыкі некаторых эндакрынных
парушэнняў (дыябет, гіпа-  і гіпертырэоз).
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
унутраная і змешаная сакрэцыя, гармон, гіперфункцыя, гіпафунк
цыя, назвы залоз і гармонаў.

Апорна-рухальны апарат
(4 гадзіны)
Апорна-рухальны апарат: шкілет і мышцы (актыўная частка).
Касцявая сістэма (шкілет). Хімічны склад касцей. Будова
касцявой тканкі трубчастай косці. Форма касцей. Тыпы злучэння
касцей.
Шкілет галавы. Косці мазгавога (лобная, патылічная, скро
невыя, цемянныя) і тварнага (вачніцы, насавыя косці, верхняя і
ніжняя сківіцы) аддзелаў.
Шкілет тулава: пазваночнік і грудная клетка.
Шкілет верхніх канечнасцей: плечавы пояс (лапаткі, ключы
цы) і свабодная верхняя канечнасць (плечавая косць, локцевая і
прамянёвая косці, запясце, пясць, фалангі пальцаў).
Шкілет ніжніх канечнасцей: тазавы пояс (тазавыя косці,
злучаныя з крыжом) і свабодная ніжняя канечнасць (сцегнавая
косць, вялікая і малая галёначныя косці, ступня з перадплюсны,
плюсны, фалангі пальцаў).
Мышачная сістэма. Будова і функцыі шкілетных мышцаў.
Уяўленне пра класіфікацыю мышцаў па форме, функцыі, стано
вішчы ў целе чалавека.
Работа мышцаў: дынамічная і статычная. Стомленасць. Пасіўны
і актыўны адпачынак. Рэгуляцыя мышачных скарачэнняў. Уплыў
фізічнай нагрузкі на развіццё мышачнай тканкі.
Першая дапамога пры расцяжэннях, вывіхах суставаў, пера
ломах касцей. Прафілактыка парушэння паставы (сутуласць, ска
ліёз), развіцця плоскаступнёвасці.
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Дэманстрацыі: табліцы шкілета, муляжоў торса чалавека,
чэрапа, касцей канечнасцей, пазванкоў, табліцы прыёмаў першай
дапамогі пры траўмах, выяўленні парушэння паставы.
Дэманстрацыйныя доследы
2. Першая дапамога пры расцяжэннях і пераломах канечнасцей.
Практычныя работы
2. Будова і функцыі шкілета чалавека.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я  пра
мышцы арганізма чалавека.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
будову, формы, тыпы злучэнняў касцей;
косці галавы, тулава, верхніх і ніжніх канечнасцей;
знешнюю будову і функцыі мышцаў;
значэнне рухальнай актыўнасці для захавання здароўя;
прычыны і наступствы парушэнняў апорна-рухальнага апа
рату;
прыметы расцяжэнняў, вывіхаў суставаў і пераломаў касцей.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
тлумачыць значэнне рухальнай актыўнасці для захавання
здароўя;
аказаць першую дапамогу пры расцяжэннях, вывіхах суставаў
і пераломах касцей;
ужываць веды для выканання гігіены рухаў і прад’яўлення
дазаванай фізічнай нагрузкі з мэтай прафілактыкі парушэн
няў апорна-рухальнага апарату.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
апорна-рухальны апарат, эпіфіз, дыяфіз, надкосніца, кампакт
нае і губчатае рэчыва, чырвоны і жоўты касцявы мозг, сустаў,
сустаўныя звязкі, поласць, сумка, назвы буйных касцей восевага
шкілета і шкілета канечнасцей, мышачнае валакно, сухажылле,
антаганісты, сінергісты, стомленасць, дынамічная і статычная
работа.
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Унутранае асяроддзе арганізма
(5 гадзін)
Кампаненты ўнутранага асяроддзя арганізма (кроў, лімфа,
тканкавая вадкасць) і іх узаемасувязь. Гамеастаз — падтрыманне
ўстойлівасці ўнутранага асяроддзя.
Кроў і яе функцыі. Састаў і функцыі плазмы крыві. Форменныя
элементы крыві (эрытрацыты, лейкацыты, трамбацыты): месца ўт
варэння, будова, працягласць жыцця, месца разбурэння, функцыі.
Роля гемаглабіну ў газаабмене, межы нормы. Групы крыві па сістэме
АВ0. Рэзус-фактар. Пераліванне крыві. Уяўленне пра агульны і
біяхімічны аналізы крыві як метады адзнакі стану здароўя чала
века. Захворванні крыві (анемія, лейкозы, прамянёвыя хваробы).
Імунная сістэма. Віды імунітэту (клетачны, гумаральны, на
туральны, штучны). Вакцынацыя. Фактары, якія ўплываюць на
імунітэт.
Дэманстрацыі: мікрапрэпараты.
Лабараторныя работы
1. Мікраскапічнае вывучэнне прэпаратаў крыві чалавека і жабы.
Дэманстрацыйныя доследы
3. Асноўныя паказчыкі агульнага аналізу крыві (на мадэлі).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я:
пра агульны і біяхімічны аналізы крыві;
аб працэсе згусання крыві;
пра межы нормы для форменных элементаў крыві і гема
глабіну.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
састаў і функцыі плазмы крыві;
форменныя элементы крыві і іх функцыі;
групы крыві і правілы пералівання крыві;
віды імунітэту.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
тлумачыць змену самаадчування пры зніжэнні ўтрымання
гемаглабіну;
характарызаваць імунітэт, яго значэнне ў жыцці чалавека,
меры прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі;
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абгрунтоўваць

фактары, якія ўплываюць на імунітэт;
неабходнасць вакцынацыі;
выкарыстоўваць набытыя веды для выканання мер прафі
лактыкі інфекцыйных захворванняў і своечасовага звароту
па медыцынскую дапамогу.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
унутранае асяроддзе арганізма, гамеастаз, фізіялагічная норма,
плазма, форменныя элементы (эрытрацыты, лейкацыты, трам
бацыты), сываратка, гемаглабін, група крыві, донар, рэцыпіент,
згусанне крыві, фагацытоз, імунітэт, вакцына.
абгрунтоўваць

Сардэчна-сасудзістая сістэма
(4 гадзіны)
Сасудзістая сістэма чалавека: крывяносная і лімфатычная сіс
тэмы. Будова і функцыі крывяносных сасудаў у сувязі з выконвае
май функцыяй (артэрыі, капіляры, вены).
Будова сэрца чалавека як біялагічнай помпы (калясардэчная сум
ка, камеры сэрца, сценкі, сардэчныя клапаны). Аўтаматыя сэрца.
Сардэчны цыкл.
Кровазварот. Малы і вялікі кругі кровазвароту. Рух крыві па
сасудах. Пульс. Крывяны ціск. Нервовая і гумаральная рэгуляцыя
дзейнасці сэрца і сасудаў. Першая дапамога пры крывацёках.
Асноўныя захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы (атэрасклероз,
ішэмічная хвароба сэрца, інфаркт міякарда, інсульт).
Гігіена сардэчна-сасудзістай сістэмы. Асноўныя прычыны, пры
меты і прафілактыка сардэчна-сасудзістых захворванняў.
Дэманстрацыі: муляжы мадэлей сэрца і тулава чалавека, таб
ліцы прыёмаў вымярэння артэрыяльнага ціску і спынення кры
вацёкаў.
Лабараторныя работы
2. Падлік пульсу ў спакоі і пасля фізічнай нагрузкі.
Дэманстрацыйныя доследы
4. Вымярэнне крывянага ціску ў спакоі і пасля фізічнай на
грузкі.
5. Першая дапамога пры крывацёках.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
будову і функцыі крывяносных сасудаў і сэрца;
уласцівасці сардэчнай мышцы;
арганізацыю вялікага і малога кругоў кровазвароту;
асноўныя прынцыпы рэгуляцыі дзейнасці сардэчна-сасудзі
стай сістэмы;
асноўныя прычыны, прыметы і прафілактыка сардэчна-сасу
дзістых захворванняў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
растлумачыць сувязь будовы і функцыі камер сэрца, сасудаў
рознага тыпу;
знаходзіць на целе кропкі павярхоўнага размяшчэння буй
ных артэрый і падлічваць пульс;
вымяраць крывяны ціск з дапамогай танометра;
тлумачыць шкодны ўплыў нікаціну, алкаголю, наркотыкаў
на сардэчна-сасудзістую сістэму і рэгуляцыю яе функцыі;
абгрунтоўваць уплыў ладу жыцця на работу сардэчнасасудзістай сістэмы і наступствы для здароўя;
аказаць першую дапамогу пры крывацёках.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:  
артэр ыі, вены, капіляры, калясардэчная сумка, перадсэрдзі,
жалудачкі, клапаны сэрца, сардэчны цыкл, сістала, дыястала,
аўтаматыя сэрца, вялікі і малы кругі кровазвароту, пульс, тонус
сасудаў, сісталічны і дыясталічны ціск, гіпертэнзія, гіпатэнзія,
асноўныя захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы.

Дыхальная сістэма
(4 гадзіны)
Значэнне дыхання. Уяўленне пра знешняе і ўнутранае (ткан
кавае) дыханні. Будова і функцыі дыхальных шляхоў: насавой
поласці, гартані (шчытападобны храсток, надгартаннік, галасавыя
звязкі), трахеі, бронхаў. Будова і функцыі лёгкіх.  
Дыхальныя рухі: удых і выдых. Жыццёвая ёмістасць лёгкіх
як паказчык фізічнага развіцця арганізма. Рэгуляцыя дыхання.
Дыхальныя рэфлексы.
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Састаў удыхнутага, альвеалярнага і выдыхнутага паветра. Абмен
газаў у лёгкіх і тканках. Сувязь паміж дыхальнай і крывяноснай
сістэмамі.
Гігіена органаў дыхання. Прафілактыка захворванняў, якія пе
радаюцца паветрана-кропельным шляхам. Уплыў курэння на органы дыхання.
Першая дапамога пры спыненні дыхання.
Дэманстрацыйныя доследы
6. Вызначэнне адрозненняў жыццёвай ёмістасці лёгкіх у асоб
рознага полу, узроўню фізічнага развіцця шляхам надзімання па
ветранага шарыка.
7. Прыёмы штучнага дыхання і непрамога масажу сэрца.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
будову і функцыі дыхальных шляхоў і лёгкіх;
механізм дыхальных рухаў;
паслядоўнасць этапаў газаабмену ў лёгкіх і тканках;
асноўныя прынцыпы рэгуляцыі дыхання;
меры гігіены і прафілактыкі захворванняў органаў дыхання;
меры першай дапамогі пры спыненні дыхання.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
растлумачыць сувязь паміж будовай і функцыяй органаў
дыхальнай сістэмы;
вызначаць змену рытму дыхання і тлумачыць прычыны яе
ўзнікнення;
выкарыстоўваць набытыя веды для выканання мер прафілак
тыкі захворванняў органаў дыхання.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
знешняе і ўнутранае дыханне, насавая поласць, гартань, шчытападобны храсток, надгартаннік, трахея, бронхі, бранхіёлы,
альвеолы, лёгачная і прысценная плеўры, плеўральная поласць,
жыццёвая ёмістасць лёгкіх, дыхальны цэнтр, хемарэцэптары,
дыхальныя рэфлексы.
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Стрававальная сістэма
(5 гадзін)
Харчаванне — аснова жыццядзейнасці арганізма. Уяўленне пра
абмен рэчываў. Харчовыя рэчывы і патрэбнасць у іх у залежнасці
ад узроўню фізічнага развіцця. Бялковы, тлушчавы, вугляводны,
салявы і водны абмен рэчываў. Вітаміны (С, А, D, В1, В6, В12) і іх
значэнне для арганізма. Харчаванне і страваванне.
Агульная характарыстыка стрававальнага тракту і страваваль
ных залоз.
Ротавая поласць (зубы, слінныя залозы, язык): будова і функ
цыі. Ферменты слінных залоз (амілаза і мальтаза).
Глотка, стрававод, страўнік: будова і функцыі. Кампаненты
страўнікавага соку: ферменты (пепсін, ліпаза), саляная кіслата, слізь.
Уплыў нікаціну і алкаголю на страваванне ў страўніку.
Тонкая кішка: дванаццаціперсная, пустая і падуздышная. Месца
знаходжанне, будова і функцыі падстраўнікавай залозы і печані.
Ферменты соку падстраўнікавай залозы (трыпсін, амілаза, ліпаза).
Страваванне ў тонкім кішэчніку. Усмоктванне.
Тоўстая кішка: будова і функцыі.
Рэгуляцыя стрававання.
Гігіена харчавання. Рацыянальнае харчаванне і яго прынцыпы
(харчовая піраміда, рэжым харчавання). Аказанне першай дапа
могі пры харчовых атручэннях.
Дэманстрацыі: табліцы і мадэлі, якія адлюстроўваюць працэ
сы стрававання.
Практычныя работы
3. Састаўленне сутачнага рацыёну і рэжыму харчавання.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны   в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я:
пра харчовую піраміду;
стрававальныя ферменты і сакрэты.
Вучні павінны   в е д а ц ь:
асноўныя   кампаненты ежы;
асноўныя функцыі харчовых рэчываў;
значэнне асноўных груп вітамінаў (С, А, D, В1, В6, В12) для
абмену рэчываў;
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будову

і функцыі органаў стрававальнай сістэмы;
прынцыпы рэгуляцыі стрававання.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
растлумачыць узаемасувязь будовы і функцый органаў стра
вавальнай сістэмы;
тлумачыць неабходнасць выканання гігіены і прынцыпаў
рацыянальнага харчавання для падтрымання здароўя чала
века;
састаўляць сутачны рацыён харчавання ў адпаведнасці з прын
цыпамі рацыянальнага харчавання;
выконваць меры прафілактыкі захворванняў органаў стра
вавання;
аказваць першую дапамогу пры харчовых атручэннях.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:  
харчовыя рэчывы (бялкі, тлушчы, вугляводы, вітаміны, вада,
мінер альныя рэчыв ы), гіпа- і гіпервітамінозы, энергетычная
каштоўнасць прадуктаў, рацыён, назвы аддзелаў стрававальнага тракту і стрававальных залоз, страваванне, ферменты
(амілаза, мальтаза, пепсін, ліпаза, трыпсін), сокі (страўнікавы,
падстраўнікавы, кішэчны), усмоктванне, піраміда харчавання,
рэжым харчавання.
асноўныя

Выдзяляльная сістэма
(3 гадзіны)
Значэнне працэсаў выдзялення ў жыццядзейнасці арганізма.
Органы, якія выконваюць выдзяляльную функцыю: ныркі, пота
выя залозы, лёгкія, кішэчнік.
Нырка як мочаўтваральны орган: размяшчэнне, будова і функ
цыі. Нефрон — структурна-функцыянальная адзінка ныркі. Этапы
ўтварэння мачы (фільтраванне, рэабсорбцыя) і яе састаў. Рэгуляцыя
мочаўтварэння. Мочавыводзячыя органы: мачаточнік, мачавы пузыр,
мочаспускальны канал.
Гігіена мочавыдзяляльнай сістэмы. Захворванні мочавыдзяляль
най сістэмы (піеланефрыт, мочакаменная хвароба). Уплыў хімічных
рэчываў, алкаголю на органы выдзяляльнай сістэмы.
Дэманстрацыі: табліцы, муляжы.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я  пра ор
ганы, якія ўдзельнічаюць у выдзяленні канчатковых прадуктаў
абмену рэчываў з арганізма.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
будову і функцыі органаў мочавыдзяляльнай сістэмы;
будову нефрона як структурна-функцыянальнай адзінкі ныркі;
этапы ўтварэння мачы;
механізмы рэгуляцыі ўтварэння мачы.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
растлумачыць сувязь паміж будовай і функцыяй мачавых ор
ганаў;
тлумачыць значэнне пітнога рэжыму для падтрымання воднасалявога балансу ў арганізме;
абгрунтаваць выкананне правіл гігіены для прафілактыкі
захворванняў мочавыдзяляльнай сістэмы.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:  
назвы мачавых органаў, коркавае (нырачнае цельца) і мазгавое
(піраміды) рэчыва ныркі, нефрон (капсула, нырачныя канальцы),
фільтраванне, першасная мача, рэабсорбцыя, другасная мача,
зборныя трубачкі, нырачная лаханка, інфекцыі мачавых органаў
(сыходная і ўзыходная).

Скура — покрыў цела
(3 гадзіны)
Будова і функцыі скуры, здольнасць да рэгенерацыі. Вытворныя
скуры: пазногці, валасы, сальныя і потавыя залозы. Скура як ор
ган: рэцэптары, крывяносныя сасуды. Роля сасудаў скуры падчас
цеплаабмену арганізма і асяроддзя.
Прыметы здаровай скуры. Уплыў фактараў асяроддзя і ладу
жыцця на здароўе скуры. Прафілактыка захворванняў скуры.
Гігіена скуры і яе вытворных. Загартоўванне арганізма.
Першая дапамога пры апёках (тэрмічныя і хімічныя), адмаро
жаннях скуры, цеплавым і сонечным ударах.
Дэманстрацыі: табліцы, якія адлюстроўваюць будову і функ
цыянаванне скуры.
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Дэманстрацыйныя доследы
8. Першая дапамога пры апёках і адмарожаннях, цеплавым
і сонечным ударах.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я  пра
вытворныя скуры.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
будову скуры;
ролю скуры як покрыва цела чалавека ў забеспячэнні бар’ер
най, выдзяляльнай і ахоўнай функцый;
значэнне сасудаў скуры падчас цеплаабмену;
правілы першай дапамогі пры апёках і адмарожаннях, це
плавым і сонечным ударах.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
растлумачыць функцыі скуры і яе вытворных;
тлумачыць карысць працэдур загартоўвання;
ужываць атрыманыя веды для падтрымання здароўя скуры
і яе вытворных;
абгрунтоўваць выкананне правіл асабістай гігіены;
выкарыстоўваць набытыя веды для аховы скуры ад дзеяння
пашкоджвальных фізічных і хімічных фактараў, для аказан
ня першай дапамогі пры апёках, адмарожаннях, цеплавым
і сонечным ударах.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:  
эпідэрміс (рагавы і парасткавы слаі, меланін), дэрма (сасочкавы і сеткаваты (потавыя залозы, валасяныя цыбуліны і сумка,
сальныя залозы) слаі), рэцэптары, падскурная тлушчавая клят
чатка, цеплаабмен, апёкі (тэрмічны, кіслотны, шчолачны), адма
рожванні, цеплавы і сонечны ўдары.

Рэпрадуктыўная сістэма. Індывідуальнае развіццё
чалавека і яго здароўе (2 гадзіны)
Органы мужчынскай палавой сістэмы (машонка, семяннікі,
семявыносячыя пратокі, семявыя пузыркі, прастата, палавы член).
Уяўленне пра будову і паспяванне сперматазоіда, семявая вадкасць.
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Органы жаночай палавой сістэмы (яечнікі, матачныя трубы,
матка, похва). Уяўленне пра будову і паспяванне яйцаклеткі,
менструальны цыкл.
Апладненне. Цяжарнасць. Уплыў алкаголю, нікаціну, таксіч
ных рэчываў на развіццё зародка і плода. Роды.
Дэманстрацыі: табліцы, муляжы.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я:
функцыі семявай вадкасці;
значэнне менструальнага цыклу;
прыметы цяжарнасці.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
адрозненне мужчынскіх і жаночых палавых клетак (сперма
тазоід і яйцаклетка) і стадыі іх паспявання;
месцазнаходжанне і агульны прынцып арганізацыі органаў
мужчынскай і жаночай палавых сістэм і іх функцыі;
біялагічны сэнс апладнення.
Вучні   павінны  ў м е ц ь:
пералічваць перыяды цяжарнасці;
выкарыстоўваць атрыманыя веды для тлумачэння ўплыву
алкаголю, нікаціну, таксічных рэчываў на развіццё зародка
і плода;
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
рэпрадукцыя, назвы мужчынскіх і жаночых рэпрадуктыўных
органаў, палавыя клеткі (сперматазоід, яйцаклетка), менструацыя, палюцыі, апладненне, цяжарнасць, зародак, плод, перыяды
цяжарнасці, плацэнта, пупавіна, роды.

Вышэйшая нервовая дзейнасць (2 гадзіны)
Паводзіны чалавека. Прыстасавальны характар паводзін. Уяў
ленне пра безумоўныя і ўмоўныя рэфлексы. Умовы і механізм
(часавыя сувязі) утварэння і тармажэння ўмоўных рэфлексаў. Сон
і яго значэнне. Віды сну. Гігіена сну.
Вышэйшая нервовая дзейнасць (ВНД) чалавека. Заснавальнікі
вучэння пра ВНД. Першая і другая сігнальныя сістэмы.
Дэманстрацыі: табліцы.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь  н а  ў з р о ў н і  ў я ў л е н н я:
пра вышэйшую нервовую дзейнасць чалавека;
фізіялагічную аснову фарміравання ўмоўных рэфлексаў;
першую і другую сігнальныя сістэмы.
Вучні павінны  в е д а ц ь:
адрозненне ўмоўных рэфлексаў ад безумоўных;
умовы і механізм утварэння і тармажэння ўмоўных рэф
лексаў;
фазы сну.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
параўноўваць безумоўныя і ўмоўныя рэфлексы;
растлумачыць значэнне другой сігнальнай сістэмы для раз
віцця чалавека як віду;
абгрунтаваць уплыў ладу жыцця на працэсы вышэйшай нер
вовай дзейнасці чалавека.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь  т э р м і н а м і  і  п а н я ц ц я м і:
безумоўныя і ўмоўныя рэфлексы, вышэйшая нервовая дзейнасць,
часавая сувязь, першая і другая сігнальныя сістэмы, павольны
і хуткі сон.
Кантрольныя работы
№ 1. Па тэмах: «Клеткі, тканкі, органы і сістэмы органаў ча
лавека», «Нервовая сістэма», «Сенсорныя сістэмы».
№ 2. Па тэмах: «Эндакрынная сістэма», «Апорна-рухальны
апарат», «Унутранае асяроддзе арганізма», «Сардэчна-сасудзістая
сістэма», «Дыхальная сістэма», «Стрававальная сістэма», «Вы
дзяляльная сістэма», «Скура — покрыў цела», «Рэпрадуктыўная
сістэма. Індывідуальнае развіццё чалавека і яго здароўе», «Вы
шэйшая нервовая дзейнасць».

ФІЗІКА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Агульная характарыстыка вучэбнага
прадмета «Фізіка»
Вучэбны прадмет «Фізіка», які базіруецца на фізіцы як на
навуцы пра найбольш агульныя законы прыроды, з’яўляецца сі
стэмаўтваральным для вывучэння вучэбных прадметаў «Фізічная
геаграфія», «Біялогія», «Хімія», «Астраномія» і ўносіць істотны
ўклад у сістэму ведаў пра навакольны свет.
Дыдактычная мадэль вучэбнага прадмета «Фізіка» прадугледж
вае зместавы і працэсуальны кампаненты.
Крыніцай напаўнення зместавага кампанента з’яўляюцца:
zzфізічныя веды (навуковыя факты, паняцці, законы, тэорыі,
фізічная карціна свету);
zzметадалагічныя веды (веды аб працэсах і метадах пазнання).
Крыніцай напаўнення працэсуальнага кампанента з’яўляюцца:
zzпрыёмы вывучэння, адпаведныя метадам навукі (выкары
станне назірання або тэорыі для атрымання новых ведаў);
zzпазнавальная дзейнасць вучняў, адпаведная пераходу ад
з’явы да яе сутнасці і ад сутнасці да з’явы;
zzэксперыментальна-пошукавая дзейнасць вучняў, адпаведная
этапам і логіцы навуковай дзейнасці (назіранне, вылучэнне
гіпотэзы, эксперыментальная праверка гіпотэзы, фармулёўка
закону, стварэнне тэорыі).
Змест, асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці
вучняў па фізіцы вызначаюцца з улікам міжнароднага вопыту па
будовы зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі,
навуковай і практычнай значнасці зместавага і працэсуальнага
кампанентаў вучэбнага прадмета «Фізіка».
Сродкамі вучэбнага прадмета «Фізіка» фарміруюцца навуковы
светапогляд і спецыфічная для фізікі эксперыментальна-даследчая
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кампетэнцыя, падтрымліваюцца і развіваюцца камунікатыўная,
інфармацыйная, каштоўнасна-арыентацыйная, асобаснага сама
развіцця і іншыя кампетэнцыі.
Змест, вучэбная дзейнасць вучняў, асноўныя патрабаванні да
яе вынікаў канцэнтруюцца па наступных зместавых лініях:
zzфізічныя метады даследавання з’яў прыроды;
zzфізічныя аб’екты і заканамернасці ўзаемадзеяння паміж імі;
zzфізічныя аспекты жыццядзейнасці чалавека.

Мэты і задачы вывучэння вучэбнага
прадмета «Фізіка»
У кантэксце мэт навучання і выхавання на II ступені агульнай
сярэдняй адукацыі мэтамі вывучэння фізікі як вучэбнага прадмета
з’яўляюцца:
zzфарміраванне ўяўленняў пра фізічную карціну свету на асно
ве засваення ведаў: пра механічныя, цеплавыя, электрамаг
нітныя і светлавыя з’явы; велічыні, якія характарызуюць
гэтыя з’явы; законы, якім яны падпарадкоўваюцца; метады
навуковага пазнання прыроды;
zzразуменне ролі фізікі ў жыцці грамадства, узаемасувязі раз
віцця фізікі, іншых навук, тэхнікі, тэхналогій, грамадства;
zzфарміраванне агульнавучэбных уменняў і навыкаў у рашэнні
практычных задач, звязаных з выкарыстаннем фізічных
ведаў, у рацыянальным прыродакарыстанні і ахове наваколь
нага асяроддзя;
zzфарміраванне пазнавальнай цікавасці да фізікі і тэхнікі;
zzзабеспячэнне падрыхтоўкі да працягу атрымання адукацыі на
III ступені агульнай сярэдняй адукацыі або на ўзроўнях пра
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі;
zzразвіццё аналітычнага мыслення, творчых здольнасцей,
усвядомленых матываў вучэння;
zzвыхаванне эстэтычнага ўспрымання свету, перакананасці ў
магчымасці пазнання прыроды, у неабходнасці разумнага
выкарыстання дасягненняў навукі і тэхналогій для далейша
га развіцця грамадства, захавання навакольнага асяроддзя,
павагі да творцаў навукі і тэхнікі; адносін да фізікі як да
элемента агульначалавечай культуры.
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Дасягненне мэт вывучэння фізікі забяспечваецца рашэннем
наступных задач:
на прадметным узроўні:
zzзасваенне ведаў пра асноўныя фізічныя паняцці, законы
і метады даследавання; ідэй адзінства будовы матэрыі і
нев ычарпальнасці працэсу яе пазнання; разуменне ролі
практыкі ў пазнанні фізічных з’яў і законаў;
фарміраванне ўменняў:
zzправодзіць назіранні за прыроднымі з’явамі, апісваць і
падагульняць вынікі назіранняў, выкарыстоўваць простыя
вымяральныя прыборы для вывучэння фізічных з’яў, прад
стаўляць вынікі назіранняў або вымярэнняў з дапамогай
табліц, графікаў і выяўляць на гэтай аснове эмпірычныя
заканамернасці;
zzпрымяняць атрыманыя веды для тлумачэння разнастайных
прыродных з’яў і працэсаў, прынцыпаў дзеяння найважней
шых тэхнічных устройстваў, рашэння фізічных задач;
zzсамастойна набываць новыя веды, рашаць фізічныя задачы
і выконваць эксперыментальныя даследаванні, у тым ліку з
выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій;
zzразвіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых
здольнасцей;
на міжпрадметным узроўні (у кантэксце з вучэбнымі прад
метамі прыродазнаўчанавуковага складніка адукацыйнай прагра
мы базавай адукацыі («Геаграфія», «Біялогія», «Хімія»)):
zzфарміраванне ўяўленняў пра цэласную навуковую карціну
свету, разуменне нарастаючай ролі прыродазнаўчых навук і
навуковых даследаванняў у сучасным свеце;
zzавалоданне ўменнямі фармуляваць гіпотэзы, канструяваць,
праводзіць эксперыменты, праектаваць, ацэньваць атрыма
ныя вынікі;
zzфарміраванне ўменняў бяспечнага і эфектыўнага выкары
стання лабараторнага абсталявання, правядзення дакладных
вымярэнняў, назіранняў і адэкватнай ацэнкі атрыманых
вынікаў, абгрунтавання сваіх дзеянняў, заснаваных на між
прадметным аналізе вучэбных і практыка-арыентаваных
задач;
zzфарміраванне беражлівых адносін да навакольнага асяроддзя;
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на метапрадметным узроўні: авалоданне вучнямі ўнівер
сальнымі вучэбнымі дзеяннямі як сукупнасцю спосабаў дзеянняў,
якія забяспечваюць ім здольнасць да самастойнага засваення новых
ведаў і ўменняў (уключаючы і арганізацыю гэтага працэсу), да
эфектыўнага вырашэння рознага роду жыццёвых задач, на аснове
якіх фарміруюцца і развіваюцца кампетэнцыі вучня;
на асобасным узроўні: фарміраванне ў вучняў разумення
значнасці фізічных ведаў незалежна ад іх прафесійнай дзейнасці ў
будучыні, каштоўнасці навуковых адкрыццяў і метадаў пазнання,
творчай стваральнай дзейнасці, адукацыі на працягу ўсяго жыцця.

Месца вучэбнага прадмета
ў Тыпавым вучэбным плане агульнай
сярэдняй адукацыі
Тыпавы вучэбны план агульнай сярэдняй адукацыі на выву
чэнне вучэбнага прадмета «Фізіка» ўстанаўлівае ў VII і VIII кла
сах па 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень, у IX класе — 3 вучэбныя
гадзіны на тыдзень у І паўгоддзі, 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень
у ІІ паўгоддзі навучальнага года.
Змест вучэбнага прадмета «Фізіка» ў VII і VIII класах прад
стаўлены галінамі фізікі як навукі на ўзроўні фізічных з’яў і
структуруецца на аснове разгляду розных форм руху матэрыі
ў парадку іх ускладнення (механічныя з’явы, цеплавыя з’явы,
электрамагнітныя з’явы, светлавыя з’явы). У IX класе вывучаец
ца механіка, вучэбны матэрыял канцэнтруецца па генеральных
лініях: класічны прынцып адноснасці; законы руху Ньютана;
умовы раўнавагі; законы захавання ў механіцы. Змест вучэбнага
прадмета «Фізіка» з’яўляецца адносна завершаным.
Прад’яўляемы вучэбны матэрыял зместавага кампанента,
пералік дэманстрацыйных доследаў, камп’ютарных мадэлей, фран
тальных лабараторных работ працэсуальнага кампанента вучэбнага
прадмета «Фізіка», асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай
дзейнасці вучняў размеркаваны па раздзелах (тэмах) асобна для
кожнага класа і з улікам паслядоўнасці вывучэння вучэбнага ма
тэрыялу, выканання лабараторных работ.
Колькасць вучэбных гадзін, адведзеных на вывучэнне асобных
тэм, з’яўляецца прыкладнай. Яна залежыць ад пераваг настаўніка
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ў выбары педагагічна абгрунтаваных метадаў навучання і выха
вання, форм правядзення вучэбных заняткаў, відаў вучэбнай дзей
насці і пазнавальных магчымасцей вучняў.

Рэкамендаваныя падыходы да арганізацыі
адукацыйнага працэсу, формы, метады навучання
і выхавання
Актуальнымі падыходамі да арганізацыі адукацыйнага працэсу
ў цяперашні час з’яўляюцца сістэмна-дзейнасны, кампетэнтнас
ны і асобасна арыентаваны. Пры рэалізацыі кожнага з названых
падыходаў вучань з’яўляецца галоўным аб’ектам адукацыйнага
працэсу. Пры гэтым асноўная ўвага надаецца актыўнай, рознабако
вай, у максімальнай ступені самастойнай пазнавальнай дзейнасці
вучня.
Механізмам рэалізацыі гэтых падыходаў пры вывучэнні фізікі
з’яўляюцца сучасныя тэхналогіі навучання і выхавання, якiя за
бяспечваюць авалоданне вучнямі метадалагічнымі, тэарэтычнымі
ведамі, эксперыментальна-праектнымі ўменнямі, набыццё вопыту
пазнавальнай дзейнасці, развіццё творчых здольнасцей вучняў.
Кантроль, або праверка, вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў
з’яўляецца абавязковым кампанентам адукацыйнага працэсу і
вызначаецца дыдактыкай як педагагічная дыягностыка.
Прызначэнне праверкі ва ўсёй разнастайнасці яе форм, тыпаў
і метадаў правядзення — выяўленне ўзроўню засваення вучэбнага
матэрыялу ў адпаведнасці з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў
вучэбнай дзейнасці вучняў, што прад’яўляюцца ў вучэбнай прагра
ме, і на гэтай аснове карэкціроўка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці
вучняў.
Кантрольныя работы (чатыры за навучальны год) праводзяцца
па тэмах, якія маюць асаблівае значэнне для працягу вывучэння
фізікі, з улікам іх прыкладнога характару:
1. Раўнамерны і роўнапераменны рух. Складанне скарасцей.
2. Асновы дынамікі.
3. Асновы статыкі.
4. Законы захавання.
Колькасць самастойных работ з улікам разнастайнасці іх функ
цый (арыентуючая, навучальная, дыягнастуючая, кантралюючая,
развіццёвая, выхаваўчая) вызначае настаўнік.
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Чаканыя вынікі вывучэння фізікі
на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі
Асобасныя:
zzперакананасць у магчымасцях пазнання прыроды;
zzусведамленне значнасці беражлівых адносін да навакольнага
асяроддзя і прыродакарыстання;
zzпавага да творцаў навукі і тэхнікі, бачанне навукі як эле
мента агульначалавечай культуры.
Метапрадметныя:
zzзасваенне новых форм вучэбнай дзейнасці: лабараторнадаследчай, праектна-даследчай, семінарскай і інш.;
zzразвіццё ўніверсальных вучэбных дзеянняў (рэгулятыўных,
вучэбна-пазнавальных, камунікатыўных) сродкамі фізікі;
zzразвіццё ўменняў працаваць з інфармацыяй, вылучаць у ёй
галоўнае; адрозніваць істотныя прыметы з’яў і велічынь ад
неістотных; бачыць некалькі варыянтаў рашэння праблемы,
выбіраць найбольш аптымальны варыянт.
Прадметныя:
zzсфарміраванасць уяўленняў пра аб’ектыўнасць навуковых
фізічных ведаў; сістэмаўтваральную ролю фізікі для развіцця
іншых прыродазнаўчых навук, тэхнікі і тэхналогій; наву
ковага светапогляду як выніку вывучэння асноў будовы
матэрыі і заканамернасцей фізічных з’яў;
zzнабыццё вопыту прымянення навуковых метадаў пазнання:
назірання фізічных з’яў, правядзення доследаў, простых
эксперыментальных даследаванняў, прамых вымярэнняў з
выкарыстаннем сучасных вымяральных прыбораў; разуменне
непазбежнасці хібнасцей любых вымярэнняў;
zzусведамленне эфектыўнасці прымянення дасягненняў фізікі
і тэхналогій з мэтай рацыянальнага прыродакарыстання;
zzсфарміраванасць уяўленняў пра рацыянальнае выкарыстанне
прыродных рэсурсаў і энергіі, забруджванне навакольнага
асяроддзя як вынік работы машын і механізмаў;
zzсфарміраванасць уменняў прагназаваць, аналізаваць і ацэнь
ваць наступствы бытавой і вытворчай дзейнасці чалавека з
пазіцыі экалагічнай бяспекі.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(3 гадзіны на тыдзень у І паўгоддзі,
2 гадзіны на тыдзень у ІІ паўгоддзі, усяго 87 гадзін)

1. Асновы кінематыкі (30 гадзін)
Механічны рух. Адноснасць руху. Сістэма адліку. Паступальны
і вярчальны рух.
Скалярныя і вектарныя велічыні. Дзеянні над вектарамі. Пра
екцыя вектара на вось.
Шлях і перамяшчэнне. Раўнамерны прамалінейны рух. Нераў
намерны рух. Сярэдняя і імгненная скорасці. Складанне скарасцей.
Паскарэнне. Роўнапераменны рух. Скорасць, перамяшчэнне,
каардыната і шлях пры роўнапераменным руху.
Крывалінейны рух. Лінейная і вуглавая скорасці. Перыяд і
частата. Паскарэнне пры руху па акружнасці.
Франтальныя лабараторныя работы
1. Вызначэнне абсалютнай і адноснай хібнасцей прамых
вымярэнняў.
2. Вымярэнне паскарэння пры роўнапаскораным руху цела.
3. Вывучэнне руху цела па акружнасці.
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі
Мадэль сістэмы адліку.
Адноснасць руху.
Паступальны і вярчальны рух.
Раўнамерны і нераўнамерны рух.
Напрамак імгненнай скорасці.
Рух цела па акружнасці.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны   м е ц ь   у я ў л е н н е:
пра фізічныя паняцці: сістэма адліку, матэрыяльны пункт;
вектарныя велічыні і дзеянні над імі.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   р а з у м е ц ь   сэнс фізічных
паняццяў: механічны рух, перамяшчэнне, скорасць, паскарэнне,
вуглавая скорасць, перыяд абарачэння і частата вярчэння.
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Вучні павінны   ў м е ц ь:
апісваць і тлумачыць фізічныя з’явы: рух з пастаяннай
скор асцю, рух з пастаянным паскарэннем, раўнамернае
вярчэнне;
праводзіць праектныя даследаванні па тэме.
Вучні павінны   в а л о д а ц ь:
эксперыментальнымі ўменнямі: вымяраць фізічныя велі
чыні — модулі перамяшчэння, паскарэння; перыяд абарачэн
ня і частату вярчэння; ацэньваць хібнасці вынікаў прамых
вымярэнняў;
практычнымі ўменнямі: аналізаваць графікі залежнасці кі
нематычных характарыстык раўнамернага і роўнаперамен
нага прамалінейнага руху ад часу; вырашаць якасныя,
графічныя і разліковыя задачы на ўжыванне кінематычных
зак он аў руху, правіла складання скарасцей; выз начаць
скорасць, паскарэнне, перамяшчэнне, шлях і каардынаты
матэрыяльнага пункта пры паступальным руху з пастаян
ным паскарэннем; вызнач аць вуглавую і лінейную ско
расці, цэнтраімклівае паскарэнне, перыяд і частату пры
раўнамерным руху матэрыяльнага пункта па акружнасці з
ужываннем формул: паскарэння, скорасці, перамяшчэння
пры раўнамерным прамалінейным і роўнапераменным руху,
вуглавой скорасці, перыяду абарачэння, цэнтраімклівага
паскарэння.

