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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпавед нас-
ці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, і з улікам выву-
чэння вучэбных прадметаў на базавым і павышаным узроўнях. У ім рэалізуюцца 
патрабаванні адукацыйнага стандарту па прадметах, вызна чаецца паслядоўнасць 
урокаў, у тым ліку кантрольных урокаў, урокаў раз віц ця маў лен ня і ўрокаў, 
прысвечаных творчым работам. 

У аснову планавання ўрокаў беларускай мовы пакладзены сістэмна-функ-
цыянальны, камунікатыўна-дзейнасны і лінгвакультуралагічны падыходы, 
а таксама прынцып сістэматычнага паўтарэння і паглыблення ведаў вучняў, які 
прадугледжвае зварот да вывучанага ў папярэдніх класах.

Планаванне па беларускай літаратуры змяшчае асноўныя пытанні, якія бу-
дуць садзейнічаць рэалізацыі пастаўленых мэт і задач, прапануе адзін з вары-
ян таў дамашняга задання.

Звяртаем увагу на тое, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць за-
своены вучнямі на ўроку.

Выданне мае на мэце дапамагчы настаўніку ў наладжванні адукацыйнага 
працэсу, але не павінна стрымліваць яго ініцыятыву і творчы падыход да вы-
кладання прадмета. Настаўнік можа размеркаваць вучэбны матэрыял па-іншаму 
з улікам асаблівасцей кожнага класа.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
беларуская мова — С. С. Міхнёнак;
беларуская літаратура — В. І. Караткевіч.
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Беларуская літаратура 
(базавы ўзровень)

53 гадзіны

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанка. — Мінск : Нац. 
ін-т адукацыі, 2021.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння Характарыстыка асноўных 
відаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Беларуская літаратура перыяду 1960-х — пачатку 1990-х гадоў 
(34 гадзіны, 2 гадзіны — на творчыя работы, 1 гадзіна — на дадатковае чытанне)

1 Развіццё белару-
скай літаратуры 
ў 1960-х — пачатку 
1990-х гадоў. Агляд

1 Пазнаёміць з асаблівасцямі развіцця 
беларускай літаратуры ў 1960-х — 
пачатку 1990-х гадоў; развіваць ана-
літычнае мысленне, садзейнічаць раз-
віццю навыкаў успрымання лекцый-
нага матэрыялу, вуснага маўлення; 
са дзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу, фарміраванню пачуцця 
каштоўнасных адносін да беларускай 
лі таратуры

Складанне тэзіснага 
пла на лекцыі. Дыскусія. 
Пра ца з артыкулам ву-
чэб нага дапаможніка

Падрыхтаваць  
адказы на пы-
танні 1—6 на 
с. 16 вучэбнага 
дапаможніка, 
прачытаць 
ра ман «Сэр-
ца на далоні». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Вядомы

61

Працяг

1 2 3 4 5 6

і невядомы Іван 
Шамякін»1

2 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Івана 
Шамякіна. Раман 
«Сэр ца на далоні»: 
тэ матыка, прабле-
матыка, асаблівасці 
кампазіцыі

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Івана Шамякіна, 
пазнаёміць з тэматыкай, праблематы-
кай, асаблівасцямі кампазіцыі рама-
на «Сэрца на далоні»; удасканаль-
ваць навыкі аналізу буйных эпічных 
твораў, развіваць вуснае маўленне; 
садзейнічаць фарміраванню сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей

Гутарка з мэтай вы яў-
лен ня вядомых фактаў 
жыцця і творчасці Іва-
на Шамякіна. Па ве да-
м ленні. Прэзен та цыя 
«Вядомы і невя до мы 
Іван Ша мякін». Аб-
мер каванне пер ша сна-
га ўспры ман ня рамана. 
Пра ца з артыкулам ву-
чэб  нага дапаможніка 

Падрыхтаваць  
адказы на пы-
танні 1, 2 на 
с. 21 вучэбнага 
дапаможніка

3 Раман «Сэрца на 
да лоні»: вобразы 
Кі рылы Шыковіча, 
Антона Яра ша, Ся-
мёна Гукана, Зосі 
Са віч

1 Пазнаёміць з сістэмай вобразаў ра-
мана; развіваць уменне характарыза-
ваць літаратурныя вобразы і выяўляць 
аўтарскую пазіцыю; садзейнічаць вы-
хаванню чытацкай культуры і кры-
тычных адносін да пэўных характараў 
і тыпаў

Характарыстыка во-
браз най сістэмы. Вы-
ба рачны пераказ твора. 
На зіранне за спосабамі 
ад лю стравання чалаве-
чых характараў і тыпаў 
у ма стацкім творы. Пра-
ца з артыкулам вучэбнага 
да па можніка

Падрыхтаваць  
адказы на пы-
танні 1, 5 на 
с. 34 вучэбнага 
дапаможніка

4 Раман «Сэрца на да-
лоні»: маладое па-
каленне ў творы

1 Ахарактарызаваць вобразы маладога 
пакалення ў рамане; развіваць умен-
не характарызаваць літаратурныя во-

Параўнальная характа-
рыстыка вобразаў мала-
дога пакалення. Складан-

Выканаць за-
данне 11 на 
с. 35 вучэбнага

1 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

бразы і выяўляць аўтарскую пазі цыю; 
садзейнічаць фарміраванню актыў най 
жыц цёвай пазіцыі і сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

не параўнальных табліц. 
Гу тарка. Назіранне за 
спо сабамі адлюстраван-
ня чалавечых характа раў 
і тыпаў у мастацкім тво-
ры. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка

дапаможніка, 
падрыхтавацца 
да апытвання 
па тэме «Іван 
Шамякін»

5 Раман «Сэрца на 
далоні»: маральна-
этычная сутнасць 
аўтарскай пазіцыі

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Іван Шамякін»; вызначыць асноўныя 
маральна-этычныя праблемы ра-
мана, сутнасць аўтарскай пазіцыі; 
абагульніць веды па творчасці Івана 
Ша мякіна; развіваць вуснае маўлен не, 
уменне вызначаць аўтарскую пазіцыю 
і суадносіць з уласнай; садзейнічаць 
выхаванню добрага эстэтычнага густу

