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Беларуская літаратура
(павышаны ўзровень)

(105 гадзін)

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 
навучання / А. П. Бязлепкіна-Чарнякевіч [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2020.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных 
відаў дзейнасці

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5 6

Уводзіны (1 гадзіна)

1 Літаратура — 
спецыфічная 
форма пазнання 
жыцця народа, 
выяўлення ма-
стацкага споса-
бу мыслення. 
Асноўныя этапы 
развіцця белару-
скай літаратуры

1 Узнавіць веды вучняў пра літаратуру 
як спецыфічную форму пазнання 
жыцця народа, выяўлення мастац-
кага спосабу мыслення, пазнаёміць 
з асноўнымі этапамі развіцця бела-
рускай літаратуры, асноўнымі літа-
ратурнымі напрамкамі; развіваць 
аналітычнае мысленне; фарміраваць 
пазнавальную цікавасць, садзейнічаць 
пазнавальнай актыўнасці вучняў

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі. 
Дыскусія. Праца з уступ-
ным артыкулам вучэбнага 
дапаможніка

Падрыхтаваць
адказы на пы-
танне 2 пасля 
тэмы «Уводзі-
ны» вучэбнага 
дапаможніка* 

* Аб’ём і змест дамашняга задання настаўнік вызначае дыферэнцыравана, зыходзячы з канкрэтнай адукацыйнай сітуацыі і інды-
відуальных магчымасцей вучняў.
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Даўняя літаратура (ХІ—ХVІІІ стст.) (7 гадзін і 1 гадзіна на творчую работу)

2 Літаратура эпохі 
Сярэднявечча

1 Даць паняцце пра літаратуру эпохі 
Сярэднявечча, асаблівасці яе жанра-
вай сістэмы, пазнаёміць з жыццём 
і літаратурна-асветніцкай дзейнасцю 
Кі рыла Тураўскага; развіваць навыкі 
ўспры мання лекцыйнага матэрыялу, 
вуснага маўлення; садзейнічаць узба-
гачэнню духоўнага свету вучняў

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Гутарка з мэтай выяўлення 
майстэрства Кірыла Ту-
раў скага як паэта

Прачытаць 
творы Кірыла 
Тураўскага (на 
выбар). Інды-
відуальнае за-
данне: падрых-
таваць прэзен-
тацыю па жыц-
ці і дзейнасці 
Кірыла Тураў-
скага

3 Кірыл Тураўскі 1 Пазнаёміць з жыццём і літаратурна-
асветніцкай дзейнасцю Кірыла Ту раў-
скага, на прыкладзе слоў, паву чанняў, 
казанняў даць уяўленне пра мастацкія 
творы Сярэднявечча; раз віваць вус-
нае маўленне, уменне вызначаць 
аўтарскую ацэнку ў мастацкім тво-
ры, навыкі аналізу мастацкага твора 
з улікам часавай аддаленасці стварэн-
ня; садзейнічаць выхаванню эстэтыч-
нага густу, сістэмы маральна-этычных 
каштоўнасцей

Прэзентацыя па жыцці 
і дзейнасці Кірыла Тураў-
скага, вусныя паве дам-
ленні вучняў, гутарка па 
пытаннях, праца з артыку-
лам вучэбнага дапа мож-
ніка 

Падрыхтаваць 
адказы на пы-
танні 12—13 
пасля тэмы 
«Кірыл Тураў-
скі». Індывіду-
альнае заданне: 
падрыхтаваць 
прэзентацыю 
«Эпоха Адра-
джэння і бела-
руская куль-
тура»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

4 Літаратура эпохі 
Адраджэння

1 Даць паняцце пра літаратуру эпохі 
Адраджэння; развіваць навыкі ўс пры-
мання лекцыйнага матэрыялу, вусна-
га маўлення; садзейнічаць выхаван-
ню гуманістычнага света ўспрымання 
і светаадчування

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Прэзентацыя «Эпоха Ад-
раджэння і беларуская 
культура»

Падрыхтаваць
адказы на пы-
тан не 7 пасля
тэмы «Літара-
тура эпохі 
Ад раджэння 
(ХVІ ста-
годдзе)». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэ зентацыю 
«Францыск 
Скарына і яго 
час»

5 Францыск Ска-
рына

1 Абагульніць звесткі пра жыццё і твор-
часць Францыска Скарыны, пазнаё міць 
з асаблівасцямі перакладаў і выдан-
нем кніг Бібліі; развіваць навыкі кры-
тычнага мыслення, вуснага маўлення; 
садзейнічаць выхаванню патрыятызму, 
гуманістычных і асветніцкіх ідэалаў 

Прэзентацыя «Францыск 
Скарына і яго час». Пад-
рыхтоўка паведамлен няў. 
Гутарка пра ролю асвет-
ніка ў гісторыі і культуры

Падрыхтаваць 
міні-праект 
«Асветнікі на-
шай зямлі». 
Індыві дуаль-
ныя заданні: 
падрыхтаваць 
паве дамленні 
па жыцці 
і твор часці Сы-
мона Буднага 
і Васіля Цяпін-
скага 
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1 2 3 4 5 6

6 Сымон Будны 
і Васіль Цяпінскі 
як прадаў жаль-
нікі справы 
Францыска Ска-
рыны

1 Пазнаёміць з жыццём і дзейнасцю 
Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага, 
прад мо вамі да «Катэхізіса» і «Еван-
гелля»; працягваць развіваць уменне 
ана лізу мастацка-публіцыстычных 
твораў, навыкі крытычнага мыслення, 
успрымання лекцыйнага матэрыялу; 
садзейнічаць выхаванню патрыятыч-
ных пачуццяў, гуманістычных ідэалаў

Падрыхтоўка паведамлен-
няў. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Пра-
ца ў групах. Міні-праект 
«Асветнікі нашай зямлі»

Выканаць за-
данне 6-1 пасля 
тэмы «Сымон 
Будны і Васіль 
Цяпінскі — 
прадаўжальнікі  
справы Фран-
цыска Скары-
ны». Індыві ду-
альныя за данні: 
падрыхта ваць 
прэзентацыю 
«Эпоха барока 
і беларуская 
культура»; 
падрыхтаваць 
паве дамленні 
пра мас тацтва 
барока

7 Літаратура эпохі 
барока

1 Даць паняцце пра літаратуру эпохі 
барока, пазнаёміць з асаблівасцямі 
беларускага барока ў літаратуры 
і іншых відах мастацтва, сатырычнай 
і гісторыка-мемуарнай прозай, твор-
часцю Сімяона Полацкага, ста наў-
леннем беларускага тэатра; раз віваць 
навыкі ўспрымання лекцыйнага матэ-
рыялу, вуснага маўлення, навыкі пе-
раказу; садзейнічаць выхаванню эстэ-
тычнага густу

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Прэзентацыя «Эпоха ба-
рока і беларуская культу-
ра».
Паведамлен ні пра ма-
стацтва барока. Гутарка 
з мэтай выяўлення май-
стэрства Сімяона Полац-
кага як мастака слова

Падрыхтаваць
адказы на пы-
танне 7 пасля
тэмы «Літа-
ратура эпохі 
барока 
(XVII—XVIII 
стагоддзі)». 
Індыві дуаль-
ныя заданні: 
падрыхтаваць
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прэзентацыю 
«Асветніцтва 
на тэрыторыі 
Беларусі»; 
падрыхтаваць 
паведамленні 
пра дзеячаў 
эпохі Асвет-
ніцтва

8 Літаратура эпохі 
Асветніцтва

1 Даць паняцце пра літаратуру эпохі 
Асветніцтва; развіваць навыкі ўспры-
мання лекцыйнага матэрыялу, вуснага 
маўлення, навыкі пераказу; пашыраць 
культурны кругагляд вучняў

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Прэзентацыя «Асвет ніц-
тва на тэрыто рыі Бе ла-
русі».
Паведамлен ні пра дзеячаў 
эпохі Асвет ніц тва

Падрыхта-
ваць адказы на 
пытанні 1—3 
пасля тэмы 
«Літаратура 
эпохі Асвет-
ніцтва (другая 
палова ХVIII — 
пачатак ХІХ 
стагоддзя)». 
Падрыхтаваць 
матэрыялы для 
напісання 
творчай работы

9 Творчая рабо-
та. Навучальнае 
сачыненне-разва-
жанне па адной
з прапанаваных

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі 
самастойнай працы; развіваць творчыя

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Падрыхтавацца 
да тэматычнага 
кантролю па 
тэме «Даўняя 
літаратура». 
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1 2 3 4 5 6

тэм: «Што дала 
мне даўняя літа-
ратура?», «Герой
літаратуры Ад-
раджэння: уто пія 
ці будучыня», 
«Ма ральныя 
ўро кі даўняй лі-
таратуры» ці інш.

здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Індыві дуаль-
ныя заданні: 
падрыхтаваць 
паведамленні 
пра культуру 
ХІХ ст.

Развіццё новай беларускай літаратуры ХІХ ст. (8 гадзін)

10 Агульная ха-
рактарыстыка
беларускай 
літаратуры 
ХІХ ст.

1 Пазнаёміць з умовамі і спецыфікай 
развіцця літаратуры ў ХІХ ст.; раз-
віваць навыкі ўспрымання лекцый-
нага матэрыялу, вуснага маўлення; 
садзейнічаць выхаванню эстэтычнага 
густу і цікавасці да літаратурнай спад-
чыны

Тэматычны кантроль па 
тэме «Даўняя літаратура».
Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка апорнага 
канспекта.
Паведамлен ні пра культу-
ру ХІХ ст.