2. Асновы дынамікі (24 гадзіны)
Узаемадзеянне цел. Сіла. Рух па інерцыі. Першы закон Ньютана.
Інерцыяльныя сістэмы адліку.
Маса. Другі закон Ньютана.
Трэці закон Ньютана. Прынцып адноснасці Галілея.
Дэфармацыя цел. Сіла пругкасці. Закон Гука.
Сілы трэння. Сіла супраціўлення асяроддзя.
Закон сусветнага прыцягнення. Вага. Бязважкасць і перагрузкі.
Рух цела пад дзеяннем сілы цяжару.
Франтальныя лабараторныя работы
4. Праверка закону Гука.
5. Вымярэнне каэфіцыента трэння слізгання.
6. Вывучэнне руху цела, кінутага гарызантальна.
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Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі
Параўнанне мас цел.
Другі закон Ньютана.
Трэці закон Ньютана.
Залежнасць сілы пругкасці ад дэфармацыі цела.
Сілы трэння.
Падзенне цел у трубцы Ньютана.
Pyx цела, кінутага гарызантальна.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны   м е ц ь   у я ў л е н н е:
пра фізічныя мадэлі: інерцыяльныя сістэмы адліку, абса
лютна цвёрдае цела;
пругкія і пластычныя дэфармацыі;
межы прымянімасці законаў класічнай механікі;
аб практычным прымяненні законаў дынамікі.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   р а з у м е ц ь:
сэнс фізічных паняццяў: інерцыя, маса, шчыльнасць, сіла,
вага цела, бязважкасць, перагрузка;
сэнс фізічных законаў (прынцыпаў): Ньютана, сусветнага
прыцягнення, Гука, прынцыпу адноснасці Галілея.
Вучні павінны   ў м е ц ь:
прымяняць законы дынамікі Ньютана для апісання і тлума
чэння механічных з’яў;
праводзіць праектныя даследаванні па тэме.
Вучні павінны   в а л о д а ц ь:
эксперыментальнымі ўменнямі: вымяраць фізічныя велічы
ні — сілу (цяжару, трэння, пругкасці, вагу), жорсткасць
спружыны, каэфіцыент трэння; будаваць графікі залежнасці
сілы пругкасці ад падаўжэння спружыны, сілы трэння ад
сілы ціску;
практычнымі ўменнямі: ацэньваць залежнасць тармазнога
шляху транспартнага сродку ад скорасці яго руху; рашаць
якасныя, графічныя і разліковыя задачы на прымяненне
законаў Ньютана; на рух цел (сістэмы цел) пад дзеяннем сіл
(цяжару, пругкасці, трэння) з прымяненнем формул, якія
выражаюць законы Ньютана, сусветнага прыцягнення, Гука,
формул сіл цяжару, трэння.
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3. Асновы статыкі (17 гадзін)
Момант сілы. Умовы раўнавагі цел.
Простыя механізмы. Рычагі. Блокі. Нахільная плоскасць.
«Залатое правіла механікі». Каэфіцыент карыснага дзеяння
(ККД) механізма.
Цэнтр цяжару цела. Віды раўнавагі.
Дзеянне вадкасці і газу на пагружаныя ў іх целы. Выштурхваючая
сіла. Закон Архімеда. Плаванне судоў. Паветраплаванне.
Франтальныя лабараторныя работы
7. Праверка ўмовы раўнавагі рычага.
8. Вывучэнне нерухомага і рухомага блокаў.
9. Вывучэнне нахільнай плоскасці і вымярэнне яе ККД.
10. Вывучэнне выштурхваючай сілы.
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі
Прылада і дзеянне рычагоў I і II роду.
Правіла момантаў.
Прылада і дзеянне нерухомага і рухомага блокаў.
Дзеянне вадкасці на пагружаныя ў яе целы.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны   м е ц ь   у я ў л е н н е:
пра віды раўнавагі;
умовы плавання судоў і паветраплаванне.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   р а з у м е ц ь:
сэнс фізічных паняццяў: раўнавага цел, плячо сілы, момант
сілы, цэнтр цяжару цела, просты механізм, каэфіцыент
карыснага дзеяння механізма;
сэнс фізічных законаў (правіл): Архімеда, «залатое правіла
механікі».
Вучні павінны   ў м е ц ь:
ужываць умовы раўнавагі простых механізмаў для апісання
і тлумачэння фізічных з’яў;
праводзіць праектныя даследаванні па тэме.
Вучні павінны   в а л о д а ц ь:
эксперыментальнымі ўменнямі: правяраць умовы раўнавагі
прос тых механізмаў, вымяраць іх ККД; вымяраць сілу
Архімеда;
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практычнымі

ўменнямі: выкарыстоўваць простыя механізмы
ў паўсядзённым жыцці; вырашаць якасныя, разліковыя і
графічныя задачы з выкарыстаннем формул: моманту сілы,
умоў раўнавагі, ККД простых механізмаў, сілы Архімеда.

4. Законы захавання ў механіцы (16 гадзін)
Імпульс цела і сістэмы цел. Закон захавання імпульсу. Рэак
тыўны рух.
Механічная работа і магутнасць.
Механічная патэнцыяльная і кінетычная энергія. Поўная энер
гія сістэмы. Закон захавання энергіі.
Пругкія і няпругкія сутыкненні.
Франтальныя лабараторныя работы
11. Закон захавання імпульсу.
12. Закон захавання механічнай энергіі.
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі
Закон захавання імпульсу.
Рэактыўны рух.
Змяненне энергіі цела пры выкананні работы.
Узаемныя ператварэнні механічнай энергіі.
Пругкія і няпругкія сутыкненні.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны   м е ц ь   у я ў л е н н е:
пра замкнутую сістэму цел;
рэактыўны рух.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   р а з у м е ц ь:
сэнс фізічных паняццяў: імпульс цела, імпульс сілы;
сэнс тэарэмы пра змяненне кінетычнай энергіі;
сэнс і ўмовы прымянімасці законаў захавання імпульсу
і энергіі.
Вучні павінны   ў м е ц ь:
прымяняць законы захавання імпульсу і механічнай энергіі,
тэарэму пра змяненне кінетычнай энергіі для апісання і тлу
мачэння фізічных з’яў;
праводзіць праектныя даследаванні па тэме.
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Вучні павінны  в а л о д а ц ь  практычнымі ўменнямі: рашаць
якасныя, графічныя і разліковыя задачы на прымяненне законаў
захавання імпульсу і механічнай энергіі, тэарэмы пра змяненне
кінетычнай энергіі з прымяненнем формул: імпульсу, механічнай
работы і магутнасці, кінетычнай энергіі цела, патэнцыяльнай
энергіі цела ў полі сілы цяжару і пругка дэфармаванага цела.

ХІМІЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Змест вучэбнага прадмета «Хімія» арыентаваны на засваенне
вучнямі кампетэнцый, неабходных для рацыянальнай дзейнасці
ў свеце рэчываў і хімічных ператварэнняў на аснове ведаў пра
ўласцівасці найважнейшых рэчываў, якія акружаюць чалавека ў
паўсядзённым жыцці, прыродзе, прамысловасці. Засваенне зместу
вучэбнага прадмета «Хімія» прадугледжвае фарміраванне ў вучняў
разумення ролі хіміі ў вырашэнні найбольш актуальных праблем,
якія стаяць перад чалавецтвам у XXI стагоддзі.
Дадзеная праграма прадугледжвае адносную завершанасць зме
сту хімічнай адукацыі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
Сутнасць адноснай завершанасці зместу хімічнай адукацыі на
II ступені агульнай сярэдняй адукацыі заключаецца ў тым, што
па заканчэнні IX класа ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі
выпускнік авалодае сукупнасцю кампетэнцый, якія ён будзе выка
рыстоўваць у жыцці незалежна ад абранай прафесіі і якія даюць
магчымасць працягнуць вывучэнне хіміі на павышаным узроўні з
мэтай прафесійнага самавызначэння ў галінах, звязаных з хіміяй.
Мэта вывучэння хіміі на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі:
zzфарміраванне першапачатковых сістэмных хімічных ведаў,
якія ствараюць аснову для бесперапыннай адукацыі і сама
адукацыі на наступных этапах навучання;
zzфарміраванне прадметных кампетэнцый — ведаў, уменняў,
спосабаў і вопыту дзейнасці — з улікам спецыфікі хіміі як
фундаментальнай прыродазнаўчай навукі;
zzфарміраванне сацыяльна значных каштоўнасных арыента
цый, якія ўключаюць агульнакультурнае і асобаснае развіццё
вучняў, усведамленне каштоўнасці атрымліваемай хімічнай
адукацыі, пачуцці адказнасці і патрыятызму, сацыяльную
мабільнасць і здольнасць адаптавацца ў розных жыццёвых
сітуацыях.
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Задачы вывучэння хіміі на II ступені агульнай сярэдняй аду
кацыі:
zzзасваенне вучнямі мовы хіміі, першапачатковых ведаў пра
састаў, будову, уласцівасці рэчываў і заканамернасці іх
ператварэнняў; найважнейшых хімічных законаў і закана
мернасцей для разумення і тлумачэння ўласцівасцей рэчываў
і хімічных з’яў;
zzвалоданне ўменнямі назіраць хімічныя рэакцыі пры правя
дзенні хімічнага эксперыменту і аналізаваць вынікі назіран
няў; ажыццяўляць разлікі на аснове хімічных формул рэчы
ваў і хімічных ураўненняў;
zzфарміраванне пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і
творчых здольнасцей, экалагічнай культуры, матывацыі
вывучэння хіміі як адной з фундаментальных прыродазнаў
чых навук;
zzвалоданне ўменнямі прымяняць атрыманыя веды з мэтай
адукацыі і самаадукацыі, набыццё вопыту бяспечнага вы
карыстання рэчываў і матэрыялаў у паўсядзённай дзейнасці,
забеспячэння культуры здаровага ладу жыцця і падрыхтоўкі
вучняў да паўнацэннага жыцця ў грамадстве.
Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Хімія» прызначана
для вывучэння хіміі ў IХ класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Вучэбная праграма складзена ў адпаведнасці з вучэбным пла
нам, які прадугледжвае на вывучэнне вучэбнага прадмета «Хімія»
2 гадзіны на тыдзень (усяго 70 гадзін).
У IХ класе вучні вывучаюць заканамернасці праходжання
хімічных рэакцый з пазіцыі тэорыі электралітычнай дысацыяцыі і
хімію элементаў, уключаючы знаёмства з разнастайнасцю і значэн
нем арганічных злучэнняў у рамках вывучэння хіміі вугляроду.
У вучэбнай праграме прадстаўлены вучэбныя тэмы і прыкладны
час на іх вывучэнне.
У адпаведнасці з прынцыпамі кампетэнтнаснага падыходу
ацэнка сфарміраваных кампетэнцый вучняў праводзіцца на аснове
іх ведаў, уменняў і выпрацаваных спосабаў дзейнасці. У вучэбнай
праграме маюцца раздзелы «Па выніках вывучэння тэмы вучні
павінны», «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці
вучняў ІХ класа». Паколькі шматлікія элементы зместу з улікам
спецыфікі прадмета патрабуюць шматразовага паўтарэння, па
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шырэння і развіцця, патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці
фармулююцца як у канцы вывучэння асобных тэм, так і па выніках
вывучэння вучэбнага прадмета на працягу навучальнага года. На
аснове гэтых патрабаванняў ажыццяўляюцца кантроль і ацэнка
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, якасці засваення ведаў і
ўзроўню сфарміраванасці кампетэнцый на аснове ацэньвання прак
тычных і пісьмовых кантрольных работ.
Для кожнай тэмы ў вучэбнай праграме вызначаны пытанні, якія
павінны быць вывучаны, тыпы разліковых задач, указаны пералікі
дэманстрацый, лабараторных доследаў, тэмы практычных работ.
Настаўніку даецца права замены дэманстрацыйных і лабараторных
доследаў на іншыя (раўнацэнныя), больш даступныя ва ўмовах
дадзенай установы агульнай сярэдняй адукацыі. Па сваім мерка
ванні настаўнік можа павялічыць лік дэманстрацыйных доследаў.
Указаная ў вучэбнай праграме колькасць гадзін, адведзеных на
вывучэнне вучэбных тэм, з’яўляецца прыкладнай. Яна можа быць
пераразмеркавана паміж тэмамі ў разумных межах (2-4 гадзіны).
Рэзервовы час настаўнік выкарыстоўвае па сваім меркаванні. Акра
мя таго, магчыма змяненне паслядоўнасці вывучэння пытанняў
у рамках асобнай вучэбнай тэмы пры адпаведным абгрунтаванні
такіх змяненняў.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(2 гадзіны на тыдзень; усяго 70 гадзін,
з іх 2 гадзіны — рэзервовы час)

Т э м а  1. Паўтарэнне асноўных пытанняў
курса хіміі VIII класа (6 гадзін)
Асноўныя класы неарганічных рэчываў.
Будова атама і перыядычны закон.
Хімічная сувязь, яе прырода і тыпы.
Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі.
Прыклады разлікаў па ўраўненнях акісляльна-аднаўленчых
рэакцый.
Растворы.
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ПА ВЫНІКАХ ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ ВУЧНІ ПАВІННЫ:

д а в а ц ь в ы з н а ч э н н і р а н е й в ы в у ч а н ы м п ан я ц ц я м;
у м е ц ь:
называць фізічныя і хімічныя ўласцівасці рэчываў вывуча
ных класаў, спосабы іх атрымання; фармулёўку перыядыч
нага закона; тып хімічнай сувязі;
вызначаць прыналежнасць рэчыва да вызначанага класа
неарганічных злучэнняў па хімічнай формуле; тып хімічнай
рэакцыі па ўраўненні; тып хімічнай сувязі і ступень акіслен
ня атама ў злучэнні па формуле; растваральнасць рэчываў
па табліцы растваральнасці;
адрозніваць неарганічныя злучэнні розных класаў па фор
мулах; тыпы хімічных рэакцый па ўраўненнях; рэчывы з
розным тыпам хімічнай сувязі па формулах;
а ж ы ц ц я ў л я ц ь н а с т у п н ы я в і д ы д з е й н а с ц і:
састаўляць ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый на
аснове метаду электроннага балансу;
характарызаваць фізічныя і хімічныя ўласцівасці вывуча
ных злучэнняў; узаемасувязь паміж класамі неарганічных
злучэнняў; хімічныя элем енты па становішчы ў перыя
дычнай сістэме і будове атамаў; заканамернасці змянення
хімічных уласцівасцей простых рэчываў, аксідаў і гідраксідаў
элементаў А-груп у перыядах і групах; склад раствораў;
тлумачыць фізічны сэнс атамнага нумара, нумара перыяду
і нумара групы (для А-груп); фізічны сэнс перыядычнага
закона; заканамернасці змянення ўласцівасцей атамаў хіміч
ных элементаў для атамаў элементаў першых трох перыядаў
і А-груп.

Т э м а  2. Электралітычная дысацыяцыя
(11 гадзін)
Электраліты і неэлектраліты.
Электралітычная дысацыяцыя рэчываў з розным тыпам хіміч
ных сувязей. Іоны ў растворах электралітаў. Моцныя і слабыя
электраліты. Электралітычная дысацыяцыя слабых электралітаў
як абарачальны працэс. Электралітычная дысацыяцыя кіслот,
асноў і солей.
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Рэакцыі з удзелам іонаў. Рэакцыі іоннага абмену. Умовы
неабарачальнага праходжання рэакцый іоннага абмену паміж
растворамі электралітаў (утварэнне нерастваральнага прадукту,
газападобнага рэчыва, слабога электраліта). Ураўненні хімічных
рэакцый у малекулярнай і іоннай форме.
Дэманстрацыі
1. Выпрабаванне рэчываў і іх раствораў на электрычную пра
воднасць.
2. Рэакцыі іоннага абмену паміж растворамі электралітаў.
Лабараторныя доследы
1. Выяўленне іонаў вадароду і гідраксід-іонаў у растворах.
Практычныя работы
1. Рэакцыі іоннага абмену паміж растворамі электралітаў
(1 гадзіна).
ПА ВЫНІКАХ ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ ВУЧНІ ПАВІННЫ:

д а в а ц ь а з н а ч э н н і п а н я ц ц я м: электраліты і неэлект
раліты; аніён, катыён; рэакцыі з удзелам іонаў, рэакцыі іоннага
абмену;
у м е ц ь:
называць катыёны і аніёны; умовы неабарачальнага прахо
джання рэакцый іоннага абмену;
адрозніваць ураўненні хімічных рэакцый у малекулярнай
і іоннай форме;
а ж ы ц ц я ў л я ц ь н а с т у п н ы я в і д ы д з е й н а с ц і:
састаўляць ураўненні рэакцый, якія характарызуюць
хімічныя ўласцівасці вывучаных злучэнняў;
тлумачыць электраправоднасць раствораў электралітаў.

Т э м а  3. Неметалы
(32 гадзіны)
Агульная характарыстыка неметалаў.
Хлор. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элементаў.
Электронная будова атама хлору. Хлор у прыродзе.
Фізічныя ўласцівасці хлору. Хімічныя ўласцівасці хлору: узае
мадзеянне з металамі, вадародам.
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Хлоравадарод. Саляная кіслата. Хімічныя ўласцівасці салянай
кіслаты: дзеянне на індыкатары; узаемадзеянне з металамі, асноў
нымі аксідамі, асновамі і солямі. Хларыды. Якасная рэакцыя на
хларыд-іоны. Ужыванне салянай кіслаты і хларыдаў.
Кісларод. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элемен
таў. Электронная будова атамаў. Кісларод у прыродзе.
Алатропныя мадыфікацыі кіслароду (кісларод, азон). Фізічныя
ўласцівасці кіслароду. Хімічныя ўласцівасці кіслароду: узаемадзе
янне з металамі, вадародам. Акісленне складаных рэчываў (аксіду
вугляроду(II), метану) кіслародам. Ужыванне кіслароду.
Сера. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элементаў.
Электронная будова атамаў. Сера ў прыродзе.
Фізічныя ўласцівасці серы. Хімічныя ўласцівасці серы: узаема
дзеянне з металамі, вадародам, кіслародам. Ужыванне серы.
Аксіды серы(IV) і серы(VI), іх узаемадзеянне з вадой. Узаема
дзеянне аксідаў серы(IV) і серы(VI) са шчолачамі і асноўнымі ак
сідамі з утварэннем сярэдніх солей.
Серная кіслата, фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці
разбаўленай сернай кіслаты: дзеянне на індыкатары, узаемадзеян
не з металамі, асноўнымі аксідамі, асновамі, солямі. Асаблівасці
ўзаемадзеяння канцэнтраванай сернай кіслаты з металамі на пры
кладзе рэакцыі з меддзю. Солі сернай кіслаты: сульфаты натрыю,
калію, медны купарвас. Якасная рэакцыя на сульфат-іоны. Ужы
ванне сернай кіслаты і сульфатаў.
Азот. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элементаў.
Электронная будова атамаў. Азот у прыродзе.
Простае рэчыва, яго фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці
азоту: узаемадзеянне з вадародам і кіслародам з утварэннем аксіду
азоту(II).
Аміяк, яго фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці аміяку:
узаемадзеянне аміяку з кіслародам, вадой і кіслотамі. Ужыванне
аміяку.
Азотная кіслата, яе фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці
разбаўленай азотнай кіслаты: дзеянне на індыкатары, узаемадзеянне
з асноўнымі аксідамі, асновамі, солямі. Асаблівасці ўзаемадзеяння
канцэнтраванай азотнай кіслаты з металамі на прыкладзе рэакцыі
з меддзю. Нітраты. Ужыванне азотнай кіслаты і нітратаў.
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Фосфар. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элемен
таў. Электронная будова атамаў. Фосфар у прыродзе.
Простае рэчыва, яго фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці
фосфару: узаемадзеянне з кіслародам з утварэннем аксіду фосфа
ру(V).
Аксід фосфару(V). Фосфарная кіслата, яе кіслотныя ўласцівасці.
Солі фосфарнай кіслаты. Ужыванне фосфарнай кіслаты і фасфатаў.
Паняцце пра мінеральныя ўгнаенні.
Вуглярод. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элемен
таў. Электронная будова атамаў. Вуглярод у прыродзе.
Алатропныя мадыфікацыі вугляроду (алмаз, графіт), іх фізіч
ныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці вугляроду: узаемадзеянне
з кіслародам.
Аксід вугляроду(II): фізічныя ўласцівасці, таксічнасць. Хіміч
ныя ўласцівасці: гарэнне, узаемадзеянне з аксідам медзі(II).
Аксід вугляроду(IV). Атрыманне. Фізічныя ўласцівасці. Хіміч
ныя ўласцівасці: узаемадзеянне з вадой (утварэнне вугальнай кіс
латы), шчолачамі (утварэнне карбанатаў), аксідамі шчолачных
металаў і кальцыю. Якасная рэакцыя на вуглякіслы газ з вапнавай
вадой.
Вугальная кіслата. Карбанаты. Хімічныя ўласцівасці карбанатаў:
узаемадзеянне з кіслотамі, тэрмічнае раскладанне карбанату каль
цыю. Паняцце пра кіслыя солі. Гідракарбанаты натрыю, кальцыю
і магнію. Якасная рэакцыя на карбанат-іоны. Карбанат кальцыю
ў прыродзе (мел, вапняк, мармур).
Паняцце пра арганічныя рэчывы. Асаблівасці атама вугляроду
(валентнасць, здольнасць утвараць адзінарныя і кратныя сувязі,
лінейныя, разгалінаваныя і цыклічныя структуры малекул) як
прычына разнастайнасці арганічных рэчываў. Значэнне арганіч
ных рэчываў у прыродзе і жыцці чалавека.
Крэмній. Становішча ў перыядычнай сістэме хімічных элемен
таў. Электронная будова атамаў. Крэмній у прыродзе.
Простае рэчыва, яго фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці
крэмнію: узаемадзеянне з кіслародам.
Аксід крэмнію(IV): фізічныя ўласцівасці. Хімічныя ўласцівасці:
узаемадзеянне з растворамі шчолачаў з утварэннем сілікатаў.
Крэмніевая кіслата: атрыманне дзеяннем моцных кіслот на раст
вор сілікату натрыю, раскладанне пры награванні.
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Ужыванне злучэнняў крэмнію: паняцце пра будаўнічыя матэ
рыялы (цэмент, бетон, кераміка, шкло).
Практычны выхад прадукту рэакцыі.
Разліковыя задачы
1. Разлікі па ўраўненнях хімічных рэакцый, калі адно з рэчы
ваў узята з лішкам.
2. Разлік практычнага выхаду прадукту рэакцыі.
Дэманстрацыі
3. Узоры простых рэчываў неметалаў.
4. Узаемадзеянне канцэнтраванай сернай кіслаты з меддзю.
5. Растварэнне аміяку ў вадзе.
6. Узаемадзеянне канцэнтраванай азотнай кіслаты з меддзю.
7. Узоры мінеральных угнаенняў.
8. Якасная рэакцыя на вуглякіслы газ.
9. Узаемадзеянне карбанатаў з кіслотамі.
10. Атрыманне крэмніевай кіслаты.
11. Узоры шкла і будаўнічых матэрыялаў.
Лабараторныя доследы
2. Якасная рэакцыя на хларыд-іоны.
3. Якасная рэакцыя на сульфат-іоны.
4. Якасная рэакцыя на карбанат-іоны.
5. Распазнаванне іонаў кіслотных астаткаў (хларыд-, сульфат- 
і карбанат-іонаў).
Практычныя работы
2. Атрыманне і вывучэнне ўласцівасцей аксіду вугляроду(IV)
(1 гадзіна).
3. Рашэнне эксперыментальных задач па тэме (1 гадзіна).
ПА ВЫНІКАХ ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ ВУЧНІ ПАВІННЫ:

д а в а ц ь а з н а ч э н н і п а н я ц ц я м: якасная рэакцыя;
алатропія; галагены; галагеніды; нітраты; сульфаты; фасфаты;
карбанаты; сілікаты; арганічныя злучэнні;
у м е ц ь:
называць хімічныя элементы металы і неметалы; фізічныя і
хімічныя ўласцівасці неметалаў і іх злучэнняў; якасныя рэакцыі на аніёны Cl–, SO42–, CO32–; будаўнічыя матэрыялы;
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вызначаць

неарганічныя злучэнні (эксперыментальна па
якасных рэакцыях);
адрозніваць карбанаты, хларыды і сульфаты (эксперымен
тальна).

Т э м а  4. Металы
(17 гадзін)
Становішча металаў у перыядычнай сістэме хімічных элементаў
і асаблівасці электроннай будовы іх атамаў.
Простыя рэчывы металы, іх фізічныя ўласцівасці. Паняцце пра
сплавы. Ужыванне металаў і сплаваў. Біялагічная роля металаў.
Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў: узаемадзеянне з не
металамі, вадой, разбаўленымі кіслотамі, воднымі растворамі солей.
Рад актыўнасці металаў.
Паняцце пра карозію жалеза.
Злучэнні металаў: асноўныя аксіды, асновы, амфатэрныя аксі
ды і гідраксіды, солі.
Якаснае выяўленне катыёнаў кальцыю і барыю ў растворах іх
солей.
Паняцце пра жорсткасць вады.
Знаходжанне металаў у прыродзе. Хімічныя спосабы атрыман
ня металаў з іх прыродных злучэнняў: аднаўленне вугляродам,
аксідам вугляроду(II), вадародам, металамі.
Паняцце пра электроліз на прыкладзе расплаву NaCl.
Дэманстрацыі
12. Узоры металаў і сплаваў.
13. Узаемадзеянне металаў з кіслародам, вадой.
14. Якасныя рэакцыі на іоны кальцыю і барыю.
15. Электроліз раствору хларыду медзі(II).
Лабараторныя доследы
6. Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот.
7. Узаемадзеянне металаў з растворамі солей.
8. Памяншэнне жорсткасці вады.
Практычныя работы
4. Рашэнне эксперыментальных задач па тэме (1 гадзіна).
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ПА ВЫНІКАХ ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ ВУЧНІ ПАВІННЫ:

д а в а ц ь  а з н а ч э н н і  п а н я ц ц я м: рад актыўнасці
металаў; сплавы; электроліз; карозія жалеза, жорсткасць вады;
у м е ц ь:
называць фізічныя і хімічныя ўласцівасці металаў і іх
злучэнняў; якасныя рэакцыі на катыёны Ca2+ і Ba2+;
вызначаць неарганічныя злучэнні (эксперыментальна па
якасных рэакцыях);
а ж ы ц ц я ў л я ц ь  н а с т у п н ы я  в і д ы  д з е й н а с ц і:
састаўляць ураўненні рэакцый, якія характарызуюць
хімічныя ўласцівасці вывучаных злучэнняў;
характарызаваць фізічныя і хімічныя ўласцівасці вывуча
ных злучэнняў; прычыны карозіі жалеза і магчымасці яе
папярэджання;
тлумачыць прычыны жорсткасці вады і спосабы яе ўстара
нення.

Т э м а  5. Абагульненне ведаў
(2 гадзіны)
Хімія вакол нас. Хімія і ахова навакольнага асяроддзя.
ПА ВЫНІКАХ ВЫВУЧЭННЯ ТЭМЫ ВУЧНІ ПАВІННЫ:
характарызаваць

ролю хіміі ў паўсядзённым жыцці і ра
шэнні экалагічных праблем.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ IX КЛАСА

Вучні павінны  д а в а ц ь  а з н а ч э н н і  п а н я ц ц я м: элект
раліты і неэлектраліты; аніён, катыён; рэакцыі з удзелам
іонаў, рэакцыі іоннага абмену; якасная рэакцыя; алатропія; галагены; галагеніды; нітраты; сульфаты; фасфаты; карбанаты;
сілікаты; арганічныя злучэнні; рад актыўнасці металаў; сплавы;
электроліз; карозія жалеза; жорсткасць вады.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
называць катыёны і аніёны; умовы неабарачальнага прахо
джання рэакцый іоннага абмену; хімічныя элементы металы
і неметалы; фізічныя і хімічныя ўласцівасці металаў, немета
лаў і іх злучэнняў; якасныя рэакцыі на катыёны Ca2+ і Ba2+;
аніёны Cl–, SO42–, CO32–; будаўнічыя матэрыялы;
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вызначаць

неарганічныя злучэнні (эксперыментальна па
якасных рэакцыях);
адрозніваць ураўненні хімічных рэакцый у малекулярнай і
іоннай форме; паняцці: атам, хімічны элемент, простае рэчыва; карбанаты, хларыды і сульфаты (эксперыментальна).
Вучні павінны ажыццяўляць н а с т у п н ы я в і д ы д з е йн а с ц і:
запісваць формулу неарганічнага злучэння па назве рэчыва;
састаўляць схемы запаўнення электронамі электронных
слаёў атамаў хімічных элементаў першых трох перыядаў
перыядычнай сістэмы; ураўненні рэакцый, якія характары
зуюць хімічныя ўласцівасці вывучаных злучэнняў; ураўненні
акісляльна-аднаўленчых рэакцый і расстаўляць каэфіцыенты
метадам электроннага балансу;
характарызаваць хімічныя элементы па становішчы ў
перыядычнай сістэме і будове атамаў; фізічныя і хімічныя
ўласцівасці вывучаных злучэнняў; прычыны карозіі жалеза
і магчымасці яе папярэджання; ролю хіміі ў паўсядзённым
жыцці і рашэнні экалагічных праблем;
тлумачыць электраправоднасць раствораў электралітаў;
прычыны разнастайнасці і значэнне арганічных рэчываў;
прычыны жорсткасці вады і спосабы яе ўстаранення;
аналізаваць вынікі лабараторных доследаў, практычных ра
бот; вучэбную інфармацыю;
ужываць вывучаныя паняцці і законы пры характарыстыцы
саставу і ўласцівасцей рэчываў, хімічных рэакцый, спосабаў
атрымання рэчываў, рашэнні разліковых задач; правілы
бяспечных паводзін пры абыходжанні з рэчывамі, хімічным
посудам, лабараторным абсталяваннем і награвальнымі пры
борамі;
абыходзіцца з рэчывамі, хімічным посудам, лабараторным
абсталяваннем, награвальнымі прыборамі;
праводзіць матэматычныя вылічэнні пры рашэнні разліковых
задач; хімічны эксперымент;
карыстацца вучэбным дапаможнікам; інструкцыяй па
правілах бяспечных паводзін у хімічным кабінеце; інструк
цыяй пры выкананні хімічнага эксперыменту.
Колькасць пісьмовых кантрольных работ — 4 (4 гадзіны)
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ПРАЦОЎНАЕ НАВУЧАННЕ
Абслуговая праца