Гутарка пра маральна-
этычныя праблемы ра-
мана. Віктарына «Твор-
часць Івана Шамякіна». 
Вусныя паведамленні 
і вы казванні па твор-
ча сці Івана Шамякіна. 
Апытванне па тэме «Іван 
Шамякін»

Прачытаць 
п’есу «Зацю-
каны апостал» 
Андрэя Мака-
ёнка

6
7

Звесткі пра жыццё 
і творчасць Андрэя 
Макаёнка. «Зацюка-
ны апостал»

2 Пазнаёміць з жыццём і творчасцю 
Андрэя Макаёнка, жанравымі ад мет-
насцямі п’есы «Зацюканы апостал», 
вобразнай сістэмай, маральна-этыч-
ным зместам твора; даць уяўлен не 
пра жанр трагікамедыі і адметнасці 
моўнай характарыстыкі персанажаў; 
удасканаль ваць на выкі аналізу дра-
матычных твораў; па шыраць круга-
гляд вуч няў, садзейнічаць выхаванню 
актыў най жыццёвай пазіцыі

Паведамленні пра жыц-
цё і творчасць Андрэя 
Макаёнка. Скла дан не 
хра налагічнай таб лі цы. 
Аналіз твора. Ін сцэ ні роў-
ка, складанне кадра пла-
на асобных эпізодаў. Ву-
снае вы казванне. Пра ца 
з арты кулам вучэбнага 
да па можніка

Прачытаць 
лірычныя 
мініяцюры «За-
гадка», «Трохі 
пра вечнае» 
Янкі Брыля

63

Працяг

1 2 3 4 5 6

8 Янка Брыль. Лі рыч-
ныя мініяцюры «За-
гадка», «Трохі пра 
вечнае»

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Янкі Брыля; 
прааналізаваць мініяцюры «Загадка», 
«Трохі пра вечнае»; даць уяўленне пра 
лірычную прозу; удасканальваць на-
выкі аналізу твораў малых жанраў, 
развіваць вуснае маўленне вучняў, 
уменне ўдзелу ў дыскусіі; садзейнічаць 
выхаванню жыццястойкасці і добрага 
эстэтычнага густу

Паведамленні пра жыццё 
і творчасць Янкі Брыля. 
Складанне храналагічнай 
табліцы. Аналіз лірычных 
мініяцюр. Дыскусія пра 
разнастайнасць жыцця 
і яго праяў у творчасці. 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага дапаможніка

Падрыхтаваць 
у групах пра-
екты: «Вядо-
мы і невядомы 
Васіль Быкаў», 
«Вайна і час 
у творчасці 
Васіля Быка-
ва», «Творчасць 
Васіля Быкава 
ў святле розных 
відаў мастацтва»

9 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Васіля 
Быкава

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Васіля Бы-
кава; развіваць уменне абагульняць 
інфармацыю, атрыманую з розных 
крыніц; садзейнічаць выхаванню на-
цыянальнай свядомасці, адказнасці

Прэзентацыя праектаў 
«Вя домы і невядомы Ва-
сіль Быкаў», «Вайна і час 
у творчасці Васіля Быка-
ва», «Творчасць Васіля 
Бы кава ў святле розных 
відаў мастацтва»

Прачытаць 
раман «Знак 
бяды» Васіля 
Быкава

10 «Знак бяды»: тэма-
тыка, праблематы-
ка, канфлікт

1 Пазнаёміць з тэматыкай, праблема-
тыкай, асноўным канфліктам апо-
весці «Знак бяды»; удасканаль ваць 
на выкі аналізу аповесці, уменняў 
адб ору і сістэматызацыі матэрыялу; 
садзейнічаць выхаванню гу ма ні стыч-
ных ідэалаў

Гутарка на выяўленне 
пер шасных уражан няў 
ад пра чытанага твора. 
Вы барачны пераказ эпі-
зодаў. Гутарка па пы тан-
нях. Назапашванне ма тэ-
рыя лаў для сачынення. 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага да паможніка

Скласці пералік 
вобразаў рама-
на «Знак бяды»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

11 Маштабнасць ха-
рак тараў га лоўных 
ге  рояў аповесці 
«Знак бяды» — Пе-
трака і Сцепаніды

1 Правесці параўнальны аналіз вобра-
заў Петрака і Сцепаніды; развіваць 
уменне аналізаваць літаратурныя 
вобразы, адбіраць і сістэматызаваць 
матэрыял; садзейнічаць выхаванню 
гуманістычных ідэалаў і развіццю па-
чуцця эмпатыі

Гутарка па пытаннях. 
Скла данне параў наль-
ных таб ліц. Знаёмства 
з экра ні зацыяй твора 
(«Знак бяды» рэжысёра 
М. Пташука). Наза паш-
ван не матэрыялаў для са-
чы нення

Завяршыць 
складанне па-
раўнальных 
табліц

12 Паказ пры служ ні-
каў акупацыйнага 
рэжыму ў аповесці 
«Знак бяды»

1 Ахарактарызаваць вобразы па лі ца-
яў і немцаў; развіваць уменне ана-
лі заваць літаратурныя вобразы, ад-
бі раць і сістэматызаваць матэ ры ял; 
садзейнічаць выхаванню гу ма ні-
стычных ідэалаў, адказнасці за свае 
ўчынкі

Праблемная гутарка па 
пы таннях. Характары-
стыка вобразаў паліца яў 
і немцаў. Назапашван - 
не матэрыялаў для са чы-
нен ня

Падрыхтавацца 
да апытвання 
па тэме «Васіль 
Быкаў». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Сімвалы 
і мастацкія 
дэталі ў твор-
часці Васіля 
Быкава»