Выканаць за-
данне 8 пасля 
тэмы «Агуль-
ная характа-
рыс тыка бе ла-
рускай літа ра-
туры ХІХ ста-
годдзя». 
Індыві дуаль-
ныя заданні: 
пад рыхтаваць 
прэ зентацыю 
«Адам Міц ке-
віч і бела рус кі 
рамантызм»; 
падрыхтаваць 
паведамленні 
пра дзеячаў 
эпо хі раман-
тызму
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11 Рамантызм у еўра-
 пейскім і бе ла рус-
кім мастацтве сло-
ва канца ХVІІІ — 
першай паловы 
ХІХ ст.

1 Абагульніць веды пра рамантызм як 
мастацкі напрамак, пазнаёміць з пры-
чынамі ўзнікнення і вынікамі дзеян-
ня рамантызму ў беларускай і іншых 
еўра пейскіх літаратурах, роляй Адама 
Міц кевіча ў развіцці рамантызму на 
тэрыторыі Беларусі; развіваць навыкі 
сіс тэ матызацыі назапашанага ма тэ ры-
ялу, развіваць вуснае маў лен не вучняў, 
уменне ўдзелу ў дыскусіі; садзейнічаць 
выхаванню пат рыя тызму і ці ка васці да 
гісторыі лі таратуры

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Прэзентацыя «Адам Міц-
кевіч і беларускі раман-
тызм».
Паведамлен ні пра дзеячаў 
эпохі рамантызму.
Дыскусія пра шляхі раз-
віцця беларускай літа ра-
туры

Выканаць за-
данне 6 пасля 
тэмы «Раман-
тызм у еўра-
пей скім і бела-
рускім мастац-
тве слова канца 
ХVІІІ — пер-
шай паловы 
ХІХ ст.». Пра-
чытаць вершы 
«Покуль сонца 
ўзыдзе...», «Да
мілых мужыч-
коў», «На пры-
езд Адама Міц-
кевіча» Яна 
Чачота. Індыві-
дуальнае за дан-
не: пад рых-
таваць прэзен-
тацыю «Жыц-
цё і творчасць 
Яна Чачота»

12 Ян Чачот. Вер-
шы «Покуль 
сонца ўзыдзе...», 
«Да мілых 
мужычкоў», «На

1 Пазнаёміць са звесткамі з жыцця 
і творчасці Яна Чачота, тэматыкай 
і праблематыкай яго твораў; развіваць 
навыкі аналізу вершаваных твораў, 
уменні супастаўляць і рабіць высно-

Прэзентацыя «Жыццё 
і творчасць Яна Чачота». 
Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне

Выканаць за-
данне 1 пасля 
тэмы «Ян Ча-
чот». Прачы-
таць паэму  
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Працяг
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прыезд Адама 
Міцкевіча»

вы; садзейнічаць выхаванню патрыя-
тызму, пачуцця эмпатыі

заданняў. Аналіз лірыч-
ных твораў. Гутарка пра 
тэматыку і праблематыку 
вершаў Яна Чачота. Вы-
разнае чытанне вершаў

«Кепска бу-
дзе!». Індыві-
дуальнае за дан-
не: пад рых-
таваць прэзен-
тацыю «Шляхі 
Францішка 
Багушэвіча»

13
14

Францішак 
Багушэвіч. Паэма 
«Кепска будзе!»

2 Абагульніць звесткі пра асноўныя 
этапы жыцця і творчасці Францішка 
Багушэвіча, пазнаёміць з асноўнымі 
праблемамі і матывамі паэмы «Кеп-
ска бу дзе!», спецыфікай вобраз-
най сістэмы твора; развіваць навыкі 
аналізу ліра-эпіч нага твора, удаска-
нальваць навы кі вуснага маўлення, 
умен няў адбо ру і сістэматызацыі 
матэ рыя лу; садзейнічаць выхаван-
ню гуманіс тычных ідэалаў, пачуцця 
эмпатыі

Эўрыстычная гутарка на 
выяўленне вядомых фак-
таў пра жыццё і творчасць 
Францішка Ба гу шэвіча. 
Прэзентацыя «Шляхі 
Фран цішка Ба гу шэвіча».
Аналіз паэмы «Кепска 
будзе!». Пераказ асобных 
эпізодаў

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантролю
па тэме «Фран-
ці шак Ба гушэ-
віч». Прачы-
таць апавядан-
не «Тралялё-
начка»

15 Францішак 
Багушэвіч. 
Апавяданне
«Тралялёначка»

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Францішак Багушэвіч»; пра-
аналізаваць апавяданне «Тралялё-
начка»; развіваць навыкі аналізу ма-
лых эпічных твораў, удасканальваць 
навыкі вуснага маўлення; садзейнічаць 
выхаванню гуманістычных ідэалаў, па-
чуцця эмпатыі

Аналіз апавядання «Тра-
лялёначка». Праца з ар-
ты кулам вучэбнага да па- 
 мож ніка, адказы на пы-
тан ні і выкананне за дан-
няў. Апытванне па тэ ме 
«Францішак Багу шэ віч»

Прачытаць 
верш «Роднай 
старонцы», 
урыўкі з паэмы 
«Паляўнічыя 
акварэлькі 
з Палесся» 
Янкі Лучыны

21
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16 Янка Лучына.
Верш «Роднай
старонцы», 
урыўкі з паэмы 
«Паляўнічыя 
акварэлькі 
з Палесся»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Янкі Лучыны, па-
казаць адметнасць лірычных твораў 
паэта; удасканальваць навыкі аналізу 
лірычных твораў; садзейнічаць вы-
хаванню актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі, экалагічнай культуры

Складанне храналагічнай 
табліцы «Жыццё і твор-
часць Янкі Лучыны». Ана-
ліз лірычнага твора і эпі-
зо даў ліра-эпічнага твора 
Ян кі Лучыны. Назі ран ні 
за сты лявымі асаб лівас-
цямі твораў паэта. Гутарка 
па праблемных пытаннях. 
Эле менты вуснага ма ля-
вання

Прачытаць вер-
шы «Думка»,
«Садок віш-
нёвы каля 
хаты…» Тараса 
Шаўчэнкі

17 Тарас Шаўчэнка. 
Вершы «Думка», 
«Садок вішнёвы 
каля хаты…»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Тараса Шаўчэнкі, 
паказаць адметнасць лірычных твораў 
паэта; удасканальваць навыкі аналізу 
лірычных твораў і выразнага чытання; 
садзейнічаць выхаванню актыўнай 
грамадзянскай пазіцыі, адказнасці за 
лёс радзімы

Складанне храналагічнай 
табліцы «Жыццё і твор-
часць Тараса Шаўчэнкі». 
Аналіз вершаў. Назі ранні 
за стылявымі асаблі вас-
ця мі твораў паэта. Гутар-
ка па праб лемных пытан-
нях. Пра слухоўванне му-
зычных твораў на словы 
Тараса Шаўчэнкі. Выраз-
нае чы танне вершаў

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантро-
лю па тэме 
«Развіццё но-
вай беларускай 
літаратуры 
ХІХ ст.»

Шляхі развіцця беларускай літаратуры першай паловы ХХ ст. 
(73 гадзіны, 9 гадзін на творчыя работы і 4 гадзіны на ўрокі па творах для дадатковага чытання) 

18 Беларуская 
літаратура пачат-
ку ХХ ст.

1 Пазнаёміць з умовамі развіцця і спе-
цыфікай беларускай літаратуры 
пачатку ХХ ст.; развіваць навыкі 
ўспрымання лекцыйнага матэрыялу, 
вуснага маўлення, удасканальваць

Віктарына «Беларуская 
літаратура ХІХ ст.».
Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.

Выканаць за-
данне 11 пасля 
тэмы «Белару-
ская літаратура 
пачатку

22
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уменне карыстацца рознымі крыніцамі 
інфармацыі; садзейнічаць выхаван-
ню эстэтычнага густу і цікавасці да 
літаратурнай спадчыны

Падрыхтоўка паведамлен-
няў.
Гутарка пра шляхі раз віц-
ця беларускай літара туры

ХХ стагоддзя». 
Прачытаць 
вершы «Мае 
думкі», «Вера 
беларуса», 
«Мо ра» Цёткі.
Індыві дуальнае 
заданне: пад-
рых таваць прэ-
зентацыю «Жы-
ццёвы і творчы 
лёс Цёткі»

19 Цётка. Вершы 
«Мае думкі», 
«Вера беларуса», 
«Мора»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Цёткі, паказаць ад-
метнасць лірычных твораў паэткі; уда-
сканальваць навыкі аналізу лірычных 
твораў; садзейнічаць выхаванню 
актыўнай грамадзянскай пазіцыі

Прэзентацыя «Жыццё-
вы і творчы лёс Цёткі». 
Ана ліз вершаў Цёткі. Вы-
разнае чытанне. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў. Міні-сачыненне 
«Ці трэба чытаць вершы 
Цёткі сёння?»