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Асноўнай мэтай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне.
Абслуговая праца» з’яўляецца фарміраванне асноў кампетэнтнасці
вучняў у розных сферах працоўнай, гаспадарча-бытавой дзейнасці,
дэкаратыўна-прыкладнай творчасці, якая спрыяе сацыялізацыі
асобы ў сучасных сацыяльна-эканамічных умовах.
Рэалізацыя гэтай мэты прадугледжвае рашэнне вучэбных, раз
віццёвых і выхаваўчых задач:
фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў у працэсе выканання
розных відаў вучэбна-пазнавальнай і працоўнай дзейнасці (тэх
налагічных аперацый) па апрацоўцы матэрыялаў і гатаванні
ежы, вядзенні хатняй гаспадаркі, дэкаратыўна-прыкладной
творчасці, дамаводстве, вырошчванні раслін;
фарміраванне асноў графічнай і тэхналагічнай пісьменнасці,
уменняў эканомна выкарыстоўваць матэрыялы і выконваць
правілы бяспечных паводзін;
фарміраванне гатоўнасцi вучняў да прафесiйнага самавызна
чэння;
развіццё пазнавальных інтарэсаў і самастойнасці; творчых,
канструктарскіх здольнасцей; тэхнічнага і мастацкага мыс
лення; камунікатыўных і арганізатарскіх уменняў у працэсе
выканання розных відаў дзейнасці;
выхаванне працавітасці, культуры працы, ініцыятыўнасці і
самастойнасці, эстэтычнага густу, культуры паводзін і зносін,
далучэнне да культурных нацыянальных каштоўнасцей і традыцый.
Змест вучэбнай праграмы рэалізуецца ў працэсе тэарэтычнага
і практычнага навучання. Практычнае навучанне ажыццяўляецца
ў працэсе выканання вучнямі практычных работ.
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Навучанне вучэбнаму прадмету «Працоўнае навучанне. Абслу
говая праца» на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі грунтуецца
на метадалагічных падыходах: сістэмна-дзейнасным, асяроддзевым,
асобасна арыентаваным, культуралагічным, кампетэнтнасным.
Да асноўных відаў кампетэнцый, што фарміруюцца ў працэсе
працоўнага навучання вучняў, адносяцца асобасныя, метапрадмет
ныя і прадметныя.
Асобасныя кампетэнцыі арыентаваны на гатоўнасць і здоль
насць вучняў да самаразвіцця. Да асобасных кампетэнцый адно
сяцца:
каштоўнасна-сэнсавыя — здольнасці да каштоўнаснага і эмацыянальна-валявога ажыццяўлення дзейнасці; здольнасці
прымаць веды як каштоўнасць, умець гарманічна адапта
вацца ў сучасным свеце, выбіраць каштоўнасныя, мэтавыя
і сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў, самастойна выяў
ляць супярэчнасці і прымаць рашэнні;
рэфлексіўна-ацэначныя — здольнасці ўсведамлення ўласных
індывідуальна-асобасных асаблівасцей, свайго псіхічнага
стану; здольнасці ажыццяўляць самакантроль і самаацэнку,
гатоўнасць да самаўдасканалення і самаразвіцця;
камунікатыўныя — здольнасці да арганізацыі і прадуктыў
нага супрацоўніцтва ў калектыўнай дзейнасці, здольнасці
дапускаць магчымасць існавання ў людзей розных пунктаў
гледжання, улічваць іх і імкнуцца да каардынацыі розных
пазіцый у супрацоўніцтве, выкарыстоўваць маўленне для рэ
гуляцыі сваіх дзеянняў, дамаўляцца і прыходзіць да агульна
га рашэння ў сумеснай дзейнасці, адэкватна выкарыстоўваць
маўленчыя сродкі для вырашэння розных камунікатыўных,
арганізацыйных і практычных задач.
Метапрадметныя кампетэнцыі накіраваны на авалоданне
вучнямі ўніверсальнымі вучэбнымі дзеяннямі (рэгулятыўнымі,
інфармацыйнымі, пазнавальнымі), якія складаюць аснову ўмення
вучыцца. Да метапрадметных кампетэнцый адносяцца:
рэгулятыўныя — здольнасці прымаць вучэбную задачу, ста
віць мэты ў вучэбна-тэхналагічнай і творчай дзейнасці, пла
наваць свае дзеянні ў адпаведнасці з пастаўленымі задачамі і
ўмовамі іх рэалізацыі, ажыццяўляць прамежкавы і выніковы
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кантроль, ацэнку вучэбных дзеянняў у адпаведнасці з пастаўленымі задачамі і ўмовамі іх выканання, адэкватна ўспры
маць ацэнку настаўніка, выконваць вучэбныя дзеянні ў
тэарэтычнай і практычнай дзейнасці;
інфармацыйныя — здольнасці ажыццяўляць пошук, апра
цоўк у, зах оўванне і перадачу неабходнай інфармацыі ў
адпаведнасці з узроўнем і складанасцю вырашэння задач,
ствараць уласны інфармацыйны прадукт, прадстаўляць
інфармацыю ў разнастайнай форме (таблічнай, графічнай,
схематычнай і інш.) для вырашэння задач, фармуляваць
адказы ў вуснай і пісьмовай форме, арыентавацца на раз
настайнасць спосабаў вырашэння задач, вылучаць істотную
інфармацыю з тэкстаў розных відаў;
пазнавальныя — здольнасці ажыццяўляць вучэбна-пазна
вальную дзейнасць, аналізаваць прадметы з вылучэннем
істотных і неістотных характарыстык і элементаў, праводзіць
параўнанне па зададзеных крытэрыях, будаваць разважанні
пра вырабы, іх будову, уласцівасці і сувязі, падагульняць,
выяўляць аналогіі, ажыццяўляць праектную дзейнасць.
Прадметныя кампетэнцыі фарміруюцца ў працэсе засваення
вучнямі тэарэтычных ведаў, практычных уменняў і навыкаў у
розных відах вучэбна-пазнавальнай, працоўнай, гаспадарча-быта
вой дзейнасці, у працэсе вывучэння асноў матэрыялазнаўства, вя
дзення хатняй гаспадаркі, выканання тэхналагічных аперацый па
апрацоўцы матэрыялаў і гатаванні ежы, дэкаратыўна-прыкладным
мастацтве, дамаводстве, вырошчванні раслін (рацыянальнае вы
карыстанне вучэбнай і дадатковай тэхналагічнай інфармацыі для
праектавання і стварэння аб’ектаў працы; ацэнка ўласцівасцей ма
тэрыялаў і галін іх прымянення; арыентацыя ў наяўных тэхнічных
сродках і тэхналогіях стварэння аб’ектаў працы; распазнаванне
відаў, прызначэння матэрыялаў, інструментаў і абсталявання;
планаванне тэхналагічнага працэсу; падбор матэрыялаў з улікам
характару аб’екта працы і тэхналогіі; падбор інструментаў і аб
сталявання з улікам патрабаванняў тэхналогіі; праектаванне па
слядоўнасці тэхналагічных аперацый і складанне тэхналагічнай
дакументацыі; выкананне тэхналагічных аперацый з захаваннем
устаноўленых норм, правіл бяспечнай працы і інш.).
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Змест вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне. Абслуговая
праца» прадстаўлены інварыянтным і варыятыўным кампанентамі.
Інварыянтны кампанент уключае раздзелы: «Асновы гата
вання ежы», «Аcновы выканання швейных вырабаў», «Асновы
дамаводства», «Асновы вырошчвання раслін».
Усе раздзелы праграмы ўтрымліваюць асноўныя тэарэтычныя
звесткі і практычныя работы. Пры гэтым прадугледжваецца, што
перад выкананнем практычных работ вучні павінны асвоіць не
абходны мінімум тэарэтычнага матэрыялу. Вучэбны матэрыял
структураваны ў лагічнай паслядоўнасці для вывучэння. Для кож
най тэмы вызначаны віды практычных работ, змест якіх накіраваны на фарміраванне ўменняў і навыкаў, неабходных у паўсядзён
ным жыцці.
Пры вывучэнні раздзела «Асновы гатавання ежы» закладваюц
ца асновы культуры харчавання. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць
на вывучэнне асноўных звестак аб прадуктах харчавання, вы
бар прадуктаў харчавання, вызначэнне іх дабраякаснасці і ўмоў
захоўвання; на вывучэнне тэхналогіі гатавання страў і напояў з
выкарыстаннем кухонных прылад, сталовых прыбораў, посуду,
інструментаў і абсталявання. Змест тэмы «Беларуская нацыяналь
ная кухня» накіраваны на адраджэнне і захаванне кулінарных
традыцый нацыянальнай кухні.
Змест раздзела «Асновы выканання швейных вырабаў» накі
раваны на асваенне асноў праектавання, выканання і догляду
вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў.
Змест раздзела «Асновы дамаводства» фарміруе культуру быту.
У вучняў павінны быць сфарміраваны веды, неабходныя гаспадыні
для забеспячэння камфорту і ўтульнасці ў доме. Катэгорыя агуль
ных звестак і паняццяў садзейнічае адраджэнню і захаванню ся
мейных і нацыянальных культурных традыцый. Пры планаванні
выбару аб’ектаў працы магчыма выкарыстанне гадзін і тэм варыя
тыўнага кампанента вучэбнай праграмы. Пры вывучэнні тэм раз
дзела дапускаецца азнаямленне з магчымасцямі выкарыстання
камп’ютарных праграм для візуалізацыі праектавання інтэр’ера
на розных этапах яго распрацоўкі.
Раздзел «Асновы вырошчвання раслін» вывучаецца ва ўста
новах агульнай сярэдняй адукацыі, якія маюць вучэбна-доследны
ўчастак. Тэмы раздзела накіраваны на фарміраванне ведаў пра
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асартымент раслін, асаблівасці іх вырошчвання і правілы па іх
доглядзе.
Пасля кожнага раздзела вучэбнай праграмы вызначаны асноў
ныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, якія
ўтрымліваюць пералік ведаў (на ўзроўні ўяўлення і разумення),
уменняў і навыкаў, што падлягаюць кантролю ў працэсе навучання
на занятках.
Варыятыўны кампанент ахоплівае розныя віды дэкаратыўнапрыкладной творчасці і накіраваны галоўным чынам на азнаям
ленне вучняў з народнай творчасцю і далучэнне да яе. Настаўніку
даецца магчымасць самастойна вызначыць від творчасці (адзін або
некалькі) у кожным класе або выбраць скразную тэму з V па IX клас.
Акрамя пералічаных у вучэбнай праграме відаў дэкаратыўнапрыкладной творчасці, настаўнік можа выбраць іншы (не названы
ў спісе) від творчасці з улікам узроставых асаблівасцей і жаданняў
вучняў, стану матэрыяльна-тэхнічнай базы, рэгіянальных і мясцо
вых умоў, асаблівасцей і традыцый.
У працэсе працоўнага навучання настаўніку неабходна выка
рыстоўваць міжпрадметныя сувязі, якія актывізуюць пазнавальную дзейнасць вучняў, развіваюць іх мысленне і памяць пры пераносе і падагульненні ведаў з розных вучэбных прадметаў. На ўроках
абслуговай працы прасочваюцца міжпрадметныя сувязі з такімі
вучэбнымі прадметамі, як «Фізіка», «Біялогія», «Хімія», «Матэма
тыка», «Інфарматыка» і «Чарчэнне». Вывучэнне і аналіз вучэбных
праграм па іншых вучэбных прадметах дае магчымасць настаўніку
дыдактычна правільна рэалізаваць міжпрадметныя сувязі ў сістэме
вучэбнай і пазакласнай работы па абслуговай працы з апорай на
раней засвоеныя веды вучняў.
Фарміраванне тэарэтычных звестак праводзіцца ў працэсе вы
вучэння новага матэрыялу і пры інструктаванні вучняў да выка
нання імі практычных заданняў. Усе віды вучэбных заняткаў па
абслуговай працы носяць у асноўным практыка-арыентаваны ха
рактар. Вучэбнай праграмай прадугледжаны практычныя работы,
а таксама прыкладны пералік вырабаў як для індывідуальных, так
і для групавых практычных работ. Пералік вырабаў можа змяняцца і дапаўняцца настаўнікам з улікам жаданняў і магчымасцей
вучняў, стану матэрыяльна-тэхнічнай базы. Выбар вырабаў павінен
забяспечваць магчымасць дынамічнага развіцця ўменняў, якія
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фарміруюцца ў вучняў, і забяспечваць магчымасць дасягнення
ўстаноўленых вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў (кампетэнцый).
Практычныя ўменні і навыкі, атрыманыя на ўроках працоўнага
навучання, рэкамендуецца развіваць на факультатыўных занятках
і ў гуртках па адпаведных праграмах.
У вучэбнай праграме для кожнага класа настаўнік мае права
змяніць паслядоўнасць вывучэння раздзелаў і тэм пры ўмове за
хавання цэласнасці сістэмы падрыхтоўкі вучняў да працоўнай,
гаспадарча-бытавой дзейнасці, не парушаючы пры гэтым логікі
вывучэння курса ў цэлым.
З мэтай павышэння эфектыўнасці правядзення вучэбных за
няткаў па абслуговай працы настаўнік можа выкарыстоўваць па
сваім меркаванні да 15 % вучэбнага часу з улікам мясцовых умоў
і наяўнасці матэрыяльна-тэхнічнай базы кабінета.
Асаблівую ўвагу ў працэсе працоўнага навучання варта звяртаць
на выкананне вучнямі правіл бяспечных паводзін пры правядзенні
работ, правіл супрацьпажарнай бяспекі і санітарна-гігіенічных умоў
працы ў кабінеце. У адпаведнасці з гігіенічнымі патрабаваннямі,
з захаваннем тэхнікі бяспекі, а таксама з мэтай засцярогі адзення
дзелавога стылю ад забруджвання і пашкоджання мэтазгодна пра
дугледзець для ўрокаў працоўнага навучання наяўнасць у вучняў
і настаўніка зручнага і функцыянальнага спецыяльнага адзення
(халат, куртка, фартух, нарукаўнікі і інш.).
На вучэбных занятках рэкамендуецца выкарыстоўваць разна
стайныя метады навучання і выхавання: расказ, гутарка, самастой
ная работа, наглядныя метады, практычныя работы і інш. З мэтай
актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў выкарыстоўваюцца
метады праблемнага навучання, інтэрактыўныя, эўрыстычныя,
гульнявыя метады, метад праектаў і інш.
Мэтазгодна спалучаць франтальныя, групавыя, парныя і інды
відуальныя формы навучання, выкарыстоўваць такія віды ўрокаў,
як урок-даследаванне, урок-практыкум, урок-экскурсія, урок-гуль
ня, інтэграваны ўрок і інш.
Выбар форм і метадаў навучання і выхавання вызначаецца
настаўнікам самастойна на аснове мэт і задач вывучэння пэўнай тэ
мы, сфармуляваных у вучэбнай праграме патрабаванняў да вынікаў
вучэбнай дзейнасці вучняў з улікам іх узроставых і індывідуаль
ных асаблівасцей.
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Кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў праводзіцца ў
форм е вуснага апытання вучняў, выканання імі самастойных
практычных работ, тэставых заданняў, тэхналагічных аперацый,
творчых праектаў, выканання вырабаў, распрацоўкі графічнай і
тэхналагічнай дакументацыі. З улікам працэсуальнага і выніковага
аспектаў дзейнасці вучняў ацэнка практычных работ павінна
ажыццяўляцца па наступных крытэрыях: арганізацыя вучэбнага
месца; выкананне правіл бяспечных паводзін; рацыянальнасць
прымянення інструментаў, прыстасаванняў і абсталявання; правільнасць выканання тэхналагічных аперацый; узровень самастойнасці
і творчы падыход у працэсе выканання практычнай работы; час,
затрачаны на выкананне практычнай работы; адпаведнасць вырабу
(загатоўкі) чарцяжу.
ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
№
п/п

Раздзелы і тэмы

Колькасць гадзін

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ
I

Асновы гатавання ежы

7/7*

II

Асновы выканання швейных вырабаў

III

Асновы дамаводства

5/4

IV

Асновы вырошчвання раслін

0/4

16/14

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ**
1
2
3

Вышыўка
Вязанне кручком
Вязанне пруткамі

7/6

__________
* — Колькасць гадзін для вывучэння раздзелаў (тэм) (у лічніку — для
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія не маюць вучэбна-доследных
участкаў, у назоўніку — для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія
маюць вучэбна-доследныя ўчасткі).
** — Паслядоўнасць і выбар колькасці тэм на вывучэнне раздзелаў
варыятыўнага кампанента ў кожным класе ажыццяўляецца настаўнікам
самастойна на падставе жадання вучняў, рэгіянальных асаблівасцей і тра
дыцый.
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№
п/п

4
5
6
7
8
9
10
11

Раздзелы і тэмы

Колькасць гадзін

Абрэзкавая тэхніка (пэчворк)
Бісерапляценне
Работа з саломкай
Ткацтва
Нітачны дызайн (ізанітка)
Роспіс па тканіне
Валянне
Дэкупаж і інш.

Усяго

7/6

35/35

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
І Н В А Р Ы Я Н Т Н Ы   К А М П А Н Е Н Т

Раздзел I
Асновы гатавання ежы (7/7 гадзін)
Аб’екты грамадскага харчавання. Агульныя звесткі пра аб’ек
ты грамадскага харчавання, іх ролю, класіфікацыю (рэстаран,
кафэ, буфет, бар, сталовая і інш.). Азнаямленне з меню і яго раз
дзеламі.
Практычная работа. Вывучэнне прапанаваных варыянтаў
меню.
Сервіроўка стала. Агульныя звесткі пра характэрныя асаблі
васці сервіроўкі стала і віды прыёма гасцей (маладзёжная вечары
на, фуршэт, кактэйль, чайны стол і інш.). Асаблівасці сервіроўкі
стала (на выбар).
Практычная работа. Сервіроўка стала (маладзёжная веча
рына і інш.).
Віды цеста і спосабы яго падрыхтоўкі. Агульныя звесткі пра
значэнне вырабаў з цеста ў харчаванні чалавека; пра муку, яе віды,
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вызначэнне дабраякаснасці мукі, умовы і тэрміны захоўвання,
сыравіну, якая выкарыстоўваецца для падрыхтоўкі цеста. Віды
цеста. Віды разрыхляльнікаў, іх прызначэнне. Кухонныя прылады
і посуд, неабходныя для падрыхтоўкі вырабаў з цеста. Тэхналогія
падрыхтоўкі вырабаў з цеста. Патрабаванні да якасці. Афармленне
гатовых страў. Правілы падачы.
Практычныя работы. Падрыхтоўка вырабаў з цеста. Вызна
чэнне дабраякаснасці мукі.
Салодкія стравы. Агульныя звесткі пра значэнне салодкіх страў,
іх віды ў харчаванні чалавека. Спосабы цеплавой апрацоўкі, якія
ўжываюцца пры падрыхтоўцы салодкіх страў. Кухонныя прылады
і посуд, неабходныя для падрыхтоўкі салодкіх страў. Тэхналогія
падрыхтоўкі салодкіх страў. Патрабаванні да якасці. Афармленне
гатовых страў. Правілы падачы.
Практычная работа. Падрыхтоўка салодкіх страў.
Беларуская нацыянальная кухня. Агульныя звесткі пра асаблі
васці тэхналогіі падрыхтоўкі страў беларускай нацыянальнай кухні,
звязаных з сямейнымі абрадамі. Патрабаванні да якасці. Правілы
падачы.
Практычная работа. Падрыхтоўка страў беларускай нацыя
нальнай кухні.
Азнаямленне з прафесіямі пекара, кандытара і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра аб’екты грамадска
га харчавання, іх ролю, класіфікацыю, характэрныя асаблівасці
відаў прыёму гасцей, значэнне вырабаў з цеста ў харчаванні чала
века, пра муку, яе віды; значэнне салодкіх страў, іх віды ў харчаванні чалавека;
на ўзроўні разумення: звесткі пра муку, цеста і правілы яго
падрыхтоўкі; віды разрыхляльнікаў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
сервіраваць стол да прыёму гасцей;
вызначаць дабраякаснасць мукі;
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выконваць

першасную апрацоўку мукі, гаватаць вырабы з цеста, салодкія стравы;
вызначаць якасць прыгатаваных страў, афармляць і падаваць
гатовыя стравы;
карыстацца посудам (кухонным, сталовым), прыладамі, пры
стасаваннямі, бытавымі электрапрыборамі, неабходнымі для
апрацоўкі прадуктаў пры падрыхтоўцы страў.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
правіламі бяспечных паводзін;
навыкамі падрыхтоўкі вырабаў з цеста і салодкіх страў;
навыкамі сервіроўкі стала і афармлення прыгатаваных страў;
навыкамі знаходжання неабходнай інфармацыі ў розных
крыніцах.

Р а з д з е л  II
Асновы выканання швейных вырабаў
(16/14 гадзін)
Сучасныя тэкстыльныя матэрыялы. Агульныя звесткі пра
нятканыя матэрыялы, іх уласцівасці, пракладачныя, дубліруючыя
і падкладачныя матэрыялы. Агульныя звесткі пра трыкатажнае па
латно, яго віды і ўласцівасці, выкарыстанне пры выкананні швейных
вырабаў. Віды сучасных аздобных матэрыялаў (па прызначэнні).
Практычная работа. Вывучэнне ўласцівасцей трыкатажнага
палатна.
Стыль у адзенні. Агульныя звесткі пра стыль і ансамбль у адзенні, касцюм (па відзе і прызначэнні) і аксесуараў да яго. Паняцце
пра рацыянальны гардэроб.
Практычная работа. Выраб аксесуараў да адзення.
Выбар і стварэнне эскіза швейнага вырабу. Агульныя звесткі
пра мастацкі эскіз. Віды мастацкага эскіза.
Практычная работа. Распрацоўка мастацкага эскіза швей
нага вырабу, падбор матэрыялаў, выбар віду аздаблення паводле
выбранага стылю.
Вызначэнне памераў швейнага вырабу. Агульныя звесткі пра
меркі, неабходныя для пабудовы чарцяжа, правілы выбару прыбавак
у залежнасці ад віду вырабу і ўласцівасцей асноўных матэрыялаў.
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Практычная работа. Зняцце мерак для пабудовы чарцяжа
швейнага вырабу.
Пабудова чарцяжа швейнага вырабу. Агульныя звесткі пра
асаблівасці пабудовы лякальных крывых на чарцяжы швейнага
вырабу, афармленне і чытанне чарцяжа.
Практычная работа. Пабудова чарцяжа швейнага вырабу.
Мадэліраванне швейнага вырабу. Агульныя звесткі пра споса
бы мадэліравання (занясенне змяненняў і карэкціроўка выкрайкі
па асноўных канструктыўных лініях).
Практычная работа. Выкананне мадэліравання швейнага
вырабу.
Раскрой тканіны. Агульныя звесткі пра тэхналагічную пасля
доўнасць выканання швейнага вырабу з улікам механічных і фі
зічных уласцівасцей тканін. Паслядоўнасць раскрою.
Практычная работа. Падрыхтоўка тканіны і яе раскрой.
Прызначэнне і прыёмы выканання машынных швоў. Агульныя
звесткі пра класіфікацыю машынных швоў (па прызначэнні). Па
слядоўнасць выканання машынных швоў.
Практычная работа. Выкананне ўзораў машынных швоў (на
выбар).
Тэхналогія выканання швейнага вырабу. Падрыхтоўка дэталей
крою да апрацоўкі. Апрацоўка і аздабленне вырабу з улікам ме
ханічных і фізічных уласцівасцей тканін.
Практычная работа. Выкананне швейнага вырабу.
Канчатковая апрацоўка швейнага вырабу. Агульныя звесткі
пра канчатковую апрацоўку швейнага вырабу з улікам механічных
і фізічных уласцівасцей тканін і пра догляд яго.
Практычная работа. Выкананне канчатковай апрацоўкі швей
нага вырабу. Вывучэнне характарыстак мыйных сродкаў.
Азнаямленне з прафесіяй касцюмера і інш.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы для афармлення інтэр’ера
кухні (прыхватка, тэкстыльны кошык, грэлка для заварачнага
чайніка, пакетніца, сэты, арганайзер насценны, сашэ для сталовых
прыбораў і інш.) і інш.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра віды нятканых,
пракладачных, дубліруючых, падкладачных матэрыялах; трыка
тажнае палатно, яго віды і ўласцівасці, выкарыстанне пры выка
нанні швейных вырабаў; касцюм, яго віды і прызначэнне, аксесуа
ры, іх віды і прызначэнне; асаблівасці пабудовы чарцяжа швейнага
вырабу; спосабы мадэліравання; класіфікацыю машынных швоў
(па прызначэнні), мыйныя сродкі.
на ўзроўні разумення: сутнасць паняццяў: трыкатаж, стыль,
ансамбль у адзенні, касцюм, рацыянальны гардэроб, аксесуар; улас
цівасці нятканых матэрыялаў.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
улічваць уласцівасці тканін і трыкатажнага палатна пры
выкананні вырабаў;
распрацоўваць эскіз вырабу;
разлічваць колькасць тканіны, неабходную для выканання
швейнага вырабу;
выконваць раскрой матэрыялу, эканомна расходаваць ма
тэрыялы;
працаваць на швейнай машыне; выконваць швейныя вырабы
і аксесуары да адзення;
выконваць канчатковую апрацоўку швейнага вырабу, ажыц
цяўляць догляд вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
правіламі бяспечных паводзін;
правіламі выканання санітарна-гігіенічных патрабаванняў;
спосабамі арганізацыі вучэбнага месца;
прыёмамі выканання тэхналагічных аперацый;
навыкамі ўжывання канструктарскай і тэхналагічнай даку
ментацыі;
прыёмамі ажыццяўлення самакантролю якасці выконваемага
вырабу;
навыкамі знаходжання неабходнай інфармацыі ў розных крыніцах.
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Р а з д з е л  III
Асновы дамаводства (5/4 гадзіны)
Хатняя эканоміка. Агульныя звесткі пра структуру сямейнага
бюджэту (даходы, выдаткі, баланс, планаванне бюджэту); рацыя
нальнае вядзенне хатняй гаспадаркі.
Практычная работа. Складанне табліцы планавання сямей
нага бюджэту.
Правы спажыўца. Агульныя звесткі пра правы спажыўца (Закон
пра ахову праў спажыўца, органы нагляду за правамі спажыўца);
правілы звароту няякаснага тавару (тэрмін абслугоўвання, гаран
тыйны тэрмін, тэрмін прыдатнасці, таварны чэк, касавы чэк).
Практычная работа. Вызначэнне якасці прапанаванага та
вару.
Імідж дзелавога чалавека. Агульныя звесткі пра складнікі імі
джу сучаснага дзелавога чалавека (знешні выгляд, культура паво
дзін, культура зносін і г. д.); маўленчы этыкет (прывітанне, формы
звароту, размова па тэлефоне).
Практычная работа. Складанне рэзюмэ.
Інтэр’ер нашага дома. Агульныя звесткі аб праектаванні ін
тэр’ера, пра этапы стварэння праектаў інтэр’ера (збор інфармацыі,
эскізаванне, планіроўка); спосабы стварэння макетаў (папяровае
і камп’ютарнае мадэліраванне); віды камп’ютарных праграм для
візуалізацыі праектаў (3ds Max, ArchiCAD, 3D Home Дызайнер 2002).
Практычная работа. Распрацоўка варыянта планіроўкі жы
лога памяшкання.
Азнаямленне з прафесіяй дызайнера інтэр’ера і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра структуру сямей
нага бюджэту; правы спажыўца; маўленчы этыкет; праектаванне
інтэр’ера; спосабы стварэння макетаў;
на ўзроўні разумення: сутнасць паняццяў: бюджэт, тэрмін
абслугоўвання, гарантыйны тэрмін, тэрмін прыдатнасці, імідж;
спосабы рацыянальнага вядзення хатняй гаспадаркі.
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Вучні павінны  ў м е ц ь:
складаць план рацыянальнага выкарыстання сямейнага бюджэту;
вызначаць якасць прапанаванага тавару;
распрацоўваць планіроўку жылога памяшкання;
складаць рэзюмэ.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
правіламі бяспечных паводзін;
навыкамі знаходжання неабходнай інфармацыі ў розных
крыніцах, складання алгарытму выконваемай работы.

Р а з д з е л  IV
Асновы вырошчвання раслін (0/4 гадзіны)
Газоны: тыпы і віды, тэхналогія ўпарадкавання. Агульныя
звесткі пра тыпы газонаў (спартыўны, дэкаратыўны, спецыяльны);
віды дэкаратыўных газонаў (партэрныя, паркавыя, маўрытанскія,
лугавыя); асартымент раслін для стварэння газонаў. Працэс упарад
кавання газонаў. Правілы бяспечных паводзін пры падрыхтоўцы
ўчастка для стварэння газона.
Практычная работа. Падрыхтоўка ўчастка для стварэння
газона.
Асартымент раслін для стварэння газонаў. Агульныя звесткі
пра асартымент газонных траў і глебапокрыўных культур, тэхнало
гію іх вырошчвання. Падрыхтоўка глебы для стварэння газона.
Пасеў газонных траў. Догляд газона. Правілы бяспечных паводзін
пры стварэнні газона з дывановых раслін.
Практычная работа. Падрыхтоўка глебы, стварэнне і догляд
газона.
Азнаямленне з прафесіяй ландшафтнага дызайнера і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра тыпы і віды дэка
ратыўных газонаў; асартымент газонных траў і глебапокрыўных
культур;
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на ўзроўні разумення: звесткі пра газон, працэс упарадкавання
і догляд газона.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
падрыхтоўваць участак для стварэння газона, глебу пад га
зоны; выбіраць і сеяць газонную траву;
ствараць газон з дывановых раслін, даглядаць яго.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
правіламі бяспечных паводзін пры стварэнні газона;
навыкамі стварэння газона з дывановых раслін, падрыхтоўкі
глебы пад газон;
прыёмамі ажыццяўлення самакантролю якасці выкананай
работы;
навыкамі знаходжання неабходнай інфармацыі ў розных
крыніцах.

В А Р Ы Я Т Ы Ў Н Ы   К А М П А Н Е Н Т
(7/6 гадзін)

1. Вышыўка
Аздабляльныя швы
Вышыванне як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Віды
вышывання. Асаблівасці беларускай народнай вышыўкі.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Выбар малюнка для вышыўкі. Спосабы пераводу малюнка на
тканіну.
Віды аздабляльных швоў. Тэхналогія іх выканання. Спосабы
замацавання ніткі ў пачатку і канцы вышывання. Патрабаванні да
якасці вышыўкі.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы. Выкананне ўзораў аздабляльных швоў.
Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, вышытая мініяцюра
і інш.
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Лічаныя швы
Лічаныя швы ў беларускай народнай вышыўцы.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Набор. Тэхніка выканання вертыкальных і гарызантальных
набораў. Спосабы павароту вышывальнай ніткі ў канцы кожнага
рада. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Лічаная гладзь. Спосабы выканання: аднабаковая, двухбаковая.
Тэхніка выканання. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Разнавіднасці шва «крыж». Тэхналогія вышывання простага
крыжа радамі па гарызанталі, вертыкалі і дыяганалі. Патрабаванні
да афармлення добрага і вываратнага бакоў. Патрабаванні да якас
ці вышыўкі.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы. Практыкаванні ў выкананні лічаных
швоў. Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, вышытая мініяцюра
і інш.
Гладзь
Віды свабоднага вышывання.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Гладзь. Класіфікацыя гладзі па спосабе выканання, форме эле
ментаў, колеры. Тэхналагічныя асаблівасці выканання. Спосабы
замацавання ніткі на тканіне. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Выбар малюнкаў для вышыўкі. Спосабы пераводу малюнка на
тканіну.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы. Практыкаванні ў вышыўцы гладдзю.
Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, вышытая мініяцюра
і інш.
Скразное вышыванне
Віды скразнога вышывання. Строчавае вышыванне. Паняцце пра
мярэжку. Віды мярэжак. Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні
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для работы. Арганізацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя
патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Тэхналогія і паслядоўнасць выканання мярэжкі. Патрабаванні
да якасці работы.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы. Практыкаванні ў выкананні мярэжак.
Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка і інш.

Аплікацыя з тканіны
Аплікацыя. Віды аплікацыі. Прымяненне аплікацыі з тканіны.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Тэхналогія выканання аплікацыі. Спосабы замацавання апліка
цыі. Афармленне работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Практыкаванні ў выкананні матываў.
Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, пано і інш.
2. Вязанне кручком
Вязанне кручком як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Асартымент вырабаў.
Інструменты, прыстасаванні і матэрыялы для работы. Сані
тарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Падбор кручка і пражы. Пачатковая пятля, ланцужок. Асноў
ныя віды петляў, іх умоўнае абазначэнне. Структура пятлі. Споса
бы вывязвання пятлі. Патрабаванні да якасці работы.
Прыёмы вязання палатна. Віды вязання па крузе. Рапорт узору.
Пабудова і чытанне схем для вязання.
Канчатковая апрацоўка вязанага вырабу.
Практычныя работы. Выкананне ўзораў. Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, прыхватка і інш.
3. Вязанне пруткамі
Вязанне пруткамі. Віды і спосабы вязання пруткамі. Асартымент
вырабаў.
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Інструменты, прыстасаванні і матэрыялы для работы. Санітарнагігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Падбор пруткоў і пражы. Падрыхтоўка да вязання пражы, якая
ўжывалася раней.
Набор петляў пачатковага рада. Асноўныя віды петляў. Схема
пабудовы пятлі. Спосабы вывязвання петляў. Паняцце пра пруга
выя петлі. Віды пругоў. Замацаванне петляў.
Спосабы прыбаўлення і ўбаўлення петляў пры вязанні прутка
мі. Тэхналогія вязання пяццю пруткамі. Патрабаванні да якасці
работы.
Схема вязанага палатна. Разлік шчыльнасці вязання і коль
касці петляў пачатковага рада.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабаў.
Практычныя работы. Выкананне ўзораў. Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: шалік, павязка на галаву, шкар
пэткі, шапачка і інш.

4. Абрэзкавая тэхніка (пэчворк)
Пэчворк. Асартымент вырабаў.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Праві
лы бяспечных паводзін.
Кампазіцыя з геаметрычных элементаў. Гарманічныя спалу
чэнні тканін па фактуры, колеры.
Тэхналогія выканання вырабу. Машынны спосаб злучэння аб
рэзкаў. Патрабаванні да якасці работы.
Канчатковае аздабленне і афармленне вырабаў.
Практычныя работы. Выкананне элементаў узору. Выкананне
вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: прыхватка, сурвэтка і інш.
5. Бісерапляценне
Бісернае рукадзелле. Асноўныя віды нізання. Асартымент выра
баў. Матэрыялы і інструменты для работы. Арганізацыя вучэбнага
месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных
паводзін.
Тэхніка нізання аднарадных і шматрадных ланцужкоў у адну
і некалькі нітак. Схемы нізання.
237

Аздабленне вырабаў. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Засваенне прыёмаў нізання. Выкананне
вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: упрыгажэнні з бісеру.

6. Работа з саломкай
Аплікацыя з саломкі
Аплікацыя з саломкі як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацт
ва. Класіфікацыя аплікацыі з саломкі.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Віды саломы, якая прымяняецца ў аплікацыі. Уласцівасці са
ломы. Віды фону для аплікацыі. Кляі, якія прымяняюцца ў аплі
кацыі. Апрацоўка элементаў кампазіцыі: таніраванне, наданне
аб’ёмнай формы.
Тэхналогія выканання аплікацыі з саломкі. Канчатковае аздаб
ленне кампазіцыі. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Падрыхтоўка саламяных стужак. Вы
кананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: дэкаратыўнае пано і інш.
Саломапляценне
Саломапляценне як адзін з самых старажытных відаў народных
рамёстваў.
Віды пляцення. Плоскае і аб’ёмнае пляценне. Асноўныя віды
плоскіх і аб’ёмных пляцёнак.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Нарыхтоўка і першасная апрацоўка саломы. Падрыхтоўка са
ломкі да пляцення.
Тэхналогія саломапляцення. Спосабы нарошчвання саломін.
Аздабленне гатовых пляцёнак. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Засваенне прыёмаў пляцення. Выканан
не вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сувеніры з саломкі.
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7. Ткацтва
Ткацтва як адзін з самых старажытных відаў народных ра
мёстваў.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Паняцце аб працэсе ткацтва. Аснова і ўток. Патрабаванні, што
прад’яўляюцца да нітак асновы і ўтку.
Падрыхтоўка нітак асновы і ўтку да ткацтва. Разлік асновы.
Нацягванне асновы на раму. Спосабы намотвання нітак утку. Прыё
мы ткацтва.
Тэхналогія выканання работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Засваенне прыёмаў ткацтва. Выкананне
вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: пояс, павязка на галаву і інш.

8. Нітачны дызайн (ізанітка)
Нітачны дызайн як від мастацкай дзейнасці.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Асаблівасці распрацоўкі кампазіцыі для ізаніткі.
Выкананне  элементаў  на  аснове  прамых  ліній,  вуглоў,   дуг,
акружнасцей. Разметка асновы. Падрыхтоўка фону.
Тэхналогія выканання работы. Афармленне работы. Патраба
ванні да якасці работы.
Практычныя работы. Практыкаванні ў выкананні матываў.
Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: паштоўка, закладка, пано і інш.
9. Роспіс па тканіне
Роспіс па тканіне як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Віды роспісу тканіны: халодны і гарачы батык, трафарэтны, сва
бодны і вузельчыкавы роспіс.
Вузельчыкавы роспіс.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
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Падбор фарбавальніка для тканіны з улікам яе валакністага
складу.
Тэхналогія выканання вузельчыкавага роспісу. Спосабы зама
цавання фарбаў.
Афармленне работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы. Выкананне ўзораў у тэхніцы вузель
чыкавага роспісу. Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: шалік, сурвэтка і інш.

10. Валянне
Валянне з шэрсці як тэхніка рукадзелля. Віды валяння.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Сухое валянне. Віды іголак для фільцавання. Сухое валянне з
дапамогай шаблона.
Мокрае валянне. Разнастайныя хімічныя рэчывы, якія ўжыва
юцца для валяння, тэхніка бяспекі пры іх прымяненні. Прынцып
звальвання шарсцяных валокнаў. Асноўныя віды раскладкі шэрс
ці: перпендыкулярная і радыяльная. Спосабы звальвання палатна.
Наданне формы звальваемаму вырабу.
Практычныя работы. Засваенне прыёмаў валяння. Выкананне
вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: брошка, цацка і інш.
11. Дэкупаж
Гісторыя ўзнікнення і развіцця тэхнікі «дэкупаж».
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Асаблівасці выканання на розных паверхнях.
Практычныя работы. Засваенне прыёмаў выканання дэку
пажу. Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы ў тэхніцы «дэкупаж».
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ПРАЦОЎНАЕ НАВУЧАННЕ
Тэхнічная праца

