
Рэкамендацыі па выкарыстанні ў адукацыйным працэсе 

вучэбнага дапаможніка “Беларуская літаратура” для 11 класа 

 

Да 2021/2022 навучальнага года выдадзены новы 

вучэбны дапаможнік “Беларуская літаратура” для 11 

класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

і рускай мовамі навучання з электронным дадаткам для 

павышанага ўзроўню. 

Яго аўтары – доктар філалагічных навук прафесар 

кафедры беларускай філалогіі ўстановы адукацыі 

“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” 

З. П. Мельнікава; кандыдат філалагічных навук дацэнт 

кафедры беларускай філалогіі ўстановы адукацыі 

“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” Г. М. Ішчанка; кандыдат 

філалагічных навук дацэнт кафедры беларускай філалогіі ўстановы адукацыі 

“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” А. С. Кавалюк; старшы 

выкладчык кафедры беларускай філалогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” Н. Д. Кахновіч; кандыдат 

філалагічных навук дацэнт, загадчык кафедры беларускай і замежнай 

літаратуры ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 

імя Максіма Танка” І. М. Мішчанчук; кандыдат філалагічных навук дацэнт 

кафедры рускай літаратуры і журналістыкі ўстановы адукацыі “Брэсцкі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” Л.М. Садко; кандыдат 

філалагічных навук дацэнт кафедры рускай літаратуры і журналістыкі 

ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” 

В. М. Смаль; кандыдат філалагічных навук дацэнт кафедры беларускай 

філалогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

А. С. Пушкіна” У. А. Сенькавец; доктар філалагічных навук прафесар 

кафедры беларускай і замежнай літаратуры ўстановы адукацыі “Беларускі 

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” Т. М. Тарасава; 

кандыдат філалагічных навук дацэнт кафедры беларускай філалогіі ўстановы 

адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна” С. М. Шчэрба. 

Змест літаратурнай адукацыі ў XІ класе, як і ў Х класе, пабудаваны на 

гісторыка-храналагічным прынцыпе, што дазваляе прадоўжыць знаёмства 

вучняў, распачатае ў папярэдніх класах, з асаблівасцямі развіцця айчыннага 

мастацтва слова ў розныя перыяды і паспрыяе фарміраванню цэласнага 

гістарычнага падыходу да літаратурных з’яў, першапачатковаму разуменню 

ўзаемасувязей і ўзаемаўплываў у творчасці розных пісьменнікаў, успрыманню 

літаратуры як працэсу. На гэтым этапе навучання ў вучняў інтэнсіўна 

фарміруецца сістэма каштоўнасных арыентацый, ідэалаў і перакананняў, 

інтарэсаў і схільнасцей. Таму ў вучэбны дапаможнік уключаны творы 

маральна-этычнай праблематыкі, у якіх выяўляюцца канфлікты характараў, 

ідэй, поглядаў.  



Прапанаваны аўтарамі змест вучэбнага дапаможніка не выходзіць за 

межы вызначанага вучэбнай праграмай мінімальнага і неабходнага для 

дасягнення адукацыйных мэт вучэбнага матэрыялу. 

Пры распрацоўцы вучэбнага дапаможніка аўтары сканцэнтраваліся на 

вырашэнні наступных задач: фарміраванне ў вучняў ведаў і ўменняў, якія 

забяспечваюць самастойнае засваенне мастацка-эстэтычных, духоўна-

маральных каштоўнасцей; фарміраванне літаратурнай кампетэнцыі – 

сістэматызацыя ведаў пра літаратуру як цэласнасць, прадстаўленую ў 

выглядзе паняццяў і спосабаў дзейнасці; фарміраванне культуралагічнай 

кампетэнцыі, развіццё ўяўленняў пра літаратуру як сацыякультурны феномен; 

фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі, якая раскрывае камунікатыўную 

прыроду тэксту, дзе наладжаны дыялог паміж героямі, аўтарам і чытачом, 

адзінкавым тэкстам і мноствам кантэкстаў; фарміраванне культуратворчай 

кампетэнцыі – сістэмы цэласных аперацыянальных комплексаў розных відаў 

творчай дзейнасці, г. зн. навучанне дзейнасці праз уключэнне ў гэтую 

дзейнасць. 

Для забеспячэння камп’ютарнай падтрымкі навучання беларускай 

літаратуры ў 11 класе асаблівае значэнне набывае электронны адукацыйны 

рэсурс “Беларуская літаратура. 11клас”, размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале: http://e—vedy.adu.by (далей – ЭАР). Дадатковае 

выкарыстанне электроннага адукацыйнага рэсурсу паспрыяе значнаму 

пашырэнню адукацыйных магчымасцей новага вучэбнага дапаможніка.  