13 Мастацкая сім во ліка 
аповесці «Знак бя-
ды». Значэнне твор-
часці Васіля Быкава 
для развіцця бела-
рус кай літаратуры

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Васіль Быкаў», пазнаёміць 
з асноўнымі сімваламі твора і іх роляй 
у аповесці, абагульніць веды вучняў па 
творчасці Васіля Быкава, паглыбіць 
веды пра паняцці «вобраз-сімвал», 
«мастацкая дэталь»; развіваць вуснае

Прэзентацыя «Сімвалы 
і мастацкія дэталі ў твор-
часці Васіля Быкава». 
Праблемная гутарка. 
Пра ца з артыкулам ву-
чэб нага да па мож ніка, 
ад ка зы на пы танні і вы-

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

65

Працяг

1 2 3 4 5 6

маўленне, уменне вызначаць аў тар-
скую пазіцыю і суадносіць з уласнай; 
садзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу і актыўнай грамадзян-
скай пазіцыі

кананне заданняў. Апыт-
ванне па тэме «Васіль 
Быкаў»

14 Творчая работа. Са-
чыненне-разважан-
не па адной з пра па-
наваных тэм: «Пя-
трок vs Сцепаніда: 
чыя пазіцыя мне блі-
жэйшая?», «Што та-
кое здрада і хто такі 
здраднік?», «Пра 
што папя рэ джва юць 
знакі бяды?» ці інш.

1 Выпрацоўваць уменні падбіраць матэ-
рыял па тэме, суадносіць тэму, мэту са-
чынення-разважання; развіваць пісь-
мовае маўленне вучняў, навыкі сама-
стойнай працы, творчыя здольнасці; 
са дзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Падрыхтаваць 
у групах пра-
екты: «Вядо-
мы і невядо-
мы Уладзімір 
Караткевіч», 
«Гісторыя 
і сучаснасць 
у творчасці 
Уладзіміра 
Караткевіча». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Рамантычнае 
і рэалістычнае 
адлюстра-
ванне жыцця 
ў літаратуры»

15 Звесткі пра жыц цё 
і творчасць Ула дзі-
міра Ка рат ке віча

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Уладзіміра 
Караткевіча, пазнаёміць са спецыфікай 

Прэзентацыя праектаў 
«Вя домы і невядомы 
Ула дзімір Караткевіч», 

Прачытаць ра-
ман «Каласы пад 
сярпом тва ім»
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рамантычнага і рэалістынага адлю-
стравання жыцця ў літаратуры; раз-
ві ваць уменне абагульняць ін фар ма-
цыю, атрыманую з розных крыніц; са-
дзей нічаць выхаванню нацыянальнай 
свядомасці, адказнасці

«Гі сторыя і сучаснасць 
у творчасці Уладзіміра 
Ка рат кевіча», «Раман-
тычнае і рэ а лі стычнае 
ад лю стра ван не жыц ця 
ў лі та ра туры»

16 Раман «Каласы пад 
сярпом тваім»: тэ-
матыка, праблема-
тыка, гістарычная 
аснова твора

1 Пазнаёміць з тэматыкай, праблема-
тыкай, гістарычнай асновай рама-
на «Каласы пад сярпом тваім»; уда-
ска нальваць навыкі аналізу буй ных 
эпічных твораў, адбору і сі стэ ма-
тызацыі матэрыялу; са дзей ні чаць 
вы  хаванню гу ма ні стыч ных ідэ а лаў, 
фар міраванню гі старычнага мыслення

Гутарка для выяўлення 
пер шаснага ўспрымання 
рамана. Выбарачны пе-
ра каз эпізодаў. Гутарка 
па праблемных пы тан-
нях. Назапашванне ма-
тэ  рыялаў для сачы нен-
ня. Праца з артыку лам 
ву чэб нага да па мож ніка

Падрыхтаваць  
адказы на 
пытанні 1—3 на 
с. 99 вучэбнага 
дапаможніка

17 Прадстаўнікі два-
ранства ў рамане 
«Каласы пад сяр-
пом тваім»

1 Прааналізаваць вобразы прадстаўні-
коў дваранства ў рамане; развіваць 
уменне аналізаваць літаратурныя 
вобразы, адбіраць і сістэматызаваць 
матэрыял; садзейнічаць выха ванню 
гуманістычных ідэалаў, кры тыч ных 
адносін да атрыманай ін фар мацыі

Гутарка па праблемных 
пытаннях, выяўленне 
аўтарскай пазіцыі. Вы-
барачны пераказ эпі зо-
даў. Назапашванне ма-
тэрыялаў для сачынен-
ня. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка

Выканаць за-
данне 5 на 
с. 99 вучэбнага 
дапаможніка

18 Вобразы сялян у ра-
мане «Каласы пад 
сярпом тваім»

1 Прааналізаваць вобразы сялян у ра-
мане; развіваць уменне аналізаваць 
літаратурныя вобразы, адбіраць і сі-
стэ матызаваць матэрыял; садзейні-

Гутарка па праблемных 
пы таннях, выяўленне аў-
тар скай пазіцыі. Вы ба-
рач ны пераказ эпізодаў. 