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Асноўнай мэтай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне.
Тэхнічная праца» з’яўляецца фарміраванне асноў кампетэнтнасці
вучняў у розных сферах працоўнай, гаспадарча-бытавой, канструк
тарска-тэхналагічнай дзейнасці, тэхнічнай і мастацкай творчасці,
якая спрыяе сацыялізацыі асобы ў сучасных сацыяльна-эканаміч
ных умовах.
Рэалізацыя гэтай мэты прадугледжвае рашэнне вучэбных, раз
віццёвых і выхаваўчых задач:
zzфарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў у працэсе выканання
розных відаў вучэбна-пазнавальнай і працоўнай дзейнасці
(тэхналагічных аперацый) па апрацоўцы матэрыялаў, тэхніч
най i мастацкай творчасці, рамонтных работах у быце;
zzфарміраванне асноў графічнай і тэхналагічнай пісьменнасці,
уменняў эканомна выкарыстоўваць матэрыялы і выконваць
правілы бяспечных паводзін;
zzфарміраванне гатоўнасці вучняў да прафесійнага самавы
значэння;
zzразвіццё пазнавальных інтарэсаў, канструктарска-тэхналагіч
ных і творчых здольнасцей, тэхнічнага і мастацкага мыслен
ня, камунікатыўных і арганізатарскіх уменняў у працэсе
выканання розных відаў працоўнай дзейнасці;
zzвыхаванне працавітасці, культуры працы, калектывізму, іні
цыятыўнасці і самастойнасці, эстэтычнага густу, культуры
паводзін і адносін, павагі да майстэрства; далучэнне да куль
турных нацыянальных каштоўнасцей і традыцый.
Змест вучэбнай праграмы рэалізуецца ў працэсе тэарэтычнага
і практычнага навучання. Практычнае навучанне ажыццяўляецца
ў працэсе выканання вучнямі практычных работ.
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Навучанне вучэбнаму прадмету «Працоўнае навучанне. Тэхніч
ная праца» на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі грунтуецца
на наступных метадалагічных падыходах: сістэмна-дзейнасным,
асяроддзевым, асобасна арыентаваным, культуралагічным, кам
петэнтнасным.
Да асноўных відаў кампетэнцый, што фарміруюцца ў працэсе
працоўнага навучання вучняў, адносяцца асобасныя, метапрад
метныя і прадметныя.
Асобасныя кампетэнцыі арыентаваны на гатоўнасць і здоль
насць вучняў да самаразвіцця. Да асобасных кампетэнцый адно
сяцца:
zzкаштоўнасна-сэнсавыя — здольнасці да каштоўнаснага і эма
цыянальна-валявога ажыццяўлення дзейнасці; здольнасці
прымаць веды як каштоўнасці, умець гарманічна адаптавац
ца ў сучасным свеце, выбіраць каштоўнасныя, мэтавыя і
сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў, самастойна выяўляць
супярэчнасці і прымаць рашэнні;
zzрэфлексіўна-ацэначныя — здольнасці ўсведамлення ўласных
індывідуальна-асобасных асаблівасцей, свайго псіхічнага
стану; здольнасць ажыццяўляць самакантроль і самаацэнку,
гатоўнасць да самаўдасканалення і самаразвіцця;
zzкамунікатыўныя — здольнасці да арганізацыі і прадуктыў
нага супрацоўніцтва ў калектыўнай дзейнасці, здольнасці
дапускаць магчымасць існавання ў людзей розных пунктаў
гледжання, улічваць іх і імкнуцца да каардынацыі розных
пазіцый у супрацоўніцтве, выкарыстоўваць маўленне для рэ
гуляцыі сваіх дзеянняў, дамаўляцца і прыходзіць да агульна
га рашэння ў сумеснай дзейнасці, адэкватна выкарыстоўваць
маўленчыя сродкі для вырашэння розных камунікатыўных,
арганізацыйных і практычных задач.
Метапрадметныя кампетэнцыі накіраваны на авалоданне
вучнямі ўніверсальнымі вучэбнымі дзеяннямі (рэгулятыўнымі,
інфармацыйнымі, пазнавальнымі), якія складаюць аснову ўмення
вучыцца. Да метапрадметных кампетэнцый адносяцца:
zzрэгулятыўныя — здольнасці прымаць вучэбную задачу, ста
віць мэты ў вучэбна-тэхналагічнай і творчай дзейнасці, пла
наваць свае дзеянні ў адпаведнасці з пастаўленымі задачамі
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і ўмовамі іх рэалізацыі, ажыццяўляць прамежкавы і выніко
вы кантроль, ацэнку вучэбных дзеянняў у адпаведнасці з
пастаўленымі задачамі і ўмовамі іх выканання, адэкватна
ўспрымаць ацэнку настаўніка, выконваць вучэбныя дзеянні
ў тэарэтычнай і практычнай дзейнасці;
zzінфармацыйныя — здольнасці ажыццяўляць пошук, апра
цоўку, захаванне і перадачу неабходнай інфармацыі ў адпа
веднасці з узроўнем і складанасцю вырашэння задач, ствараць
уласны інфармацыйны прадукт, прадстаўляць інфармацыю
ў разнастайнай форме (таблічнай, графічнай, схематычнай
і інш.) для вырашэння задач, фармуляваць адказы ў вуснай
і пісьмовай форме, арыентавацца на разнастайнасць спосабаў
вырашэння задач, вылучаць істотную інфармацыю з тэкстаў
розных відаў;
zzпазнавальныя — здольнасці ажыццяўляць вучэбна-пазна
вальную дзейнасць, аналізаваць прадметы з вылучэннем
істотных і неістотных характарыстык і элементаў, праводзіць
параўнанне па зададзеных крытэрыях, будаваць разважанні
пра вырабы, іх будову, уласцівасці і сувязі, падагульняць,
выяўляць аналогіі, ажыццяўляць праектную дзейнасць.
Прадметныя кампетэнцыі фарміруюцца ў працэсе засваен
ня вучнямі тэарэтычных ведаў, практычных уменняў і навыкаў
у розных відах вучэбна-пазнавальнай, працоўнай, гаспадарча-бы
тавой дзейнасці, у працэсе вывучэння асноў матэрыялазнаўства,
выканання тэхналагічных аперацый па апрацоўцы матэрыялаў,
тэхнічнай і мастацкай творчасці, рамонтных работах у быце (рацыя
нальнае выкарыстанне вучэбнай і дадатковай тэхнічнай і тэхналагічнай інфармацыі для праектавання і стварэння аб’ектаў працы;
ацэнка ўласцівасцей матэрыялаў і галін іх прымянення; арыента
цыя ў наяўных тэхнічных сродках і тэхналогіях стварэння аб’ектаў
працы; распазнаванне відаў, прызначэння матэрыялаў, інструмен
таў і абсталявання; планаванне тэхналагічнага працэсу; падбор
матэрыялаў з улікам характару аб’екта працы і тэхналогіі; падбор
інструментаў і абсталявання з улікам патрабаванняў тэхналогіі;
праектаванне паслядоўнасці тэхналагічных аперацый і складанне
тэхналагічнай дакументацыі; выкананне тэхналагічных аперацый
з захаваннем устаноўленых норм, правіл бяспечных паводзін і інш.).
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Змест вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне. Тэхнічная
праца» прадстаўлены інварыянтным і варыятыўным кампанентамі.
Інварыянтны кампанент уключае наступныя раздзелы:
«Апрацоўка драўніны», «Апрацоўка металаў», «Рамонтныя работы
ў быце». Змест інварыянтнага кампанента накіраваны на пасля
доўнае авалоданне вучнямі асобнымі тэхналагічнымі аперацыямі
па ручной і механічнай апрацоўцы драўніны і металаў, а таксама
рамонтнымі работамі ў быце.
Варыятыўны кампанент змяшчае тэмы, якія адлюстроўваюць
розныя віды тэхнічнай і мастацкай творчасці вучняў. Настаўніку
даецца магчымасць самастойна вызначыць від творчасці (адзін або
некалькі) у кожным класе або выбраць скразную тэму з V па IX клас.
Акрамя пералічаных у вучэбнай праграме відаў тэхнічнай і мастац
кай творчасці, настаўнік можа выбраць іншы (не названы ў спісе)
від творчасці, з улікам узроставых асаблівасцей і жаданняў вучняў,
стану матэрыяльна-тэхнічнай базы, рэгіянальных і мясцовых умоў,
асаблівасцей і традыцый.
Змест вучэбнай праграмы прадугледжвае азнаямленне вучняў
з абсталяваннем вучэбных майстэрняў і арганізацыяй вучэбных
месцаў для ручной і механічнай апрацоўкі канструкцыйных матэ
рыялаў, правіламі бяспечных паводзін; вывучэнне відаў і асноўных
уласцівасцей выкарыстоўваемых матэрыялаў, іх эканомнае вы
карыстанне; вывучэнне відаў інструментаў і прыстасаванняў, бяс
печных метадаў і прыёмаў іх выкарыстання; раскрыццё зместу,
паслядоўнасці і прыёмаў выканання тэхналагічных аперацый;
вывучэнне розных відаў рамонтных работ у быце і авалоданне
прыёмамі іх выканання; вывучэнне відаў тэхнічнай і мастацкай
творчасці; азнаямленне з тэхналагічным працэсам; чытанне і
афармленне графічнай і тэхналагічнай дакументацыі.
Пасля кожнага раздзела вучэбнай праграмы вызначаны асноў
ныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, якія
ўтрымліваюць пералік ведаў (на ўзроўні ўяўлення і разумення),
уменняў і навыкаў, што падлягаюць кантролю ў працэсе навучання
на занятках тэхнічнай работы.
У працэсе працоўнага навучання настаўніку неабходна выка
рыстоўваць міжпрадметныя сувязі з такімі вучэбнымі прадметамі,
як «Фізіка», «Біялогія», «Хімія», «Матэматыка», «Інфарматыка»
і «Чарчэнне», якія актывізуюць пазнавальную дзейнасць вучняў,
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развіваюць іх мысленне і памяць пры пераносе і падагульненні
ведаў з розных вучэбных прадметаў.
Фарміраванне тэарэтычных звестак праводзіцца ў працэсе
вывучэння новага матэрыялу і пры інструктаванні вучняў да вы
канання імі практычных заданняў. Усе віды вучэбных заняткаў
па тэхнічнай працы носяць практыка-арыентаваны характар. Ву
чэбнай праграмай прадугледжаны практычныя работы, а таксама
прыкладны пералік вырабаў як для індывідуальных, так і для
групавых практычных работ. Пералік вырабаў можа змяняцца і
дапаўняцца настаўнікам з улікам жаданняў і магчымасцей вучняў,
стану матэрыяльна-тэхнічнай базы. Выбар вырабаў павінен забяс
печваць магчымасць дынамічнага развіцця фарміруемых уменняў
вучняў і забяспечваць магчымасць дасягнення ўстаноўленых выні
каў вучэбнай дзейнасці вучняў (кампетэнцый).
Практычныя ўменні і навыкі, атрыманыя на ўроках працоўнага
навучання, рэкамендуецца развіваць на факультатыўных занятках
і ў гуртках па адпаведных праграмах.
У вучэбнай праграме для кожнага класа настаўнік мае права
змяніць паслядоўнасць вывучэння раздзелаў і тэм пры ўмове заха
вання цэласнасці сістэмы падрыхтоўкі вучняў, не парушаючы пры
гэтым логікі вывучэння курса ў цэлым.
З мэтай павышэння эфектыўнасці правядзення вучэбных за
няткаў па тэхнічнай працы настаўнік можа выкарыстоўваць па
сваім меркаванні да 15 % вучэбнага часу з улікам мясцовых умоў
і наяўнасці матэрыяльна-тэхнічнай базы майстэрні.
Асаблівую ўвагу ў працэсе працоўнага навучання варта звяртаць
на выкананне вучнямі правіл бяспечных паводзін пры выкананні
работ, правіл супрацьпажарнай бяспекі і санітарна-гігіенічных умоў
працы ў майстэрнях. У адпаведнасці з гігіенічнымі патрабаваннямі,
з захаваннем тэхнікі бяспекі, а таксама з мэтай засцярогі адзення
дзелавога стылю ад забруджвання і пашкоджання мэтазгодна пра
дугледзець для ўрокаў працоўнага навучання наяўнасць у вучняў
і настаўніка зручнага і функцыянальнага спецыяльнага адзення
(халат, куртка, кашуля, фартух, нарукаўнікі і інш.). Практычныя
работы, якія прадугледжваюць выкарыстанне вучэбнага станочна
га абсталявання, павінны выконвацца з абавязковым кантролем
з боку настаўніка тэхнічнай працы.
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Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне ў майстэр
нях павінны адпавядаць нарматыўным патрабаванням адпаведных
нарматыўных дакументаў па ахове працы.
На вучэбных занятках рэкамендуецца выкарыстоўваць разна
стайныя метады навучання і выхавання: расказ, гутарка, самастой
ная работа, наглядныя метады, практычныя работы і інш. З мэтай
актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў выкарыстоўваюцца
метады праблемнага навучання, інтэрактыўныя, эўрыстычныя,
гульнявыя метады, метад праектаў і інш.
Мэтазгодна спалучаць франтальныя, групавыя, парныя і інды
відульныя формы навучання, выкарыстоўваць такія віды ўрокаў,
як урок-даследаванне, урок-практыкум, урок-экскурсія, урок-гуль
ня, інтэграваны ўрок і інш.
Выбар форм і метадаў навучання і выхавання вызначаецца на
стаўнікам самастойна на аснове мэт і задач вывучэння пэўнай тэмы,
сфармуляваных у вучэбнай праграме патрабаванняў да вынікаў
вучэбнай дзейнасці вучняў з улікам іх узроставых і індывідуальных
асаблівасцей.
Кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў праводзіцца
ў форме вуснага апытання вучняў, выканання імі самастойных
практычных работ, тэставых заданняў, тэхналагічных аперацый,
творчых праектаў, выканання вырабаў, распрацоўкі графічнай і
тэхналагічнай дакументацыі. З улікам працэсуальнага і выніковага
аспектаў дзейнасці вучняў ацэнка практычных работ павінна ажыц
цяўляцца па наступных крытэрыях: арганізацыя вучэбнага месца;
выкананне правіл бяспечных паводзін; рацыянальнасць прымянен
ня інструментаў, прыстасаванняў і абсталявання; правільнасць вы
канання тэхналагічных аперацый; узровень самастойнасці і творчы
падыход у працэсе выканання практычнай работы; час, затрачаны
на выкананне практычнай работы; адпаведнасць вырабу (загатоўкі)
чарцяжа.
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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
№
п/п

Раздзелы і тэмы

Колькасць гадзін

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ
I

Апрацоўка драўніны

15

II

Апрацоўка металаў

9

III

Рамонтныя работы ў быце

4

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тэхнічная творчасць:
Пачатковае мадэліраванне
Аўтамадэліраванне
Авіямадэліраванне
Суднамадэліраванне
Канструяванне і інш.
Мастацкая апрацоўка матэрыялаў:
Выпальванне па драўніне
Аплікацыя з саломкі
Пляценне з саломкі
Аплікацыя і пляценне з бяросты
Прапільная разьба па драўніне
Контурная разьба па драўніне
Геаметрычная разьба па драўніне
Драўляная мазаіка (інтарсія)
Лясная скульптура і інш.

6

Рэзерв часу

1

Усяго

35

__________
* — Паслядоўнасць і выбар колькасці тэм на вывучэнне раздзелаў
варыятыўнага кампанента ў кожным класе ажыццяўляецца настаўнікам
самастойна на падставе жадання вучняў, рэгіянальных асаблівасцей і тра
дыцый.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
І Н В А Р Ы Я Н Т Н Ы   К А М П А Н Е Н Т

Р а з д з е л   I
Апрацоўка драўніны (15 гадзін)
Сучасныя віды апрацоўкі драўніны. Агульныя звесткі пра
сучасныя віды апрацоўкі драўніны, тэхналагічныя машыны для
апрацоўкі драўніны. Ручныя электрыфікаваныя інструменты для
апрацоўкі драўніны: віды, вобласць ужывання, канструкцыя,
прыёмы работы. Эканомія матэрыялаў і электраэнергіі. Правілы
бяспечных паводзін пры рабоце з інструментамі і прыстасаваннямі.
Практычныя работы. Вывучэнне канструкцыі ручных элект
рыфікаваных інструментаў для апрацоўкі драўніны, засваенне
прыёмаў падрыхтоўкі да работы і прыёмаў работы.
Сталярныя злучэнні. Агульныя звесткі пра сталярныя злучэнні
(зрошчванне, збіванне, злучэнні на шкантах). Інструменты і пры
стасаванні для злучэння дэталей з драўніны. Прыёмы злучэння.
Якасць выканання сталярнага злучэння. Правілы бяспечных паво
дзін пры рабоце з інструментамі і прыстасаваннямі.
Практычная работа. Злучэнне дэталей зрошчваннем (збі
ваннем).
Тачэнне драўніны. Графічны рысунак дэталей канічнай і фа
соннай формы. Паняцце конуснасці. Прыёмы тачэння канічных
і фасонных паверхняў. Інструменты і прыстасаванні для тачэння
дэталей на такарным станку. Віды тачэння (чарнавое і чыставое),
асаблівасці іх выканання. Якасць выканання тачэння. Правілы
бяспечных паводзін пры тачэнні.
Практычная работа. Тачэнне вонкавых канічных і фасонных
паверхняў.
Азнаямленне з прафесіяй станочніка дрэваапрацоўчых станкоў
і інш.
Прыкладны пералік вырабаў: сальніцы, ключніцы, вешалкі,
качалкі, ручкі для інструментаў, вырабы для кухонных набораў,
масажоры, фігуры для шахмат, макеты і мадэлі, рамкі для фата
графій, дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра сучасныя віды апра
цоўкі драўніны, тэхналагічныя машыны для апрацоўкі драўніны;
на ўзроўні разумення: прызначэнне ручных электрыфікаваных
інструментаў для апрацоўкі драўніны; паняцце конуснасці, асаб
лівасці канічных і фасонных паверхняў вырабу; прыёмы тачэння.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
падбіраць ручны электрыфікаваны інструмент для работы;
вызначаць віды паверхні вырабаў пры тачэнні;
чытаць чарцяжы (эскізы) дэталей канічнай і фасоннай фор
мы;
распрацоўваць тэхналагічныя карты (вучэбныя) на выканан
не вырабаў пры тачэнні;
падрыхтоўваць такарны станок да работы, устанаўліваць
і замацоўваць загатоўку;
выконваць чарнавое і чыставое тачэнне вонкавых канічных
і фасонных паверхняў, сталярнае злучэнне дэталей (зрошч
ванне, збіванне);
кантраляваць якасць выканання тэхналагічных аперацый;
карыстацца абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі
пры выкананні тэхналагічных аперацый.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца;
бяспечнымі прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі,
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэхналагічных
аперацый;
прыёмамі выканання тачэння канічных і фасонных паверхняў.

Р а з д з е л  II
Апрацоўка металаў (9 гадзін)
Сучасныя віды апрацоўкі металаў. Агульныя звесткі пра сучас
ныя віды апрацоўкі металаў, тэхналагічныя машыны для апрацоўкі
металаў. Ручныя электрыфікаваныя інструменты для апрацоўкі
металаў: віды, вобласць ужывання, канструкцыя, прыёмы ра
боты. Эканомія матэрыялаў і электраэнергіі. Агульныя звесткі
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пра сучасныя кампазіцыйныя матэрыялы (палімерныя кампазі
цыйныя матэрыялы (шклопластык, вугляпластык і інш.)), параш
ковую металургію; ужыванне ў прамысловасці.
Практычныя работы. Вывучэнне канструкцыі электрыфі
каваных інструментаў для апрацоўкі металаў, засваенне прыёмаў
падрыхтоўкі да работы і прыёмаў работы. Вывучэнне ўласцівасцей
кампазіцыйных матэрыялаў.
Тачэнне металаў. Падрыхтоўка такарна-вінтарэзнага станка
да работы: устаноўка разцоў, устаноўка і замацаванне загатоўкі,
устаноўка глыбіні рэзання па лімбе. Інструменты і прыстасаванні.
Тачэнне вонкавай цыліндрычнай паверхні. Падразанне тарцоў і
ўступаў, свідраванне адтулін. Адразанне загатоўкі. Правілы бяс
печных паводзін пры тачэнні.
Практычныя работы. Тачэнне вонкавай цыліндрычнай па
верхні. Падразанне тарцоў і ўступаў. Свідраванне адтулін. Адразан
не загатоўкі.
Разьбовыя злучэнні. Агульныя звесткі пра разьбовыя злучэнні,
віды разьбы, іх прызначэнне. Паняцце пра метрычную разьбу і
яе элементы. Графічны рысунак разьбы і разьбовых злучэнняў.
Практычная работа. Вывучэнне відаў разьбы і элементаў
метрычнай разьбы.
Наразанне вонкавай і ўнутранай разьбы. Наразанне вонкавай і
ўнутранай разьбы ўручную. Інструменты і прыстасаванні для нара
зання вонкавай і ўнутранай разьбы. Вызначэнне дыяметра свердла
для адтуліны і дыяметра стрыжня пад разьбу. Прыёмы наразання
вонкавай разьбы. Прыёмы наразання ўнутранай разьбы. Дэфекты
разьбы. Папярэджанне самаразвінчвання разьбовага злучэння.
Якасць выканання разьбы. Правілы бяспечных паводзін пры нара
занні разьбы.
Практычныя работы. Наразанне вонкавай разьбы ўручную.
Наразанне ўнутранай разьбы ўручную. Зборка дэталей з металаў
з дапамогай разьбовага злучэння.
Азнаямленне з прафесіяй станочніка спецыяльных металаапра
цоўчых станкоў і інш.
Прыкладны пералік вырабаў: падсвечнікі, шрубцынгі, він
тавыя заціскі, вешалкі і інш.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра сучасныя віды
апрацоўкі металаў, тэхналагічныя машыны для апрацоўкі металаў,
кампазіцыйныя матэрыялы; пра разьбовыя злучэнні, віды разьбы;
на ўзроўні разумення: прызначэнне ручных электрыфікаваных
інструментаў для апрацоўкі металаў; паняцце пра метрычную
разьбу, яе элементы, графічны рысунак; прыёмы і правілы на
разання вонкавай і ўнутранай разьб ы; дэфекты разьбы, меры
папярэджання самаразвінчвання разьбовага злучэння; прыёмы і
правілы наладкі такарна-вінтарэзнага станка да работы, тачэння
вонкавай цыліндрычнай паверхні, падразання тарцоў і ўступаў,
свідравання на станку, адразання загатоўкі.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
падбіраць ручны электрыфікаваны інструмент для работы;
адрозніваць віды разьбы;
вызначаць дыяметр свердла для адтуліны і дыяметр стрыжня
пад разьбу, дэфекты разьбы;
наразаць вонкавую і ўнутраную разьбу ўручную;
падрыхтоўваць такарна-вінтарэзны станок да работы (уста
наўл іваць разцы, замацоўваць загатоўку, устанаўліваць
глыбіню рэзання);
выконваць тачэнне вонкавай цыліндрычнай паверхні.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
прыёмамі арганізацыі вучэбнага месца;
бяспечнымі прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі,
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні тэхналагічных
аперацый;
прыёмамі тачэння вонкавай цыліндрычнай паверхні, на
разання разьбы ўручную, зборкі дэталей з металаў на разьбе.

Р а з д з е л  III
Рамонтныя работы ў быце (4 гадзіны)
Бытавыя электраўстановачныя і электратэхнічныя вырабы.
Агульныя звесткі пра бытавыя электраўстановачныя і электратэх
нічныя вырабы (падаўжальнікі электрычныя, штэпсельныя вілкі,
выключальнікі, разеткі, аўтаматычны выключальнік і інш.), іх
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віды, прызначэнне і магчымыя няспраўнасці. Матэрыялы і інстру
менты для выканання найпрасцейшых электрамантажных работ
(зачыстка, аканцоўванне і спосабы злучэння электрычных пра
вадоў, найпрасцейшы рамонт бытавых электраўстановачных і
электратэхнічных вырабаў). Электрычныя лямпы бытавога пры
значэння: агульныя тэхнічныя характарыстыкі лямп (тыпы лямп,
станоўчыя якасці і недахопы, асаблівасці эксплуатацыі і заме
ны). Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з абсталяваннем,
інструментамі і прыстасаваннямі.
Практычная работа. Найпрасцейшы рамонт электраўста
новачных вырабаў у быце.
Азнаямленне з прафесіямі электрыка, электрамантажніка
і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны  в е д а ц ь:
на ўзроўні ўяўлення: агульныя звесткі пра электраўстановачныя
і электратэхнічныя вырабы ў быце, іх від, прызначэнне і магчы
мыя няспраўнасці;
на ўзроўні разумення: спосабы злучэння электрычных права
доў; агульныя тэхнічныя характарыстыкі электрычных лямп, іх
станоўчыя якасці і недахопы, асаблівасці эксплуатацыі; матэры
ялы, інструменты, прыстасаванні, абсталяванне для выканання
электрамантажных работ у быце; правілы бяспечных паводзін.
Вучні павінны  ў м е ц ь:
выконваць найпрасцейшы рамонт электраўстановачных вы
рабаў у быце (падаўжальнікі электрычныя, штэпсельныя вілкі
і інш.);
выбіраць электрычныя лямпы для асвятлення ў адпаведнасці
з іх характарыстыкамі, выконваць іх замену;
выконваць зачыстку, аканцоўванне і злучэнне электрычных
правадоў.
Вучні павінны  в а л о д а ц ь:
бяспечнымі прыёмамі работы з абсталяваннем, інструментамі,
прыстасаваннямі і матэрыяламі пры выкананні рамонту
электраўстановачных вырабаў;
найпрасцейшымі спосабамі рамонту электраўстановачных
вырабаў у быце.
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В А Р Ы Я Т Ы Ў Н Ы   К А М П А Н Е Н Т
(6 гадзін)
ТЭХНІЧНАЯ ТВОРЧАСЦЬ

1. Пачатковае мадэліраванне
Мадэліраванне. Мадэль. Віды мадэлей.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб простых
мадэлей з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў. Чытанне чарця
жоў і тэхнічных рысункаў простых мадэлей з плоскіх дэталей,
дэталей канструктараў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для пачатковага мадэліравання. Тэхналогія
пачатковага мадэліравання з плоскіх дэталей (папера, кардон,
піламатэрыялы таўшчынёй да 30 мм, фанера таўшчынёй да 5 мм;
мяккі дрот), дэталей канструктараў. Зборка мадэлей па ўзоры,
тэхнічным рысунку, чарцяжы, слоўным апісанні і ўласнай задуме.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для па
чатковага мадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных
паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыста
саваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мадэліраваннем.
Практычныя работы. Арганізацыя вучэбнага месца для
пачатковага мадэліравання. Пачатковае мадэліраванне простых
вырабаў з плоскіх дэталей, дэталей канструктараў.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя вырабы з плоскіх дэ
талей, з дэталей канструктараў; мадэлі-цацкі, мадэлі-сувеніры,
мадэлі парашутаў, планёраў, самалётаў; плоскія паветраныя змеі;
контурныя макеты і мадэлі аўтамабіляў; дэкаратыўныя і сувенір
ныя вырабы і інш.
2. Аўтамадэліраванне
Аўтамадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства аўтамадэлей.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб мадэлей. Эка
номнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для аўтамадэліравання. Тэхналогія вырабу
асноўных дэталей і зборачных адзінак мадэлей: кузава і хадавой
часткі. Аддзелка мадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае
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абсталяванне для аўтамадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы
бяспечных паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі
і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з аўтамадэліраваннем.
Практычныя работы. Выраб кузава мадэлі легкавога аўта
мабіля. Выраб хадавой часткі мадэлі легкавога аўтамабіля.
Прыкладны пералік вырабаў: нескладаныя дзеючыя або нядзе
ючыя аўтамадэлі; мадэлі-копіі легкавых або грузавых аўтамабіляў,
мадэлі-сувеніры; дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

3. Авіямадэліраванне
Агульныя звесткі пра лятальныя апараты. Класіфікацыя ля
тальных апаратаў.
Авіямадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства авіямадэлей.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб авіямадэлей.
Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для авіямадэліравання. Тэхналогія вырабу асноў
ных дэталей і зборачных адзінак авіямадэлей: фюзеляжа, крыла,
кіля, стабілізатара; вінтаматорнай устаноўкі. Аддзелка авіямадэлей.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для авіямадэ
ліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных паводзін пры ра
боце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з авіямадэліраваннем.
Практычныя работы. Выраб найпрасцейшай мадэлі планёра з
паперы. Выраб загатовак асноўных дэталей мадэлі планёра. Выраб
асноўных дэталей мадэлі планёра. Выраб паветранага вінта. Выраб
вінтаматорнай устаноўкі мадэлі самалёта з гумавым рухавіком.
Прыкладны пералік вырабаў: нескладаныя мадэлі планёраў;
мадэлі самалётаў свабоднага палёту; настольныя мадэлі-копіі сама
лётаў; авіямадэлі свабоднай канструкцыі, мадэлі-сувеніры; дэка
ратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.
4. Суднамадэліраванне
Агульныя звесткі пра судны і караблі. Класіфікацыя суднаў
і караблёў.
Суднамадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства суднамадэлей.
Асноўныя ўласцівасці суднамадэлей. Галоўныя памеры мадэлі судна.
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Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб суднама
дэлей. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для суднамадэліравання. Тэхналогія вырабу
асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса,
вінтаматорнай устаноўкі, рулявога ўстройства, палубнай над
будовы. Спосабы вырабу корпусаў з паперы, пенапласту, пап’емашэ, драўніны. Аддзелка, выпрабаванне і рэгуляванне суднама
дэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для
суднамадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных паводзін
пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з суднамадэліраваннем.
Практычныя работы. Выраб корпуса мадэлі лодкі з паперы.
Выраб корпуса мадэлі судна з драўніны. Выраб рубкі суднамадэлі з
драўніны. Выраб корпуса мадэлі судна з пап’е-машэ. Выраб гумава
га рухавіка для суднамадэлі. Выраб і рэгуляванне найпрасцейшага
грабнога вінта. Выраб простага руля. Выраб рубкі з тонкаліставога
металу. Аддзелка корпуса суднамадэлі.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя сілуэтныя суднамадэлі
(яхта, катар, падводная лодка і інш.); мадэлі суднаў і караблёў;
настольныя мадэлі-копіі суднаў і караблёў; мадэлі паруснікаў,
мадэлі суднаў і караблёў з гумавымі рухавікамі; настольныя мадэлікопіі суднаў і караблёў; суднамадэлі свабоднай канструкцыі з
электрарухавікамі; дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

5. Канструяванне
Канструяванне. Тэхнічнае канструяванне. Канструкцыя вы
рабу (устройства вырабу, віды злучэнняў дэталей вырабу і г. д.).
Канструкцыйныя матэрыялы і іх віды.
Паняцце пра тыпавыя дэталі. Віды тыпавых дэталей. Злучэнні
дэталей. Паняцце пра механізм. Віды механізмаў. Паняцце пра
машыну. Віды машын. Прынцыпы канструявання. Спосабы кан
струявання. Паняцце пра тэхніку і транспарт. Віды транспарту.
Мастацкае канструяванне. Кампазіцыя вырабу (форма вырабу,
віды аддзелкі дэталей вырабу і г. д.). Уласцівасці кампазіцыі выра
бу: сіметрычнасць і асіметрычнасць (сіметрыя і асіметрыя); статыч
насць і дынамічнасць (статыка і дынаміка), прапарцыянальнасць
(прапорцыі) і маштабнасць (маштаб), кантраснасць (кантраст)
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і нюанснасць (нюанс), метрычнасць (метр, метрычны паўтор) і
рытмічнасць (рытм, рытмічны паўтор), колернасць (колер).
Графічная і тэхналагічная дакументацыя для канструявання
вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для канструявання вырабаў. Тэхналогія канст
руявання і выканання вырабаў. Зборка вырабаў па ўзоры, тэхнічным
рысунку, чарцяжы, слоўным апісанні і ўласнай задуме. Інстру
менты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання
вырабаў. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце
з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з канструяваннем.
Практычныя работы. Чытанне і выкананне эскізаў канструк
цый і кампазіцый вырабаў. Чытанне і выкананне чарцяжоў і тэхнічных рысункаў вырабаў. Канструяванне вырабаў з плоскіх і
аб’ёмных дэталей.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з плоскіх і аб’ёмных дэ
талей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); дэкаратыўныя
і сувенірныя вырабы і інш.
МАСТАЦКАЯ АПРАЦОЎКА МАТЭРЫЯЛАЎ

6. Выпальванне па драўніне
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку матэрыялаў. Эка
номнае выкарыстанне матэрыялаў.
Паняцце пра выпальванне па драўніне. Віды відарысаў: контур
ны, святлоценявы, сілуэтны. Паняцці: «фон», «контур», «сілуэт».
Спосабы выпальвання: плоскае, глыбокае. Віды штрыхоўкі пры
выпальванні: паралельнымі лініямі, перасякальнымі лініямі, непе
расякальнымі адрэзкамі, пунктамі.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі выпальвання. Чытанне
простых эскізаў для выпальвання па драўніне.
Вучэбнае месца для выпальвання па драўніне. Тэхналогія вы
пальвання па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да наня
сення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпальванне па
драўніне, шліфаванне і аддзелка паверхні загатоўкі. Інструменты,
прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для выпальвання па драў
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ніне. Прыбор для выпальвання, устройства і прынцып дзеяння.
Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з абста
ляваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Чытанне простых эскізаў для выпаль
вання па драўніне. Выпальванне па драўніне.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі выпаль
вання па драўніне і выявамі кветак, птушак, звяроў, паруснікаў;
мастацка аформленыя наборы апрацоўчых дошак для кухні; дэка
ратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

7. Аплікацыя з саломкі
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку прыродных матэ
рыялаў. Прыродныя матэрыялы і іх віды. Саломка як прыродны
матэрыял. Нарыхтоўка саломы культурных і дзікарослых раслін.
Паняцце пра аплікацыю з саломкі. Віды аплікацыі з саломкі.
Падрыхтоўка саламяных стужак. Эканомнае выкарыстанне матэ
рыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне про
стых вырабаў з саломкі. Чытанне простых эскізаў для аплікацыі
з саломкі.
Вучэбнае месца для аплікацыі з саломкі. Тэхналогія аплікацыі
з саломкі: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон,
перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка саламяных стужак,
наклейванне саламяных стужак на паперу, сушка саламяных
стужак, выразанне дэталей малюнка з саламяных стужак, наклей
ванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздабленне. Інструменты,
прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з саломкі.
Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з абста
ляваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Чытанне простых эскізаў для аплікацыі
з саломкі. Выбар загатовак з саломы з прыпускам на апрацоўку.
Падрыхтоўка саламяных стужак і палатна. Аздабленне саламяных
стужак. Выкананне аплікацыі з саломкі.
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Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі аплікацыі
з саломкі і выявамі раслін, жывёл або птушак; пано, шкатулкі;
дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

8. Пляценне з саломкі
Паняцце пра пляценне з саломкі. Падрыхтоўка саламяных
стужак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне выра
баў з саломкі. Чытанне і выкананне простых эскізаў вырабаў з
элементамі пляцення з саломкі.
Вучэбнае месца для пляцення з саломкі. Тэхналогія пляцення
з саломкі: падрыхтоўка саломкі да пляцення, пляценне саламяных
«павукоў»; выраб плоскіх пляцёнак; сушка, аздабленне. Інстру
менты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з
саломкі. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце
з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Падрыхтоўка саломкі і саламяных сту
жак да пляцення. Пляценне плоскай пляцёнкі «коска». Пляценне
плоскай пляцёнкі «зубатка». Выраб саламяных «павукоў».
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі пляцення
з саломкі: саламяныя «павукі»; сурвэткі, вееры, шкатулкі, ко
шыкі, вазы, рамкі для фатаграфій; дэкаратыўныя і сувенірныя
вырабы і інш.

9. Аплікацыя і пляценне з бяросты
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку бяросты. Бяроста
як прыродны матэрыял. Нарыхтоўка бяросты.
Паняцце пра аплікацыю з бяросты. Падрыхтоўка бяросты. Па
няцце пра пляценне з бяросты. Падрыхтоўка берасцяных стужак.
Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў. Графічная і тэхналагічная
дакументацыя на выкананне вырабаў з бяросты.
Вучэбнае месца для аплікацыі з бяросты. Тэхналогія аплікацыі
з бяросты: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон,
перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка бяросты, наклейванне
бяросты на паперу, сушка бяросты, выразанне дэталей малюнка
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з бяросты, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздаб
ленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для
аплікацыі з бяросты. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з
абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Вучэбнае месца для пляцення з бяросты. Тэхналогія пляцення
з бяросты: падрыхтоўка бяросты да пляцення, выраб берасцяных
стужак, пляценне з берасцяных стужак. Інструменты, прыста
саванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з бяросты. Якасць
вырабаў.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Падрыхтоўка бяросты да аплікацыі.
Аплікацыя з бяросты. Падрыхтоўка бяросты да пляцення. Пляцен
не з берасцяных стужак палатна.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі аплікацыі
і пляцення з бяросты: дэкаратыўныя пано розных кампазіцый,
дэкаратыўныя вырабы з элементамі пляцення з берасцяных сту
жак, берасцянкі для захоўвання сыпучых прадуктаў, кошыкі і
вазачкі, сувеніры і інш.

10. Прапільная разьба па драўніне
Паняцце аб прапільнай разьбе па драўніне лобзікам. Віды
контураў: замкнёны і незамкнёны, знешні і ўнутраны. Плоскія
і аб’ёмныя вырабы. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыя
лаў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы. Чытанне і выканан
не простых эскізаў для прапільнай разьбы па драўніне.
Тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў з пілама
тэрыялаў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы.
Вучэбнае месца для прапільнай разьбы па драўніне лобзікам.
Тэхналогія прапільнай разьбы па драўніне для выканання плоскіх
і аб’ёмных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення
малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам па
знешнім і ўнутраным контурах прамых і хвалістых ліній, тупых і
вострых вуглоў, шліфаванне, аддзелка. Інструменты, прыстасаванні
і вучэбнае абсталяванне для прапільнай разьбы па драўніне. Ручны
і электрычны лобзікі, устройства і прынцып дзеяння. Якасць
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вырабаў. Правілы бяспечных паводзін падчас работы з абсталя
ваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Нанясенне малюнка на загатоўку з
фанеры. Выпілоўванне ручным (электрычным) лобзікам.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі прапільнай
разьбы па драўніне: паліцы, падстаўкі, рамкі для фатаграфій;
паліцы для кніг, упрыгожанняў, дыскаў, касет; сувеніры і інш.

11. Контурная разьба па драўніне
Разьба па драўніне (нож, стамеска). Матэрыял для разьбы па
драўніне. Асноўныя прыёмы разьбы па драўніне.
Паняцце пра контурную разьбу па драўніне. Эканомнае выка
рыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі контурнай разьбы.
Вучэбнае месца для контурнай разьбы па драўніне. Тэхналогія
контурнай разьбы па драўніне з простым узорам: падрыхтоўка
паверхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на
загатоўку, разьба па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паў
круглай стамескамі, шліфаванне і аддзелка паверхні загатоўкі.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для контурнай
разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін
пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Падрыхтоўка паверхні загатоўкі з
драўніны да нанясення малюнка. Выкананне контурнай разьбы
па драўніне.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі контур
най разьбы па драўніне: пано, наборы апрацоўчых дошак, дэка
ратыўныя вырабы, сувеніры і інш.
12. Геаметрычная разьба па драўніне
Паняцце пра геаметрычную разьбу па драўніне. Элементы геа
метрычнай разьбы: прамалінейныя (двухгранныя, трохгранныя,
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чатырохгранныя) выемкі; крывалінейныя (двухгранныя, трохгран
ныя, дужкавыя) выемкі. Узоры геаметрычнай разьбы: трохвуголь
нікі, змейкі, зорачкі, разеткі з прамымі і выгнутымі прамянямі і
інш. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з піламатэрыялаў з элементамі геаметрычнай разьбы.
Вучэбнае месца для геаметрычнай разьбы па драўніне. Тэхна
логія геаметрычнай разьбы па драўніне (прамалінейныя, крыва
лінейныя выемкі): падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення
малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне:
прамалінейныя (двухгранныя, трохгранныя, чатырохгранныя),
крывалінейныя (двухгранныя, трохгранныя, дужкавыя) выемкі;
трохвугольнікі, змейкі, зорачкі, разеткі з прамымі і выгнутымі
прамянямі і іншае; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геамет
рычнай разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных
паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстаса
ваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Падрыхтоўка паверхні загатоўкі да
нанясення малюнка. Выкананне геаметрычнай разьбы па драўніне
(прамалінейныя выемкі). Выкананне геаметрычнай разьбы па
драўніне (крывалінейныя выемкі).
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі геаметрыч
най разьбы: апрацоўчыя дошкі, аздабленне мэблі, шкатулкі, саль
ніцы, сухарніцы, вазы, сувеніры і інш.

13. Драўляная мазаіка (інтарсія)
Паняцце пра драўляную мазаіку (інтарсію). Віды інтарсіі.
Выбар і падрыхтоўка матэрыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэ
рыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне прос
тых і складаных вырабаў з піламатэрыялаў, ліставых драўняных
матэрыялаў з элементамі драўлянай мазаікі (інтарсіі).
Вучэбнае месца для выканання драўлянай мазаікі (інтарсіі).
Тэхналогія выканання драўлянай мазаікі для простых і склада
ных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення
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малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам,
шліфаванне і аддзелка. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае
абсталяванне для драўлянай мазаікі. Якасць вырабаў. Правілы
бяспечных паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі
і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Падрыхтоўка паверхні загатоўкі з
драўніны да нанясення малюнка. Выкананне драўлянай мазаікі
(інтарсіі) для выканання простых вырабаў.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя і складаныя (шмат
дэталей, розных па памерах, форме і аддзелцы) сувенірныя вы
рабы з элементамі драўлянай мазаікі (інтарсіі) і з выявамі раслін,
жывёл і інш.

14. Лясная скульптура
Паняцці пра лясную скульптуру і лясную знаходку. Нарыхтоўка
і падрыхтоўка да апрацоўкі лясных знаходак. Эканомнае выкары
станне матэрыялаў.
Графічная  і  тэхналагічная  дакументацыя  на  выраб  лясной
скульптуры.
Вучэбнае месца для вырабу лясной скульптуры. Тэхналогія вы
рабу лясной скульптуры. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае
абсталяванне для вырабу лясной скульптуры. Якасць вырабаў.
Правілы бяспечных паводзін падчас работы з абсталяваннем, інст
рументамі і прыстасаваннямі.
Азнаямленне з прафесіямі, якія звязаны з мастацкай апрацоў
кай матэрыялаў.
Практычныя работы. Выбар і падрыхтоўка матэрыялу (за
гатовак)  для  выканання  лясных  знаходак   і  скульптур. Выраб
простых лясных скульптур.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя лясныя знаходкі і
скульптуры; сувенірныя вырабы з элементамі лясной скульптуры
і інш.