Прачытаць 
апавяданне
«Асеннія 
лісты» 

20 Цётка. Апавя-
данне «Асеннія 
лісты»

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Цётка». Прааналізаваць апа-
вяданне «Асеннія лісты»; развіваць 
навыкі аналізу малых эпічных твораў, 
удасканальваць навыкі вуснага маў-
лення; садзейнічаць выхаванню гума-
ністычных ідэалаў, пачуцця эм патыі

Аналіз апавядання «Асен-
нія лісты». Праца з арты-
кулам вучэбнага да па мож-
ніка, адказы на пы тан ні 
і выкананне за дан няў. Вы-
барачны пераказ эпізодаў. 
Гутарка па праб лемных 
пытаннях

Прачытаць 
апавяданне 
«Дуб-дзядуля» 
Ядвігіна Ш.
Індыві дуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю

23
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«Жыццёвы 
і творчы лёс 
Ядвігіна Ш.»

21 Ядвігін Ш. 
Апавяданне 
«Дуб-дзядуля»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Ядвігіна Ш., на 
прыкладзе апавядання «Дуб-дзядуля» 
паказаць адметнасць апавяданняў 
пісьменніка; удасканальваць навыкі 
аналізу эпічных твораў, развіваць вус-
нае маўленне; садзейнічаць выхаван-
ню эстэтычнага густу

Прэзентацыя «Жыццёвы 
і творчы лёс Ядвігіна Ш.». 
Аналіз апавядання «Дуб-
дзядуля». Праца з арты-
кулам вучэбнага да па мож-
ніка, адказы на пы танні 
і выкананне за данняў

Прачытаць дра-
му «Раскіданае 
гняздо» Янкі 
Купалы.
Індыві дуальнае 
заданне для 
выканання 
ў групах: пад-
рыхтаваць па-
ведамленні ці 
прэзентацыі па 
гісторыі ства-
рэння і па ста-
ноўкі драмы
«Раскіданае 
гняздо»

22 Янка Купала.
Драма 
«Раскіданае 
гняздо»: па-
фас, жанравыя 
асаблівасці, 
кампазіцыя, 
развіццё 
канфлікту

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыц цё і творчасць Янкі Купалы, на 
прыкладзе драмы «Раскіданае гняз-
до» пазнаёміць з адметнасцямі дра-
матургічных твораў пісьменніка, 
даць паняцце пра выяўленне аўтар-
скай пазіцыі ў драматычным тво-
ры; удасканальваць навыкі аналізу 
драматургічных твораў, развіваць 
уменні весці дыскусію; садзейнічаць 
выхаванню эмпатыі, актыўнай грама-
дзянскай пазіцыі

Эўрыстычная гутарка з мэ- 
тай выяўлення вядомых 
фак таў пра жыццё і твор-
часць Янкі Купалы. Паве-
дам ленні і прэзентацыі па 
гісторыі ства рэння і па ста-
ноўкі драмы «Раскіданае 
гняздо»

Індыві дуальнае 
заданне для 
выканання 
ў групах: пад-
рыхтаваць 
інсцэніроўку 
эпізоду драмы

24
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23
24

Драма 
«Раскіданае гняз-
до»: вобразная 
сістэма, ідэйны 
змест, сцэнічнае 
ўвасабленне

2 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Янка Купала». Пазнаёміць з асаб-
лівасцямі вобразнай сістэмы дра-
мы «Раскіданае гняздо», яе ідэйным 
зместам і сцэнічным увасабленнем; 
удасканальваць навыкі аналізу дра-
матургічных твораў, развіваць навыкі 
вербальнай і невербальнай перадачы 
інфармацыі, уменне вызначаць пад-
тэкст у мастацкім творы і семанты-
ку сімвалаў; садзейнічаць выхаван-
ню эмпатыі, актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі

Аналіз драмы «Раскіданае 
гняздо». Праца з арты-
кулам вучэбнага да па-
можніка, адказы на пы тан-
ні і выкананне за дан няў. 
Інсцэніроўка, скла дан-
не кадраплана асоб ных 
эпізодаў твора. Вуснае 
выказванне

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты

25 Творчая работа. 
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапанаваных 
тэм: «Хто з герояў 
“Раскіданага 
гняз да” мне блі-
жэйшы па духу?», 
«Жабрацтва 
vs вялікі сход: 
ці правільны 
шлях выбіраюць 
Зяблікі?», «Сама-
забойства Лявона 
Зябліка: моц ці 
слабасць?» ці інш.

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
аповесць 
«У палескай 
глушы» Якуба 
Коласа

25
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26 Якуб Колас. 
Трылогія «На ро-
станях»: гісторыя 
напісання і пра-
блематыка, 
аўтабіяграфізм 
твора, яго 
сюжэтныя
і кампазіцыйныя 
асаблівасці

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Якуба Коласа, 
пазнаёміць з гісторыяй напісання 
і праблематыкай, аўтабіяграфічнай ас-
новай, сюжэтнымі і кампазіцыйнымі 
асаблівасцямі трылогіі «На роста-
нях»; удасканальваць навыкі ана лі-
зу сярэдніх эпічных твораў, раз ві ваць
уменне суадносіць бія гра фічныя 
звесткі пра пісьменніка з мас тацкім 
вы мыслам; садзейнічаць фар міра ван-
ню сістэмы маральна-этычных каш-
тоўнасцей

Эўрыстычная гутарка з мэ- 
тай выяўлення вядомых 
фак таў пра жыццё і твор-
часць Якуба Коласа. Пад-
рыхтоўка паведамлен няў. 
Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Абмеркаванне 
першаснага ўспрымання 
аповесці

Выпісаць 
цытаты для 
характарыстыкі 
вобразнай сіс-
тэмы аповесці 
«У палескай 
глушы»

27
28
29 

Жанравая 
спецыфіка 
аповесці «У па-
лескай глушы». 
Асаблівасці во-
бразнай сістэмы

3 Пазнаёміць з жанравай спецыфікай 
і асаблівасцямі вобразнай сістэмы 
аповесці «У палескай глушы»; уда-
сканальваць навыкі аналізу сярэдніх 
эпічных твораў, садзейнічаць раз-
віц цю назіральнасці і ўважлівасці да 
аўтарскіх ацэнак і характарыстык, раз-
віваць вуснае маўленне; садзей нічаць 
фарміраванню сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Аналіз аповесці «У палес-
кай глушы». Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка, адказы на 
пы танні і выкананне за-
дан няў. Гутарка па пытан-
нях. Пераказ эпі зодаў 
тво ра. Назапашван не ма-
тэ рыялу для пад рых тоў-
кі сачынення. Дыс пут 
«Якой павінна быць ін тэ-
лі генцыя?». Прагляд эпі-
зо даў фільма «Першыя 
вы прабаванні» (рэжысёр 
Уладзімір Корш-Саблін)

Прачытаць 
паэму «Сымон-
музыка» 

26
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30
31

Якуб Колас.
Паэма «Сымон-
музыка» 

2 Пазнаёміць з творчай гісторыяй, сі-
стэмай вобразаў, праблематыкай і кам-
пазіцыйнымі адметнасцямі паэмы; 
удасканальваць навыкі аналізу ліра-
эпіч нага твора, развіваць навыкі вус-
на га маўлення; садзейнічаць выха-
ван ню эстэтычнага густу, фармі ра-
ванню сістэмы эстэтычных і этыч ных 
каштоўнасцей

Аналіз паэмы «Сымон-му-
зыка». Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Гутар-
ка па праблемных пытан-
нях. Пераказ і выразнае 
чытанне ўрыўкаў з твора. 
На зіранні за стылявымі 
асаб лівасцямі паэмы. Пра-
ца ў групах

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантролю 
па тэме «Якуб 
Колас»

32 Месца і значэнне 
творчасці Якуба 
Коласа ў белару-
скай літаратуры

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Якуб Колас», пазнаёміць з месцам 
і значэннем творчасці Якуба Коласа 
ў беларускай літаратуры; развіваць 
уменне працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі, супастаўляць і крытычна 
адносіцца да інфармацыі, атрыманай 
з розных крыніц; садзейнічаць выха-
ванню эстэтычнага густу, культуры на-
вуковага пошуку

Апытванне па тэме «Якуб 
Колас». Падрыхтоўка па-
ве дамлен няў. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага дапа-
можніка. Складанне пла-
на будучага сачынення па 
творчасці Якуба Коласа

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты

33 Творчая работа. 
Сачыненне па 
адной з прапа-
наваных тэм: 
«Ліст да Сымо-
на», «Мой ідэал 
інтэлігентнага 
чалавека», 

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
вершы «Пес-
няру», «Кніга», 
«Летапісец», 
«Мяжы» 
Максіма 
Багдановіча

27
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«Кім стаў бы 
Лабановіч у наш 
час?» ці інш.

34
35

Максім 
Багдановіч.
Вершы «Песняру»,
«Кніга», «Лета-
пісец», «Мяжы»

2 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Максіма Багда но-
віча, на прыкладзе выбраных твораў 
пазнаёміць з асаблівасцямі грамадзян-
скай лірыкі паэта, даць паняцце пра 
верлібр і вольны верш; удасканаль-
ваць навыкі аналізу лірычных твораў, 
развіваць вуснае маўленне і эмацыя-
нальную сферу вучняў; садзейнічаць 
выхаванню эстэтычнага густу, агуль-
на чалавечых гуманістычных каштоў-
насцей

Віктарына «Вядомы невя-
домы Максім Багдановіч». 
Праслухоўванне песень 
і рамансаў на словы паэ-
та. Аналіз вершаў. Праца 
з артыкулам вучэбнага да-
паможніка, адказы на пы-
танні і выкананне за дан-
няў. Выразнае чытанне 
вершаў

Прачытаць 
вер шы «Я ха-
цеў бы спат-
кацца з Вамі 
на вуліцы...», 
«Страцім-ле-
бедзь». Вы-
вучыць на 
памяць верш 
«Я хацеў бы
спаткацца
з Вамі на ву лі-
цы...» 