Падрыхтавацца  
да апытвання  
па тэме «Ула дзі-
мір Ка рат ке віч»
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чаць выхаванню гу ма ні стыч ных ідэ-
алаў

Назапашванне ма тэ ры-
ялаў для сачынення. Пра-
ца з артыкулам ву чэб нага 
дапаможніка

19 Духоўны воблік 
Але ся Загорскага 
і Май кі Раўбіч. Во-
браз ная сімволіка 
ра мана «Каласы пад 
сяр пом тваім»

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Уладзімір Караткевіч», пра ана лі за-
ваць вобразы Алеся Загорскага і Май-
кі Раўбіч, пазнаёміць з вобразнасцю, 
сім во лікай рамана; развіваць уменне 
аналізаваць літаратурныя вобразы, 
адбіраць і сі стэ матызаваць матэры-
ял; садзейнічаць выхаванню гу ма-
ністычных ідэалаў, добрага эстэтыч-
нага густу, актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі

Гутарка па праблемных 
пытаннях, выяўленне аў-
тар скай пазіцыі. Выба-
рачны пераказ эпізодаў. 
Складанне слоўніка сім-
ва лаў. Назапашванне ма-
тэ рыялаў для сачынен-
ня. Праца з артыкулам 
ву чэб нага дапаможніка. 
Апыт ванне па тэме «Ула-
дзі мір Караткевіч»

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

20 Творчая работа. Са-
чы нен не- раз ва жан-
не па адной з пра па-
наваных тэм: «Ча-
му можа на ву чыць 
мінулае су час ні ка?», 
«Ці па трэб ны Алесі 
Загорскія ў сучас-
ным свеце?», «Роля 
лідара ў на родным 
руху», «Во бразы-
сімвалы ў рамане

1 Выпрацоўваць уменні падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісьмовае маўленне вучняў, навыкі 
самастойнай працы, творчыя здольна-
сці; садзейнічаць выхаванню добрага 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Прачытаць апа-
вяданне «Сена 
на асфальце» 
Міхася Страль-
цова. Выву-
чыць на памяць 
урывак з апа-
вядання «Сена 
на асфальце». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць
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“Каласы пад сярпом 
тваім”» ці інш.

прэзентацыю 
«Жыццё і твор-
часць Міхася 
Стральцова»

21
22

Міхась Стральцоў. 
Апавяданне «Сена 
на асфальце»

2 Пазнаёміць з жыццём і творчас-
цю Міхася Стральцова, тэматыкай, 
ідэйным зместам апавядання «Сена 
на асфальце», паказаць ролю ўну-
транага маналогу ў раскрыцці ха рак-
тараў герояў; удасканальваць на выкі 
аналізу твораў малых жанраў, ве сці 
дыялог; садзейнічаць выхаван ню гу ма-
ністычных ідэалаў, узбагачэнню ўну-
транага свету вучняў

Прэзентацыя «Жыц-
цё і творчасць Міхася 
Стральцова». Праблем-
ная гутарка. Дыскусія 
пра жыццёвую пазіцыю. 
Назіранні за сродкамі 
раскрыцця характару 
героя 

Прачытаць 
вершы «Край 
мой беларускі, 
край!..», «Ах, 
якая над Гай-
най купаль-
ская ноч!..», 
«Страціў слова, 
страціў спад-
чыннае слова...» 
Ніла Гілевіча. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Жыццё і твор-
часць Ніла 
Гілевіча»

23
24

Звесткі пра жыццё 
і творчасць Ні ла Гі-
левіча. Аса блі васці 
лі ры кі («Край мой 
бе ла рус кі, край!..», 

2 Пазнаёміць з жыццём і творчасцю 
Ні ла Гілевіча, на прыкладзе выбра-
ных твораў пазнаёміць з асаблівасця-
мі філасофскай, пейзажнай і грама-
дзянскай лірыкі паэта; удасканаль-

Прэзентацыя «Жыццё 
і творчасць Ніла Гі ле-
віча». Праслухоўванне 
песень на словы паэта. 
Аналіз вершаў. Праца

Прачытаць ра-
ман «Родныя 
дзеці» Ніла 
Гілевіча. 
Вывучыць на 
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«Ах, якая над Гай-
най ку  паль  ская 
ноч!..», «Стра ціў 
сло ва, страціў спад-
чын нае слова...»)

ваць навыкі аналізу лі рыч ных твораў, 
развіваць вуснае маўленне і эмацыя-
нальную сферу вучняў; садзейнічаць 
выхаванню эстэтычнага густу, гума ні-
стыч ных каштоўнасцей

з арты кулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Выразнае чы-
танне вершаў

памяць верш 
«Ах, якая над 
Гайнай купаль-
ская ноч!..»

25
26

Раман Ніла Гілевіча 
«Родныя дзеці»

2 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Ніл Гілевіч», пазнаёміць з па-
няццем «раман у вершах», вызначыць 
тэматыку, праблематыку, асаблівасці 
кампазіцыі, вобразнай сістэмы; раз-
віваць уменне вызначаць ролю лі-
рыч ных адступленняў; садзейнічаць 
вы хаванню патрыятычных пачуццяў, 
доб рага эстэтычнага густу

Паведамленне пра раман 
у вершах. Аналіз рамана 
ў вершах «Родныя дзеці». 
Пераказ эпізодаў. Гутар-
ка па праблемных пытан-
нях. Апытванне па тэме 
«Ніл Гілевіч»

Прачытаць апа-
вяданне «Дзі-
вак з Ганчарнай 
вуліцы» Івана 
Чыгрынава. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю «Лёс 
Івана Чыгры-
нава, апалены 
вайной»

27 Іван Чыгрынаў. 
Апа вяданне «Дзівак 
з Ган чарнай вуліцы»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Івана Чыгрынава, 
вызначыць асноўныя праблемы апа-
вядання «Дзівак з Ганчарнай вуліцы»; 
развіваць вуснае маўленне, удаска-
нальваць навыкі аналізу твораў ма-
лых жанраў; выхоўваць па важлівыя 
адносіны да дарослых 

Прэзентацыя «Лёс Івана 
Чы грынава, апалены вай-
ной». Аналіз апа вя дан-
ня «Дзівак з Ган чар най 
вуліцы». Праца з артыку-
лам вучэбнага да па мож-
ніка, адказы на пы танні 
і выкананне за дан няў

Прачытаць 
апавяданне 
«Сямнаццатай 
вясной» Івана 
Навуменкі. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю «Іван 
Навуменка 
і час»

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



70

Працяг

1 2 3 4 5 6

28 Іван Навуменка. 
Апа вяданне «Сям-
наццатай вясной»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Івана Навуменкі, 
вызначыць асноўныя праблемы апа-
вядання «Сямнаццатай вясной», па-
глыбіць веды пра сюжэт і яго элемен-
ты; развіваць вуснае маўленне, уда-
сканальваць навыкі аналізу твораў 
малых жанраў; выхоўваць гуманізм, 
паважлівыя адносіны да дарослых 