МАСТАЦТВА
Айчынная і сусветная мастацкая культура

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбны прадмет «Мастацтва (айчынная і сусветная мастац
кая культура)» ва ўзаемадзеянні з іншымі гуманітарнымі прад
метамі ўносіць важкі ўклад у развіццё духоўна-маральных, эма
цыянальных і творчых якасцей асобы; спрыяе самавызначэнню і
самарэалізацыі падрастаючага пакалення ў сучасным свеце.
Мэта вывучэння прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная
мастацкая культура)» — фарміраванне мастацкай культуры асобы
ў працэсе творчага асваення свету эстэтычных каштоўнасцей.
Дасягненне названай мэты прадугледжвае рашэнне наступных
задач:
zzразвіццё каштоўнасных і маральна-этычных якасцей асобы;
zzфарміраванне ведаў пра   разнастайнасць з’яў у мастацкай
культуры;
zzфарміраванне ўменняў успрымання, інтэрпрэтацыі і ацэнкі
мастацкіх твораў;
zzразвіццё эмацыянальна-вобразнага мыслення, творчых здоль
насцей;
zzфарміраванне мастацкага густу і патрэбнасці ў зносінах з
творамі мастацтва;
zzпашырэнне вопыту самастойнай мастацка-творчай дзейнасці.
У аснову праграмы пакладзены наступныя тэарэтычныя па
лажэнні:
zzпра вобразную прыроду мастацтва. Мастацкі вобраз — мэта
і вынік мастацка-творчай дзейнасці. Унікальнасць мастацкага
вобраза выяўляецца з дапамогай розных сродкаў і матэрыялаў
(слова, гук, інтанацыя, рытм, малюнак, колер, пластыка,
міміка, мантаж і інш.) і раскрываецца ў працэсе ўспрымання
твораў мастацтва, якія маюць яркую эмацыянальна-сэнсавую
і каштоўнасную накіраванасць;
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zzпераемнасць

мастацкай адукацыі. Змест вучэбнага прадме
та «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)»
грунтуецца на сістэме ведаў, атрыманых вучнямі на ўроках
вучэбных прадметаў «Выяўленчае мастацтва», «Музыка», і
забяспечвае магчымасць працягваць вывучэнне мастацкай
культуры на наступных узроўнях адукацыі;
zzварыятыўнасць мастацкай адукацыі. Праяўляецца ў прадстаўленні настаўніку шырокіх магчымасцей выбару адука
цыйных стратэгій і педагагічнага інструментарыю ў наву
чанні;
zzактыўны ўдзел вучняў у мастацка-творчай дзейнасці. Неаб
ходны не толькі пры засваенні сумы ведаў пра вывучаемую
мастацкую з’яву, але і ў розных відах практычнай мастацкатворчай дзейнасці, якія ўмацоўваюць сацыяльна-прыклад
ную ролю вучэбных заняткаў па прадмеце;
zzдыдактычную мэтазгоднасць. У працэсе пабудовы і канст
руявання зместу вучэбнага прадмета ўлічваліся агульнады
дактычныя прынцыпы (нагляднасці, паслядоўнасці, куль
тураадпаведнасці, даступнасці, адпаведнасці ўзроставым
асаблівасцям вучняў) і прынцыпы педагогікі мастацтва (полі
мастацкасці, полікультурнасці, дыялагічнай прыроды твора
мастацтва).
Змест вучэбнай праграмы пабудаваны на аснове кампетэнтнаснага падыходу.   З   пазіцый   кампетэнтнаснага   падыходу   ён
адрозніваецца большай інтэграванасцю, каштоўнасна-сэнсавай і
практыка-арыентаванай скіраванасцю. Веды, уменні і навыкі за
стаюцца ў складзе гэтых патрабаванняў, але з мэты адукацыі яны
ператвараюцца ў сродак развіцця чалавека, які расце. Якасць кам
петэнтнаснай падрыхтоўкі вучня забяспечваецца яго ўключэннем
у актыўную мастацка-творчую дзейнасць і вызначаецца па зменах
і прыросце ў сацыяльна-асобасным развіцці вучняў.
Змест вучэбнай праграмы «Мастацтва (айчынная і сусветная
мастацкая культура)» для IХ класа структураваны ў адпавед
насці з гісторыка-храналагічным прынцыпам, які дазваляе
сістэматызаваць ход развіцця мастацкай культуры. Пры гэтым
у праграме выдзелены спецыфічныя характарыстыкі кожнай гіс
тарычнай эпохі, а таксама каштоўнасныя асновы розных нацыя
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нальных школ, у тым ліку і беларускай школы на ўсіх этапах яе
развіцця.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял, прапанаваны да вывучэння
ў IХ класе, структураваны на аснове прынцыпу выдзялення куль
турных дамінант гістарычных эпох. Дадзены прынцып дазваляе
пашырыць магчымасці асваення мастацкіх характарыстык твораў
мастацтва, акцэнтуючы ўвагу вучняў не на колькасці помнікаў
мастацкай культуры, а на эмацыянальна-вобразным складніку раз
глядаемых твораў мастацтва.
Рэалізацыя дадзенага прынцыпу магчыма дзякуючы выкары
станню мастацкіх твораў, адабраных у адпаведнасці:
zzз мастацка-эстэтычнымі і каштоўнаснымі вартасцямі;
zzсацыякультурным кантэкстам айчыннай і сусветнай мастац
кай культуры;
zzтэматыкай вучэбнай праграмы;
zzузроставымі асаблівасцямі і магчымасцямі вучняў.
Вучэбная праграма «Мастацтва (айчынная і сусветная мастац
кая культура)» для IХ класа ўключае наступныя раздзелы: «Мас
тацкая культура ХIХ стагоддзя: адкрыцці і супрацьстаянні», «Мас
тацтва мяжы ХIХ—ХХ стагоддзяў», «Мастацкія эксперыменты
ХХ стагоддзя», «Мастацтва савецкай эпохі», «Мастацтва мяжы
тысячагоддзяў: новыя формы ў новых рэаліях».
Мастацкая культура беларускіх зямель разглядаецца ў неад’ем
най сувязі з сусветнай мастацкай культурай.
Вывучэнне вучэбнага прадмета «Мастацтва (айчынная і су
светная мастацкая культура)» у IХ класе прадугледжвае фарміра
ванне ў вучняў больш глыбокіх уяўленняў пра мастацкія стылі,
кірункі, нацыянальныя школы; асваенне больш складаных мас
тацтвазнаўчых паняццяў; паглыбленне ведаў пра сродкі мастац
кай выразнасці; пашырэнне дзейнасці па ўспрыманні і творчай
інтэрпрэтацыі мастацкіх твораў.
На вывучэнне айчыннай і сусветнай мастацкай культуры ў
IХ класе вучэбным планам адводзіцца 17 гадзін з разліку 1 вучэб
ная гадзіна на тыдзень. Па змесце тэмы носяць аглядны характар.
Тэмы кожнага з раздзелаў вучэбнай праграмы «Мастацтва
(айчынная і сусветная мастацкая культура)» з’яўляюцца прыклад
нымі. У адпаведнасці з логікай пабудовы вучэбнага матэрыялу
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настаўнік мае магчымасць самастойна вызначаць ключавыя змя
стоўныя лініі раздзела; выбіраць мастацкія творы, якія адпавя
даюць абранай стратэгіі; вызначаць паслядоўнасць іх вывучэння.
Кожная тэма вучэбнай праграмы забяспечана мастацкім ма
тэрыялам у шырокім дыяпазоне. Рэкамендаваны спіс мастацкіх
твораў з’яўляецца прыкладным. Настаўнік мае права:
zzкарэкціраваць спіс твораў мастацтва на падставе мастацкіх
пераваг вучняў, тэхнічных і метадычных магчымасцей уста
новы адукацыі;
zzвызначаць і вар’іраваць паслядоўнасць і колькасць разгля
даемых відаў мастацтва, мастацкіх твораў;
zzвыбіраць методыку навучання;
zzвызначаць мастацка-педагагічныя акцэнты, глыбіню і шы
рыню спасціжэння мастацкага вобраза.
Пры планаванні вучэбных заняткаў, пры выбары мастацкіх
твораў і методык іх вывучэння важна ўлічваць інтарэсы вучняў,
якія маюць непасрэдны вопыт наведвання розных краін свету,
знаёмства з нацыянальнымі традыцыямі, культурнымі з’явамі і
мастацкімі дасягненнямі іншых народаў.
У праграме ўлічваецца жыццёвы вопыт вучняў, прадугледжва
ецца магчымасць разнастайных форм яго выражэння ў самастой
най мастацка-творчай дзейнасці.
Прапанаваныя да кожнай тэмы віды дзейнасці маюць рэка
мендацыйны характар.
Прыярытэтнымі формамі атэстацыі з’яўляюцца самастойныя
работы і праекты вучняў, у якіх прад’яўляюцца вынікі іх дзейнасці
ў працэсе ўспрымання, інтэрпрэтацыі і стварэння мастацкіх твораў.
Важнае месца на вучэбных занятках айчыннай і сусветнай мас
тацкай культуры займае працэс эмацыянальна-вобразнага ўспры
мання мастацкага твора, неабходнай умовай арганізацыі якога з’яў
ляецца выкарыстанне якасных рэпрадукцый, аўдыя- і відэазапісаў.
Вялікае значэнне для ўспрымання вучнямі твораў мастацтва
мае наведванне імі музеяў, мастацкіх галерэй, выстаў, тэатраў, па
лацава-паркавых комплексаў, запаведнікаў, мастацкіх майстэрань;
арганізацыя экскурсій, сустрэч з яркімі прадстаўнікамі культуры:
архітэктарамі, мастакамі, скульптарамі, музыкамі, пісьменнікамі,
акцёрамі і інш.
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У працэсе навучання настаўнік мае магчымасць вар’іраваць
віды ўрокаў (урокі-экскурсіі, вандроўкі, творчыя лабараторыі,
турніры і інш.), выкарыстоўваць інфармацыйныя сродкі навучан
ня, шырока прымяняць актыўныя метады навучання, сучасныя
адукацыйныя тэхналогіі.
Выкарыстанне тэхналогій навучальных праектаў (даследчых,
інфармацыйных, творчых, прыкладных, гульнявых) накіравана на
развіццё самастойнасці, асабістай ініцыятывы вучняў. Тэхналогіі
навучання ў супрацоўніцтве дазволяць сканструяваць адносіны
ўзаемнай адказнасці паміж удзельнікамі адукацыйнага працэсу
з дапамогай розных тэхнік рашэння мастацка-камунікатыўных
задач. Ужыванне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення па
шырыць праблемнае поле вучэбных заняткаў, створыць умовы
для фарміравання ўласных крытэрыяў ацэнкі мастацкага тэксту,
генерыравання і адстойвання ўласных меркаванняў у галіне куль
туры і антыкультуры.
Апошнія ўрокі вучэбнага года прысвечаны паўтарэнню і пада
гульненню вывучанага матэрыялу. Падагульняльныя ўрокі могуць
праводзіцца з прымяненнем гульнявых тэхналогій (віктарына,
конкурс і інш.); у форме прэзентацыі і абароны праектаў (інды
відуальных, групавых); у форме дэманстрацыі і абароны партфоліа
індывідуальных дасягненняў.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(17 гадзін)
Р А З Д З Е Л  1
МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА XIX СТАГОДДЗЯ: АДКРЫЦЦІ
І СУПРАЦЬСТАЯННІ (5 гадзін)

1. Класіцызм і рамантызм: розум і пачуцці
(1 гадзіна)
XIX стагоддзе — новы этап у гісторыі еўрапейскай культуры.
Класіцызм як афіцыйны стыль у мастацтве XIX стагоддзя. Ідэалы
класічнай прыгажосці ў мастацтве Беларусі.
Рамантызм: новы погляд на свет. Палеміка рамантыкаў з кла
сіцыстамі. Канфлікт асобы і навакольнага свету ў творах раман
тызму. Рамантызм у мастацтве Беларусі.
Гутарка на тэму «Твор мастацтва як адлюстраванне эпохі».
Дыскусія на тэму «Сюжэты і вобразы ў мастацтве класіцыстаў
і рамантыкаў».
Складанне храналагічнай табліцы «Стылі і напрамкі ў заход
нееўрапейскім мастацтве X—XIX стагоддзяў».
Вуснае сачыненне «Мой любімы твор рамантызму».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Архітэктура (класіцызм): Ж.-Ф. Шальгрэн і інш. Вялікая
Трыумфальная арка на плошчы Шарля дэ Голя (Зоркі) ў Пары
жы; К. Ф. Шынкель. Стары музей у Берліне; А. Д. Захараў. Адмі
ралцейства ў Санкт-Пецярбургу; К. І. Росі. Будынак Галоўнага
штаба ў Санкт-Пецярбургу; Я. М. Аляксееў, К. Бланк, Дж. Кларк
і інш. Палац Румянцавых — Паскевічаў у Гомелі; Дж. Кларк.
Петрапаўлаўскі сабор у Гомелі.
Жывапіс (класіцызм): Ж. А. Д. Энгр. Партрэт Напалеона на
імператарскім троне; «Абяцанне Людовіка ХIII»; І. Аляшкевіч.
«Партрэт маладой жанчыны»; «Партрэт князя А. А. Чартарый
скага»; «Анцівох і Стратоніка»; І. Хруцкі. Партрэты і нацюрморты
(на выбар).
Скульптура (класіцызм): Б. Торвальдсен. «Ганімед, які кор
міць Зеўсавага арла»; І. П. Мартас. Помнік Мініну і Пажарскаму.
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Жывапіс (рамантызм): Э. Дэлакруа. «Свабода, якая вядзе
народ»; «Разня на Хіясе»; «Ладдзя Дантэ»; «Паляванне на львоў
у Марока»; Т. Жэрыко. «Плыт “Медузы”»; «Афіцэр конных егераў
імператарскай гвардыі, які ідзе ў атаку»; «Скачкі ў Эпсоме»;
Ф. Гоя. «Партрэт донны Ісабэль дэ Порсель», «Расстрэл паўстанцаў
у ноч 3 мая 1808 года»; «Калос (Паніка)»; К. Брулоў. «Апошні
дзень Пампеі»; «Вершніца»; В. Ваньковіч. Партрэт А. Міцкевіча
на скале Аю-Даг; «Партрэт Караля Ліпінскага»; І. Айвазоўскі.
«Дзявяты вал» (ці інш.); Я. Дамель. «Павел І вызваляе Тадэвуша
Касцюшку з няволі»; Я. Сухадольскі. «Начны штурм крэпасці
Ахалцых 15 жніўня 1828 года».

2. Рамантызм у музыцы: энцыклапедыя пачуццяў
(1 гадзіна)
Лірыка як вядучая эмацыянальная сфера ў музыцы рамантыз
му. Асноўныя тэмы і жанры ў музыцы рамантызму.
Найбуйнейшыя прадстаўнікі музычнага рамантызму ў Еўропе.
Рамансава-песенная творчасць у Расіі. Першая беларуская нацыя
нальная опера.
Гутарка «Характэрныя рысы музыкі рамантызму».
Параўнанне вобраза рамантычнага героя ў музычных і жыва
пісных творах.
Праект-даследаванне «Музычныя мініяцюры: разнастайнасць
тэм і жанраў».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Музыка: Ф. Шуберт. Сімфонія № 8 сі мінор «Няскончаная»
(1-я ч.); Серэнада са зборніка «Лебядзіная песня»; «Музычны мо
мант» (оп. 94 № 3 фа мінор); «Ave Maria» (Трэцяя песня Элен з
цыкла песень на вершы В. Скота); Р. Шуман. Цыкл «Карнавал»
(п’есы на выбар); Ф. Шапэн. Прэлюдыі (№ 4 мі мінор, № 20 до
мінор); Накцюрны (оп. 9 № 2 Мі бемоль мажор, оп. 48 № 1 до
мінор); Паланэз (оп. 40 № 1 Ля мажор); Вальсы (оп. 69 № 1
Ля бемоль мажор, оп. 64 № 2 до дыез мінор); Балада № 1 соль
мінор; Балада № 2 фа мажор; Ф. Мендэльсон. «Песні без слоў»
(на выбар); А. А. Аляб’еў, А. Л. Гурылёў, А. Я. Варламаў. Рамансы
(на выбар); А. І. Абр амовіч. Фартэпіянная паэма «Беларускае
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вяселле»; С. Манюшка. Раманс «Залатая рыбка»; Опера «Сялянка»
(«Ідылія») (лібрэта В. І. Дуніна-Марцінкевіча).

3. Рэалізм: чалавек у рэаліях соцыуму
(1 гадзіна)
Паняцце «рэалізм». Вытокі рэалізму ў мастацтве. Асноўныя тэмы
і жанры ў мастацтве рэалізму.
Адлюстраванне аб’ектыўнага погляду ў выяўленчым мастацтве
заходнееўрапейскіх мастакоў. Шэдэўры рускага рэалізму.
Рэалістычныя тэндэнцыі ў беларускім мастацтве. К. І. Русецкі
і ідэалізацыя вобраза «простага чалавека». Сталы рэалізм у твор
часці Н. Ю. Сілівановіча. Пейзажы А. Г. Гараўскага.
Гутарка «Праявы рэалізму ў творах выяўленчага мастацтва».
Параўнанне тэматыкі жывапісу XVIII і XIX стагоддзяў.
Стварэнне віртуальнага музея «Мастакі-перасоўнікі» (ці інш.).
Параўнанне трактоўкі вобраза чалавека ў творах рамантызму і рэалізму.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Выяўленчае мастацтва: Г. Курбэ. «Сяляне з Флажы, якія
вяртаюцца з кірмашу ў Арнане»; А. Дам’е. «Прачка»; Ж.-Ф. Міле.
«Анжэлюс (Вячэрні звон)»; «Сейбіт»; Т. Русо. «Від у ваколіцах
Гранвіля»; В. Лейбль. «Тры жанчыны ў царкве»; В. Р. Пяроў.
«Чаяванне ў Мыцішчах, каля Масквы»; «Паляўнічыя на прыва
ле»; «Птушкалоў»; І. Я. Рэпін. «Бурлакі на Волзе»; «Хрэсны ход у
Курскай губерні»; І. І. Шышкін. «Жыта» (ці інш.); В. І. Сурыкаў.
«Раніца стралецкай кары»; «Баярыня Марозава»; К. І. Русецкі.
«Жняя»; «Вербная нядзеля»; Н. Ю. Сілівановіч. «Дзеці ў двары»;
«Салдат з хлопчыкам»; «Пастух са Свянцяншчыны».

4. Рэалізм у музыцы: жыццё ва ўсіх праявах
(1 гадзіна)
Рэалізм у заходнееўрапейскай музыцы XIX стагоддзя. Прастата
і даступнасць музычнай мовы, праўдзівасць музычных характараў.
Рэалістычная музычная драма Дж. Вердзі. «Кармэн» Ж. Бізэ —
вяршыня опернага рэалізму.
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Рэалізм у творчасці кампазітараў «Магутнай кучкі». Сімфаніч
ная драма П. І. Чайкоўскага.
Гутарка «Рамантызм і рэалізм у музыцы: асноўныя адроз
ненні».
Дыскусія «Музычны псіхалагізм П. І. Чайкоўскага».
Праект-даследаванне «Жанр оперы ў музыцы рэалізму».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Музыка: Дж. Вердзі. Опера «Травіята» (застольная песня
«Высока падымем усе кубак весялосці» з I дз.; арыя Віялеты
«Бывайце вы навекі» з III дз.); Ж. Бізэ. Опера «Кармэн» (хабанэ
ра Кармэн «У кахання, як у пташкі, крылы» з I дз.; сегідылья
Кармэн «Там, каля Севільі» з I дз.; арыёза Хазэ з II дз.; сцэна
варажбы з III дз.); М. П. Мусаргскі. Цыкл «Дзіцячая» (на вы
бар); «Песня пра блыху»; Опера «Барыс Гадуноў» (сцэна каля
сабора Васіля Блажэннага з IV дз.); А. П. Барадзін. Сімфонія № 2
«Волатаўская» (ч. 1); Опера «Князь Ігар» (Палавецкія скокі з II дз.);
А. С. Даргамыжскі. Раманс «Стары капрал»; П. І. Чайкоўскі. Сім
фонія № 6 «Патэтычная» (ч. 4); Опера «Пікавая дама» (арыя Гер
мана «Што наша жыццё? Гульня!» з III дз.).

5. Яркасць і непасрэднасць уражанняў імпрэсіяністаў
(1 гадзіна)
Перадумовы ўзнікнення імпрэсіянізму. Паняцце «імпрэсіянізм».
Папулярныя тэмы і сюжэты ў мастацтве імпрэсіянізму. Навізна
прыёмаў і сродкаў мастацкай выразнасці ў выяўленчым мастацтве.
Імпрэсіянізм у музычным мастацтве.
Гутарка «Асаблівасці тэхнікі мастакоў-імпрэсіяністаў».
Музычнае і паэтычнае ілюстраванне твораў мастакоў-імпрэ
сіяністаў.
Параўнанне вобразаў прыроды і чалавека ў жывапісе перасоў
нікаў і імпрэсіяністаў.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс: Э. Манэ. «Бар у “Фалі-Бержэр”»; К. А. Манэ. Серыя
«Руанскі сабор»; «Уражанне. Узыход сонца»; «Бульвар Капуцынак у
Парыжы»; «Вуліца Мантаргёй, свята 30 чэрвеня 1878 г.»; «Прагулка
па скалах Пурвіля»; серыя пейзажаў «Японскі масток» (на выбар);
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П. А. Рэнуар. «Дзве сястры (На тэрасе)»; «Партрэт актрысы Жанны
Самары», «Дзяўчына з веерам»; Э. Дэга. «Блакітныя танцоўшчыцы»;
«Танцоўшчыцы на рэпетыцыі»; «Зорка (Танцоўшчыца на сцэне)»;
А. Сіслей. «Снег у Лувесьене»; К. Пісаро. «Бульвар Манмартр у
Парыжы»; «Оперны праезд у Парыжы».
Музыка: К. Дэбюсі. Цыкл «Накцюрны» (на выбар); Сімфанічны
эскіз «Мора»; Прэлюдыі (на выбар); М. Равель. Фартэпіянны цыкл
«Адлюстраванні» (на выбар); «Балеро».
Р А З Д З Е Л  2
МАСТАЦТВА МЯЖЫ ХІХ—ХХ СТАГОДДЗЯЎ (3 гадзіны)

6. Мадэрн: пошук новага ў спазнаным
(1 гадзіна)
Ідэі і напрамкі мадэрну. Нацыянальныя праявы мадэрну: арнуво, югендштыль, сэцэсія. Асноўныя крыніцы творчасці майстроў
мадэрну.
Мадэрн у архітэктуры: В. Арта, Ч. Р. Макінтош, А. Гаўдзі.
Праява мадэрну ў жывапісе — Г. Клімт. Мадэрн у дэкаратыўнапрыкладным мастацтве: У. Морыс, Р. Лалік, Л. К. Тыфані. Развіц
цё часопіснай і кніжнай графікі.
Мадэрн у музыцы: новая музычная мова А. Скрабіна.
Гутарка «Мадэрн і прыгажосць: агульныя падыходы».
Праект «Упрыгожанне ў стылі Рэнэ Лаліка», «Вітраж у сты
лі Тыфані» і інш.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Архітэктура: Ё. Ольбрых. Дом Сецэсіёна ў Вене; Ж. Лавірот.
Дом Лавірота ў Парыжы; А. Гаўдзі. Дом Батльё; Дом Міла; Сабор
Святой Сям’і; Парк Гуэль у Барселоне; В. Арта. Дом прафесара
Таселя ў Бруселі; Гасцёўня атэля ван Этвеле; Ч. Р. Макінтош.
Мастацкая школа ў Глазга; Ф. Шэхтэль. Асабняк С. П. Рабушын
скага ў Маскве.
Жывапіс: Г. Клімт. Пано «Дрэва жыцця».
Графіка: А. Муха. Серыя «Поры года»; «Мастацтва» («Танец»,
«Паэзія»); О. Бёрдслі. Ілюстрацыі і вокладкі да друкаваных выдан
няў (на выбар).
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Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Г. Абрыст. Пано
«Удар бізуна»; Мазаіка базілікі Сакрэ-Кёр у Парыжы; У. Морыс.
Дызайн габеленаў, шпалер; Ч. Р. Макінтош. Вітражы; Л. К. Ты
фані. Вітражы, лямпы; Р. Лалік. Ювелірныя ўпрыгожанні.
Музыка: А. М. Скрабін. «Паэма экстазу» (фрагмент); Цыкл
«24 прэлюдыі для фартэпіяна» (прэлюдыі № 5 Рэ мажор, № 10 додыез мінор, № 14 мі бемоль мінор).

7. Сярэбраны век рускай культуры
(1 гадзіна)
Асноўныя ідэі мастацтва сімвалізму. Сувязь сімвалізму і мадэрну
ў мастацтве. Асаблівае значэнне формы, колеру, гуку ў творах
розных відаў мастацтва.
Дзейнасць мастакоў творчага аб’яднання «Свет мастацтва».
Міжнародны мастацкі праект «Рускія сезоны». Балет-казка
«Жар-птушка» І. Стравінскага.
Роля К. Станіслаўскага і У. Неміровіча-Данчанкі ў станаўленні
Маскоўскага Мастацкага тэатра.
Гутарка на тэму «Асаблівасці стылю мадэрн у мастацтве
Расіі».
Дыскусія «Тэатральнасць музыкі Ігара Стравінскага».
Выкананне эскіза касцюма казачнага персанажа (на выбар)
у стылі мадэрн.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс: В. А. Сяроў. «Дзяўчынка з персікамі»; «Выкраданне
Еўропы»; М. А. Урубель. «Дэман, які сядзіць»; «Мікула Селяні
навіч»; «Шасцікрылы серафім»; «Пан»; А. М. Бенуа. «Прагулка
караля»; Л. С. Бакст. «Старажытны жах»; К. А. Сомаў. «Язычок
Каламбіны»; К. А. Каровін. «Кветкі і садавіна»; «Прыстань у Гур
зуфе».
Графіка: Я. Я. Лансерэ, І. Я. Білібін. Ілюстрацыі да друка
ваных выданняў (на выбар); А. М. Бенуа. Ілюстрацыі да паэмы
А. С. Пушкіна «Медны коннік».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: М. А. Урубель. Дэка
ратыўная маёліка.
Сцэнаграфія: Л. С. Бакст. Эскізы касцюмаў і дэкарацый да
балетаў «Спячая прыгажуня», «Жар-птушка»; А. М. Бенуа. Эскізы
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касцюмаў і дэкарацый да балета «Пятрушка»; А. Я. Галавін. Эскізы
дэкарацый да балета «Жар-птушка».
Музыка: С. В. Рахманінаў (на выбар); І. Ф. Стравінскі. Балеты
«Жар-птушка», «Пятрушка» (фрагменты).

8. Мастацтва Беларусі мяжы ХІХ—ХХ стагоддзяў
(1 гадзіна)
Адраджэнне гістарычных традыцый у вобразах храмаў, сядзіб,
грамадскіх будынкаў. Стыль мадэрн у архітэктуры.
Рамантычнае і рэалістычнае адлюстраванне рэчаіснасці ў жы
вапісе. Жанрава-тэматычная разнастайнасць жывапісу. Культурнагістарычная спадчына ў беларускай графіцы.
Напалеон Орда — мастак і кампазітар. Ігнат Буйніцкі: нара
джэнне беларускага тэатра.
Гутарка «Своеасаблівасць беларускай архітэктуры на мяжы
XIX—XX стагоддзяў» («Тэмы і жанры ў беларускім жывапісе»,
«Вобраз чалавека ў мастацтве графікі»).
Віртуальная экскурсія ў Нацыянальны мастацкі музей Рэспуб
лікі Беларусь.
Падрыхтоўка прэзентацыі «Сюжэты і вобразы ў мастацтве
беларускіх мастакоў».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Архітэктура: Г. Шахт. Царква Успення Прасвятой Багаро
дзіцы ў в. Сар’я Верхнядзвінскага р-на Віцебскай вобл.; А. Гой
бель. Касцёл Святога Антонія Падуанскага ў Паставах Віцебскай
вобл.; П. П. Мяркулаў. Сабор Уваскрэсення Хрыстова ў Барысаве;
Р. Р. Марфельд. Капліца-пахавальня Святаполк-Мірскіх у г. п. Мір
Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл.; В. А. Шротэр. Дваранская
сядзіба ў а. г. Чырвоны Бераг Жлобінскага р-на Гомельскай вобл.;
П. Г. Камбураў. Будынак Магілёўскага драматычнага тэатра.
Жывапіс: В. К. Бялыніцкі-Біруля. «Веснавыя воды»; «Квітнеючы
сад»; «Сакавік»; Ф. Э. Рушчыц. «Ля касцёла»; «Старое гняздо»;
К. Д. Альхімовіч. «Пахаванне Гедыміна»; «На этапе»; Ю. Пэн.
«Стары кравец».
Графіка: А. І. Каменскі. «Сустрэча ў пушчы»; С. С. Богуш-Сест
ранцэвіч. «Цыгане»; Н. Орда (на выбар).
Музыка: Н. Орда. Паланэз «Паўночная зорка».
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Р А З Д З Е Л  3
МАСТАЦКІЯ ЭКСПЕРЫМЕНТЫ ХХ СТАГОДДЗЯ (4 гадзіны)

9. Кубізм і абстракцыянізм: змяшанне фарбаў і форм
(1 гадзіна)
Авангард: рэвалюцыя ў мастацтве.
Кубізм: імкненне да «драбнення» формы. Ілюзорнасць у пера
дачы прадметаў рэчаіснасці. Кубістычны «калаж». Лепка формай
і святлом у скульптуры. Праява кубізму ў графіцы.
Асаблівасці мастацкай мовы абстракцыянізму: геаметрычныя
формы, лініі, кропкі.
Гутарка на тэму «Колер у мастацтве кубізму і абстракцыя
нізму».
Выкананне плаката ў стылістыцы Пабла Пікаса.
Выкананне калажу на вольную тэму (матэрыял і тэхніка на
выбар) у стылістыцы кубізму.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс (кубізм): Р. Дэланэ. «Эйфелева вежа»; Ж. Брак.
«Шкляны графін і газета»; Ф. Лежэ. «Ключы»; П. Пікаса. «Тры
муз ыкі»; «Партрэт Амбруаза Валара»; «Скрыпка і вінаград»;
«Кларнет і скрыпка».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (кубізм): П. Пікаса.
«Сава»; «Галава Фаўна».
Графіка (кубізм): П. Пікаса. Плакат 1-га Сусветнага кангрэса
прыхільнікаў міру ў Парыжы.
Скульптура (кубізм): В. Цадкін. «Нараджэнне форм».
Абстракцыянізм у жывапісе: В. В. Кандзінскі. «Кампазіцыя
VIII. № 260»; «Імправізацыя. Летуценнае»; П. Мандрыян. «Кам
пазіцыя з чырвоным, чорным, сінім, жоўтым і шэрым»; К. С. Ма
левіч. «Чорны квадрат»; «Супрэматызм»; «Чорны крыж».
Абстракцыянізм у скульптуры: Г. Мур. «Авал з кропкамі».

10. Экспрэсіянізм і сюррэалізм: мастацтва будучыні
(1 гадзіна)
Мастацтва экспрэсіянізму ў жывапісе і музыцы: трагізм успры
мання свету і прадчуванне глабальных катастроф. Скажэнне і за
вастрэнне форм як асноўны прыём стварэння экспрэсіі.
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Сюррэалізм у мастацтве: сінтэз ідэй і мастацкіх прыёмаў.
Творчасць Сальвадора Далі. Мікалай Селяшчук — беларускі Далі.
Гутарка «Унікальныя прыёмы экспрэсіянізму ў жывапісе,
музыцы, кіно».
Дыскусія на тэму «Наватарства сюррэалістаў: знешнія
эфекты».
Праект-даследаванне «Мікалай Селяшчук — беларускі Далі».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Экспрэсіянізм у жывапісе: Э. Л. Кірхнер. «Вуліца Берліна»;
Э. Нольдэ. «Сад кветак»; Ф. Марк. «Сіні конь»; «Лёсы жывёл»;
П. Клее. «Дом, які верціцца»; О. Какошка. «Салодкі сон».
Экспрэсіянізм у графіцы: Э. Мунк. «Крык»; К. Кольвіц. Цыкл
«Сялянская вайна» (на выбар).
Экспрэсіянізм у скульптуры: Э. Барлах. Помнік загінуўшым
«Злітуйцеся!».
Экспрэсіянізм у музыцы (фрагменты): А. Шонберг. Монадрама
«Чаканне»; Б. Бартак. Фартэпіянны цыкл «Мікракосмас» (мінія
цюры на выбар); «Варварскае алегра» («Allegro barbaro»).
Сюррэалізм у жывапісе: С. Далі. «Галатэя сфер»; «Нязмен
насць памяці (Мяккі гадзіннік)»; «Уверцюра падманкі»; «Сланы»;
М. М. Селяшчук. «Святочныя забавы»; «Калядная раніца».
Сюррэалізм у скульптуры: А. Джакамеці. «Галава».
Сюррэалізм у мастацтве дызайну: М. Опенгейм. Футравы
чайны прыбор; С. Далі. Канапа ў форме вуснаў.

11. Парыжская школа. Геніі жывапісу з Беларусі
(1 гадзіна)
Парыж — эпіцэнтр мастацкіх адкрыццяў пачатку ХХ стагод
дзя. Творчая атмасфера парыжскай школы.
Амедэа Мадыльяні: лаканічнасць і выразнасць мовы.
Эмацыянальная выразнасць работ Хаіма Суціна. Чараўнік і
казачнік Марк Шагал.
Гутарка «Асаблівасці мастацкай мовы Амедэа Мадыльяні».
Праект «Віртуальная выстава беларускіх мастакоў парыжскай школы» (групавая работа).
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Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
А. Мадыльяні. «Партрэт Жанны Эбютэрн»; «Партрэт Хаіма
Суціна»; «Аліса»; Х. Суцін. «Рыбы і памідоры»; «Партрэт Мадлен
Кастэн»; «Дарога ў Кань-сюр-Мер»; «Аўтапартрэт»; «Чырвоныя
гладыёлусы»; М. Шагал. «Я і вёска»; «Аўтапартрэт з сямю пальцамі»; «Скрыпач»; Роспіс плафона Гранд-апера ў Парыжы; П. Крэ
мень. «Гарадскі пейзаж»; М. Кікоін. «Ваза з кветкамі»; Ф.-Ш. Царфін. «Паўдзённы пейзаж».