36
37

Максім 
Багдановіч. Вер-
шы «Я хацеў бы 
спаткацца з Вамі 
на вуліцы...», 
«Страцім-
лебедзь»

2 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Максім Багдановіч», на прыкла дзе 
выбраных твораў пазнаёміць з асаб-
лівасцямі філасофскай лірыкі паэ-
та, паглыбіць паняцце пра верлібр 
і вольны верш; удасканальваць на-
выкі аналізу лірычных твораў і вы-
разнага чытання, развіваць вуснае 
маўленне і эмацыянальную сфе-
ру вучняў; садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу, агульначалавечых 
гуманістычных каштоў насцей

Аналіз вершаў. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў. Выразнае чы танне 
вершаў. Апытван не па 
тэме «Максім Багда новіч»

Прачытаць 
вершы «Ты, 
мой брат, каго 
зваць Белару-
сам...», «Ідуць 
гады» Алеся 
Гаруна

28

Працяг

1 2 3 4 5 6

38 Алесь Гарун. 
Вершы «Ты, мой 
брат, каго зваць 
Беларусам...», 
«Ідуць гады»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Алеся Гаруна, 
на прыкладзе выбраных твораў пака-
заць адметнасць творчасці паэта; уда-
сканальваць навыкі аналізу лірычных 
твораў, развіваць вуснае маўленне, 
уменне суадносіць публіцыстычнае 
і мастацкае; садзейнічаць выхаван-
ню актыўнай грамадзянскай пазіцыі, 
пат рыятычных пачуццяў, фармі раван-
ню сістэмы маральна-этычных каш-
тоўнасцей

Прэзентацыя «Лёс Алеся 
Гаруна». Аналіз вершаў. 
Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Выразнае чы-
танне вершаў

Вывучыць на 
памяць верш 
«Ты, мой брат, 
каго зваць Бе-
ларусам...».
Падрыхтавац-
ца да апытван-
ня па тэме 
«Бе ларуская 
лі таратура па-
чатку ХХ ст.».
Індыві дуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
па ведамленні 
пра беларус-
кую куль-
туру 1920—
1930-х гадоў 
і пісьменнікаў 
гэтага перыяду

39 Беларуская 
літаратура 1920—
1930-х гадоў: 
агляд

1 Пазнаёміць з умовамі развіцця і спе-
цыфікай беларускай літаратуры 
1920—1930-х гадоў; развіваць навыкі 
ўспрымання лекцыйнага матэрыялу, 
вуснага маўлення, удасканальваць 
уменне карыстацца рознымі крыніцамі 
інфармацыі; садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу і цікавасці да лі та-
ратурнай спадчыны

Апытванне па тэме «Бе-
ларуская лі таратура пачат-
ку ХХ ст.». Паведамленні 
пра беларус кую культуру 
1920—1930-х гадоў і пісь-
меннікаў гэтага перыяду. 
Складанне канспекта ар-
тыкула. Гутарка пра лёс 
беларускіх пісьменнікаў

Выканаць за-
данне 4 пасля 
тэмы «Белару-
ская літаратура 
1920—1930-х 
гадоў»
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40 Літаратура За-
ходняй Беларусі

1 Пазнаёміць з развіццём літаратуры 
ў Заходняй Беларусі ў 1920—1930-я  
га ды, творчасцю асобных заход не-
беларускіх пісьменнікаў; развіваць 
навыкі адбору і сістэ маты зацыі ма-
тэрыялу, уменне карыстацца рознымі 
крыніцамі інфар мацыі, вуснае маў-
ленне; садзейнічаць выхаванню эстэ-
тычнага густу і цікавасці да літа ра-
турнай спадчыны

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі, праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка паведамлен-
няў

Прачытаць 
апа вяданне 
«Лі тоўскі хута-
рок» Максіма 
Га рэц кага 
і склас ці цы-
татны план

41 Максім Гарэцкі. 
Апавяданне 
«Літоўскі хута-
рок»

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Максіма Гарэцка-
га, на прыкладзе апавядання «Літоўскі 
хутарок» пазнаёміць з асаблівасцямі 
«малой прозы» пісьменніка; уда-
сканальваць навыкі аналізу малых 
эпічных твораў, развіваць вуснае 
маўленне; садзейнічаць выхаванню 
эмпатыі, гуманных адносін да свету

Эўрыстычная гутарка з мэ-  
тай выяўлення вядомых 
фак таў пра жыццё і твор-
часць Максіма Гарэцкага.  
Аналіз апавядання «Лі-
тоў скі хутарок». Праца 
з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў. Выбарачны пера-
каз эпізодаў. Гутарка з мэ-
тай выяўлення аўтарскай 
па зі цыі

Прачытаць 
аповесць 
«Дзве душы» 
Максіма Гарэц-
кага

42
43 

Максім Гарэцкі. 
Аповесць «Дзве 
душы» 

2 Прааналізаваць аповесць «Дзве ду-
шы»; удасканальваць навыкі ана лізу 
сярэдніх эпічных твораў, раз ві ваць 
навыкі вядзення дыскусіі; садзей-
нічаць выхаванню станоўчых якасцей 
асобы

Аналіз аповесці «Дзве ду-
шы». Выбарачны пераказ 
эпізодаў. Гутарка па праб-
лемных пытаннях. Ха-
рактарыстыка вобраз най 
сістэмы аповесці. Скла- 

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантролю
па тэме «Мак-
сім Гарэцкі»

30
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данне параўнальнай таб-
ліцы

44 Абагульняю-
чы ўрок па тэме 
«Максім Гарэцкі» 

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Максім Гарэцкі». Даць паняц-
це пра аўтабіяграфізм і дакументалізм 
у літаратуры; развіваць уменне сіс-
тэматызаваць і абагульняць інфар-
мацыю; садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу і станоўчых якас-
цей асобы

Падрыхтоўка паведам-
лення «Максім Гарэцкі — 
апавядальнік». Тэматыч-
ны кантроль па тэме 
«Максім Гарэцкі». Пад-
рых тоўка плана сачынен-
ня па творчасці Максіма 
Га рэцкага

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты

45 Творчая работа. 
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапанаваных 
тэм: «Вечныя 
тэмы ў прозе 
Максіма Гарэц-
кага», «Праблема 
чалавека і вай-
ны ў апавяданні 
“Літоўскі хута-
рок”», «Чала-
век і абставіны 
ў творчасці Мак-
сіма Гарэцкага», 
«Праблема вы-
бару ў аповесці 
“Дзве душы”», 
«Маральныя

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
аповесць «Ла-
бірынты» Вац-
лава Ластоў-
скага
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арыенціры Гарш-
ка і Гарэліка», 
«Ці тыповы 
інтэ лігент Ігнат 
Абдзіраловіч?» 
ці інш.

46
47

Вацлаў Ластоўскі. 
Аповесць 
«Лабірынты»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Вацлава Лас-
тоўскага, на прыкладзе апо вес ці 
«Лабірынты» пазнаёміць з асаб лі-
васцямі творчай манеры пісь мен ні-
ка; удасканальваць на выкі ана лізу 
сярэдніх эпічных твораў, раз ві ваць 
вуснае маўленне; садзей нічаць вы ха-
ванню патрыятычных пачуццяў

Падрыхтоўка паведам лен-
няў пра жыццё і твор часць 
Вацлава Лас тоў скага. 
Скла данне храналагічнай 
таб ліцы. Аналіз аповесці 
«Ла бірынты». Выбарач-
ны пераказ з элементамі 
аналізу эпізодаў твора. 
Скла данне табліцы сім-
ва лаў

Прачытаць
абразкі і лірыч-
ныя мініяцюры 
(«Плач пра-
лескаў», «Нібы
рупны ара-
ты…») 
Змітрака 
Бядулі

48 Змітрок Бядуля.
Абразкі і лі рыч-
ныя мініяцюры 
(«Плач пра-
лескаў», «Нібы 
рупны араты…»)

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Змітрака Бядулі, 
на прыкладзе лірычных абразкоў 
і лірычных мініяцюр Змітрака Бядулі 
паз наёміць са спецыфікай такіх жан-
равых форм; удасканальваць навыкі 
аналізу малых эпічных твораў, навыкі 
характарыстыкі лірычнага героя, 
раз віваць вуснае маўленне; са дзей-
ні чаць развіццю эстэтычнага густу, 
паважлівых адносін да навакольнага 
свету

Эўрыстычная гутарка 
з мэ тай выяўлення вядо-
мых фактаў пра жыццё 
і твор часць Змітрака Бя-
дулі. Аналіз абразкоў і лі-
рыч ных мініяцюр. Праца 
з артыкулам вучэбнага да-
па можніка, адказы на пы-
танні і выкананне за дан-
няў. Вуснае маляванне

Прачытаць 
апавяданне 
«Бондар» 
Змітрака 
Бядулі. Пад-
рыхтавацца да 
тэматычнага 
кантролю па 
тэме «Змітрок 
Бядуля»
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49 Змітрок Бядуля.
Апавяданне 
«Бондар»

Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Змітрок Бядуля». Пазнаёміць з тэма-
тыкай і праблематыкай, мастацкімі 
адметнасцямі апавядання «Бондар»; 
удасканальваць навыкі аналізу ма-
лых эпічных твораў, навыкі падбо-
ру матэрыялу для характарыстыкі 
літаратурнага героя, развіваць вус-
нае маўленне; садзейнічаць выхаван-
ню эмпатыі, асуджэння эстэтычнай 
неразвітасці, чэрствасці і абыякавасці

Аналіз апавядання «Бон-
дар». Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Гутар-
ка па праблемных пытан-
нях. Тэматычны кантроль 
па тэме «Змітрок Бядуля»

Прачытаць 
вершы «О Бе-
ларусь, мая 
шыпшына», 
«Залатая асен-
няя раніца…», 
«Цягнік 
спяшаўся», 
«Родная мова, 
цудоўная 
мова!» 
Уладзіміра 
Дубоўкі

50 Уладзімір 
Дубоўка. Вершы 
«О Беларусь, 
мая шыпшына», 
«Залатая асен-
няя раніца…», 
«Цягнік 
спяшаўся», 
«Родная мова, 
цудоўная мова!»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Уладзіміра Дубоўкі, 
на прыкладзе выбраных твораў пака-
заць адметнасць творчасці паэта, па-
глыбляць веды пра мастацкія тропы 
і іх ролю пры стварэнні вобразнай 
сістэмы мастацкага твора; удасканаль-
ваць навыкі аналізу лірычных твораў, 
развіваць вуснае маўленне, уменне 
суадносіць публіцыстычнае і мастац-
кае, развіваць уменне супастаўлення 
розных відаў мастацтва; садзейнічаць 
выхаванню эстэтычнага густу, эка ла-
гічнай культуры

Завочная экскурсія «Шля- 
 хі Уладзіміра Ду боў кі». 
Падрыхтоўка па ведамлен-
няў. Ідэйна-тэма тычны 
аналіз вершаў паэта. Пра-
ца з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў. Выразнае чытанне

Вывучыць на 
памяць верш 
«О Беларусь, 
мая шыпшы-
на» Уладзіміра 
Дубоўкі.
Прачытаць 
вершы «Мост 
Мірабо», 
«Цень» Гіёма 
Апалінэра
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51 Гіём Апалінэр. 
Вершы «Мост 
Мірабо», «Цень» 

1 Пазнаёміць з асобай Гіёма Апалінэра, 
вызначыць спецыфіку адлюстраван-
ня пачуццяў чалавека ў творчасці па-
эта; удасканальваць навыкі аналізу 
лірычных твораў, развіваць вуснае 
маўленне; садзейнічаць выхаванню 
гуманістычных ідэалаў

Падрыхтоўка паведамлен-
ня пра асноўныя падзеі 
з жыцця і творчасці Гіёма 
Апалінэра. Аналіз вершаў. 
Выразнае чытанне. Гутар-
ка па праблемных пытан-
нях

Прачытаць 
вершы «Меч», 
«Палімпсест»,  
«Мы любім 
даўнія падан-
ні», «Бела-
русь», «Максім 
Багдановіч» 
Уладзіміра 
Жылкі

52
53

Уладзімір Жыл-
ка. Вершы «Меч», 
«Палімпсест»,  
«Мы любім 
даўнія паданні», 
«Беларусь», 
«Максім 
Багдановіч»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі, 
на прыкладзе выбраных твораў па-
казаць адметнасць творчасці паэта, 
паглыбляць веды пра мастацкія тро-
пы і іх ролю пры стварэнні воб раз-
най сістэмы мастацкага твора; удас-
канальваць навыкі аналізу лі рыч ных 
твораў, развіваць вуснае маў ленне, 
уменне вызначаць семантыку сім ва-
лаў і філасофскі падтэкст тво раў; са-
дзейнічаць выхаванню грама дзян скіх 
і патрыятычных пачуц цяў

Складанне храналагічнай 
табліцы «Жыццё і твор-
часць Уладзіміра Жылкі». 
Падрыхтоўка паведамлен-
няў. Аналіз вершаў. Пра-
ца з артыкулам вучэб на-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выканан не 
заданняў. Выразнае чы-
танне вершаў. Падрых-
тоўка рэферата «Традыцыі 
Багдановіча ў творчасці 
Уладзіміра Жылкі»

Прачы-
таць вершы 
«Раніцу шчэ-
бет пільнуе…», 
«Светлых дзён 
хараство», 
«Каплі вады», 
«Лісты да 
сабакі», «Лета» 
Язэпа Пушчы

54
55

Язэп Пушча. 
Вершы «Раніцу 
шчэбет пільнуе…»,
«Светлых дзён 
хараство», 
«Каплі вады»,

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Язэпа Пушчы, на 
прыкладзе выбраных твораў паказаць 
адметнасць творчасці паэта, паглы-
бляць веды пра мастацкія тропы і іх 
ролю пры стварэнні вобразнай сістэ-

Прэзентацыя «Жыццё 
і творчасць Уладзіміра 
Жылкі». Падрыхтоўка па-
ведамлен няў. Аналіз вер-
шаў. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапамож ніка, 

Прачытаць 
байкі «Дзед 
і баба», «Сама-
надзейны конь»
Кандрата 
Крапівы
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«Лісты да сабакі», 
«Лета»

мы мастацкага твора; удасканаль-
ваць навыкі аналізу лірычных тво-
раў, развіваць вуснае маўленне; са-
дзейнічаць выхаванню эстэтычнага 
густу, экалагічнай культуры

адказы на пытанні і выка-
нанне заданняў. Выразнае 
чытанне вершаў. Складан-
не табліцы сімвалаў

56
57

Кандрат Крапіва. 
Байкі «Дзед 
і баба», «Сама-
надзейны конь»

2 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Кандрата Крапівы, 
прааналізаваць жанравыя асаблівасці 
і ідэйнае напаўненне баек Кандра-
та Крапівы; удасканальваць уменне 
аналізу ліра-эпічнага твора, развіваць 
вуснае маўленне, навыкі выразна-
га чытання; садзейнічаць выхаванню 
лепшых маральна-этычных якасцей 
асобы 

Конкурс-гульня «Хто 
лепш ведае жыццё і твор-
часць Кандрата Крапівы». 
Ана ліз баек. Выразнае чы-
танне і інсцэніроўка. Гу-
тарка па праблемных пы-
таннях

Прачытаць ка-
медыю «Хто
смяецца апош-
нім» Кандрата 
Крапівы. Пад-
рыхтавацца да 
тэматычнага 
кантролю па 
тэме «Кандрат 
Крапіва»

58
59

Кандрат Крапіва. 
Камедыя 
«Хто смяецца 
апошнім» 

2 Правесці тэматычны кантроль па тэ-
ме «Кандрат Крапіва». Пазнаёміць 
з тэматыкай, праблематыкай, вобраз-
най сістэмай камедыі «Хто смяецца 
апошнім», сродкамі і прыёмамі саты-
рычнай тыпізацыі і індывідуалізацыі, 
даць паняцце пра сатырычную каме-
дыю, паглыбіць веды пра канфлікт 
у драматычным творы; удасканаль-
ваць навыкі аналізу драматургічных 
твораў, складання характарыстыкі 
асобных персанажаў, развіваць вуснае 
маўленне, уменне весці дыску сію; са-

Тэматычны кантроль па 
тэме «Кандрат Крапіва». 
Аналіз камедыі «Хто смя-
ецца апошнім». Праца 
з артыкулам вучэбнага 
да паможніка, адказы на 
пы танні і выкананне за-
дан няў. Гутарка па праб-
лем ных пытаннях. Ін-
сцэ ні роўка і складанне 
ка драплана асобных эпі-
зо даў, падрыхтоўка рэ жы-
сёр скіх рэмарак

Індыві дуальнае 
заданне для  
вы канання
ў групах: інсцэ-
ніроўка асоб-
ных эпізодаў 
камедыі.
Падрыхта ваць 
матэрыя лы 
для напі сан ня 
творчай ра-
боты
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дзейнічаць выхаванню актыў най гра-
мадзянскай пазіцыі, фармі ра ван-
ню негатыўнага стаўлення да гарла-
хвацкіх і зёлкіных

60 Творчая работа. 
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапа на ваных 
тэм: «Ці пат-
рэбна байка сён-
ня?», «Ці жывыя 
героі баек Кан-
драта Кра пі вы?», 
«Хто ж смя ецца 
апо ш нім?», «Ці
сас та рэлі героі
Кан драта Кра пі-
вы?», «Ці бывае 
зло маленькім?» 
ці інш.