Прэзентацыя «Іван На-
вуменка і час». Аналіз 
апавядання «Сямнац-
ца тай вясной». Праца 
з арты кулам вучэбнага 
да па мож ніка, адказы на 
пы танні і выкананне за-
данняў

Прачытаць вер-
шы «Неруш», 
«Яна адна, 
зямля вякоў…», 
«Бацьку», 
«Заспаная 
ра ніца мжы-
стая…», «Чала-
век не ўзнікае 
так…» Рыгора 
Барадуліна. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэ зентацыю 
«Непаўторны 
Рыгор Ба ра-
дулін»

29 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Рыго-
ра Барадуліна. На-
роднасць і самабыт-
насць паэта

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Рыгора Ба-
радуліна, з асноўнымі асаблівасцямі 
яго творчасці; растлумачыць паняц-
це пра асацыятыўнасць у літаратуры, 
паглыбіць веды пра метафару, сі нек-
даху, перыфраз; развіваць на зі раль-
насць, вуснае маўленне; са дзей нічаць 
выхаванню добрага эстэтычнага густу 
і фарміраванню ка штоў насных адносін 
да беларускай паэзіі

Прэзентацыя «Не паў-
тор ны Рыгор Барадулін». 
Назіранні за адметнымі 
рысамі твораў паэта. 
Вызначэнне ролі тропаў 
у стварэнні мастацкага 
свету твора. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка, адказы на 
пы танні і выкананне за-
данняў

Вывучыць 
на памяць 
верш  «Чала-
век не ўзнікае 
так…» Рыгора 
Барадуліна
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30
31 

Асаблівасці паэ-
тыч нага майстэр-
ства Ры го ра Ба ра-
ду ліна («Неруш», 
«Яна адна, зямля 
вя коў…», «Бацьку», 
«За спаная раніца 
мжы стая…», «Ча-
ла век не ўзнікае 
так…»)

2 Пазнаёміць з асноўнымі тэмамі твор-
часці Рыгора Барадуліна на прыкла-
дзе выбраных вершаў; удасканаль ваць 
навыкі аналізу лірычных твораў; са-
дзей нічаць выхаванню паважлівых 
і каштоўнасных адносін да роднага 
краю, павагі да бацькоў

Аналіз вершаў. Выразнае 
чытанне. Гутарка па пра-
блемных пытаннях. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

Прачытаць тво-
ры «Радзіма…», 
«Кожны народ 
мае…», «У кру-
зе», «Спадчы-
на», «Горад» 
Алеся Разанава. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні 
«Жыццё і твор-
часць Алеся  
Разанава», 
«Аўтарскія 
жанры ў лі-
рыцы Алеся 
Разанава»

32 Алесь Разанаў. Тво-
ры «Радзіма…», «Ко-
ж ны народ мае…», 
«У крузе», «Спад-
чы на», «Горад»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Алеся Разанава, на 
прыкладзе выбраных твораў паказаць 
адметнасці творчасці паэта, прывесці 
прыклады жанравых пошукаў сучас-
най беларускай паэзіі; удасканаль-
ваць навыкі аналізу лірычных твораў, 
развіваць вуснае маўленне, уменне вы-
разнага чытання, супастаўлення роз-
ных відаў мастацтва; садзейнічаць вы-
хаванню эстэтычнага густу, патрыя-
тычных пачуццяў

Паведамленні «Жыццё 
і творчасць Алеся Раза-
нава», «Аўтарскія жанры 
ў лірыцы Алеся Разана-
ва». Ідэйна-тэматычны 
аналіз вершаў паэта. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Выразнае чы-
танне

Прачытаць 
навелы «Ка-
нон Гарыні», 
«Канон Ма-
ці» Георгія 
Мар чука. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні 
«Жыццё і твор-
часць Георгія
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Марчука», 
«Апавяданне 
і навела»

33 Георгій Марчук. На-
велы «Канон Га ры-
ні», «Канон Ма ці»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Георгія Марчука, 
на прыкладзе выбраных твораў пака-
заць адметнасці творчасці пісьменніка, 
паглыбіць паняцце пра апавяданне 
і навелу; развіваць вуснае маўленне; 
садзейнічаць выхаванню паважлівых 
адносін да малой радзімы 

Паведамленні «Жыццё 
і творчасць Георгія Мар-
чука», «Апавяданне і на-
вела». Аналіз навел. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў. Гутарка па пра-
блемных пытаннях

Прачытаць 
п’есу «Князь 
Вітаўт» Аляк-
сея Дударава. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
ры хтаваць 
прэ зентацыю 
«Аляксей Ду-
дараў»

34
35 

Аляксей Дудараў. 
П’еса «Князь Ві-
таўт»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Аляксея Дудара-
ва, выявіць жанравыя адметнасці, тэ-
матыку і праблематыку п’есы «Князь 
Вітаўт», пазнаёміць з паняццем «гі-
ста рычная драма»; удасканальваць 
навыкі аналізу драматычных твораў, 
развіваць вуснае маўленне і ўменне 
выразнага чытання; садзейнічаць вы-
хаванню каштоўнасных адносін да 
гісторыі Беларусі, выхаванню пачуц-
ця эмпатыі

Прэзентацыя «Аляксей 
Дудараў». Аналіз п’е сы 
«Князь Вітаўт». Ін сцэ-
ніраванне асобных эпі-
зо даў, чытанне па ролях. 
Па раўнанне ўлас нага ба-
чання асобных пер са на-
жаў і сцэн і іх інтэр прэ-
тацый на сцэне (прагляд 
фрагмента спектакля ці 
яго фота здым каў). Гу-
тарка па пра б лем ных 
пы таннях

Прачытаць 
верш «Зар-
капад», цыкл 
«Радзіма...» 
Міхася Баш-
лакова. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні 
«Жыццё і твор-
часць Міхася 
Башлакова»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

36 Міхась Башлакоў. 
Верш «Заркапад», 
цыкл «Радзіма...»