12. Эксперыменты ў музыцы і кіно ХХ стагоддзя
(1 гадзіна)
Масавая музычная культура. Джаз як сінтэз еўрапейскіх і аф
раамерыканскіх музычных традыцый. Творчасць Дж. Гершвіна.
Роля групы «The Beatles» у станаўленні рок-музыкі.
Дакладнасць атмасферы і ўнутранага свету чалавека: італьянскі
неарэалізм. Жанрава-тэматычныя эксперыменты ў французскім
кінематографе.
Гутарка «Джаз у сучаснай музычнай культуры», «Італьянскі
неарэалізм: сродкі кінавыразнасці».
Дыскусія «Рок-музыка: ад андэграўнду да канцэртаў на стадыёнах».
Выкананне постара (вокладкі пласцінкі, дыска, часопіса) на
тэму аднаго з кінашэдэўраў ХХ стагоддзя.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Джаз: Л. Армстранг. Кампазіцыі (на выбар); Дж. Гершвін. «Рапсодыя ў стылі блюз» («Блакітная рапсодыя»); Опера «Поргі і Бес»
(Калыханка Клары «Summertime» у выкананні Луі Армстранга
і Элы Фіцджэральд).
Рок-музыка: «The Beatles». Кампазіцыі «Michelle»; «Yesterday».
Экранныя мастацтвы (фрагменты): В. дэ Сіка. «Выкрадаль
нікі веласіпедаў»; Ф. Капра. «Гэта цудоўнае жыццё»; Ж. Дэмі.
«Шэрбурскія парасоны».
Кінамузыка: фрагменты (на выбар).
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Р А З Д З Е Л  4
МАСТАЦТВА САВЕЦКАЙ ЭПОХІ (3 гадзіны)

13. Станаўленне мастацтва савецкай эпохі
(1 гадзіна)
Уплыў савецкай ідэалогіі на мастацтва. Агітацыйна-масавы
характар мастацтва. Новыя тэмы і сродкі выразнасці.
Новыя вехі ў развіцці авангарда: тэатралізаваныя масавыя
прадстаўленні. Станаўленне сацыялістычнага рэалізму. Станоўчы
вобраз героя ў мастацтве.
Масавая песня як знак і прымета эпохі. «Саветызацыя» тэатра.
Стварэнне савецкай кінаіндустрыі.
Гутарка «Рэвалюцыя і мастак: надзеі і расчараванні».
Выкананне прэзентацыі «Партрэтная галерэя скульптурных
выяў дзеячаў культуры савецкай эпохі 20—30-х гадоў».
Эскіз рэкламы прадмета (на выбар) у стылістыцы савецкага
плаката.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Архітэктура: У. Г. Шухаў. Вежа радыёстанцыі імя Камінтэрна;
У. Я. Татлін. Вежа III Інтэрнацыянала; К. С. Мельнікаў. Дом куль
туры імя І. В. Русакова ў Маскве; І. У. Жалтоўскі. Жылы дом на
вул. Махавой у Маскве; Бр. Весніны. Праект Палаца працы.
Жывапіс: Б. М. Кустодзіеў. «Бальшавік»; М. З. Шагал. «Мір
хацінам, вайна палацам»; Я. М. Чапцоў. «Пасяджэнне сельскай
ячэйкі»; А. М. Родчанка (на выбар).
Графіка: Плакаты (на выбар).
Скульптура: В. І. Мухіна. «Сялянка»; «Рабочы і калгасніца»;
«Будаўнік»; І. Д. Шадр. «Сейбіт»; «Рабочы»; «Чырвонаармеец»;
«Селянін».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Рэвалюцыйны фарфор
(на выбар).
Музыка (фрагменты): А. М. Аўраамаў. «Сімфонія гудкоў»;
А. В. Масала′ў. Сімфанічны эпізод «Завод. Музыка машын» (з
балета «Сталь»); Песні І. В. Дунаеўскага, А. В. Аляксандрава,
Д. Д. Шастаковіча, М. У. Багаслоўскага і інш. (на выбар).
Экранныя мастацтвы (фрагменты): Р. В. Аляксандраў.
«Цырк»; «Светлы шлях»; С. М. Эйзенштэйн. «Браняносец “Па
цёмкін”»; Дзіга Вертаў. «Чалавек з кінаапаратам».
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14. Паміж традыцыяй і авангардам:
мастацтва Беларусі 1920—1930-х гадоў
(1 гадзіна)
Развіццё мастацкай культуры Беларусі 1920—1930-х гадоў у
кантэксце нацыянальных традыцый.
Новая мастацкая мова М. М. Філіповіча: мадэліраванне ко
лерам. Прыгажосць роднай зямлі ў творах С. Ю. Жукоўскага і
У. М. Кудрэвіча. Маляваныя дываны (маляванкі) А. Кіш. Фанта
стычны свет Я. Н. Драздовіча. Партрэтная галерэя: З. І. Азгур.
Віцебская мастацкая школа.
Гутарка «Мастацтва Беларусі 1920—1930-х гадоў: традыцыі
і эксперыменты».
Дыскусія «Дарога ў прафесійнае мастацтва Беларусі ў 1920—
1930-я гады».
Творчы праект «Гістарычныя асобы ў творах мастацтва
беларускіх мастакоў 1920—1930-х гадоў».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс: М. М. Філіповіч. «Карагод»; «Жанчына ў наміт
цы»; Ілюстрацыі да беларускіх народных казак; У. М. Кудрэвіч.
«Беларуская вёска»; «Раніца вясны»; С. Ю. Жукоўскі. «Ручай
у хвойным лесе»; Я. Н. Драздовіч. «Від пад кольцам на плане
це Сатурн»; «Сустрэча вясны на Сатурне»; «Усяслаў Полацкі»;
Я. М. Кругер. «Партрэт Я. Купалы»; М. В. Дабужынскі. «Віцебск»;
В. М. Ермалаева. «Супрэматычная пабудова (эскіз святочнага
афармлення Віцебска)»; П. А. Сергіевіч. «Шляхам жыцця», «Бе
ларусы».
Графіка: С. Юдовін. «Віцебск»; А. М. Тычына. «Стары Мінск»;
«Плошча Свабоды»; А. А. Астаповіч. «Вуліца ў вёсцы».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: А. Кіш. Маляваныя
дываны (на выбар); Я. Н. Драздовіч. Маляваныя дываны (на вы
бар); М. М. Філіповіч. Керамічныя цацкі «Дудар», «Цымбаліст»,
«Сялянскі хлопчык».
Скульптура: А. В. Грубэ. «Праца. Тачачнік»; А. А. Бембель.
Рэльефы ў Доме ўрада ў Мінску; З. І. Азгур. Партрэты Янкі Ку
палы, Якуба Коласа.
279

15. Мастацтва пра вайну: музы не маўчалі
(1 гадзіна)
Асноўныя эмацыянальныя лініі мастацкіх твораў ваенных
гадоў: нянавісць да ворага, туга па блізкіх, стойкасць і аптымізм
народа, які змагаецца.
Асэнсаванне ваеннага вопыту ў мастацкіх творах пасляваеннага
перыяду.
Гутарка «Мастацкія вобразы, народжаныя вайной».
Падрыхтоўка літаратурна-музычнай кампазіцыі «Музы не
маўчалі на вайне».
Праект-даследаванне «Тэма вайны ў гісторыі маёй сям’і»
(групавая работа).
Падрыхтоўка тэматычнага вечара «Вайна: погляд з XXI стагоддзя».
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс: А. А. Пластаў. «Фашыст праляцеў»; А. А. Дай
нека. «Абарона Севастопаля»; «Ускраіна Масквы»; К. Ф. Юон.
«Парад на Чырвонай плошчы 7 лістапада 1941 года»; С. В. Герасімаў. «Маці партызана»; Б. М. Няменскі. «Маці»; А. Д. Шыбнёў. «Палонных вядуць»; А. І. Лакт ыёнаў. «Ліст з фронту»;
Ю. М. Няпрынцаў. «Адпачынак пасля бою»; Б. С. Угараў. «Ленін
градка (У сорак першым)»; В. В. Волкаў. «Вызваленне Мінска.
3 ліпеня 1944 года»; П. А. Крываногаў. «Абаронцы Брэсцк ай
крэпасці»; І. В. Ахрэмчык. «Абаронцы Брэсцкай крэпасці»;
Л. Д. Шчамялёў. «Маё нараджэнне»; М. А. Савіцкі. Серыя «Лічбы
на сэрцы».
Графіка: Плакаты (на выбар).
Скульптура: Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасцьгерой»; Мемарыяльны комплекс «Прарыў» ва Ушацкім раёне
Віцебскай вобл.; Мемарыял ахвярам гітлераўскага генацыду «Яма»
ў Мінску; Ф. Д. Фівейскі. «Мацней за смерць».
Музыка: Д. Д. Шастаковіч. Сімфонія № 7 «Ленінградская»
(ч. 1, эпізод нашэсця); С. С. Пракоф’еў. Кантата «Аляксандр Неўскі»
(ч. 4 «Уставайце, людзі рускія»); Музычныя кампазіцыі на тэму
вайны ў выкананні Л. М. Гурчанка (кампазіцыя «Песні вайны»),
ансамбля «Песняры» (кампазіцыя «Праз вайну»), вакальнай гру
пы «Чысты голас» (кампазіцыя «На вайне як на вайне») і інш.;
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Д. Б. Кабалеўскі. Рэквіем на вершы Р. Раждзественскага (Уступ
«Памятайце», «Нашы дзеці»).
Экранныя мастацтвы (фрагменты): Л. Д. Лукаў. «Два байцы»;
С. Ф. Бандарчук. «Лёс чалавека»; Р. Н. Чухрай. «Балада пра салдата»;
А. А. Таркоўскі. «Іванава дзяцінства»; В. Ц. Тураў. «Я родам з дзя
цінства»; І. М. Дабралюбаў. «Іван Макаравіч».

Р А З Д З Е Л  5
МАСТАЦТВА МЯЖЫ ТЫСЯЧАГОДДЗЯЎ:
НОВЫЯ ФОРМЫ Ў НОВЫХ РЭАЛІЯХ (2 гадзіны)

16. Сучаснае мастацтва — мастацтва будучыні
(1 гадзіна)
Паняцце «постмадэрнізм». Цытатнасць і іронія як асноўныя
праявы постмадэрнізму. Высокатэхналагічныя магчымасці ства
рэння эфекту праўды і выдумкі.
Відовішчны характар мастацтва: папулярнае мастацтва і ап
тычныя ілюзіі. Перформанс і інсталяцыя: мастацтва для ўсіх.
Дыскусія на тэму «Што ў мастацтве першаснае — ідэя або
форма?».
Выкананне інсталяцыі на вольную тэму (матэрыял на выбар).
Падрыхтоўка сцэнарыя перформанса на тэму «Я выбіраю
здаровы лад жыцця», «Скажы “не” шкодным звычкам» ці інш.
Прыкладны мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Архітэктура: П. Блом. Кубічныя дамы ў Ротэрдаме; Ф. Геры.
Канцэртная зала Уолта Дыснея ў Лос-Анджэлесе; К. Кума. Буды
нак шоу-рума М2 у Токіа; Прыклады экаархітэктуры (на выбар);
Медыяфасады (на выбар) і/ці інш.
Выяўленчае мастацтва: Э. Уорхал. «Мэрылін Манро»; «Бля
шанка супу Кэмпбэл»; В. Вазарэлі. «Вега-200»; «Зялёная і аран
жавая кампазіцыя» і/ці інш.
Скульптура: Э. Грыгорску. Помнік паэту Міхаю Эмінеску ў
Анешці; Б. Каталана. «Вялікі Ван Гог» з серыі «Вандроўнікі (Па
дарожнікі)» і/ці інш.
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Перформанс, інсталяцыі, арт-аб’екты: Ё. Бойс. 7000 дубоў
(акцыя 1982 года); Т. Гайтан. Хайдэльбергскі праект у Дэтройце;
К. Ольдэнбург. «Лыжка-мост і вішня»; Дж. Кейдж. Кампазіцыя
«4´33´´» («Чатыры мінуты трыццаць тры секунды цішыні»);
Ж. Плэнса. Скульптура «Дом ведаў»; Т. Янсен. Серыя «Пляжныя
звяры»; С. Кнап. Светлавыя карціны і/ці інш.

17. Мастацтва Беларусі мяжы тысячагоддзяў
(1 гадзіна)
Нацыянальная свядомасць беларускага народа як вядучая тэма
мастацтва Беларусі постсавецкага перыяду.
Архітэктура: вобразы-сімвалы новай эпохі. Нацыянальны кала
рыт у выяўленчым мастацтве. Гістарычныя традыцыі і авангард.
Новыя гукавыя светы ў музычнай культуры Беларусі. Бела
рускі кінематограф.
Гутарка «Сімвалы беларускай культуры ў мастацтве мяжы
тысячагоддзяў».
Выкананне фатаграфіі на тэму «Прыгажосць звычайнага».
Выкананне прэзентацыі на тэму «Мастацтва Беларусі ў
асобах».
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял на выбар настаўніка.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу вучні павінны:
м е ц ь  у я ў л е н н е:
пра асаблівасці развіцця мастацтва XIX — пачатку XXI стагоддзя;
асаблівасці развіцця нацыянальнай культуры XIX — пачатку
XXI стагоддзя;
в е д а ц ь:
змест паняццяў «рамантызм», «рэалізм», «імпрэсіянізм»,
«мадэрн», «постмадэрнізм»;
асноўныя сродкі мастацкай выразнасці ў розных відах ма
стацтва і асаблівасці іх увасаблення ў рамках вывучаемага
часавага перыяду;
асноўныя творы мастацтва ў рамках вывучаемага часавага
перыяду;
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у м е ц ь:
суадносіць мастацкія творы з вывучаемым гістарычным
перыядам;
параўноўваць мастацкія творы розных відаў (стыляў, напрам
каў) мастацтва;
выказваць і абгрунтоўваць свае адносіны да твора мастацтва;
выяўляць асацыятыўныя сувязі мастацкага твора з жыцця
дзейнасцю чалавека, навакольным светам;
увасабляць мастацкі вобраз у розных відах мастацка-творчай
дзейнасці;
в а л о д а ц ь:
навыкамі пошуку і крытычнага адбору мастацтвазнаўчай
інфармацыі ў крыніцах рознага тыпу;
мінімальнымі навыкамі аналізу і інтэрпрэтацыі твора ма
стацтва: для арыентацыі ў культурнай спадчыне мінулага і
сучаснасці; арганізацыі свайго вольнага часу; самастойнай
мастацкай творчасці.

ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
У сістэме вучэбных прадметаў агульнай сярэдняй адукацыі
асваенне вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе» за
бяспечвае атрыманне вучнямі базавай фізкультурнай адукацыі.
Змест вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе» ды
ферэнцыраваны з улікам узростава-палавых асаблівасцей вучняў
і прадстаўлены інварыянтным і варыятыўным кампанентамі.
Інварыянтны кампанент з’яўляецца зместам вучэбнага
прадмета «Фізічная культура і здароўе», абавязковым для за
сваення вучнямі, якія аднесены па стане здароўя да асноўнай і
падрыхтоўчай медыцынскіх груп. Ён складаецца з двух раздзе
лаў — «Асновы фізкультурных ведаў» і «Асновы відаў спорту» — і
змяшчае мінімальны аб’ём вучэбнага матэрыялу, неабходны для
агульнай фізкультурнай адукацыі, агульнакультурнага, духоўнага
і фізічнага развіцця, аздараўлення, маральнага ўдасканалення
вучняў, фарміравання здаровага ладу жыцця, актыўнага адпачын
ку з выкарыстаннем сродкаў фізічнай культуры.
Раздзел «Асновы фізкультурных ведаў» уключае тэарэтычны
матэрыял, неабходны для фарміравання светапогляду здаровага
ладу жыцця, самастойнага выкарыстання сродкаў фізічнай куль
туры з мэтай аздараўлення і актыўнага адпачынку, вывучэння і
практычнага траўмабяспечнага асваення вучэбнага прадмета. Як
правіла, настаўнік пры распрацоўцы паўрочнага планавання вы
значае вучэбныя заняткі, на якіх вылучаецца неабходная коль
касць часу для вывучэння тэарэтычнага матэрыялу.
Раздзел «Асновы відаў спорту» ўключае практычны і неабход
ны для яго засваення тэарэтычны вучэбны матэрыял, які вывуча
ецца на вучэбных занятках адначасова з фарміраваннем рухальных
уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці. Змест практычнага вучэб
нага матэрыялу прадстаўлены практыкаваннямі, комплексамі і
элементамі такіх відаў спорту, як лёгкая атлетыка, гімнастыка
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і акрабатыка, лыжныя гонкі, спартыўныя гульні (баскетбол, валей
бол, гандбол, футбол), што адпавядае агульным задачам развіцця
каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцей вучняў.
Варыятыўны кампанент прадстаўлены відамі спорту інва
рыянтнага кампанента, а таксама практыкаваннямі, комплексамі
і гульнявымі элементамі плавання, аэробікі спартыўнай, тэніса
настольнага, канькабежнага спорту. З агульнага аб’ёму зместу
варыятыўнага кампанента настаўнік з улікам наяўнасці адпавед
най фізкультурна-спартыўнай базы, інтарэсаў вучняў, спартыўных
традыцый установы агульнай сярэдняй адукацыі выбірае і выка
рыстоўвае ў адукацыйным працэсе вучэбны матэрыял для IХ класа.
Дапускаецца ў якасці вучэбнага матэрыялу выкарыстоўваць змест
вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, якія адпавядаюць
пераліку відаў спорту варыятыўнага кампанента і зацверджаны
ва ўстаноўленым парадку Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь, а таксама электронныя сродкі навучання — вучэбна-мета
дычныя дапаможнікі для настаўнікаў фізічнай культуры.
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу па кампанентах, раздзелах
і тэмах з указаннем колькасці гадзін на іх вывучэнне прадстаўлена
ў табліцы 1.
Вучэбныя заняткі праводзяцца ў форме ўрокаў фізічнай культу
ры і здароўя. Арганізацыя вучэбных заняткаў павінна адпавядаць
агульнапедагагічным заканамернасцям, прынцыпам і патрабаван
ням агульнай сярэдняй адукацыі. Формы і метады правядзення
ўрокаў фізічнай культуры і здароўя вызначаюцца настаўнікам пры
распрацоўцы дакументаў планавання зместу вучэбнага матэрыялу.
Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Фізічная культура і
здароўе» з’яўляецца фарміраванне фізічнай культуры асобы і азда
раўленне вучняў з улікам іх узростава-палавых асаблівасцей.  
Указаная мэта дасягаецца ў выніку фарміравання ў вучняў
кампетэнцый у галіне фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці,
рашэння асобасна арыентаваных адукацыйных, выхаваўчых, азда
раўленчых і прыкладных задач.
Да адукацыйных задач вучэбнага прадмета адносяцца засваен
не і навучанне выкарыстанню на практыцы даступных у сярэднім
школьным узросце:
zzфізкультурных ведаў, неабходных для бяспечных арганіза
ваных і самастойных заняткаў;
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zzрухальных

уменняў і навыкаў, спосабаў дзейнасці, якія
складаюць змест вывучаемых відаў спорту;
zzдухоўных каштоўнасцей алімпізму і алімпійскага руху як
культурных гуманістычных феноменаў сучаснасці.
Выхаваўчымі мэтамі вучэбнага прадмета з’яўляецца садзейні
чанне станаўленню і развіццю:
zzадносін да ўласнага здароўя і здароўя іншых як да каштоў
насці;
zzстаноўчых рыс характару, такіх як дысцыплінаваныя паво
дзіны, добразычлівае стаўленне да таварышаў, калектывізм,
сумленнасць, спагадлівасць, смеласць, настойлівасць у дасяг
ненні мэты;
zzгарманічнага спалучэння маральных, фізічных і інтэлекту
альных якасцей асобы.
Аздараўленчымі задачамі вучэбнага прадмета з’яўляюцца:
zzпрывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця;
zzпавышэнне разумовай працаздольнасці;
zzпрафілактыка стрэсавых станаў і захворванняў сродкамі
фізічнай культуры;
zzсадзейнічанне ўмацаванню здароўя вучняў, фарміраванне пра
вільнай паставы, прафілактыка міяпіі і плоскаступнёвасці.
Да прыкладных задач вучэбнага прадмета, якія забяспечваюць
паспяховую сацыяльную адаптацыю і бяспеку жыццядзейнасці
вучняў, адносяцца:
zzнавучанне ўменням і навыкам супрацоўніцтва з аднагодкамі
ў працэсе фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці;  
zzзасваенне ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для бяспекі
падчас самастойных фізкультурных заняткаў;  
zzфарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў па бяспецы жыцця
дзейнасці ў экалагічна неспрыяльных умовах (для тых, хто
пражывае на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ва
ўмовах уздзеяння наступстваў аварыі на ЧАЭС).
Пры асваенні зместу вучэбнай праграмы вучні набываюць
кампетэнцыі, якія маюць сацыяльную і асабістую значнасць.
Асобасныя і прадметныя кампетэнцыі вучняў, якія заканчваюць
IX клас установы агульнай сярэдняй адукацыі, канкрэтызаваны
ў чатырох напрамках:
zzвучні павінны ведаць і разумець;
zzвучні павінны ведаць і выконваць;  
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zzвучні

павінны ведаць і ўмець;  
павінны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыі
ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці.  
Змест асобасных і прадметных кампетэнцый сфармуляваны ў
асноўных патрабаваннях да вучняў, якія заканчваюць навучанне
ў IX класе ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі.  
Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па
вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе» прадстаўлена
ў Дадатку 1.
Змест вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе» не
абходна дыферэнцыраваць у залежнасці ад асаблівасцей стану
здароўя вучняў.
Пры правядзенні ўрока фізічнай культуры і здароўя для вучняў
асноўнай і падрыхтоўчай медыцынскіх груп дазіраванне фізічнай
нагрузкі вызначаецца з улікам частаты сардэчных скарачэнняў
(ЧСС).
Сярэднія ўзроставыя паказчыкі ЧСС у спакоі складаюць: для
вучняў 10 гадоў — 89 уд/мін, 11—12 гадоў — 85 уд/мін, 13—14 гадоў — 87 уд/мін, 15—16 гадоў — 81 уд/мін.1
Для вызначэння інтэнсіўнасці фізічнай нагрузкі па ЧСС выка
рыстоўваюцца тры паказчыкі: парогавая (найменшая), сярэдняя і
пікавая (найбольшая) ЧСС, адпаведна вызначаныя як 60, 70, 80 %
ад максімальнай ЧСС, што адпавядае аэробнай нагрузцы.2 Максі
мальная ЧСС разлічваецца па формуле: ЧССмакс = 200 уд/мін – уз
рост.
Парогавая ЧСС (60 % ад ЧССмакс) — гэта найменшая ЧСС (інтэн
сіўнасць нагрузкі), ніжэй за якую не ўзнікае эфекту ад уздзеяння
фізічнай нагрузкі.
Сярэдняя ЧСС (70 % ад ЧССмакс) — гэта ЧСС, якая адпавядае
сярэдняй інтэнсіўнасці нагрузкі асобнага ўрока.
Пікавая ЧСС (80 % ад ЧССмакс) — гэта найбольшая ЧСС (ін
тэнсіўнасць нагрузкі), якая можа быць дасягнута, але не павінна
быць перавышана падчас асобнага ўрока.
zzвучні

1
Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная :
учеб. / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Советский спорт, 2008. — 620 с.
2
Спортивная физиология : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред.
Я. М. Коца. — М. : Физкультура и спорт, 1986. — 240 с.
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Рэкамендуецца ў пачатку навучальнага года выкарыстоўваць
на ўроках фізічныя нагрузкі мінімальнай і сярэдняй інтэнсіўнасці
з паступовым павышэннем і пераходам да сярэдняй і максімальнай
інтэнсіўнасці ў сярэдзіне і да канца навучальнага года.
Для эфектыўнага нарміравання фізічнай нагрузкі і кіравання
ўрокам фізічнай культуры і здароўя неабходны комплексны ме
дыка-педагагічны кантроль, на падставе якога ацэньваецца эфект
нагрузкі і функцыянальны стан арганізма вучняў.
Выкарыстоўваюць наступныя віды кантролю: аператыўны,
бягучы і этапны.
Аператыўны кантроль прызначаны для рэгістрацыі аднаго
практыкавання, серыі практыкаванняў і ўрока ў цэлым, а таксама
функцыянальных змяненняў арганізма. Аналіз вынікаў кантролю
заснаваны на ацэньванні залежнасці тыпу «доза — эфект», дзе
дозай з’яўляецца велічыня і час нагрузкі, а эфектам — ступень
выяўленасці і накіраванасць функцыянальных зрухаў.
Бягучы кантроль прадугледжвае рэгістрацыю фізічных нагру
зак і іх уплыў на арганізм на працягу некалькіх урокаў (5—10).
Этапны кантроль фізічнай нагрузкі заключаецца ў рэгістрацыі
яе параметраў і іх аналізе на працягу некалькіх месяцаў і нават
усяго навучальнага года.
Аб’ём і інтэнсіўнасць выкананай вучнямі падрыхтоўчай
медыцынскай групы фізічнай нагрузкі абмяжоўваюцца зніжаным
функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы ў параў
нанні з асобамі асноўнай медыцынскай групы. Для вучняў пака
занай медыцынскай групы дазіраванне фізічнай нагрузкі право
дзіцца з улікам ЧСС і пры неабходнасці дадаткова вызначаецца
функцыянальны стан арганізма шляхам правядзення пробы з
20 прысяданнямі ў пачатку кожнай чвэрці і штомесячна — для
карэкцыі параметраў фізічнай нагрузкі (Дадатак 2). Для пра
вядзення пробы рэкамендуецца выкарыстоўваць групавы метад
арганізацыі ўрока.
Для зніжэння аб’ёму і інтэнсіўнасці фізічнай нагрузкі на ўроках
па фізічнай культуры і здароўю абмяжоўваюцца трэніровачныя
практыкаванні на хуткасць, максімальную вышыню выскоквання
і далёкасць скачкоў, вага снарадаў для кідання.
Абмежаванні па аб’ёме і інтэнсіўнасці фізічнай нагрузкі вуч
нямі падрыхтоўчай медыцынскай групы прадстаўлены ў змесце
вучэбнага матэрыялу і выдзелены ў ім курсівам.
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Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў і ступень засваення зместу
вучэбнай праграмы «Фізічная культура і здароўе» ацэньваюцца
па крытэрыях:
zzузровень развіцця рухальных здольнасцей вучняў (табл. 2);
zzвучэбныя нарматывы па засваенні ўменняў, навыкаў, раз
віцці рухальных здольнасцей вучняў (табл. 3).
Умовы выканання тэставых практыкаванняў для ацэнкі ўзроў
ню развіцця рухальных якасцей вучняў выкладзены ў Дадатку 3.  
Вучэбная праграма «Фізічная культура і здароўе» змяшчае
вучэбны матэрыял па спартыўных гульнях (баскетбол, валейбол,
гандбол, футбол), рэкамендаваны для вывучэння ў аб’ёме 35 гадзін
на вучэбных занятках «Гадзіна здароўя і спорту» (Дадатак 4).
Табліца 1
Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу1
Кампаненты, раздзелы, тэмы вучэбнага матэрыялу

Колькасць гадзін

ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ

46

Асновы фізкультурных ведаў

2

Забеспячэнне бяспекі заняткаў
Гігіенічныя веды  
Правілы  самастойных заняткаў, самакантроль
Здаровы лад жыцця  
Алімпізм і алімпійскі рух
Асновы відаў спорту

0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
38

Лёгкая атлетыка
Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка1
Гімнастыка і акрабатыка
Лыжныя гонкі2
Спартыўныя гульні

12
0 (8)
10
8
8

Тэсціраванне ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці
вучняў

6

1
2

Ва ўмовах бясснежнай зімы замест лыжных гонак.
Пры бясснежнай зіме замяняецца вучэбным матэрыялам іншых тэм.
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Кампаненты, раздзелы, тэмы вучэбнага матэрыялу

Колькасць гадзін

ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ
Аэробіка спартыўная
Баскетбол
Валейбол
Гандбол
Гімнастыка атлетычная
Канькабежны спорт
Лёгкая атлетыка
Лыжныя гонкі  
Плаванне1
Тэніс настольны
Футбол

24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Прыкладныя дамашнія заданні2

+

Усяго

70

1

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
І Н В А Р Ы Я Н Т Н Ы К А М П А Н Е Н Т
АСНОВЫ ФІЗКУЛЬТУРНЫХ ВЕДАЎ
Забеспячэнне бяспекі заняткаў. Папярэджанне магчымага
траўматызму ў спартыўных залах, басейнах і на адкрытых пля
цоўках. Падрыхтоўка месцаў для бяспечных заняткаў фізічнымі
практыкаваннямі. Страхоўка, узаемадапамога пры выкананні
фізічных практыкаванняў. Правілы паводзін у час масавых спар
тыўных і відовішчных мерапрыемстваў.  
Гігіенічныя веды. Уплыў актыўнага рухальнага рэжыму на
дынаміку разумовай працаздольнасці вучняў. Прафілактыка пра
студных захворванняў. Віды і спосабы загартоўвання.

1
2
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Пры наяўнасці ўмоў для вучэбных заняткаў па плаванні.
Колькасцю гадзін не рэгламентуюцца.

Здаровы лад жыцця. Паняцці гіпадынаміі, гіпердынаміі, апты
мальнай рухальнай актыўнасці. Спосабы папярэджання і пераадо
лення шкодных звычак. Індывідуальны рухальны рэжым вучняў
у розныя перыяды года.  
Правілы самастойных заняткаў, самакантроль. Дзённік сама
кантролю вучня. Ацэнка і аналіз узроўню фізічнай падрыхтаванасці.  
Алімпізм і алімпійскі рух. Асноўныя каштоўнасці алімпізму,
абвешчаныя ў Алімпійскай хартыі. Уклад беларускіх алімпійцаў
у прапаганду ідэалаў алімпізму і здаровага ладу жыцця падраста
ючага пакалення. Умовы выдачы нагруднага значка Дзяржаўнага
фізкультурна-аздараўленчага комплексу Рэспублікі Беларусь.
АСНОВЫ ВІДАЎ СПОРТУ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТЫКА
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на ўроках лёгкай атлетыкі. Пра
вілы абыходжання са спартыўным інвентаром і абсталяваннем.
Паняцце спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Рэ
корды свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь, рэгіёна, школы ў відах
лёгкай атлетыкі, якія ўваходзяць у праграму Алімпійскіх гульняў.
Лепшыя спартсмены краіны, рэгіёна, школы і іх дасягненні.
Практычны матэрыял
Хадзьба. Паскораным крокам; скандынаўская хадзьба.
Бег. З высокага старту 30, 60 м з максімальнай хуткасцю на
вынік*1; эстафетны бег; чаўночны бег 4 × 9 м; бег на час 2, 4, 6 мін
з зададзенай хуткасцю.  
Скачкі з месца. Трайны і пяцярны скачок; уверх штуршком
дзвюма нагамі; тое ж з падцягваннем каленяў на месцы і з рухам
наперад; з нагі на нагу з рухам наперад. Скачкі праз кароткую
скакалку.
Скачкі з разбегу. У даўжыню сагнуўшы ногі*; у вышыню спо
сабам «пераступанне»*.
1
Тут і далей зорачкай (*) пазначаны практыкаванні, абавязковыя для
вывучэння і ацэнкі тэхнікі выканання.
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Кіданне. Кіданне мяча 150 г з месца і з разбегу па калідоры
10 м на далёкасць* і на зададзеную адлегласць; тэніснага мяча з
месца і з двух-трох крокаў разбегу на зададзеную і максімальную
далёкасць адскоку ад сцяны, у гарызантальную і вертыкальную
цэль (гімнастычны абруч) з адлегласці 15—18 м.
Развіццё хуткасных, сілавых, хуткасна-сілавых, каардынацый
ных здольнасцей, гібкасці, вынослівасці.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег:
выключыць бег з высокай інтэнсіўнасцю.
Скачкі:
абмежаваць колькасць і інтэнсіўнасць выканання скачкоў.
Кіданне:
выключыць кіданне з разбегу;
абмежаваць вагу снарадаў для кідання.

Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на ўроках кросавай падрыхтоўкі.
Папярэджанне магчымага траўматызму пры бегу па перасечанай
мясцовасці з пераадоленнем натуральных перашкод.  
Практычны матэрыял
Чаргаванне хадзьбы і бегу. Пераадоленне вертыкальных (з апо
рай і без апоры) і гарызантальных перашкод у скачку з прызямлен
нем на адну нагу без парушэння рытму бегу. Размеркаванне сіл на
дыстанцыі. Крос 2000 м (дз)*, 3000 м (х)*.
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, хуткаснай і аэробнай
вынослівасці.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег:
выкарыстоўваць у пачатку вучэбнага года толькі пераменны
бег (у чаргаванні з хадзьбой) 2, 4, 6 мін, далей паступова
ўводзіць раўнамерны бег;
выключыць бег з высокай інтэнсіўнасцю.
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Гімнастыка і акрабатыка
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на ўроках гімнастыкі і акрабатыкі.
Устаноўка і прыбіранне спартыўнага гімнастычнага абсталявання.
Практычны матэрыял
Агульнаразвіццёвыя практыкаванні1 і практыкаванні для фар
міравання правільнай паставы. Без прадметаў, са скакалкай, з гім
настычнай палкай, набіўнымі мячамі, гантэлямі, на гімнастычнай
лаўцы і з гімнастычнай лаўкай, каля гімнастычнай сценкі і на
гімнастычнай сценцы.  
Перакладзіна нізкая (х). Пад’ём пераваротам штуршком ад
ной і махам другой нагой, упор прагнуўшыся, перамах з упору
ва ўпор верхам, з упору верхам паварот ва ўпор, саскок махам
назад з упору.  
Перакладзіна высокая (х). Размахванні выгінамі, пад’ём з вісу
ва ўпор сілай, пад’ём з вісу ва ўпор пераваротам*, з вісу саскок
махам назад.  
Брусы паралельныя (х). Размахванне ва ўпоры на перадплеч
чах, на руках, з размахвання ва ўпоры на перадплеччах пад’ём
махам наперад у сед   ногі паасобку, з седу ногі паасобку кулёк
наперад сагнуўшыся ў сед ногі паасобку; з размахвання ва ўпоры
саскок махам назад; згінанне і разгінанне рук ва ўпоры.
Брусы рознавысокія (дз). Віс на верхняй жэрдцы, размахванні
выгінамі, віс прысеўшы на ніжняй жэрдцы, штуршком дзвюма
нагамі віс лежачы на ніжняй жэрдцы, сед вуглом на ніжняй жэрд
цы, саскок з паваротам на 180° з седу на бядры.  
Бервяно гімнастычнае2 (дз). Прысяданне з наступным уставан
нем, паварот на дзвюх нагах на насках у паўпрыседзе і прыседзе
на 180°, саскок прагнуўшыся; паўтарэнне развучаных практыка
ванняў з вучэбнай праграмы VIII класа; камбінацыя з раней разву
чаных практыкаванняў*.
Апорныя скачкі. Ногі паасобку праз гімнастычнага казла вы
шынёй 110 см у даўжыню* (х), у шырыню* (дз).  
Рэкамендуецца выкарыстоўваць у падрыхтоўчай частцы ўрока.
Пры адсутнасці гімнастычнага бервяна практыкаванне выкон
ваецца на рэйцы перавернутай гімнастычнай лаўкі.
1
2
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Лажанне. Па канаце (шасце) з дапамогай ног (дз), без дапамогі
ног на зададзеную адлегласць (х).
Комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі. З 10-12
практыкаванняў з гімнастычнай палкай, мячом, гантэлямі ў зы
ходным становішчы седзячы і лежачы (па адным комплексе ў
кожнай чвэрці).  
Акрабатыка. Кулькі наперад, назад, перавароты ўбок, доўгі
кулёк з двух-трох крокаў разбегу штуршком дзвюма нагамі (х);
мост прагінам назад з дапамогай і самастойна (дз); стойка на галаве
і руках, стойка махам адной, штуршком другой нагой на руках з
дапамогай і самастойна* (х), стойка на лапатках* (дз). Камбінацыя
з раней развучаных пяці практыкаванняў*.  
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацый
ных здольнасцей, гібкасці, вынослівасці.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Махі:
абмежаваць колькасць паўтарэнняў практыкаванняў на
гімнастычных снарадах.
2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам апорна-рухальнага апарату.
Махі:
выключыць практыкаванні: «з размахвання ва ўпоры на
перадплеччах пад’ём махам уперад у сед ногі паасобку»,
«доўгі кулёк з двух-трох крокаў разбегу штуршком дзвюма
нагамі», «стойка на галаве і руках», апорныя скачкі.

Лыжныя гонкі
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на ўроках па лыжных гонках.
Правілы папярэджання абмаражэнняў і траўмаў пры перамяшчэнні
на лыжах. Загартоўваючае ўздзеянне заняткаў лыжнымі гонкамі.
Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі на фізічнае развіццё і павы
шэнне ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці вучня.
Лепшыя лыжнікі свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь, рэгіёна,
школы і іх дасягненні.
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Практычны матэрыял
Спосабы перамяшчэння. Адначасовы бяскрокавы, аднакрока
вы, двухкрокавы хады; папераменны двухкрокавы ход; пераход ад
адначасовага ходу да пераменнага і назад*; пад’ёмы «лесвічкай»,
«паўелачкай», «елачкай»; спускі ў высокай, сярэдняй, нізкай стой
ках; павароты на месцы і ў руху*; тармажэнне «паўплугам», «плу
гам». Пераадоленне дыстанцыі 3000 м* развучанымі спосабамі.
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, вынослівасці.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег на лыжах:
абмеркаваць даўжыню дыстанцыі;
выключыць бег на лыжах з высокай інтэнсіўнасцю.