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
добрага эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
раман «Запіскі 
Самсона Са-
масуя» Андрэя 
Мрыя

61
62

Андрэй Мрый. 
Раман «Запіскі 
Самсона Сама-
суя»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Андрэя Мрыя, 
правесці аналіз рамана «Запіскі Сам-
сона Самасуя», даць паняцце пра са-
тырычны раман; удасканальваць 
навыкі аналізу буйных эпічных твораў, 
развіваць творчае мысленне, вуснае

Прэзентацыя «Трагічны 
лёс Андрэя Мрыя». Аналіз 
рамана «Запіскі Сам сона 
Самасуя». Складан не 
па раўнальнай ха рак та-
рыстыкі вобразнай сістэ-
мы (праца ў групах), вы-

Прачытаць 
апавяданне
«Дзіўная» Мі-
хася Зарэцкага 
і скласці цы-
татны план
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маўленне; садзейнічаць выхаванню 
актыўнай грамадзянскай пазіцыі

ступленне з паве дам лен-
нямі. Праца з арты кулам 
вучэбнага да па мож ніка, 
адказы на пы тан ні і выка-
нанне за дан няў

63 Міхась Зарэцкі. 
Апавяданне 
«Дзіўная»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Міхася За-
рэцкага, правесці аналіз апавядання 
«Дзіўная»; развіваць уменне вызна-
чаць ролю дэталі ў мастацкім творы; 
садзейнічаць выхаванню традыцый-
ных сямейных каштоўнасцей

Складанне тэзіснага пла-
на артыкула. Аналіз апа-
вядання «Дзіўная». Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Гутарка па пра-
блемных пытаннях. Пера-
каз эпізодаў

Прачытаць 
апавяданне
«Кветка па-
жоў клая» 
Міхася За-
рэцкага. Пад-
рыхтавацца да 
тэматычнага 
кантролю па 
тэме «Міхась 
Зарэцкі»

64 Міхась Зарэцкі.
Апавяданне 
«Кветка 
пажоўклая»

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Міхась Зарэцкі», правесці аналіз апа-
вядання «Кветка пажоўклая», раз-
віваць уменне вызначаць ролю дэталі 
ў мастацкім творы; садзейнічаць 
выпрацоўцы сістэмы маральна-этыч-
ных каштоўнасцей, развіццю ўмення 
вызначаць псіхалагічныя асаблівасці 
асобы

Аналіз апавядання «Квет-
ка пажоўклая». Гутарка 
па праблемных пытан-
нях. Міні-праект «Дэталі 
ў мастацкім творы». Тэма-
тычны кантроль па тэме 
«Міхась Зарэцкі»

Прачытаць 
навелу «Ня-
бачная калек-
цыя» Стэфана 
Цвейга

65 Стэфан Цвейг. 
Навела «Нябач-
ная калекцыя»

1 Пазнаёміць з творчай спадчынай Стэ-
фана Цвейга, праз аналіз навелы «Ня-
бачная калекцыя» паглыбіць веды пра

Прэзентацыя «Жыццё 
і твор часць Стэфана Цвей-
га». Падрыхтоўка па ве -

Падрыхтавац-
ца да абмерка-
вання сама-
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рэалізм у літаратуры; развіваць уменне 
крытычнага асэнсавання рэчаіснасці; 
садзейнічаць фарміраванню сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей

 дамлен няў. Аналіз наве-
лы «Нябачная калекцыя». 
Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Міні-сачыненне 
«Каштоўнасці сапраўдныя 
ці ўяўныя»

стойна прачы-
танага твора

66 Дадатковае чы-
танне

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора (твораў) Індыві дуаль-
ныя заданні: 
падрыхтоўка 
паведамленняў 
пра беларускіх 
пісьменнікаў, 
якія пісалі ў га-
ды Вялікай Ай-
чыннай вайны

67 Беларуская 
літаратура пе-
рыяду Вялікай 
Айчыннай вайны 
(1941—1945). 
Агляд

1 Пазнаёміць са спецыфікай развіцця 
беларускай літаратуры перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны; развіваць 
навыкі ўспрымання лекцыйнага матэ-
рыялу, навыкі крытычнага асэнсаван-
ня інфармацыі; садзейнічаць выхаван-
ню актыўнай грамадзянскай пазіцыі, 
патрыятычных пачуццяў

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі. 
Паведамлен ні пра бела-
рускіх пісьменнікаў, якія 
пісалі ў га ды Вялікай Ай-
чы ннай вайны. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага дапа-
можніка

Прачытаць 
вершы «Спат-
канне» («Мне 
ўсё дорага 
тут»), «Родны 
край» Петруся 
Броўкі
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68 Агляд творчасці 
Петруся Броўкi 
перыяду Вялікай 
Айчыннай вайны

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Петруся Броўкі, па-
знаё міць з творчасцю паэта перыяду 
Вя лі кай Айчыннай вайны; развіваць 
умен не аналізаваць лірычныя творы, 
вы значаць ролю тропаў у стварэнні 
мастацкіх вобразаў; садзейнічаць 
выха ванню пазітыўнага стаўлення да 
жыц ця

Віктарына «Жыццё і твор-
часць Петруся Броўкі». 
Аналіз твораў паэта пе-
рыяду Вялікай Айчыннай 
вайны. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і выка-
нанне заданняў

Прачытаць 
баладу «Над 
брацкай магі-
лай» Аркадзя 
Куляшова

69 Ваенная лірыка 
Аркадзя Куля-
шова

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Аркадзя Куляшова, 
пазнаёміць з творчасцю паэта перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны; развіваць 
уменне аналізаваць лірычныя і ліра-
эпічныя творы, вызначаць фаль-
клорныя матывы ў мастацкім творы; 
садзейнічаць выхаванню эмпа тыі, 
сістэмы маральна-этычных каштоў-
насцей

Падрыхтоўка паведам-
ленняў пра жыццё і твор-
часць Аркадзя Куляшова. 
Аналіз твораў паэта пе-
рыяду Вялікай Айчыннай 
вайны. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і выка-
нанне заданняў. Гутарка па 
праблемных пытаннях

Прачытаць 
паэму «Сцяг 
брыгады» 
Аркадзя Ку-
ляшова

70
71

Аркадзь Куляшоў.
Паэма «Сцяг 
брыгады»

2 Прааналізаваць паэму «Сцяг бры-
гады» Аркадзя Куляшова; развіваць 
уменне аналізаваць ліра-эпічныя тво-
ры, уменне крытычна асэнсоўваць 
мас тацкі твор, ацэньваць мастацкі 
твор з улікам змен ідэалагічнай пара-
дыгмы; садзейнічаць выхаванню 
гуманіс тычных ідэалаў

Аналіз паэмы «Сцяг бры-
гады». Падрыхтоўка па-
ведамлення «Ацэнка паэ-
мы “Сцяг брыгады” кры-
тыкамі розных часоў». 
Дыс пут «Ці заслужыў 
па каранне Ворчык?». Гу-
тарка па праблемных пы-
таннях

Прачытаць 
вершы «Род-
ная мова», 
«Рэквіем» 
Мак сіма Танка
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72 Адметнасць 
лірыкі Максіма 
Танка перыяду 
Вялікай Айчын-
най вайны

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Максіма Танка, 
пазнаё міць з творчасцю паэта перыяду 
Вя лі кай Айчыннай вайны; развіваць 
уменне аналізаваць лірычныя творы, 
вызначаць ролю тропаў у стварэнні 
мастацкіх вобразаў; садзейнічаць вы-
хаванню пазітыўнага стаўлення да 
жыцця і эстэтычнага густу

Падрыхтоўка паведам-
ленняў пра жыццё і твор-
часць Максіма Танка. 
Аналіз твораў паэта пе-
рыяду Вя лікай Айчыннай 
вайны. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Праца 
ў групах

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантролю
па тэме «Бела-
руская літа ра-
тура перыяду 
Вялікай Ай-
чыннай вайны 
(1941—1945)».
Індыві дуальныя 
за данні: пад-
рых таваць 
па ведамленні 
па творчасці 
паэтаў-фран-
тавікоў

73 Адметнасці 
лірыкі перыяду 
Вялікай Айчын-
най вайны

1 Правесці тэматычны кантроль па тэ ме 
«Беларуская літаратура перыяду Вя лі - 
кай Айчыннай вайны (1941—1945)». 
Пазнаёміць з адметнасцямі лірыкі 
пе рыяду Вялікай Айчыннай вайны, 
мастацкімі асаблівасцямі тво раў асоб - 
ных паэтаў-франтавікоў; раз віваць 
вус нае маўленне, уменні ад бі раць 
і сістэматызаваць матэрыял да пэў най 
тэмы; садзейнічаць выхаванню гра ма-
дзянскіх пачуццяў, эстэтычнага густу

Паведамлен ні па твор-
часці паэтаў-фран тавікоў. 
Складанне канспекта ар-
тыкула. Тэматычны кан-
троль па тэме «Белару-
ская літаратура перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны 
(1941—1945)». Складан-
не плана сачынення па 
творчасці пісьменнікаў 
перыяду Вялікай Айчын-
най вайны

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты
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74 Творчая работа.
Сачыненне-раз-
важанне па ад ной 
з прапана ва ных 
тэм: «Трагедыя 
вайны ў бела-
рускай лі ры цы»,
«Ці быў Мі кіта
Ворчык здрад ні-
кам?», «Што ра-
туе і аб’ядноўвае 
лю дзей у цяжкіх 
аб ставінах» ці інш.