 

Структура вучэбнага дапаможніка і асобных раздзелаў  

Вучэбны дапаможнік уключае наступныя раздзелы: 

• уступнае слова “Ад аўтараў”; 

• два раздзелы асноўнага вучэбнага матэрыялу;  

• пытанні і разнатыпныя заданні да тэм вучэбнага дапаможніка; 

• слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў;  

• спіс выкарыстаных крыніц. 

Сістэма навігацыі, якая прадстаўлена знакамі-піктаграмамі, дазваляе 

хутка арыентавацца ў матэрыяле вучэбнага дапаможніка: 

 
Тэматычныя раздзелы адкрываюцца старонкай-навігатарам, у змесце 

якога захоўваюцца наступныя элементы:  

http://e—vedy.adu.by/


• назва раздзела (тэмы): 

• Рубрыка «Успомніце раней вывучаны матэрыял», якая змешчана ў 

пачатку раздзелаў і перад падраздзеламі, уключае матэрыял па творчасці 

пісьменнікаў, які вядомы ўжо вучням з папярэдніх класаў. Рубрыка з’яўляецца 

своеасаблівым пераходам ад засвоенага да новага вучэбнага матэрыялу. 

 
 

У першым раздзеле “Беларуская літаратура перыяду 1960-х – пачатку 

1990-х гадоў” даюцца аглядавая тэма “Развіццё беларускай літаратуры ў 1960-

я – пачатку 1990-х гадоў” і асобнымі падраздзеламі манаграфічныя тэмы. 

У працэсе вывучэння манаграфічных тэм прадугледжана атрыманне 

старшакласнікамі крытыка-біяграфічных ведаў пра жыццё і творчасць 

пісьменнікаў.  

Па магчымасці выкарыстаны мастацкі і дакументальны ілюстрацыйны 

матэрыял: партрэты пісьменнікаў, фотаздымкі, рэпрадукцыі карцін, кадры з 

кінафільмаў і спектакляў і інш. 

 



  

 

 
 

Дадатковая інфармацыя ўключае цікавыя факты пра пісьменнікаў, пра 

гісторыю напісання, асаблівасці твораў: 



 
 

 

 

 
Важным кампанентам пры вывучэнні літаратуры з’яўляецца сістэма 

тэарэтыка- і гісторыка-літаратурных паняццяў, звязаных з фарміраваннем 

уяўленняў аб развіцці і станаўленні мастацтва слова. Паглыбляюцца веды 

вучняў пра структуру мастацкага твора, літаратурныя роды і жанры ў 

гістарычным аспекце, даецца ўяўленне пра асаблівасці творчай манеры, стылю 

пісьменніка.  

У адпаведнасці з вучэбнай праграмай прадстаўлены звесткі па тэорыі 

літаратуры, якія аўтары падалі ў асноўным тэксце ў падраздзеле “Тэорыя 

літаратуры” і ў “Слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў”: 

 

 

 



 

 

У другім раздзеле даецца агляд літаратурнага працэсу (проза, паэзія, 

драматургія) у Беларусі на сучасным этапе. 

 

 
 

Метадычны апарат змяшчае пытанні і заданні рэпрадуктыўнага, 

праблемнага, эўрыстычнага і творчага характару, якія можна выкарыстаць для 

работы ў класе і дома: 

 

 
 

 
 



 

 
 

Прадугледжана ў дапаможніку выкарыстанне ЭАР “Беларуская 

літаратура. 11 клас”, заданні якога падабраны такім чынам, што іх можна хутка 

выканаць у класе: 

 
 

Матэрыял для вывучэння беларускай літаратуры на павышаным 

узроўні ў вучэбным дапамодніку адзначаны спецыяльным знакам-сімвалам 

 і размешчаны на інтэрнэт-рэсурсе (http://profil.adu.by) 

 

 
 

 

 
  

Асноўны вучэбны матэрыял, выкладзены ў дапаможніку, мае агульныя 

дыдактычныя і выхаваўчыя задачы, прадугледжвае дасягненне вучнямі такіх 

асобасных адукацыйных вынікаў як сфарміраванасць маральных 

каштоўнасных арыентацый, цэласнай сістэмы поглядаў на свет, усведамленне 

сябе грамадзянінам беларускай дзяржавы, сваёй этнічнай прыналежнасці, 

праяўленне павагі да нацыянальнай культурнай спадчыны і інш. 