Спартыўныя гульні
(вывучаюцца дзве з чатырох спартыўных гульняў)
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на ўроках спартыўных гульняў.
Правілы абыходжання з гульнявым інвентаром і абсталяваннем.
Правілы спаборніцтваў па спартыўных гульнях. Мова жэстаў
суддзі. Этыка іграка. Правілы паводзін на гульнях у якасці гледача
(этыка балельшчыка).
Лепшыя ігракі свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь, рэгіёна,
школы і іх дасягненні.
Практычны матэрыял
Баскетбол. Стойкі, перамяшчэнні ў стойцы, лоўля мяча дзвюма
і адной рукой, вядзенне мяча без зрокавага кантролю, са зменай
хуткасці і напрамку руху. Вядзенне папераменна правай і ле
вай рукой. Перадачы мяча на месцы і ў руху*; перамяшчэнні з
перадачамі мяча ў парах, тройках. Кідкі па кальцы з месца, пасля
вядзення і двух крокаў*. Штрафны кідок*. Абаронныя дзеянні
супраць іграка, які валодае мячом; абаронныя дзеянні супраць
іграка, які атакуе кальцо. Атакуючыя дзеянні з перахопліваннем
мяча ў час вядзення. Вырыванне і выбіванне мяча, перадачы мяча
пры сустрэчным руху, адскокам ад падлогі. Прымяненне развуча
ных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні. Судзейская практыка.
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Валейбол. Шматразовыя перадачы мяча зверху дзвюма рукамі
над сабой, у парах і тройках, з пераменай месцаў, праз сетку, сто
ячы на месцы, і з перамяшчэннямі ўздоўж сеткі*. Перадача мяча
дзвюма рукамі зверху ў скачку. Прыём мяча знізу дзвюма рукамі
пасля падачы*. Перадача мяча знізу дзвюма рукамі над сабой, у
парах, праз сетку*. Прыём мяча, які адскочыў ад сеткі. Ніжняя
і верхняя прамыя падачы* з пападаннем у зоны 1, 5 і 6. Ніжняя
бакавая падача. Двухбаковая гульня. Судзейская практыка.
Гандбол. Стойкі і перамяшчэнні іграка, лоўля мяча. Перадачы
мяча ад пляча сагнутай рукой, без замаху, лоўля і перадачы мя
ча пры сустрэчным руху*. Вядзенне мяча са змяненнем хуткасці
перамяшчэння. Кідкі па варотах*, прыёмы гульні ў абароне, на
падзенні. Найпрасцейшыя ўзаемадзеянні ў абароне, у нападзенні.
Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні. Су
дзейская практыка.
Футбол. Перамяшчэнні па полі з паскарэннямі, спінай наперад, прыстаўнымі, скрыжаванымі крокамі. Вядзенне мяча ўнутра
най і знешняй часткай пад’ёму са змяненнем хуткасці і напрамку
руху*. Удары нагой па нерухомым мячы і мячы, які коціцца, знеш
нім, унутраным бокам пад’ёму*, наском. Спыненне мяча нагой,
грудзьмі. Удары па мячы галавой пасля накідвання партнёрам.
Падманныя рухі з мячом. Падманныя рухі з тармажэннем і зменай
напрамку руху без мяча. Найпрасцейшыя тактычныя камбінацыі
ў парах і тройках. Прымяненне развучаных прыёмаў ва ўмовах
вучэбнай гульні. Судзейская практыка.
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, каардынацыйных здоль
насцей, вынослівасці.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Баскетбол, валейбол, гандбол, футбол:
абмежаваць перамяшчэнні з высокай інтэнсіўнасцю.
2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэнні дзей
насці стрававальнай і мочапалавой сістэм.
Баскетбол, валейбол, гандбол, футбол:
выключыць практыкаванні з магчымасцю ўдару мяча ў воб
ласць жывата, таму што парушана дзейнасць стрававальнай
і мочапалавой сістэм.
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ТЭСЦІРАВАННЕ ЎЗРОЎНЮ ФІЗІЧНАЙ
ПАДРЫХТАВАНАСЦІ ВУЧНЯЎ
Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнікам
на пачатак і заканчэнне навучальнага года. На працягу адна
го ўрока не рэкам ендуецца выконваць больш за два тэставыя
практыкаванні.
Вынікі тэставых практыкаванняў (табл. 2) выкарыстоўваюцца
як для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці вучняў, так
і для карэкціроўкі паўрочнага каляндарна-тэматычнага плана,
зместу планаў-канспектаў урокаў.
Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў
Дадатку 3.
Пералік тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў:
1) бег 30 м;
2) чаўночны бег 4×9 м або скачкі праз кароткую скакалку за
1 мін;
3) скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца
штуршком дзвюма нагамі;  
4) падцягванне на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук
ва ўпоры лежачы;
5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе
або нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы;
6) бег 1500 м, або хадзьба 2000 м, або 6-мінутны бег.
Пералік тэставых практыкаванняў для дзяўчынак:
1) бег 30 м;
2) чаўночны бег 4×9 м або скачкі праз кароткую скакалку за
1 мін;
3) скачок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за
галавы дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы, ногі па
асобку;  
4) падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на спіне
за 1 мін або падыманне і апусканне прамых ног за 1 мін;
5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе
або нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы;
6) бег 1000 м, або хадзьба 1500 м, або 6-мінутны бег.
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Падцягванне ў вісе на
перакладзіне (разоў)
або
Згінанне і разгінанне рук
ва ўпоры лежачы (разоў)

Скачок ў даўжыню з месца
(см) або
Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі (см)

Чаўночны бег 4 × 9 м (с)
або
Скачкі праз кароткую
скакалку за 1 мін (разоў)

Бег 30 м (с)

Тэставыя практыкаванні

9

11
32

34

640

665
12

228

120

124
233

9,1

4,7

9,0

4,5

Высокі

10

7

29

10

620

223

110

9,3

26

8

600

218

100

9,4

4,9

Хлопчыкі

4,8

6

5

4

24

7

580

212

90

9,6

5,0

21

5

555

202

82

9,9

5,2

Сярэдні

3

18

2

530

192

73

10,1

5,4

15

1

500

181

65

10,4

5,6

Ніжэйшы за
сярэдні

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці
Вышэйшы
за сярэдні

8

Балы

12

—

480

171

58

10,7

5,8

2

1

10
і менш

—

445
і менш

160
і менш

54
і менш

11,0
і больш

6,0
і больш

Нізкі

10-бальная шкала ацэнкі ўзроўню развіцця рухальных здольнасцей вучняў

Табліца 2

299

5,58
14,00
1370

5,49
13,45
1410

5,1

Бег 1500 м (мін, с) або

Хадзьба 2000 м (мін, с)
або
6-мінутны бег (м)

Бег 30 м (с)

Чаўночны бег 4 × 9 м (с)
або
Скачкі праз кароткую
скакалку за 1 мін (разоў)

12

13

10,1
130

10,0
135

5,2

12

9

14

Высокі

10

Нахіл уперад з зыходнага
становішча седзячы на
падлозе (см) або
Нахіл уперад з зыходнага
становішча стоячы на
гімнастычнай лаўцы (см)

Тэставыя практыкаванні

1300

14,55

6,17

9

10

120

10,3

5,3

112

10,5

5,4

Дзяўчынкі

1330

14,25

6,10

10

11

6

5

4

107

10,7

5,5

1280

15,30

6,28

7

9

92

11,1

5,7

1220

16,05

6,46

6

6

Сярэдні

3

80

11,4

5,9

1170

16,40

7,07

4

4

71

11,8

6,1

1130

17,10

7,29

2

1

Ніжэйшы за
сярэдні

Узроўні фізічнай падрыхтаванасці

7

Вышэйшы
за сярэдні

8

Балы

68

12,1

6,3

1100

17,30

7,48

0

–1

2

65
і менш

12,5
і больш

6,5
і больш

1080
і менш

18,00
і больш

8,06
і больш

–4
і менш

–3
і менш

Нізкі

1

300
13,05
1215

Хадзьба 1500 м (мін, с) або

6-мінутны бег (м)

1180

13,20

4,51

4,41

Бег 1000 м (мін, с) або

17

15

19

28

17

Нахіл уперад з зыходнага
становішча стоячы на
гімнастычнай лаўцы (см)

Нахіл уперад з зыходнага
становішча седзячы на
падлозе (см) або
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Падыманне і апусканне
прамых ног за 1 мін
(разоў)

53

470

495

55

184

189

Падыманне тулава за
1 мін (разоў) або

Скачок у даўжыню
з месца (см) або
Кідок набіўнога мяча з-за
галавы дзвюма рукамі
з зыходнага становішча
седзячы, ногі паасобку
(см)

1120

13,50

5,00

13

15

25

51

450

180

1100

14,00

5,12

12

14

22

49

425

176

1070

14,20

5,21

11

12

20

47

410

171

1000

14,45

5,43

9

9

16

43

380

163

960

15,00

6,02

5

6

13

39

340

154

910

15,30

6,23

3

2

10

35

310

145

850

16,00

6,40

1

–1

8

31

300

136

855
і менш

17,00
і больш

7,04
і больш

–1
і менш

–4
і менш

5
і менш

28
і менш

290
і менш

128
і менш
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8,5
8,04
424
125
44
14,50

1,05

15,10

Бег 2000 м (мін, с)

Скачок у даўжыню
(см)

Скачок у вышыню
(см)

Кіданне мяча 150 г
з разбегу (м)

Бег на лыжах 3 км
(мін, с)

Плаванне 50 м
(мін, с);  
50, 25 м — без уліку
часу

Крос 3000 м (мін, с)

10

Бег 60 м (с)

Контрольныя
практыкаванні

15,30

1,10

15,30

42

120

410

8,30

8,8

9

15,50

—

16,10

40

115

396

8,58

9,1

8

16,10

—

16,50

38

—

383

9,24

9,4

6

16,30

50 м

17,30

37

110

370

9,50

9,7

Хлопчыкі

7

5

16,50

—

18,00

34

—

350

10,08

10,0

Бал

17,10

—

18,30

31

—

330

10,24

10,3

4

17,30

25 м

19,00

28

105

310

10,40

10,5

3

10-бальная шкала ацэнкі вучэбных нарматываў па засваенні
ўменняў, навыкаў, развіцця рухальных здольнасцей вучняў

17,50

—

19,30

25

100

290

10,56

10,7

2

17,51
і больш

10 м
і менш

19,31
і больш

24
і менш

95
і менш

289
і менш

10,57
і больш

10,8
і больш

1

Табліца 3
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9,5
6,15
376
115
27
23
16,15

1,30

11,0

Бег 1500 м (мін, с)

Скачок у даўжыню
(см)

Скачок у вышыню
(см)

Кіданне мяча 150 г
з разбегу (м)

Падцягванне на
нізкай перакладзіне
(разоў)

Бег на лыжах 3 км
(мін, с)

Плаванне
50 м (мін, с);
50, 25 м —
без уліку часу

Крос 2000 м (мін, с)

10

Бег 60 м (с)

Кантрольныя
практыкаванні

11,20

1,40

16,50

20

25

110

360

6,25

9,7

9

11,35

—

17,26

19

23

105

342

6,35

9,9

8

7

11,50

—

18,03

18

21

—

326

6,55

10,1

6

12,10

50 м

18,40

16

20

100

310

7,05

10,2

Дзяўчынкі

5

12,45

—

19,13

14

19

95

292

7,15

10,3

Бал

13,10

—

19,46

12

18

—

276

7,35

10,5

4

13,30

25 м

20,20

11

17

90

260

7,45

10,7

3

13,50

—

20,53

10

16

85

244

7,55

10,9

2

13,51
і больш

10 м
і менш

20,54
і больш

9
і менш

15
і менш

80
і менш

243
і менш

7,56
і болш

11,0
і болш

1

В А Р Ы Я Т Ы Ў Н Ы К А М П А Н Е Н Т

АЭРОБІКА СПАРТЫЎНАЯ
Тэарэтычныя звесткі
Аэробіка спартыўная — выкананне практыкаванняў у аэроб
ным рэжыме работы пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая і
прафілактычная накіраванасць аэробікі. Аэробіка высокай і нізкай
інтэнсіўнасці. Гігіенічныя патрабаванні да адзення вучняў, якія
займаюцца. Харчаванне пры занятках аэробікай. Патрабаванні
бяспекі да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталявання і інвентару.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапа
могі пры траўмах.
Практычны матэрыял
Разнавіднасці прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку,
скрыжаванага кроку, крокаў ногі паасобку — ногі разам. Камбі
нацыі з асвоеных крокаў у спалучэнні з рухамі рук (рукі ў бакі,
уверх, уперад, управа, улева, кругі рукамі, кругі перадплеччамі,
кругі плячамі, згінанні і разгінанні рук).
Падскокі нагу ўперад, убок, назад. Падскокі ногі паасобку —
ногі разам. Падскокі на месцы на дзвюх нагах у спалучэнні з роз
нымі рухамі рук; папераменна на левай, правай і на дзвюх нагах
у спалучэнні з рознымі рухамі рук. Спалучэнне падскокаў ногі
паасобку — ногі разам з рознымі становішчамі рук.
Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае па
дыманне каленяў з падскокам.
Выпады ўперад, убок, з падскокамі.
Махі нагамі ўперад, у бакі, уперад і ўбок з падскокамі.
Паўшпагат на правую нагу, левую нагу. Хвалі з зыходных
становішчаў стоячы, седзячы на пятках на падлозе.
Павароты на 180° і 360° стоячы на адной назе, другая прыціс
нута да галенастопа. Раўнавага стоячы на насках, рукі ўверх;
стоячы на адной назе, другую нагу ўбок, рукі ўверх або ў бакі.
Утрыманне раўнавагі пасля прызямлення, скачкоў або падскокаў.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Падскокі, выпады, махі:
знізіць інтэнсіўнасць нагрузкі за кошт частаты рухаў.
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2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам апорна-рухальнага апарату.
Падскокі:
абмежаваць колькасць выкананых падскокаў.
Махі:
абмежаваць махавыя практыкаванні з максімальнай амплі
тудай руху.

Баскетбол
Тэарэтычныя звесткі
Баскетбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні
да спартыўнага адзення і абутку баскетбаліста. Трэніровачны
рэжым. Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў
заняткаў, абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні
ігракоў у нападзенні і абароне. Правілы спаборніцтваў па баскет
боле. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў.
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках баскетболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапа
могі пры траўмах.
Лепшыя баскетбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь
і іх дасягненні.
Практычны матэрыял
Высокая, сярэдняя і нізкая стойка баскетбаліста. Скачкі штурш
ком адной і дзвюма нагамі. Спыненне крокам і скачком. Павароты
на месцы, развароты.  
Перадачы мяча дзвюма рукамі ад грудзей, дзвюма рукамі звер
ху, адной рукой ад пляча, стоячы на месцы і ў руху.  
Лоўля мяча дзвюма рукамі на ўзроўні грудзей, дзвюма рукамі
пры паралельным і сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спа
лучэнні са спыненнем і паваротамі.  
Спалучэнне прыёмаў «лоўля — перадача — паварот».  
Вядзенне мяча са змяненнем вышыні адскоку і напрамку,
абвядзенн ем перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамі,
перадачамі па сігнале.  
Кідкі мяча па кальцы дзвюма рукамі ад грудзей, адной ад
пляча, з адскокам і без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта
ў руху, штрафныя кідкі.  
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Спалучэнне прыёмаў «перадача — лоўля — вядзенне — кідок».  
Захоп мяча — вырыванне. Вырыванне і выбіванне мяча ў іграка,
які спыніўся пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахопліванне
мяча стоячы збоку, з-за спіны пры перадачы, выкананай уздоўж
пляцоўкі. Перахопліванне перадачы, выкананай уздоўж пляцоўкі.  
Тактычныя дзеянні іграка без мяча: выхад на свабоднае мес
ца для атрымання мяча насустрач партнёру, убок ад партнёра з
мячом.  
Вызначэнне гульнявой сітуацыі, мэтазгоднай для прымянення
вядзення, перадачы, кідка па кальцы. Выбар спосабу вядзення
мяча і кідка па кальцы.  
Прымяненне спалучэнняў развучаных прыёмаў у гульнявых
сітуацыях.

Валейбол
Тэарэтычныя звесткі
Валейбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці валейбо
ла — валейбол, пляжны валейбол. Гігіенічныя патрабаванні да
адзення і абутку валейбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне
спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталя
вання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у абароне і
нападзенні. Расстаноўка ігракоў, гульня «лібера». Абавязкі і правы
ігракоў і суддзяў. Правілы спаборніцтваў па валейболе.  
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках валейболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры
траўмах.
Лепшыя валейбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Перамяшчэнне прыстаўным, шырокім і кароткім крокам,
тварам, бокам і спінай уперад, з выскокваннем і прызямленнем
на абедзве нагі. Скачок уверх штуршком адной і дзвюма нагамі.  
Шматразовыя перадачы мяча зверху і знізу дзвюма рукамі
над сабой, з адскокам ад сценкі, у парах і тройках, з пераменай
месцаў, праз сетку ў становішчы стоячы на месцы.  
Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Прыём мяча,
які адскочыў ад сеткі. Гульня нагой і іншымі часткамі цела.  
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Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамі з зон 2, 3 і 4.  
Ніжняя прамая і ніжняя бакавая падачы з пападаннем у зоны
1, 5 і 6.  
Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, падманныя пе
радачы, выбар напрамку перадачы; узаемадзеянне ігракоў першай
і другой лініі паміж сабой для завяршэння атакі.  
Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкарыс
танне ў гульні «лібера».  
Выкарыстанне развучаных прыёмаў у вучэбнай гульні.

Гандбол
Тэарэтычныя звесткі
Гандбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да
адзення і абутку гандбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне
спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталяван
ня і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у нападзенні і
абароне. Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы
ігракоў і суддзяў. Правілы спаборніцтваў па гандболе.  
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках гандболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры
траўмах.  
Лепшыя гандбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокім і ка
роткім крокам, тварам, бокам і спінай уперад. Спыненне адной
і дзвюма нагамі. Бег з паскарэннямі на кароткіх адрэзках, бег
з выскокваннем і прызямленнем на адну і абедзве нагі. Скачок
убок штуршком адной нагой. Падзенне на рукі, на бядро і тулава
з месца і з разбегу.  
Лоўля мяча дзвюма рукамі збоку (без павароту тулава) стоячы
на месцы, у руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам
і без захопу. Лоўля мяча на вялікай хуткасці перамяшчэння, у
скачку пры непасрэднай блізкасці абаронцы.  
Перадачы мяча адной рукой (хлёстам, штуршком, кісцевая)
на блізкую адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў
адзін, два і тры крокі, у скачку, пасля спынення, пасля лоўлі
мяча з паўадскоку, пасля лоўлі ў непасрэднай блізкасці абаронцы.
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Перадача мяча адной і дзвюма рукамі «ў адзін дотык». Дальняя
перадача адной рукой хлёстам партнёру ў руху.  
Вядзенне мяча аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шмат
ударнае на высокай хуткасці перамяшчэння з праследаваннем.
Вядзенне на вялікай хуткасці з рэзкім спыненнем і зменай на
прамку руху, з паваротам кругом.  
Кідкі мяча па варотах адной рукой хлёстам зверху і збоку, з
нахілам тулава ўлева і ўправа, у апорным становішчы, у скачку,
з рознымі спосабамі бегу, з рознай траекторыяй (гарызантальнай,
сыходзячай, узыходзячай, навеснай) палёту мяча, з далёкай і
блізкай адлегласці.
Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, кідкі з адкры
тых і закрытых пазіцый, выбар напрамку кідка; узаемадзеянне
ігракоў другой лініі паміж сабой для завяршэння атакі, узаема
дзеянне з лінейным іграком, з крайнім іграком, узаемадзеянне
крайняга іграка з лінейным. Камандныя дзеянні: пазіцыйнае на
падзенне па сістэме расстаноўкі 4 : 2, нападзенне 6 : 0 з выхадам.  
Тактыка абароны: зонная абарона па сістэме расстаноўкі 3 : 3,
абарона ў меншасці 5 : 6 і 4 : 6.
Тактыка гульні варатара: выбар пазіцыі ў варотах і ў зоне
варатара, стойкі варатара, узаемадзеянні варатара з абаронцамі і
нападаючымі.  
Выкарыстанне развучаных прыёмаў у вучэбнай гульні.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Баскетбол, валейбол, гандбол:
абмежаваць перамяшчэнні з высокай інтэнсіўнасцю.
2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэнні дзей
насці стрававальнай і мочапалавой сістэм.
Баскетбол, валейбол, гандбол:
выключыць практыкаванні з магчымасцю ўдару мяча ў воб
ласць жывата, таму што парушана дзейнасць стрававальнай
і мочапалавой сістэм.

Гімнастыка атлетычная
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін у трэнажорнай зале, пры выка
нанні практыкаванняў з абцяжарваннямі і на трэнажорах.
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Практычны матэрыял
Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы. Хадзь
ба з прадметам на галаве па лініі на падлозе, па гімнастычнай
лаўцы; хадзьба па гімнастычнай лаўцы з гімнастычнай палкай
за спінай, за галавой, над галавой, прыстаўнымі крокамі, з пава
ротамі, прысяданнямі на дзвюх і адной назе.
Практыкаванні для фарміравання розных груп мышцаў:
zzдля мышцаў галёнкі: пад’ёмы на наскі без абцяжарванняў,
з гантэлямі ў руках, з грыфам ад штангі на плячах;
zzдля мышцаў спіны: нахілы ўперад са штангай за галавой; у
становішчы лежачы цяга штангі да грудзей; цяга Т-падобнай
штангі да грудзей у нахіле; падцягванне на перакладзіне ў
вісе звычайным, сярэднім і шырокім хватам;
zzдля мышцаў грудзей: згінанне і разгінанне рук ва ўпоры
лежачы (далоні на шырыні плячэй, шырэй плячэй); жым
штангі вузкім хватам; развядзенне і звядзенне рук з гантэ
лямі ў становішчы лежачы на нахіленай лаўцы; жым ган
тэлей і штангі ў становішчы лежачы на нахіленай лаўцы;
zzдля мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей і штангі стоячы
і седзячы; цяга блочнай прылады дзвюма рукамі стоячы,
седзячы і ў нахіле; развядзенне рук з гантэлямі седзячы на
нахіленай лаўцы; пад’ём гантэлі па чарзе правай і левай
рукой у становішчы седзячы на нахіленай лаўцы;
zzдля мышцаў рук: згінанне і разгінанне рук з гантэлямі се
дзячы на лаўцы пад вуглом 45°; хватам зверху разгінанне
рук са штангай з-за галавы ў становішчы стоячы, лежачы
на нахіленай лаўцы;
zzдля мышцаў брушнога прэса: у вісе падцягванне каленяў да
грудзей; стоячы нахілы тулава ў бакі; кругавыя рухі тулавам
з гантэлямі за галавой;
zzдля мышцаў бядра: частковыя прысяданні (практыкаванне
выконваецца на чвэрць, палову або тры чвэрці амплітуды)
са змяненнем тэмпу і колькасці паўтораў.
Практыкаванні, комплексы і гульні для развіцця каардынацый
ных і кандыцыйных здольнасцей вучняў. Кросавы бег ад 10 да 30 мін
з частатой пульсу 120—140 уд/мін; гульня ў футбол, баскетбол,
гандбол; агульнаразвіццёвыя практыкаванні з абцяжарваннем улас
нага цела, з рознымі эспандарамі; практыкаванні на гімнастычнай
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перакладзіне, брусах, трэнажорах; комплексы практыкаванняў
кругавой трэніроўкі, якія ўключаюць да 8-12 станцый.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Практыкаванні для развіцця каардынацыйных здольнасцей:
у гульні ў футбол, баскетбол, гандбол абмежаваць перамя
шчэнні з высокай інтэнсіўнасцю;
абмежаваць інтэнсіўнасць практыкаванняў кругавой трэні
роўкі.
2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам апорна-рухальнага апарату.
Практыкаванні для развіцця сілы:
абмежаваць вагу абцяжарвання;
абмежаваць падцягванне на перакладзіне і згінанне і разгі
нанне рук ва ўпоры.

Канькабежны спорт
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспекі заняткаў на ўроках па канькабежным спорце.
Падрыхтоўка канькоў і адзення да заняткаў на лёдзе. Правілы
папярэджання траўм і абмаражэнняў.
Загартоўваючае ўздзеянне заняткаў канькабежным спортам.
Уплыў заняткаў канькабежным спортам на фізічнае развіццё і
павышэнне ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці.
Гігіенічныя патрабаванні да   адзення і абутку. Трэніровачны
рэжым. Харчаванне спартсмена.
Практычны матэрыял
Спосабы перамяшчэння. Хадзьба ў каньках па снезе. Стаянне
на каньках на лёдзе. Адштурхоўванне па чарзе правай і левай
нагой. Слізганне на двух каньках па краі лядовай пляцоўкі. Сліз
ганне на адным каньку з прыстаўленнем другога канька, на двух
каньках «змейкай». Адштурхоўванне і слізганне на двух каньках
па прамой, па павароце ўправа і ўлева. Павароты на двух каньках
дугой і прыстаўнымі крокамі. Тармажэнне «паўплугам» і «плу
гам». Старт. Бег па прамой і паварот. Бег з махавымі рухамі дзвюх
рук. Фінішаванне. Бег на каньках 100, 200, 300, 500 м без уліку
часу. Рухавыя гульні на лёдзе.
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Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег на каньках:
абмежаваць даўжыню дыстанцыі, выключыць бег на кань
ках 500 м;
выключыць бег на каньках з высокай інтэнсіўнасцю.

Лёгкая атлетыка
Тэарэтычныя звесткі
Разнавіднасці і дыстанцыі бегу. Разнавіднасці і спосабы скач
коў. Разнавіднасці кіданняў і штурханняў. Лёгкаатлетычныя
мнагабор’і. Лёгкая атлетыка ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараў
ленчым комплексе Рэспублікі Беларусь.
Практычны матэрыял
Бег. Са змяненнем хуткасці, са змяненнем напрамку, з паве
лічэннем і памяншэннем даўжыні кроку, выскокваннямі ўверх
штуршком правай і левай нагой. Эстафетны бег з адрэзкамі 30, 60,
100 м. Чаўночны бег 3 × 10 м, 4 × 9 м, 10 × 5 м. Бег з раўнамернай і
зменнай хуткасцю, кросавы бег.
Скачкі. З месца штуршком дзвюма нагамі. Мнагаскокі на дзвюх
нагах. Выскокванні ўверх з даставаннем рукой прадмета. Скачкі
ў даўжыню з разбегу на далёкасць; скачкі ў вышыню з разбегу
развучаным спосабам.
Кіданне. Тэніснага мяча на далёкасць з месца, з чатырох-шасці
крокаў і з поўнага разбегу на далёкасць, у гарызантальную цэль
(гімнастычны абруч) з адлегласці 10—25 м, на далёкасць адскоку
ад сцяны.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег:
выключыць бег з высокай інтэнсіўнасцю, эстафетны бег.
Скачкі:
абмежаваць колькасць і інтэнсіўнасць выканання скачкоў,
мнагаскокаў, выскокванняў.
Кіданне:
выключыць кіданне з разбегу.
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Лыжныя гонкі
Тэарэтычныя звесткі
Умовы захоўвання і асаблівасці падрыхтоўкі лыжнага інвен
тару, адзення і абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абма
ражэнняў пры перамяшчэнні на лыжах. Аказанне першай дапамогі
пры траўмах, абмаражэннях. Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі
на ўмацаванне здароўя. Гісторыя развіцця лыжнага спорту ў Рэс
публіцы Беларусь. Лыжныя гонкі ў Дзяржаўным фізкультурнааздараўленчым комплексе Рэспублікі Беларусь.
Практычны матэрыял
Павароты пераступаннем на месцы і ў руху. Павароты махам
на месцы праз лыжу ўперад і праз лыжу назад.
Папераменны двухкрокавы і адначасовы аднакрокавы ход.
Пераход з папераменнага ходу на адначасовы. Чаргаванне па
пераменнага двухкрокавага ходу з адначасовым аднакрокавым.
Адначасовы двухкрокавы і папераменны чатырохкрокавы ход.
Чаргаванне папераменных і адначасовых хадоў. Каньковы ход.
Чаргаванне каньковага ходу з адначасовым і папераменным лыж
нымі хадамі. Бяскрокавы ход. Перамяшчэнне па слабаперасечанай
мясцовасці з чаргаваннем адначасовых, папераменных і бяскро
кавага хадоў.
Пад’ём «паўелачкай», «елачкай» і «лесвічкай». Спуск прама
і наўскос у асноўнай стойцы. Спуск прама ў нізкай стойцы.
Тармажэнне «плугам», «упорам». Тармажэнне бакавым саслізгваннем.
Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамі «пераступанне»,
«пераскокванне», «пералажанне». Пераадоленне бугроў (30—50 см
вышынёй) і ўпадзін пры перамяшчэнні ў нізкай стойцы.
Праходжанне вучэбных дыстанцый з выкарыстаннем вывуча
ных спосабаў перамяшчэння. Праходжанне вучэбных дыстанцый
з пераадоленнем спускаў і пад’ёмаў.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег на лыжах:
выключыць бег на лыжах з высокай інтэнсіўнасцю.
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Плаванне
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін вучняў у басейне. Падрыхтоўка
рэчаў для купання да заняткаў плаваннем. Правілы асабістай і
грамадскай гігіены пры наведванні басейна. Правілы бяспечнага
купання ў адкрытых вадаёмах.
Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем на
здароўе вучняў. Загартоўваючае ўздзеянне заняткаў плаваннем.
Самакантроль падчас заняткаў плаваннем.
Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх да
сягненні.
Практычны матэрыял
Практыкаванні на сушы. Актыўныя і пасіўныя практыкаванні
для развіцця рухомасці ступні, плечавых, тазабедраных і галёнка
ступнёвых суставаў. Практыкаванні для развіцця сілавой вынос
лівасці мышцаў рук, ног, брушнога прэса, спіны. Імітацыйныя
практыкаванні для развіцця каардынацыі рухаў рук і ног пры
плаванні абраным стылем. Спецыяльныя практыкаванні для ад
працоўкі павароту.
Практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні для фарміравання
тэхнікі рухаў рук, ног і дыхання пры плаванні абраным стылем.
Плаванне ў поўнай каардынацыі абраным стылем. Практыкаванні
для адпрацоўкі тэхнікі паваротаў пры плаванні абраным стылем.
Практыкаванні для адпрацоўкі тэхнікі старту. Праплыванне да
100 м любым спартыўным спосабам.
Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль
на грудзях»: імітацыя грабка рукамі на сушы; плаванне з дошкай
на нагах, на руках, узгадненне рухаў рук, ног і дыхання; з зыход
нага становішча лежачы на грудзях, рукі ўверсе — праплыванне
адрэзкаў 5-6 м, выконваючы грабок толькі левай рукой, толькі
правай рукой, папераменна дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы
для падтрымкі ног плавальныя дошкі, надзіманыя кругі і да т. п.;
тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі і поўным цыклам дыхання;
плаванне спосабам «кроль на грудзях» у поўнай каардынацыі ды
хання з рухамі рук і ног. Плаванне 25 м без уліку часу.
Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на
спіне»: імітацыя грабка рукамі на сушы; з зыходнага становішча
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лежачы на спіне, рукі ўверсе — праплыванне адрэзкаў 5-6 м, вы
конваючы грабок толькі левай рукой, толькі правай рукой, папера
менна дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы для падтрымкі ног дошкі,
надзіманыя кругі і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі
і поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам «кроль на спіне» ў
поўнай каардынацыі дыхання з работай рук і ног. Плаванне 25 м
без уліку часу.
Скачкі ў ваду. Скачкі ў ваду з борціка нагамі ўніз. Спад гала
вой уніз з зыходных становішчаў седзячы на борціку і седзячы на
тумбачцы. Стартавы скачок у ваду з тумбачкі.
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацый
ных здольнасцей, гібкасці, вынослівасці з акцэнтам на развіццё
аэробнай вынослівасці.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам
кардыярэспіраторнай сістэмы.
Плаванне:
абмежаваць праплыванне з высокай інтэнсіўнасцю адрэзкаў
і дыстанцый.

Тэніс настольны
Тэарэтычныя звесткі
Тэніс настольны — алімпійскі від спорту. Тэніс настольны ў
Адзінай спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Патра
баванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару.
Санітарна-гігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку тэнісіста.
Харчаванне спартсмена пры занятках тэнісам. Відазмяненне тэхнікі гульні ў настольны тэніс. Удасканаленне абсталявання і інвентару. Правілы гульні. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры
траўмах.
Лепшыя спартсмены свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Бег 10, 30, 60 м, бег з паскарэннем, чаўночны бег 4 × 9 м, 6 × 20 м,
10 × 5 м. Чаўночны бег з вар’іраваннем звычайнага бегу з бегам
спінай уперад. Бег з максімальнай хуткасцю 5 × 30 м, 10 × 30 м
з інтэрваламі адпачынку да 1 мін.
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Скачкі трайныя і пяцярныя з месца штуршком дзвюма нагамі.
Выскокванне ўверх з нізкага прыседу. Прысяданні па чарзе на
правай і левай назе. Скачкі на адной назе з паваротамі на 180°
у правы і левы бок. Паскарэнні пасля скачкоў з паваротамі на
180° і 360°. Скачкі з боку ў бок з пружыністымі прысяданнямі.
Пераскокванне праз гімнастычную лаўку правым і левым бокам.
Выскокванне ўверх з высокім падыманнем бёдраў («кенгуру»).
Выкруты рук назад з гімнастычнай палкай з паступовым па
мяншэннем шырыні хвата.
Набіванне тэніснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы і ў
перамяшчэнні высока-нізка, па чарзе тыльным і далоневым бокам,
рабром ракеткі, ручкай ракеткі, аб сценку, аб сценку з паваротам
на 360° (з прысяданнем, з перакладваннем ракеткі ў другую руку)
у момант адскоку мяча.
Імітацыя ўдараў з ракеткай і без ракеткі з уцяжарвальнікам
у руцэ; адзіночных, серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем
управа і ўлева, наперад і назад; падачы мяча з падманным рухам
корпуса і рукі з ракеткай; удараў у розным тэмпе перад люстэр
кам; удараў у зададзеным тэмпе з вар’іраваннем ад павольнага
да максімальна хуткага ў становішчы стоячы на месцы і з пера
мяшчэннем.
Кідкі мяча аб сценку і лоўля рознымі спосабамі (правай, левай
рукой, з дадатковымі скачкамі, прысяданнямі, паваротамі).
Кіданне тэніснага мяча на далёкасць і ў цэль адной кісцю,
кісцю і перадплеччам, усёй рукой і корпусам.
Гульня: дзвюма ракеткамі, «негульнявой» рукой. Гульня двума
мячамі. Гульня аднаго супраць двух чалавек.
Падача з элементамі вывучаемага ўдару. Удар на стале па
дыяганалі. Змяненне напрамку палёту мяча па шырыні стала.
Змяненне траекторыі і вышыні палёту мяча над сеткай. Змяненне
даўжыні палёту мяча. Удар па мячы са зменным прыходзячым
кручэннем.
Змяненне тэмпу гульні. Спаборніцтва ў працяглым утрыманні
мяча ў гульні. Гульня «трохвугольнікам» з аднаго пункта ў два
пункты процілеглага боку. Гульня вывучаемым ударам з двух
пунктаў, трох пунктаў, з адной трэці стала, палавіны стала, дзвюх
трацей стала.
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Гульня вывучаемым ударам па кароткіх і доўгіх прыходзячых
мячах. Гульня і спаборніцтвы на дакладнасць пападання ў аба
значаныя на стале зоны. Гульня «васьмёркай» па чарзе па прамой
і па дыяганалі.
Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэнні ўправа-ўлева,
наперад-назад. Гульня штуршком злева доўга-коратка. Гульня па
ўзыходзячым, сыходзячым мячы, у вышэйшым пункце адскоку
мяча.
Падача штуршком злева ў абазначаныя на стале зоны.
Удар накатам справа. Перамяшчэнне пры ўдары накатам спра
ва. Хуткая падача накатам справа ў абазначаныя на стале зоны.
Спалучэнне накату справа і штуршка злева. Перамяшчэнне ў
левай стойцы пры накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамі
справа і злева.
Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкі і
накату.
Зрэзка справа. Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале
зоны. Спалучэнне зрэзкі справа і зрэзкі злева, зрэзкі і накату.
Падача плоская і з нязначным кручэннем. Прыём падачы.
Тактыка гульні ў сучасны настольны тэніс (на прыкладзе дэман
страцыі запісу гульні з паказам і разборам асноўных варыянтаў
тактычных дзеянняў).
Прымяненне развучаных элементаў у вучэбнай гульні.
1. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца функцыянальным станам кардыярэспіраторнай сістэмы.
Бег:
выключыць бег з максімальнай скорасцю 5 × 30 м, 10 × 30 м
з інтэрваламі адпачынку да 1 мін.
Скачкі:
абмежаваць інтэнсіўнасць скачкоў, выскокванняў і пераскок
ванняў.
2. Фізічная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэнні дзейнасці
стрававальнай і мочапалавой сістэм.
Футбол:
выключыць практыкаванні з магчымасцю ўдару мяча ў воб
ласць жывата, таму што парушана дзейнасць стрававальнай
і мочапалавой сістэм.
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Футбол
Тэарэтычныя звесткі
Футбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці футбола: фут
бол, міні-футбол, футбол у залах, пляжны футбол. Гігіенічныя
патрабаванні да адзення і абутку футбаліста. Трэніровачны рэ
жым. Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў
заняткаў, абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні
ігракоў у нападзенні, паўабароне, абароне. Тактыка-тэхнічныя
дзеянні варатара. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. Правілы
спаборніцтваў па футболе.
Самакантроль на занятках футболам. Прафілактыка траўма
тызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры траўмах.
Лепшыя футбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльна-падрыхтоўчыя практы
каванні і эстафеты з футбольным мячом. Рухавыя гульні і эста
феты з вядзеннем мяча, з абводкай стоек, з прыёмам і спыненнем
мяча, з ударамі па варотах, у «лабірынт» (з мячом і без мяча), на
збліжэнне з сапернікам, з двума і трыма нападаючымі на пляцоўцы
для міні-футбола, з абаронай варот (для падрыхтоўкі варатара),
шматпланавыя гульні для развіцця каардынацыйных, хуткасных
здольнасцей. Гульня ў футбол па спрошчаных правілах.
Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары і пры
ёмы мяча нагой і галавой, жангліраванне мячом, гульні і эстафе
ты на развіццё спрытнасці, гульнявой вынослівасці, дакладнасці
ўдараў па варотах і перадач мяча, фарміраванне навыкаў тактыч
ных дзеянняў у абароне і нападзенні, спрошчаныя гульні 3 на 3,
4 на 4, 5 на 5 ігракоў, гульні для каманд з 7 чалавек, тэсты на
гульнявыя здольнасці, гульні ў футбол камандай з 8 чалавек з
улікам падзелу поля на ўчасткі.
Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які
коціцца, сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй
часткай пад’ёму, наском. Практыкаванні ў парах, тройках, чац
вёрках з выкарыстаннем тэхніка-тактычных звязак: «вядзенне —
перадача», «прыём — перадача», «прыём — вядзенне — перадача».
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Удары па мячы на далёкасць і дакладнасць, абвядзенне — ад
бор мяча, абвядзенне — адбор — удар па варотах, перахопліванне
мяча, гульня галавой, камбінацыі ў тройках з мячом, дзеянні без
мяча (адкрыванне, адцягванне, стварэнне колькаснай перавагі),
узаемадзеянне двух нападаючых супраць аднаго абаронцы, двух
абаронцаў супраць аднаго нападаючага, гульнявыя практыкаванні
ў крузе, квадраце, прамавугольніку і да т. п.
Практыкаванні з мячом і без мяча, накіраваныя на развіццё
каардынацыйных здольнасцей, хуткасці, спрытнасці, дакладнасці
рухаў. Гульні з бегам, скачкамі, перадачамі мяча.
Практыкаванні пераменнай інтэнсіўнасці для развіцця гуль
нявой вынослівасці (бег з вядзеннем мяча на дыстанцыі да 1 км
з паскарэннямі, рыўкамі, скачкамі), хуткасна-сілавых якасцей,
сілы.
Фізічная нагрузка абмяжоўваецца пры парушэнні дзейнасці
стрававальнай і мочапалавой сістэм.
Футбол:
выключыць практыкаванні з магчымасцю ўдару мяча ў воб
ласць жывата, таму што парушана дзейнасць стрававальнай
і мочапалавой сістэм.
ПРЫКЛАДНЫЯ ДАМАШНІЯ ЗАДАННІ
Комплекс ранішняй гімнастыкі з 10-12 практыкаванняў у
чаргаванні з гімнастычнай палкай, скакалкай, гантэлямі. Раўна
мерны бег да 2 км (дз) і 3-4 км (х). Язда на веласіпедзе 8-10 км.
Хадзьба на лыжах 3-5 км. Паўторны бег з высокім падыманнем
бядра і максімальнай частатой рухаў. Падыманне тулава са ста
новішча лежачы на спіне, рукі за галавой. Падыманне і апусканне
прамых ног са становішча лежачы на спіне з дакрананнем падлогі
за галавой. Падыманне і апусканне, адвядзенне і звядзенне рук з
гантэлямі 1-3 кг. Пачарговыя прысяданні з гантэлямі ў руках на
правай і левай назе. Прысяданні з выскокваннем уверх. Раўнавага
на адной назе (стойка «Фламінга»). Скачкі праз кароткую скакалку
да 5 мін. Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы і ва ўпоры
седзячы ззаду.
Падрыхтоўка і ўдзел у школьных і раённых фізкультурнааздараўленчых мерапрыемствах, днях здароўя, спартыўных спа
борніцтвах.
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ПАТРАБАВАННІ ДА ВУЧНЯЎ, ЯКІЯ ЗАВЯРШАЮЦЬ НАВУЧАННЕ
НА ДРУГОЙ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

Вучні павінны   в е д а ц ь   і   р а з у м е ц ь:
сацыяльную і асобасную значнасць фізічнай культуры ў
сучасным грамадстве;  
змест здаровага, фізічна актыўнага ладу жыцця;
негатыўнае ўздзеянне шкодных звычак на развіццё арганізма
вучня;  
станоўчае ўздзеянне фізкультурных и спартыўных заняткаў
на развіццё і стан органаў і сістэм арганізма чалавека;
нормы рухальнай актыўнасці для аптымальнага развіцця
арганізма, умацавання здароўя, падтрымкі разумовай і фі
зічнай працаздольнасці;  
крытэрыі фізічнага развіцця і ўзроўні фізічнай падрыхта
ванасці;  
правілы выканання тэставых практыкаванняў для вызна
чэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці;  
спосабы папярэджання траўматызму пры выкананні фізічных
практыкаванняў;
правілы самакантролю падчас вучэбных і самастойных фіз
культурных заняткаў;
асноўныя каштоўнасці алімпізму, абвешчаныя ў Алімпійскай
хартыі, іх уплыў на фарміраванне ўяўленняў пра гарманічна
развітую асобу;  
значэнне алімпійскіх ідэалаў для фізічнага і духоўнага са
маўдасканалення;  
сістэму спартыўных спаборніцтваў па відах спорту, якія
ўваходзяць і не ўваходзяць у праграму Алімпійскіх гульняў;
правілы спаборніцтваў вывучаных гульнявых відаў спорту.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   в ы к о н в а ц ь:
правілы бяспечных паводзін у працэсе самастойных і арга
нізаваных фізкультурных і спартыўных заняткаў, падчас
удзелу ў фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемствах, пры
наведванні спартыўна-масавых мерапрыемстваў;  
правілы асабістай і грамадскай гігіены, гігіенічныя патра
баванні да спартыўнай вопраткі, абутку, абсталявання і
інвентару;  
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правілы

вымярэння і крытэрыі ацэнкі ўзроўню свайго фі
зічнага развіцця і фізічнай падрыхтаванасці;  
правілы ацэнкі велічыні фізічнай нагрузкі;  
правілы вывучаных спартыўных і рухавых гульняў;  
патрабаванні спартыўнай этыкі падчас удзелу ў спартыўных
спаборніцтвах і фізкультурна-масавых мерапрыемствах;  
патрабаванні да рухальнага рэжыму ў вучэбныя і невучэб
ныя дні.
Вучні павінны   в е д а ц ь   і   ў м е ц ь   правільна выконваць:
комплексы практыкаванняў ранішняй гігіенічнай гімнастыкі,
практыкаванні для захавання і падтрымання правільнай па
ставы;
тэставыя практыкаванні для вызначэння ўзроўню развіцця
рухальных якасцей;  
нормы і патрабаванні для атрымання нагруднага значка
Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага комплексу Рэс
публікі Беларусь.
Вучні павінны  ў м е ц ь  выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыі
ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці:
прымяняць атрыманыя веды, сфарміраваныя ўменні і навыкі
для захавання здаровага, фізічна актыўнага ладу жыцця;
самастойна распрацоўваць і захоўваць індывідуальны ру
хальны рэжым вучэбнага і выхаднога дня;  
пастаянна падтрымліваць правільную паставу;  
ацэньваць свой узровень развіцця фізічных якасцей у кож
ным тэсце і ўзровень агульнай фізічнай падрыхтаванасці;  
правільна вымяраць і ацэньваць узровень свайго фізічнага
развіцця;
гуляць у вывучаныя спартыўныя і рухавыя гульні;  
ажыццяўляць судзейства спартыўных і рухавых гульняў;  
паказаць у кожным тэставым практыкаванні індывідуальна
максімальны вынік;  
аказваць першую даўрачэбную дапамогу пры розных траў
мах; перамяшчацца на лыжах з дапамогай развучаных лыж
ных хадоў; праплываць не менш за 25 м любым спосабам
плавання.
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2

1

3

Единица
измерения
4

до 220
5

до 440
6

до 880

7

свыше 880

Количество в учреждении образования с числом учащихся (чел.):

Бревно гимнастическое

2

штука

штука

—

1

1

1

1 штука в каждом спортивном зале
и помещении, приспособленном
для занятий физической культурой
и спортом

—

—

1

Дадатак 2 да пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 14.07.2014 № 105 (друкуецца на
мове арыгінала).