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
апавяданне 
«Макаркавых 
Волька» Кузь-
мы Чорнага 
і скласці цы-
татны план

75 Кузьма Чорны. 
Апавяданне «Ма-
каркавых Волька»

1 Абагульніць і паглыбіць веды пра 
жыццё і творчасць Кузьмы Чорнага, 
прааналізаваць апавяданне «Макар-
кавых Волька»; развіваць уменне ана-
лізаваць малыя эпічныя творы, вы-
яў ляць аўтарскую пазіцыю; са дзей-
нічаць выхаванню маральна-этычных 
каштоўнасцей асобы

Віктарына «Жыццё і твор-
часць Кузьмы Чорнага». 
Аналіз апавядання «Ма-
кар кавых Волька». Гу-
тар ка па праблемных 
пы таннях. Назіранні за 
спе цыфікай выяўлення 
аў тарскай пазіцыі ў творы

Прачытаць  
раман «Пошукі 
будучыні»  
К. Чорнага

76 Кузьма Чорны. 
Раман «Пошукі 
будучыні»: 
сацыяльна-
філасофскі змест, 
асаблівасці 
сюжэтна-
кампазіцыйнай 
будовы

1 Пазнаёміць з асаблівасцямі сюжэтна-
кампазіцыйнай будовы рамана «По-
шукі будучыні»; развіваць умен-
не працаваць з рознымі крыніцамі 
інфармацыі, супастаўляць і крытыч-
на адносіцца да інфармацыі, атрыма-
най з розных крыніц; садзейнічаць 
выхаванню актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі

Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка. Дыс пут 
«Ці актуальны сён ня ра-
ман “Пошукі бу дучыні”?». 
Абмеркаванне першасна га 
ўс прымання рамана. Вы-
барачны пераказ з эле-
ментамі аналізу эпі зо даў 
твора

Скласці бія-
гра  фіі Нявады, 
Ракуцькі. Інды-
ві дуальнае за-
данне: падрыхта-
ваць мі ні-праект 
«Гума ністычны 
ідэал Кузьмы 
Чорнага»
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77
78

Кузьма Чорны. 
Раман «Пошукі 
будучыні»: 
асаблівасці во-
бразнай сістэмы, 
тэматыка, прабле-
матыка, пафас

2 Пазнаёміць з асаблівасцямі вобразнай 
сістэмы рамана «Пошукі будучыні», 
тэматыкай, праблематыкай, пафасам 
твора; удасканальваць навыкі аналізу 
буйных эпічных твораў, садзейнічаць 
развіццю назіральнасці і ўважлівасці 
да аўтарскіх ацэнак і характары-
стык, развіваць вуснае маўленне; 
садзейнічаць фарміраванню сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей, 
пачуцця адказнасці пакалення за лёс 
будучыні

Ідэйна-тэматычны ана-
ліз рамана «Пошукі бу-
дучыні», характарыстыка 
вобразнай сістэмы. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Назіранні за 
стылявымі асаблівасцямі 
творчасці Кузьмы Чор-
нага. Гутарка па праблем-
ных пытаннях. Міні-пра-
ект «Гуманістычны ідэал 
Кузьмы Чорнага»

Падрыхтавац-
ца да тэматыч-
нага кантролю 
па тэме «Кузь-
ма Чорны»

79 Стылявыя 
адметнасці 
творчасці 
і псіхалагізм 
у прозе Кузьмы 
Чорнага

1 Абагульніць веды вучняў па тэме 
«Кузьма Чорны», пазнаёміць са сты-
лявымі адметнасцямі творчасці і ры-
самі псіхалагізму ў прозе пісь мен ніка; 
развіваць вуснае маўленне, умен-
не працаваць з рознымі крыніцамі 
інфар мацыі, супастаўляць і крытыч-
на адносіцца да інфармацыі, атрыма-
най з розных крыніц; садзейнічаць вы-
хаванню эстэтычнага густу, культуры 
навуковага пошуку

Апытванне па тэме «Кузь-
ма Чорны». Падрыхтоўка 
паведамлення «Кузьма 
Чорны — майстар псі ха-
лагічнай прозы». Пра ца 
ў групах. Складанне пла-
на сачынення па твор часці 
Кузь мы Чорнага

Падрыхтаваць 
матэрыялы для 
напісання твор-
чай работы

42
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80 Творчая работа.
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапанаваных 
тэм: «Ці цяжка 
быць мала дым?», 
«Будучы ня 
Беларусі вачыма 
Кузьмы Чорна-
га vs будучыня 
Беларусі вачыма
сучаснай моладзі»,
«Ці лёгкі шлях
здрадніка?», «Роля
сімвалаў у ства-
рэн ні вобразнага 
свету рамана 
“Пошукі буду-
чыні”» ці інш.

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэ-
ту сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Прачытаць 
навелу «Пака-
ранне золатам» 
Андрэ Маруа

81 Андрэ Маруа. На-
вела «Пакаранне 
золатам»

1 Пазнаёміць з асноўнымі фактамі жыц-
ця і творчасці Андрэ Маруа, пра весці 
аналіз навелы «Пакаранне золатам»; 
удасканальваць уменне ана лізаваць 
малыя эпічныя творы, са дзейнічаць 
разуменню псіхалагічнай матывацыі 
чалавека; садзейнічаць выхаванню 
маральна-этычных каштоўнасцей ча-
лавека

Паведамленне «Хто такі 
Андрэ Маруа». Складанне 
тэзіснага плана паведам-
лення. Аналіз навелы «Па-
каранне золатам». Гутарка 
па праблемных пытаннях. 
Складанне параўнальнай 
табліцы «Героі Андрэ Ма-
руа і Кузьмы Чорнага»

Падрыхтавац-
ца да абмерка-
вання сама-
стойна прачы-
танага твора
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82 Дадатковае чы-
танне

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора (твораў) Падрыхтаваць 
міні-праект 
«Мой зямляк — 
пісьменнік-
франтавік». 
Індыві дуаль-
ныя заданні: 
падрыхтаваць 
паведамленні 
пра беларус-
кую культуру 
пасляваенных 
дзесяцігоддзяў

83 Беларуская 
літаратура 
пасляваенных 
дзесяцігоддзяў 
(1945—1965). 
Агляд

1 Пазнаёміць з асноўнымі тэндэнцыямі 
развіцця беларускай літаратуры пер-
шых пасляваенных дзесяцігоддзяў 
(1945—1965); развіваць навыкі ўс пры-
мання лекцыйнага матэрыялу, пад-
рыхтоўкі вусных паведамленняў, 
уда сканальваць уменне карыстацца 
рознымі крыніцамі інфармацыі; са-
дзейнічаць выхаванню цікавасці да літа-
ратурнай спадчыны

Складанне тэзіснага плана 
лекцыі. 
Паведамлен ні пра бела-
рус кую культуру паслява-
енных дзесяцігоддзяў. Пра-
ца з артыкулам вучэб нага 
дапаможніка. Па дрых тоўка 
канспекта

Прачытаць па-
эму «Люцыян 
Таполя» 
Максіма Танка

84
85

Максім Танк. 
Паэма «Люцыян 
Таполя»

2 Прааналізаваць паэму «Люцыян Та-
поля» Максіма Танка; удасканальваць 
уменне аналізаваць ліра-эпічныя тво-
ры, уменне вызначаць фальклорныя 
і агульналітаратурныя матывы; са-

Аналіз паэмы «Люцыян 
Таполя». Назіранні за вы-
карыстаннем сродкаў ма-
стацкай выраз насці ў тво-
ры. Вызначэнне фальк- 

Прачытаць 
паэму «Голас 
сэрца» Петруся 
Броўкі

44
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дзейнічаць фарміраванню сістэмы ма-
ральна-этычных каштоўнасцей

лорных і агуль на лі та ра-
турных матываў. Скла-
данне параўнальнай таб-
лі цы «Люцыян Таполя 
і Гус ляр» (паводле твораў 
Мак сіма Танка і Янкі Ку-
па лы). Гутарка па праб-
лем ных пытаннях

86
87

Пятрусь Броўка. 
Паэма «Голас 
сэрца»

2 Прааналізаваць паэму «Голас сэр-
ца» Петруся Броўкі; удасканальваць 
уменне аналізаваць ліра-эпічныя 
творы; садзейнічаць фарміраванню 
гуманістычных ідэалаў

Аналіз паэмы «Голас сэр-
ца». Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і выка-
нанне заданняў

Прачытаць па-
эму «Маналог» 
Аркадзя Куля-
шова

88
89

Аркадзь Куляшоў. 
Паэма «Маналог»

2 Прааналізаваць паэму «Маналог»  
Аркадзя Куляшова; удасканальваць 
уменне аналізаваць ліра-эпічныя тво-
ры; садзейнічаць фарміраванню гума-
ністычных ідэалаў

Аналіз паэмы «Маналог». 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага дапаможніка, ад-
казы на пытанні і выка-
нанне заданняў. Міні-
паведамленні па жыцці 
і творчасці Змітрака Ас-
та пенкі і Юлія Таўбіна

Прачытаць вер-
шы: «Герой»,
«Толькі лісцем
рабін шалах-
ні…», «Родная 
мова», «Спа-
рышы», «Той 
дзень прапаў 
і страчаны 
навекі...», 
«Крык сойкі», 
«Мала сказаць: 
ненавіджу…» 
Пімена Пан-
чанкі
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90
91

Пімен Панчанка. 
Вершы «Герой», 
«Толькі лісцем 
рабін шалахні…», 
«Родная мова», 
«Спарышы», 
«Той дзень 
прапаў і стра-
чаны навекі...», 
«Крык сойкі», 
«Мала сказаць: 
ненавіджу…»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Пімена 
Панчанкі, на прыкладзе выбраных 
вершаў пазнаёміць з асаблівасцямі 
творчасці паэта, даць уяўленне пра 
ўзаемаадносіны такіх паняццяў, як 
лірычнае «я» і аўтар; развіваць умен-
не аналізаваць лірычныя творы, ра-
зумець ролю лірычнага героя ў тво-
ры, вызначаць ролю мастацкіх сродкаў 
пры стварэнні вобразнай сістэмы 
лірычнага твора; садзейнічаць вы-
хаванню сістэмы маральна-этычных 
каштоўнасцей