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Міхася Баш-
лакова, правесці аналіз выбра-
ных твораў; удасканальваць навыкі 
аналізу лірычных твораў, развіваць 
вуснае маўленне і ўменне выразна-
га чытання; садзейнічаць выхаван-
ню каштоўнасных адносін да роднага 
краю, фарміраванню сістэмы мараль-
на-этычных каштоўнасцей

Паведамленне «Жыццё 
і творчасць Міхася Ба-
ш лакова». Аналіз лі рыч-
ных твораў. Вы зна чэн-
не ролі асобных тро паў 
у ства рэнні мастацкага 
све ту твора. Вы разнае 
чы танне. Праца з ар ты-
кулам вучэбнага да па-
можніка

Падрыхтавацца 
да абмеркаван-
ня самастойна 
прачытанага 
твора

37 Дадатковае чытанне 1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора

Сучасная беларуская літаратура. Агляд  
(11 гадзін, 2 гадзіны — на творчыя работы, 1 гадзіна — на дадатковае чытанне)

38
39
40

Літаратурны працэс 
у Беларусі на сучас-
ным этапе

3 Пазнаёміць з асаблівасцямі лі та ра-
турнага працэсу ў Беларусі на су час-
ным этапе; развіваць навыкі збору, 
сістэматызацыі матэрыялаў; са дзей-
нічаць выхаванню добрага эстэтыч-
нага густу, каштоўнасных адносін да 
беларускай літаратуры

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі. Выступленне 
з паведамленнямі пра лі-
таратурную перыёдыку 
Беларусі, новыя формы 
лі таратурнай творчасці, 
дзейнасць грамадскіх 
арганізацый. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка. Гутарка па 
праблемных пытаннях. 
Літаратурная гасцёўня

Падрыхтаваць 
індывідуальныя 
паведамленні 
пра лі та ра-
турную перыё-
дыку. Пад-
рых таваць 
літаратурную 
гасцёўню
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Працяг
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41
42

Агляд сучаснай па-
эзіі2

2 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай паэзіі, на прыкла-
дзе творчасці асобных пісьменнікаў 
пазнаёміць з тэматыкай, праблема-
тыкай, пошукамі ў галіне формы 
і зместу сучаснай беларускай паэзіі; 
развіваць крытычнае мысленне, 
вуснае маўленне, уменне карыстац-
ца рознымі крыніцамі інфармацыі; 
садзейнічаць фарміраванню добрага 
эстэтычнага густу і сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Складанне тэзіснага 
плана лекцыі. Праца 
з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адка-
зы на пытанні і выка-
нанне заданняў. Аналіз 
мастацкіх твораў. Вы-
разнае чытанне

Падрыхта-
ваць выраз-
нае чытанне 
вершаў сучас-
ных беларускіх 
паэтаў. Выву-
чыць на памяць 
адзін з вершаў 
на выбар

43
44
45
46

Агляд сучаснай про-
зы

4 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай прозы, на прыкла-
дзе творчасці асобных пісьменнікаў 
пазнаёміць з тэматыкай, праблема-
тыкай, пошукамі ў галіне формы 
і зместу сучаснай беларускай про-
зы; развіваць крытычнае мысленне, 
вуснае маўленне, уменне карыстац-
ца рознымі крыніцамі інфармацыі; 
садзейнічаць фарміраванню добрага 
эстэтычнага густу і сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Складанне тэзіснага 
пла на лекцыі. Праца 
з арты кулам вучэбна-
га да паможніка, адка-
зы на пытанні і выка-
нан не заданняў. Аналіз 
ма стацкіх твораў. Лі та-
ратурна-мастацкая кам-
па зіцыя

Падрыхтаваць 
літаратурна-
мастацкую 
кампазіцыю. 
Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

2 Тут і далей у адпаведнасці з вучэбнай праграмай настаўнік мае права выбіраць, на прыкладзе якіх пісьменнікаў і якіх твораў бу-
дуць раскрывацца асобныя тэмы, звязаныя з вывучэннем сучаснай паэзіі, прозы і драматургіі. Таму рэкамендуецца канкрэтызаваць 
тэмы, мэты і задачы пэўных урокаў, характарыстыку асноўных відаў дзейнасці, а таксама дамашняе заданне.

75

Працяг

1 2 3 4 5 6

47
48

Творчая работа. Са-
чыненне-разважан-
не па адной з прапа-
наваных тэм: «Пер-
спектывы раз віцця 
сучаснай белару-
скай паэзіі і про-
зы», «Ці патрэбны 
беларускія кнігі су-
часнаму чалавеку?», 
«Якую кнігу я па-
раю прачытаць ся-
брам?», «Традыцыя 
vs эксперымент: што 
мне бліжэй?» ці інш.

2 Выпрацоўваць уменні падбіраць матэ-
рыял па тэме, суадносіць тэму, мэту са-
чынення-разважання; развіваць пісь-
мовае маўленне вучняў, навыкі сама-
стойнай працы, творчыя здольнасці; 
са дзей нічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Падрыхтавацца 
да абмеркаван-
ня самастойна 
прачытанага 
твора

49 Дадатковае чытанне 1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора Індывідуальнае 
заданне: пад-
рых таваць 
агляд рэперту-
ару беларускіх 
тэатраў 

50
51 

Агляд сучаснай дра-
матургіі2

2 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай драматургіі, на 
прыкладзе творчасці асобных пісь-
мен нікаў пазнаёміць з тэматыкай, 
пра блематыкай, пошукамі ў галіне 
формы і зместу сучаснай белару скай 
дра матургіі; развіваць крытычнае