Аптечка

1

8

Примечания

Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики, аэробики
и атлетической гимнастики

Наименование

№
п/п

Перечень и нормы
обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием, необходимыми для организации
физического воспитания обучающихся при получении ими общего среднего, специального,
профессионально-технического и среднего специального образования, проведения с ними
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий1

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ «ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ»

Дадатак 1
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Гантели переменной массы
(0,5—5 кг)

Гриф для штанги

Гиря

Диски для штанги

Жерди для гимнастических
брусьев

Канат для лазанья диаметром
30 мм

Канат для перетягивания

Кегли

Козел гимнастический

Конь гимнастический

Коврик туристский

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мат гимнастический

Брусья гимнастические уни
версальные

3

15

2

1

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

пара

штука

штука

пара

штука

3

10

12

1

1

6

1

1

1

8

2

1

10

1

4

20

12

1

1

8

1

1

2

8

4

1

20

1

5

30

24

1

1

10

1

2

3

16

4

2

40

1

6

40

24

2

2

12

1

3

4

16

6

2

40

2

7

—

для занятий
спецмедгрупп

—

—

—

—

—

—

от 1 до 15 кг
каждого веса

16 кг, 24 кг

масса до 10 кг

—

—

8
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Мяч малый резиновый

Обруч гимнастический

Палка гимнастическая

Перекладина гимнастическая

Перекладина навесная

Скакалка гимнастическая

Скакалка гимнастическая

Скамейка гимнастическая

Стенка гимнастическая

Флажок

Эспандер

Брусок деревянный 5 × 5 × 10 см

Канат оградительный с флаж
ками

Колодки стартовые

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

6

10

6

6

2

20

5

1

10

15

10

штука
штука

2

4

штука

3

10

15

10

8

2

20

10

1

20

20

16

2

5

10

20

10

10

3

40

10

1

40

30

16

2

6

пара

метр

пара

2

100

4

4

100

8

6

100

10

Легкоатлетический спортивный инвентарь

Мостик гимнастический

2

16

1

8

200

16

20

20

16

15

3

40

10

2

40

40

20

4

7

—

—

—

—

—

—

—

длина 5 м

—

—

—

—

—

—

—

8
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Комплект указателей метража комплект

Мяч:

32

33

штука
штука
штука

33.3 набивной медбол 3 кг

33.4 набивной медбол 5 кг

33.5 для метания (150 г)

Секундомер

Стойки для прыжков в высоту

Транспаранты «Старт»,
«Финиш»

36

37

38

Туфли беговые с шипами

штука

Рулетка измерительная

35

39

штука

34.2 измерительная для прыжков в
высоту

пара

штука

пара

штука

штука

34.1 для прыжков в высоту

Планка:

штука

33.2 набивной медбол 2 кг

34

штука

33.1 набивной медбол 1 кг

комплект

Комплект нагрудных номеров

31

3

2

1

10

1

1

2

1

1

1

12

5

5

5

5

1

1

4

20

1

1

3

1

1

1

15

8

8

10

10

1

1

5

30

2

2

5

2

2

2

20

8

10

15

15

1

1

6

60

2

3

10

4

3

3

30

10

15

20

20

2

2

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

от 10 до 60 м

от 1 до 100

8
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Ботинки лыжные

Коньки

Клюшка хоккейная

Лыжи беговые

Лыжные крепления

Мазь лыжная

Палки лыжные

Санки

Шайба хоккейная

Бита для городков

Волан

Ворота:

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

8

4

10

5

16

6

штука

штука

пара

комплект

пара

пара

штука

пара

пара

8

10

30

—

30

30

12

10

30

12

10

60

—

60

60

20

20

60

12

10

100

—

100

100

30

30

100

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта

штука

3

18

10

150

—

150

150

50

50

150

20

7

штука

штука

—

4

—

4

—

8

—

8

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр

Эстафетная палочка

2

40

1

приобретаются
по мере необходи
мости

—

—

—

—

приобретается по
мере необходи
мости

—

—

—

разных размеров

—

—

8
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штука
штука

штука

штука
штука

56.4 малый резиновый

56.5 для настольного тенниса

56.6 теннисный

56.7 футбольный

57

58

штука

56.3 гандбольный

Ракетка:

Насос

штука

Мяч:

56

комплект

56.2 волейбольный

Комплект для настольного
тенниса

55

пара

штука

Кольцо баскетбольное

54

комплект

56.1 баскетбольный

Городки

53

пара

52.2 футбольные

3

пара

2

52.1 гандбольные

1

1

5

—

—

10

4

10

10

2

4

2

1

1

4

2

10

—

—

20

6

20

20

4

6

3

1

1

5

2

15

—

—

30

10

30

30

6

8

4

1

1

6

4

30

—

—

60

20

60

60

6

14

6

2

2

7

—

—

приобретаются
по мере необходи
мости

приобретаются
по мере необходи
мости

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8
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пара
штука
пара

60.4 для гандбольных ворот

60.5 теннисная

60.6 футбольная

пара
штука
штука

61.2 волейбольные

61.3 для обводки

Стол для настольного тенниса

Флажок судейский

62

63

штука

пара

61.1 баскетбольные

Стойки:

пара

60.3 волейбольная

61

пара

Сетка:

60

60.2 для баскетбольных колец

штука

Свисток судейский

59

штука

пара

58.3 теннисная

60.1 для бадминтона

пара

58.2 для настольного тенниса

3

пара

2

58.1 бадминтонная

1

6

2

8

1

1

1

2

1

1

6

1

2

5

6

10

4

6

3

10

1

1

1

2

1

2

10

1

3

10

12

15

5

8

4

15

2

2

1

3

1

3

15

2

4

15

18

20

6

8

6

20

3

3

2

4

2

4

30

3

6

20

24

30

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8
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76

Топорик туристский

Рюкзак туристский

75

штука

штука

штука

Палатка туристская

Комплект:

72

штука

74

Коврик туристский

71

штука

штука

Компас

70

штука

Мешок спальный

Карабин туристский

69

штука

73

Аптечка походная

68

2

6

6

2

4

4

8

8

4

5

6

12

12

4

6

2

20

6

20

2

2

20

6

10

2

4

30

10

30

4

4

30

8

15

2

6

40

10

40

6

6

40

12

20

4

Спортивный туристский инвентарь

пара

штука

Щит баскетбольный

67

комплект

72.2 посуды для приготовления
пищи

Шахматы

66

комплект

штука

Шашки

65

штука

3

72.1 костровых принадлежностей

Часы шахматные

2

64

1

10

60

20

60

10

10

60

20

30

4

10

20

20

6

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8
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40

40

4

40

80

5

50

100

6

50

150

7

—

—

8

Патроны для винтовки пнев
матической

86

штука

штука
—

2
—

4
—

6
—

10

приобретаются по
мере необходи
мости

—

Видеокамера

Компьютер

Мегафон

Микрофон

Музыкальный центр

Проектор мультимедийный

87

88

89

90

91

92

штука

штука

штука

штука

штука

штука

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технические средства обучения

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

—

—

—

—

—

—

Дополнительный спортивный инвентарь и оборудование, приобретаемые за счет средств приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

Винтовка пневматическая

85

Спортивный инвентарь для многоборий Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса
Республики Беларусь

метр

77.2 диаметром 12—14 мм

3

метр

Фал капроновый:

2

77.1 диаметром 8—10 мм

77

1
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Усилитель с колонками

Шнур (удлинитель) электри
ческий

Экран переносной

Веревочка с грузом

Тренажер (операционный или
многофункциональный)

Штанга

Эспандер

Гантели разборные

94

95

96

97

98

99

100

101

штука

штука

штука

штука

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

4

6

1

2

2

8

8

2

4

3

10

10

2

4

4

12

15

3

6

6

Костюм спортивный

Майка, полурукавка, футболка
спортивная

Трусы спортивные

Кроссовки спортивные

102

103

104

105

пара

штука

штука

штука

10

10

10

10

18

18

18

18

20

20

20

20

30

20

20

20

Спортивная экипировка для сборных команд учреждения образования

пара

штука

штука

штука

штука

Спортивный гимнастический инвентарь и оборудование

Телевизор

2

93

1

—

—

—

—

до 10 кг

—

—

—

до 5 м

—

до 50 м

—

—

8

Дадатак 2
МЕТОДЫКА ПРАВЯДЗЕННЯ ПРОБЫ
З 20 ПРЫСЯДАННЯМІ
Методыка: адпачынак 5 мін. Падлік частаты сардэчных скара
чэнняў (ЧСС) за 10 с (пералік за 1 мін). Даецца дазіраваная нагруз
ка ў выглядзе 20 прысяданняў за 30 с. Пасля нагрузкі падлічваецца
ЧСС за першыя 10 с кожнай мінуты аднаўлення (пералік за 1 мін).
Для дазіравання параметраў фізічнай нагрузкі ажыццяўляецца
дзяленне вучняў на падгрупы ў залежнасці ад узроўню прыросту
ЧСС на першай мінуце і часу аднаўлення (табл. 4).
Табліца 4

Дазіраванне параметраў фізічнай нагрузкі
Аб’ём
фізічнай нагрузкі

Інтэнсіўнасць
фізічнай нагрузкі

Прырост ЧСС

Як у асноўнай
групе

Як у асноўнай
групе

Прырост ЧСС
ад 50 да 75 %

Як у асноўнай
групе

Зніжана
на 20 %

Зніжаны
на 20 %

Зніжана
на 30 %

Падгрупы

Прырост
ЧСС > 75 %
і час аднаўлення
ЧСС > 5 мін

Дадатак 3
УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ
Бег 1000, 1500 м выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна
з высокага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт
групавы. Вучням, якія парушылі правілы спаборніцтваў па бегу,
а таксама не фінішавалі, у пратакол выканання кантрольных
практыкаванняў выстаўляецца 0 балаў. Вынік вымяраецца з да
кладнасцю да 1 с.
6-мінутны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая
папярэдне размячаецца на кожныя 10 або 20 м. Рэкамендуецца
праводзіць забегі асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Група
хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас бегу настаўнік
лічыць колькасць кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні
6 мін настаўнік падае гукавы сігнал (напрыклад, з дапамогай свіст
ка), пасля якога вучні пераходзяць на крок, запомніўшы месца, дзе
іх застаў сігнал. Затым настаўнік кожнаму вучню індывідуальна
вылічвае даўжыню пераадоленай дыстанцыі з улікам колькасці
поўных кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе вучань перайшоў
на крок.
Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пе
раходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» ды
станцыю. Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама
не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў
выстаўляецца 0 балаў. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 10 м.
Хадзьба 1500, 2000 м выконваецца на бегавой дарожцы ста
дыёна. Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры невялікай напаўняльнасці
класа дапускаецца выкананне практыкавання адначасова ўсімі вучнямі. Група хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова.
Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пера
ходзіць на бег, чаргаваць бег з хадзьбой, спыняцца для адпачын
ку або «зразаць» дыстанцыю. Вучням, якія парушылі ўказаныя
правілы, а таксама тым, якія не фінішавалі, у пратакол выканання
тэставых практыкаванняў выстаўляецца 0 балаў. Час пераадолення
дыстанцыі вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с.
Падцягванне на перакладзіне выконваецца на гімнастычнай
перакладзіне з зыходнага становішча «віс хватам зверху». Кожнаму
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вучню даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не
дапускаюцца згінанні тулава і ног у каленных суставах, развядзен
не, скрыжаванне і іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне,
перахопліванні рук. Падцягванне залічваецца, калі падбародак
вучня знаходзіцца вышэй за ўзровень перакладзіны, а пры апус
канні рукі поўнасцю выпрамляюцца ў локцевых суставах.
Падыманне тулава за 1 мін выконваецца на гімнастычнай маце
з зыходнага становішча «лежачы на спіне, рукі скрыжаваны перад
грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафіксаваны».
Вугал у каленным суставе складае 90°. Кожнаму вучню даецца адна
спроба. Падчас выканання практыкавання не дапускаюцца рыўкі
рукамі. Залічваецца колькасць нахілаў тулава пры дакрананні
локцевых і каленных суставаў з наступным апусканнем на спіну
і дакрананнем лапаткамі да гімнастычнай маты.
Падыманне і апусканне прамых ног за 1 мін выконваецца на
гімнастычнай маце з зыходнага становішча «лежачы на спіне,
рукі за галавой, прамыя ногі разам». Настаўнік або другі вучань
размяшчаецца з боку галавы тэсціруемага і ўтрымлівае яго за
локцевыя суставы. Па сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца
секундамер) вучань падымае прамыя ногі да вугла 90° да дакра
нання галёнкай да гімнастычнай палкі, загадзя замацаванай у
нерухомым становішчы або ўтрымліваемай настаўнікам. Затым
тэсціруемы апускае ногі да дакранання пяткамі да гімнастычнай
маты. Залічваецца колькасць поўных цыклаў (падыманне і апу
сканне) на працягу 1 мін.
Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае
зыходнае становішча «ўпор лежачы, кісці рук на шырыні плячэй,
ногі разам». Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань
згінае рукі ў локцевых суставах да вугла не менш за 90° і, выпрам
ляючы рукі, вяртаецца ў зыходнае становішча. Не дапускаецца
згінаць ногі і тулава, дакранацца да падлогі каленямі і грудзьмі.
Залічваецца колькасць згінанняў і разгінанняў рук без парушэння
ўказаных патрабаванняў.
Бег 30 м праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыё
на. Дапуск аецца выкарыстанне высокага або нізкага старту.
Кожнаму вучню даецца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы
спаборніцтваў у бегу (фальстарт), можа быць дадзена адна дадат
ковая спроба. Вынік бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с.
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Чаўночны бег 4 × 9 м выконваецца ў спартыўнай зале на палавіне
валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным забегу не
большая за 2 чалавекі. Кожнаму вучню даюцца дзве спробы за
пар. Па камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да лініі
старту (як правіла, гэта сярэдзіна валейбольнай пляцоўкі) і пры
маюць становішча высокага старту ў напрамку да пярэдняй лініі,
дзе насупраць кожнага вучня ляжаць два брускі 50 × 50 × 100 мм
на адлегласці 100 мм адзін ад аднаго (рыс. 1).

старт-фініш

5 м і больш

9м
Рыс. 1

Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, бяруць
кожны па адным бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і
бягуць назад. Падбегшы да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (або
за яе) брусок (кідаць нельга!), разварочваюцца і бягуць за бруском,
які застаўся на лініі. Падбегшы да лініі, бяруць другі брусок,
разварочваюцца, бягуць да лініі «старт-фініш» і, не зніжаючы
хуткасці, перасякаюць яе з бруском у руках.
Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца
з дакладнасцю да 0,1 с. Залічваецца лепшы вынік з двух спроб.
Скачкі праз кароткую скакалку за 1 мін выконваюцца на
цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы
або бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваец
ца толькі наперад. Скачкі выконваюцца з абавязковай апорай
на абедзве нагі адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя
скакалкі прамысловай вытворчасці або самаробныя (напрыклад,
з турысцкага фала). Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы
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ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. Пры памылцы ў час скачкоў секундамер
не спыняецца, а вучань працягвае выконваць скачкі. Залічваецца
сумарная колькасць скачкоў на працягу 30 с або 1 мін.
Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма нагамі
на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца 3 спробы запар.
Не дапускаецца выконваць скачкі ў яму з пяском. Вынік вымя
раецца з дакладнасцю да 1 см. Залічваецца лепшы вынік з трох
спроб.
Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі выконваецца
на падлозе спартыўнай залы або на дарожцы стадыёна з прызям
леннем пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконва
юцца штуршком дзвюма нагамі злітна без затрымак і спыненняў.
Кожнаму вучню даецца 3 спробы запар. Вынік вымяраецца з да
кладнасцю да 1 см. Залічваецца лепшы вынік з трох спроб.
Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі выконваецца
ў спартыўнай зале з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку,
пяткі на кантрольнай лініі. Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг.
Вучань утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае
рукі ў локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам
кідае яго ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца 3 спробы запар.
Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 см. Залічваецца лепшы
вынік з трох спроб.
Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе.
Вучань садзіцца на падлогу з боку знака «–» (мінус), пяткі на
шырыні таза на лініі ОВ упіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вер
тыкальна (рыс. 2). Два партнёры з двух бакоў прыціскаюць яго
калені да падлогі, не дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах.
С

О

Д

– (мінус)

В

+ (плюс)

Рыс. 2
Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апу
скае рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы
далонямі ўздоўж вымяральнай лінейкі па лініі СД. На трэцім
нахіле вучань максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы
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затрымліваецца на 3 с. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай
кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з
дакладнасцю да 1 см.
Нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы. Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная
лінейка, прым ацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі.
Вучань прымае зыходнае становішча, пяткі і наскі ног разам. Наскі
не выходзяць за край гімнастычнай лаўкі. Тэсціруемы кладзе адну
далонь на тыльны бок другой далоні, выконвае два папярэднія
нахілы, слізгаючы далонямі рук уздоўж вымяральнай лінейкі.
На трэцім нахіле вучань максімальна нахіляецца ўперад і ў гэ
тым становішчы затрымліваецца на 3 с. Не дапускаецца згінанне
ног у каленных суставах. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай
кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з
дакладнасцю да 1 см.

Дадатак 4
ГАДЗІНА ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ
(35 гадзін)

Баскетбол
Вучэбны матэрыял
Тэхніка-тактычныя дзеянні. Прыёмы, спосабы выканання і іх
разнавіднасці. Стойкі іграка, перамяшчэнні, спыненні, трыманне і
лоўля мяча, перадачы, вядзенне, кідкі па кальцы. Індывідуальныя
дзеянні ў нападзенні і абароне. Персанальная абарона.  
Аматарскі і прафесійны баскетбол і яго відовішчнасць. Аргані
зацыя і правядзенне аматарскіх спаборніцтваў па баскетболе.
Прафесійныя падыходы да баскетбола. Этыка іграка. Правілы
паводзін на гульнях у якасці балельшчыка. Лепшыя ігракі свету,
краіны і рэгіёну і іх дасягненні.  
Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: перамяшчэнні іграка
(хадзьба, бег, скачкі, павароты, спыненні); лоўля мяча адной і
дзвюма рукамі; вядзенне мяча без зрокавага кантролю са змяненнем
напрамку і хуткасці; перадачы мяча на месцы і ў перамяшчэнні;
перадачы мяча пры сустрэчным руху; кідкі мяча па кальцы з месца
адной рукой ад пляча з блізкай і сярэдняй дыстанцыі; кідкі ў руху,
штрафны кідок; спыненне крокам і скачком пасля вядзення і пе
радач мяча; шчыльная апека іграка з мячом і без мяча; выбіванне
і вырыванне мяча; персанальная абарона.  
Лоўля мяча, які высока ляціць: на месцы, у скачку, у руху.  
Перадачы мяча на месцы і ў руху, сустрэчныя перадачы ў па
рах; тройках; калонах па паветры і з адскокам ад падлогі.
Вядзенне мяча без зрокавага кантролю са зменай напрамку
і хуткасці: на месцы і ў руху, навучанне паваротам.
Кідкі мяча па кальцы: з месца (адной рукой ад пляча з сярэд
няй і далёкай дыстанцыі; пасля перамяшчэнняў, паскарэнняў,
скачкоў); у руху (кідок адной рукой знізу, дзвюма рукамі знізу;
атака карзіны па дузе пасля вядзення і двух крокаў; атака пасля
двух крокаў сходу); у скачку (пасля спынення скачком, крокам).
Фінты і спалучэнні прыёмаў: фінт на праход — праход; вядзен
не — паварот — кідок; фінт на праход — вядзенне — паварот —
кідок; фінт на праход — фінт на кідок — праход — кідок.
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Накрыванне мяча: у парах на месцы і ў руху.
Перахопліванне мяча ў гульнявых заданнях.
Дзеянні іграка без мяча: выхад на свабоднае месца для атры
мання мяча; выхад для адцягвання. Індывідуальныя дзеянні іграка
з мячом: выхад з атрыманнем мяча — перадача на кідок мяча;
выхад з атрыманнем мяча — кідок мяча; выхад з атрыманнем
мяча — праход з вядзеннем мяча.

Валейбол
Вучэбны матэрыял
Тэхніка-тактычныя дзеянні. Асаблівасці выканання гульнявых
прыёмаў (стоек, перамяшчэнняў, перадач, падач, нападаючага
ўдару). Індывідуальныя дзеянні ў нападзенні і абароне. Групавыя
ўзаемадзеянні ў нападзенні і абароне.
Аматарскі і прафесійны валейбол і яго відовішчнасць. Арга
нізацыя і правядзенне аматарскіх спаборніцтваў па валейболе. Пра
фесійныя падыходы да валейбола. Этыка іграка. Правілы паводзін
на гульнях у якасці балельшчыка. Лепшыя ігракі свету, краіны
і рэгіёну і іх дасягненні.  
Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: стойкі; перамяшчэнні
(хадзьба, прыстаўныя крокі, двайны крок, скачок, бег, скачкі,
спыненні пасля перамяшчэнняў); перадача мяча дзвюма рукамі
зверху на месцы і пасля перамяшчэнняў, са змяненнем напрам
ку; перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы і пасля пера
мяшчэнняў, са змяненнем напрамку; падача ніжняя прамая на
дакладнасць; падача верхняя прамая на дакладнасць.  
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху на месцы: з розных
зыходных становішчаў (седзячы, з прыседу), пасля розных прак
тыкаванняў (упор прысеўшы — упор лежачы — выскачыць), з ударам аб сцяну, у пары, над сабой.  
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху пасля перамяшчэнняў:
з ударам аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адско
кам ад падлогі, над сабой (з адскокам ад падлогі і без), групавыя
практыкаванні: з пераменай месцаў.  
Перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы: з розных зы
ходных становішчаў (седзячы, з прыседу), пасля розных практы
каванняў (паварот на 360°), з ударам аб сцяну, у пары, над сабой.  
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Перадача мяча дзвюма рукамі знізу пасля перамяшчэнняў:
з ударам аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адско
кам ад падлогі, над сабой (з адскокам ад падлогі і без), групавыя
практыкаванні: з пераменай месцаў.
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху са змяненнем напрамку:
перадача ў тройках, чацвёрках, па зонах (напрыклад, з зоны 5
у зону 3, з 3 — у 4, з 4 — назад у 5).  
Перадача мяча дзвюма рукамі знізу са змяненнем напрамку:
перадача ў тройках, чацвёрках, па зонах (напрыклад, з зоны 5
у зону 3, з 3 — у 4, з 4 — назад у 5).  
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху праз сетку (на месцы
і пасля перамяшчэння): перадачы ў розных спалучэннях (пасля
перадачы над сабой зверху (знізу) — партнёру, пасля павароту на
360°, пасля дотыку да сеткі), з рознай адлегласці ад сеткі (карот
кая, доўгая); перадача з перамяшчэннем у калоне (калоны раз
мешчаны праз сетку), у парах выкананне перадачы з прасоўваннем
уздоўж сеткі.  
Перадача мяча дзвюма рукамі знізу праз сетку (на месцы і
пасля перамяшчэння): перадачы ў розных спалучэннях (пасля
перадачы над сабой зверху (знізу) — партнёру, пасля павароту на
360°, пасля дотыку да сеткі), з рознай адлегласці ад сеткі (карот
кай, доўгай); перадача з перамяшчэннем у калоне (калоны раз
мешчаны праз сетку), у парах выкананне перадачы з прасоўваннем
уздоўж сеткі.  
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху ў скачку: імітацыі, практыкаванні з нерухомым мячом, з уласнага падкідвання, з накід
вання партнёра.  
Падача верхняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноў
ленай настаўнікам колькасці падач, спаборніцтвы на дакладнасць
пападання ў вызначаны квадрат, падачы ў блізкую частку пля
цоўкі, падачы ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую частку
пляцоўкі, падачы ў правую частку пляцоўкі, падачы на даклад
насць у зону.  
Падача ніжняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноў
ленай настаўнікам колькасці падач, спаборніцтвы на даклад
насць пападання ў вызначаны квадрат, падачы ў блізкую частку
пляцоўкі, падачы ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую
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частку пляцоўкі, падачы ў правую частку пляцоўкі, падачы на
дакладнасць у зону.  
Нападаючы ўдар: практыкаванні для засваення разбегу, на
скоку, практыкаванні для засваення ўдарнага руху, імітацыя
прыёму, практыкаванні з нерухомым мячом, выкананне напада
ючага ўдару з накідвання настаўніка і партнёра, практыкаванні
з уласнага падкідвання.
Прыём мяча з падачы: у парах на бакавых лініях, прыём пада
чы, пары размешчаны праз сетку ў трох метрах ад сеткі, у шасці
метрах ад сеткі, прыём мяча ў парах, адзін размешчаны на задняй
лініі, насупраць выконваюцца падачы (сілавыя, якія плануюць,
з рознай траекторыяй) з месца падачы.  
Змяненне напрамку перадач: перадача ў тройках па зонах
(напрыклад, з зоны 5 у зону 3, з 3 — у 4, з 4 — назад у 5).  
Падача ва ўстаноўлены квадрат, у пэўную зону пляцоўкі: пада
чы на дакладнасць у зону, спаборніцтвы на дакладнасць пападання
ва ўстаноўлены квадрат.  
Пры выкананні нападаючых удараў: выбар спосабу адбівання
мяча праз сетку, імітацыя атакуючага ўдару і перадача («падман»)
на бок саперніка дзвюма рукамі, імітацыя атакуючага ўдару для
адцягвання ўвагі саперніка.  
Узаемадзеянне паміж ігракамі пярэдняй лініі: ігрок зоны 3
выконвае перадачу ў зону 4 або 2, калі сувязны ігрок будзе зна
ходзіцца ў зоне 2.  
Узаемадзеянне паміж ігракамі пярэдняй і задняй лініі: ігрок, які
прымае падачу (нападаючы ўдар), накіроўвае мяч іграку ў зону 3,
які выконвае перадачу ў зону 4 або 2.  
Выбар месца пры прыёме падачы: выхад пад мяч у залежнасці
ад напрамку палёту мяча.  
Выбар спосабу прыёму падачы: у залежнасці ад траекторыі і
хуткасці палёту мяча прыём падачы выконваць дзвюма рукамі
зверху або дзвюма рукамі знізу.  
Узаемадзеянне ігракоў, якія прымаюць падачу, з сувязным
іграком: ігрок, які прымае падачу (нападаючы ўдар) накіроўвае
мяч іграку ў зону 3, калі сувязны будзе знаходзіцца ў зоне 2, то
ігрок, які прымае падачу (нападаючы ўдар), павінен выканаць
даводку мяча ў зону 2. Прыём з падачы ў зону 3 для перадачы:
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ігрок, які займаецца, размяшчаецца ў зоне 6 (5, 1), падачай мяч
накіроўваюць іграку, які павінен выканаць даводку ў зону 3.  
Страхоўка іграка, які прымае падачу: кожны ігрок павінен
быць гатовы падстрахаваць партнёра, які прымае падачу, асабліва
каля бакавых ліній. Ігрок, які не валодае прыёмам, у крытычныя
моманты гульні выключаецца наогул. Пры гэтым зоны дзеянняў
пераразмяркоўваюцца паміж іншымі ігракамі. Тры ігракі разме
шчаны на задняй лініі, адзін — каля сеткі, падачу прымае адзін
ігрок, астатнія страхуюць (прыём іграка зоны 1 — страхуе ігрок
зоны 6, прымае ігрок зоны 6 — страхуюць ігракі зон 1 і 5, прыём
іграка зоны 5 — страхуе ігрок зоны 6).
Пры правядзенні вучэбных гульняў ужываць вывучаныя тэх
ніка-тактычныя дзеянні.

Гандбол
Вучэбны матэрыял
Тэхніка бяспекі падчас заняткаў гандболам. Выкананне
патрабаванняў пры падрыхтоўцы абсталявання і інвентару да
факультатыўных заняткаў. Падрыхтоўка гульнявога поля і пля
цовак да заняткаў. Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай
даўрачэбнай дапамогі пры ўдарах, ранках і іншых найбольш тыпо
вых траўмах гандбалістаў. Урачэбны кантроль: рэгулярнасць пра
ходжання медаглядаў, допуск да заняткаў і ўдзелу ў спартыўных
спаборніцтвах.
Тэхніка-тактычныя дзеянні ігракоў абароны і нападзення.
Гульнявыя дзеянні ў гульні 2 на 3, 3 на 4, 3 на 2, 4 на 3 ігракі.
Перадача мяча ўразрэз двум абаронцам, у адрыў з выхадам адзін
на адзін з варатаром.  
Тэхніка-тактычныя дзеянні: фінт — абход, адбор — фінт —
кідок па варотах, стварэнне колькаснай перавагі, падманныя
дзеянні без мяча і з мячом, гульня двух нападаючых супраць трох
абаронцаў, гульня трох нападаючых супраць двух абаронцаў, за
слон, барацьба за выгадную пазіцыю.  
Падманныя дзеянні (паскарэнні, развароты і да т. п.) без мяча
і з мячом; жангліраванне мячамі, папераменна правай і левай
рукой; вядзенне мяча з перадачамі ў парах папераменна правай
і левай рукой у высокім тэмпе і з паскарэннямі; перадачы мяча
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правай і левай рукой, у скачку, з апоры пры паралельным і су
стрэчным руху; у парах і тройках, спыненне мяча, які коціцца,
правай і левай рукой з наступнай перадачай; лоўля мяча левай
рукой, правай рукой, дзвюма рукамі, кідок па варотах у скачку
з апоры; кідкі правай і левай рукой па нерухомым і мячы, які
коціцца, з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай дыстанцыі;
кідкі па варотах з лініі, з вугла, сяміметровыя кідкі.

Футбол
Вучэбны матэрыял
Тэхніка-тактычныя дзеянні ігракоў абароны і нападзення.
Гульнявыя дзеянні ў гульні 2 на 3, 3 на 4, 3 на 2, 4 на 3 ігракі.
Перадача мяча ўразрэз двум абаронцам, у адрыў з выхадам адзін
на адзін з варатаром. Тэхніка-тактычныя дзеянні: адбор — аб
водка — перадача, адбор — абводка — удар па варотах, стварэн
не колькаснай перавагі, падманныя дзеянні без мяча і з мячом,
гульня двух нападаючых супраць трох абаронцаў, гульня трох
нападаючых супраць двух абаронцаў, заслон варатара, барацьба
за выгадную пазіцыю.
Практыка судзейства гульні ў футбол. Судзейства гульні ў
якасці сакратара, памочніка суддзі ў полі, бакавога суддзі, суддзі
ў полі.  
Гульня ў футбол, удзел у спаборніцтвах. Гульня на стандарт
ным полі поўнымі складамі. Удзел у матчавых сустрэчах, першын
ствах установы адукацыі, рэгіянальных турнірах.
Правілы гульні. Падманныя дзеянні (паскарэнні, развароты
і да т. п.) без мяча і з мячом.  
Жангліраванне мячом адной нагой, папераменна правай і левай
нагой, па чарзе нагой і галавой.  
Вядзенне мяча з перадачамі ў парах папераменна правай і левай
нагой у высокім тэмпе і з паскарэннямі.  
Перадачы мяча правай і левай нагой, галавой пры паралельным
і сустрэчным руху.  
У парах і тройках спыненне мяча, які коціцца, правай і левай
нагой з наступнай перадачай.  
Спыненне нагой і грудзьмі мяча, які ляціць, з наступным уда
рам па варотах.  
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Удары правай і левай нагой па нерухомым і мячы, які коціцца,
сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй часткай
пад’ёму, наском з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай
дыстанцыі.  
Удар па варотах галавой пасля падачы са штрафнога і вугла
вога ўдару.  
Тэхніка-тактычныя звязкі ў парах, тройках, чацвёрках: вя
дзенне — перадача, прыём — перадача, прыём — вядзенне — пе
радача, вядзенне — удар па варотах, прыём — удар па варотах,
спыненне — перадача.
Гульня варатара: лоўля і адбіванне мяча рукамі стоячы на
месцы і ў руху, лоўля мяча рукамі ў падзенні, увядзенне мяча ў
гульню кідком адной рукой, ударам нагой па нерухомым мячы
і пасля накідвання.
Эстафеты з вядзеннем і перадачамі мяча ў максімальна хуткім
тэмпе.  
Увядзенне мяча ў гульню кідком дзвюма рукамі з-за бакавой
лініі. Гульня ў футбол 6 на 6, 8 на 8 ігракоў і поўнымі складамі.

Змест
Беларуская мова ...........................................................
Беларуская лiтаратура ...................................................
Русский язык ...............................................................
Русская литература .......................................................
Замежная мова (англійская, нямецкая, французская,
іспанская, кітайская) ...............................................
Матэматыка .................................................................
Інфарматыка ................................................................
Гісторыя Беларусі (1917 г. — пачатак ХХI ст.) ................
Сусветная гісторыя Навейшага часу
(1918 г. — пачатак XXI ст.) ......................................
Грамадазнаўства ...........................................................
Геаграфія .....................................................................
Біялогія .......................................................................
Фізіка .........................................................................
Хімія ..........................................................................
Працоўнае навучанне. Абслуговая праца .........................
Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца ...........................
Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) .....
Фізічная культура і здароўе ...........................................

3
16
31
41
58
83
99
107
122
146
157
175
197
209
220
241
263
284

Вучэбнае выданне
ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ

па вучэбных прадметах
для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
з беларускай мовай навучання і выхавання
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