Конкурс-гульня «Жыццё 
і творчасць Пімена Пан-
чанкі». Аналіз вер шаў па-
эта. Праца з арты кулам 
вучэбнага да па можніка, 
адказы на пы тан ні і вы-
кананне за дан няў. На-
зіранні за роляй мастацкіх 
сродкаў пры стварэнні во-
бразнай сіс тэмы лірыч-
нага твора. Праца ў парах. 
Гутарка па праб лемных 
пытаннях

Вывучыць на 
памяць верш 
«Герой» Пі ме-
на Пан чан кі. 
Падрыхтавац-
ца да тэ ма тыч-
нага кан тролю 
па тэ ме «Пімен 
Пан чанка»

92 Абагульняючы 
ўрок па тэме 
«Пімен Панчанка»

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Пімен Панчанка». Паглыбіць 
веды пра паняцці лірычны герой, 
лірычнае «я», аўтар; развіваць умен-
не сістэматызаваць і абагульняць 
інфармацыю; садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу і станоўчых якасцей 
асобы

Тэматычны кантроль па 
тэме «Пімен Панчанка». 
Літаратуразнаўчая дык-
тоўка. Падрыхтоўка пла-
на сачынення

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты

93 Творчая работа.
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапанаваных 
тэм: «Эстэтыч-
ны ідэал у паэме 
“Люцыян Таполя”

1 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Падрыхтавац-
ца да абмерка-
вання сама-
стойна прачы-
танага твора

46
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Максіма Танка», 
«Сыноўні боль 
у паэме “Го-
лас сэрца” Пет- 
руся Броўкі», 
«Матыў памяці 
і вернасці сяброў-
ству ў паэме “Ма-
налог” Аркадзя 
Куляшова» ці інш.

94 Дадатковае чы-
танне

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора (твораў) Прачытаць ра-
ман «Людзі на 
балоце» Івана 
Мележа

95 Іван Мележ. 
Цыкл «Палеская 
хроніка»: творчая 
гісторыя, тэматы-
ка і праблематыка

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Івана Меле-
жа, творчай гісторыяй напісання, 
тэматыкай і праблематыкай цык-
ла «Палеская хроніка»; удасканаль-
ваць навыкі аналізу буйных эпічных 
твораў, развіваць уменне суадносіць 
біяграфічныя звесткі пра пісьменніка 
з мастацкім вымыслам; садзейнічаць 
фарміраванню сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Завочная экскурсія па 
родных мясцінах Івана 
Мележа. Падрыхтоўка 
паведамлен няў. Гутарка 
па праблемных пытаннях. 
Праца з артыкулам вучэб-
нага дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Напісанне міні-
эсэ «Мой Мележ»

Прачытаць 
раман «Подых 
навальніцы».
Вывучыць на 
памяць урывак 
з твора
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96
97

Нацыянальныя
характары ў рама-
нах Івана Меле-
жа «Людзі на 
балоце» і «По-
дых навальніцы». 
Вобразы Васіля 
Дзятла і Ганны 
Чарнушкі

2 Пазнаёміць з асаблівасцямі вобразнай 
сістэмы раманаў «Людзі на балоце», 
«Подых навальніцы»; удасканальваць 
навыкі аналізу буйных эпічных твораў, 
садзейнічаць развіццю назіральнасці  
і ўважлівасці да аўтарскіх ацэнак 
і характарыстык, развіваць вуснае 
маўленне; садзейнічаць фармі ра ванню 
сістэмы маральна-этычных каш тоў-
насцей, культуры ўзаема ад носін

Ідэйна-тэматычны ана-
ліз раманаў «Людзі на ба-
лоце» і «Подых наваль-
ніцы», характарыстыка 
воб разнай сістэмы. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
за данняў. Назіранні за 
сты лявымі асаблівасцямі 
творчасці Івана Мележа. 
Гутарка па праблемных 
пытаннях. Пераказ эпі-
зодаў. Дыспут

Падрыхта-
ваць біяграфіі 
Васіля, Ганны, 
старога Глу-
шака

98 Нетрадыцыйны 
падыход да рас-
крыцця псіхалогіі 
розных слаёў ся-
лянства ў рама-
нах Івана Мележа

1 Працягваць знаёміць з асаблівасцямі 
вобразнай сістэмы раманаў «Людзі 
на балоце», «Подых навальніцы»; 
удасканальваць навыкі аналізу буй-
ных эпічных твораў, садзейнічаць 
развіццю назіральнасці і ўважлівасці 
да аўтарскіх ацэнак і характары-
стык, развіваць вуснае маўленне; са-
дзейнічаць фарміраванню сістэмы ма-
ральна-этычных каштоўнасцей

Характарыстыка псі ха-
логіі розных слаёў сялян-
ства ў раманах Івана Ме-
лежа. Гутарка па праб-
лемных пытаннях. Пе  раказ 
з эле ментамі ана лізу эпі зо-
даў раманаў. На зі ранні за 
спе цыфікай выяў лення 
аўтар скай пазі цыі

Падрыхтаваць 
біяграфіі ста-
рога Глушака, 
Апейкі
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Працяг

1 2 3 4 5 6

99 Вобразы Апейкі, 
Башлыкова, Хар-
чава, Міканора 
ў раманах Івана 
Мележа

1 Працягваць знаёміць з асаблівасцямі 
вобразнай сістэмы раманаў «Людзі 
на балоце», «Подых навальніцы»; 
удасканальваць навыкі аналізу буй-
ных эпічных твораў, садзейнічаць 
раз віццю назіральнасці і ўважлівасці 
да аўтарскіх ацэнак і характарыс-
тык, развіваць вуснае маўленне; са-
дзейнічаць фарміраванню сістэмы ма-
ральна-этычных каштоўнасцей, куль-
туры ўзаемаадносін

Характарыстыка вобразаў 
Апейкі, Башлыкова, Хар-
чава, Міканора ў кантэк-
сце асэнсавання праб-
ле мы чалавека і ўлады. 
Дыс пут. Гутарка па праб-
лем ных пытаннях. Пра-
ца ў групах па складанні 
псі ха лагічнага партрэта 
ад наго з персанажаў, аба-
ро на вынікаў працы. 
Скла данне параўнальнай 
таб  ліцы вобразаў кіраў-
нікоў

Падрыхтавац-
ца да апыт-
вання па тэме 
«Іван Мележ».
Індыві дуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленне 
«Іван Мележ — 
празаік»

100 Нацыянальная 
самабытнасць 
творчасці Івана 
Мележа і яе 
агульначалавечы 
характар

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Іван Мележ», пазнаёміць з на-
цыянальнай самабытнасцю творчасці 
Івана Мележа і яе агульначалавечым 
характарам; развіваць уменне праца-
ваць з рознымі крыніцамі інфармацыі, 
супастаўляць і крытычна адносіцца 
да інфармацыі, атрыманай з розных 
крыніц; садзейнічаць выхаванню эстэ-
тычнага густу, культуры навуковага 
пошуку

Апытванне па тэме «Іван 
Мележ». Паведамленне 
«Іван Мележ — празаік». 
Праца ў групах. Складан-
не плана са чынення па 
творчасці Івана Мележа

Падрыхтаваць 
матэрыялы 
для напісання 
творчай ра-
боты
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Працяг

1 2 3 4 5 6

101
102

Творчая работа.
Сачыненне-раз-
важанне па адной 
з прапанаваных 
тэм: «Паміж 
дрыгвой і грэбляй 
(адлюстраванне 
прыходу новага 
жыцця ў рамане 
“Людзі на бало-
це”)», «Васіль ці 
Ганна: чыю жыц-
цёвую пазіцыю  
я падтрымліваю», 
«У чым драма-
тызм лёсу старога 
Глушака?», «Яко-
га кіраўніка чака-
юць куранёўцы?» 
ці інш.

2 Выпрацоўка ўменняў падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі са-
мастойнай працы; развіваць творчыя 
здольнасці і садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення-раз-
важання па адной з прапа-
наваных тэм

Падрыхтавац-
ца да абмерка-
вання сама-
стойна прачы-
танага твора

103 Дадатковае чы-
танне

1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора (твораў) Падрыхта вац-
ца да вік тары-
ны «Шляхі 
раз віц ця бела-
рускай літа ра-
туры»

50

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

104 Паўтарэнне і па-
дагульненне вы-
вучанага за год

1 Сістэматызаваць і падагульніць веды 
вучняў; развіваць аналітычнае, твор-
чае мысленне, навыкі крытычнага 
ацэньвання атрыманай інфармацыі; 
садзейнічаць выхаванню цікавасці да 
беларускай літаратуры як часткі куль-
турнай спадчыны народа

Віктарына «Шляхі раз-
віцця беларускай літа ра-
туры».
Рэкамендацыі па арга ні-
зацыі самастойнага чы-
тання на лета

Пазнаёміць 
з тво рамі, рэ-
ка мен даванымі 
для самастой-
нага чытання 
на лета

105 Рэзерв вучэбнага 
часу

1 Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка на працягу навучальнага года
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