Складанне тэзіснага  
пла на лекцыі. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
да па можніка, адказы на 
пы тан ні і выкананне за-
дан няў. Аналіз ма стацкіх 
тво раў. Агляд рэпертуару

Падрыхтавацца 
да віктарыны 
«Сучасная 
беларуская 
літаратура»
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

мысленне, вуснае маўленне, умен-
не карыстацца рознымі крыніцамі 
інфармацыі; садзейнічаць фар мі-
ра ванню добрага эстэтычнага густу 
і сістэмы маральна-этычных ка штоў-
насцей

беларускіх тэатраў. Па-
раў нанне ўласнага ўра-
жан ня ад прачытанага 
з рэжысёрскай інтэр-
прэ тацыяй на тэатраль-
най сцэне

52 Паўтарэнне і пада-
гульненне вывуча-
нага 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 «Сучасная бе-
ларуская літаратура».
Вуснае выказванне «Ак-
туальнасць сучаснай бе-
ларускай літаратуры»

53 Рэзерв вучэбнага 
часу

1 Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка на працягу навучальнага года

77

Беларуская літаратура 
(павышаны ўзровень)

105 гадзін

Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанка. — Мінск : Нац. 
ін-т адукацыі, 2021.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння Характарыстыка асноўных 
відаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

Беларуская літаратура перыяду 1960-х — пачатку 1990-х гадоў 
(67 гадзін, 6 гадзін — на творчыя работы, 2 гадзіны — на дадатковае чытанне)

1
2

Развіццё белару-
скай літаратуры 
ў 1960-х — пачатку 
1990-х гадоў. Агляд

2 Пазнаёміць з асаблівасцямі развіцця 
беларускай літаратуры ў 1960-х — 
пачатку 1990-х гадоў; развіваць ана-
літычнае мысленне, садзейнічаць раз-
віццю навыкаў успрымання лекцый-
нага матэрыялу, вуснага маўлення; 
садзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу, фарміраванню пачуцця 
каштоўнасных адносін да беларускай 
літаратуры

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі. Дыскусія. Пра-
ца з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка. Складан-
не храналагічных табліц. 
Паведамленні пра жыц-
цё і творчасць асобных 
пісьменнікаў

Падрыхтаваць  
адказы на пы-
танні 1—6 на 
с. 16 вучэбнага 
дапаможніка. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэ зентацыі 
«Вядомы і не-
вядомы Іван 
Шамякін», 
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Працяг
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«Шляхамі Іва-
на Ша мякіна»1

3 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Івана 
Шамякіна

1 Абагульніць і паглыбіць веды вуч-
няў пра жыццё і творчасць Івана Ша-
мякіна; развіваць уменне абагульняць 
інфармацыю, атрыманую з розных 
крыніц; садзейнічаць выхаванню на-
цыянальнай свядомасці, адказнасці

Прэзентацыя праектаў 
«Вя домы і невядомы Іван 
Шамякін», «Шляхамі 
Івана Шамякіна». Скла-
данне апорнага канспек-
та, храналагічных табліц 

Прачытаць апо-
весць «Ганд-
лярка і паэт»

4 Аповесць «Гандляр-
ка і паэт»: гісторыя 
напісання, тэматы-
ка, праблематыка 

1 Пазнаёміць з тэматыкай і праблема-
тыкай аповесці «Гандлярка і паэт»; 
удасканальваць навыкі аналізу апо-
весці, развіваць вуснае маўленне; са-
дзейнічаць выхаванню станоўчых 
якасцей асобы

Абмеркаванне першас-
нага ўспрымання твора. 
Вуснае паведамленне 
пра гісторыю напісання 
аповесці. Аналіз аповесці 
«Гандлярка і паэт». Выба-
рачны пераказ эпізодаў. 
Гутарка па праблемных 
пытаннях

Падрыхтаваць 
характары-
стыку вобраз-
най сістэмы 
аповесці «Ганд-
лярка і паэт»

5
6 

Аповесць «Гандляр-
ка і паэт»: вобра-
зы Вольгі Ляновіч 
і Алеся Шпака

2 Пазнаёміць з асаблівасцямі вобраз най 
сістэмы аповесці «Гандлярка і паэт»; 
удасканальваць навыкі аналізу во-
бразнай сістэмы мастацкага твора; 
садзейнічаць развіццю ўважлівасці 
і назіральнасці да аўтарскіх ацэнак 
і характарыстык; развіваць вуснае

Характарыстыка вобраз-
най сістэмы. Складан-
не партытуры эмацыя-
нальнага стану герояў. 
Скла дан не параўналь-
ных таб ліц. Гутарка па 
праблемных пытан нях. 

Прачытаць ра-
ман «Сэрца на 
далоні»

1 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

маўленне, уменне прэзентаваць ін-
фар мацыю ў розных фарматах; са-
дзейнічаць выхаванню актыўнай гра-
мадзянскай пазіцыі

Выбарачны пераказ 
з эле ментамі аналізу 
асоб ных эпізодаў

7 Раман «Сэрца на 
да лоні»: тэматы-
ка, праблематыка, 
асаблівасці кам па-
зіцыі

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Івана Шамякіна, 
пазнаёміць з тэматыкай, праблематы-
кай, асаблівасцямі кампазіцыі рама-
на «Сэрца на далоні»; удасканаль-
ваць навыкі аналізу буйных эпічных 
твораў, развіваць вуснае маўленне; 
садзейнічаць фарміраванню сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей

Гутарка з мэтай вы яў-
лення вядомых фактаў 
пра жыццё і творчасць 
Івана Шамякіна. Па ве-
дамленні. Абмер ка ванне 
першаснага ўспры мання 
рамана. Праца з арты ку-
лам вучэбнага дапа мож-
ніка 

Падрыхтаваць 
характарысты-
ку вобразнай 
сістэмы рама-
на «Сэрца на 
далоні»

8 Раман «Сэрца на 
далоні»: вобразы 
Кірылы Шыковіча, 
Антона Яраша, Ся-
мёна Гукана, Зосі 
Савіч

1 Пазнаёміць з сістэмай вобразаў ра-
мана; развіваць уменне характарыза-
ваць літаратурныя вобразы і выяўляць 
аўтарскую пазіцыю; садзейнічаць вы-
хаванню чытацкай культуры і кры-
тычных адносін да пэўных характараў 
і тыпаў

Характарыстыка во браз-
най сістэмы. Вы ба рач-
ны пераказ твора. На зі-
ранне за спосабамі ад-
лю стра вання чалавечых 
ха рактараў і тыпаў у ма-
стац кім творы. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
да паможніка

Скласці параў-
нальныя таб-
ліцы вобразнай 
сістэмы рамана  
«Сэрца на 
далоні»

9 Раман «Сэрца на 
далоні»: маладое 
па каленне ў творы

1 Ахарактарызаваць вобразы маладога 
пакалення ў рамане; развіваць умен-
не характарызаваць літаратурныя во-
бразы і выяўляць аўтарскую пазіцыю; 
садзейнічаць фарміраванню актыўнай

Параўнальная характа-
рыстыка вобразаў мала-
дога пакалення. Скла-
данне параўнальных таб-
ліц. Гутарка. На зі ран не за

Падрыхтавац-
ца да віктары-
ны «Твор-
часць Івана 
Шамякіна»
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Працяг
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жыццёвай пазіцыі і сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

спо сабамі адлюстраван-
ня чалавечых характараў 
і тыпаў у мастацкім тво-
ры. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка

10 Раман «Сэрца на 
далоні»: маральна-
этычная сутнасць 
аўтарскай пазіцыі

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Іван Шамякін»; вызначыць асноў-
ныя маральна-этычныя праб ле мы 
рамана, сутнасць аўтарскай па зіцыі; 
абагульніць веды вучняў па твор-
часці Івана Шамякіна; разві ваць ву-
снае маўленне, уменне вызначаць аў-
тарскую пазіцыю і суадносіць з улас-
най; садзейнічаць выхаванню добрага 
эстэтычнага густу

Гутарка пра маральна-
этычныя праблемы ра-
мана. Віктарына «Твор-
часць Івана Шамякіна». 
Ву сныя паведамленні 
і вы казванні па творчасці 
Івана Шамякіна

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

11 Творчая работа. 
С а  ч ы н е н н е - р а з -
ва жанне па адной 
з пра панаваных тэм 
«Вольга Ляновіч vs 
Алесь Шпак: з кім 
пайду ў разведку?», 
«Ці апраўдвае вай-
на ўчынкі чалаве-
ка? (паводле тво-
раў І. Шамякіна)», 
«Ці лёгка быць ма-
ла дым? (паводле

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

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Прачытаць 
п’есу «Зацю-
каны апостал» 
Андрэя Мака-
ёнка

81

Працяг

1 2 3 4 5 6

твораў І. Ша мя кі-
на)» ці інш.

12
13
14

Звесткі пра жыццё 
і творчасць Андрэя 
Ма каёнка. П’еса 
«За цюканы апо-
стал»

3 Пазнаёміць з жыццём і творчасцю 
Андрэя Макаёнка, жанравымі ад мет-
насцямі п’есы «Зацюканы апостал», 
вобразнай сістэмай, маральна-этыч-
ным зместам твора; даць уяўленне пра 
жанр трагікамедыі і адметнасці моўнай 
характары стыкі персанажаў; удаска-
нальваць навыкі аналізу драматыч ных 
твораў; пашыраць кругагляд вучняў, 
са дзей нічаць выхаванню актыў най 
жыццёвай пазіцыі

Паведамленні пра жыц-
цё і творчасць Андрэя 
Макаёнка. Складанне 
храналагічнай таб ліцы. 
Аналіз твора. Ін сцэ ні-
роў ка, складанне кадра-
пла на асобных эпі зо-
даў. Вуснае вы каз ван-
не. Складан не ды я гна-
стыч най карты па во дзін 
герояў. Стварэнне но ва-
га фіналу твора з улікам 
змен у расстаноўцы сіл 
ге рояў. Праца з артыку-
лам вучэбнага да па мож-
ніка

Падрыхтаваць 
інсцэніроўку. 
Прачытаць 
лірычныя міні-
яцюры «За-
гадка», «Трохі 
пра вечнае» 
Янкі Брыля. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць па-
ведамленне пра 
жыццё і твор-
часць Янкі 
Брыля

15 Янка Брыль. Лі рыч-
ныя міні я цю ры «За-
гадка», «Трохі пра 
вечнае»

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Янкі Брыля; 
прааналізаваць мініяцюры «Загадка», 
«Трохі пра вечнае»; даць уяўленне 
пра лірычную прозу; удасканальваць 
навыкі аналізу твораў малых жанраў, 
развіваць вуснае маўленне вучняў, 
навыкі ўдзелу ў дыскусіі; садзейнічаць 
выхаванню жыццястойкасці і добрага 
эстэтычнага густу

Паведамленні пра жыццё 
і творчасць Янкі Брыля. 
Складанне храналагічнай 
табліцы. Аналіз лірычных 
мініяцюр. Дыскусія пра 
разнастайнасць жыцця 
і яго праяў у творчасці. 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага дапаможніка

Прачытаць апа-
вяданне «Галя» 
Янкі Брыля
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Працяг
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16
17

Апавяданне Янкі 
Брыля «Галя»

2 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Янка Брыль»; прааналізаваць 
апавяданне «Галя»; удасканальваць 
навыкі аналізу твораў малых жанраў, 
развіваць вуснае маўленне вучняў, 
навыкі ўдзелу ў дыскусіі; садзейнічаць 
выхаванню адказнасці за свае ўчынкі

Аналіз апавядання «Га-
ля». Выбарачны пераказ 
эпізодаў. Дыскусія па 
праблеме маральнага вы-
бару. Складанне дыягна-
стычнай карты паводзін 
герояў. Апытванне па 
тэме «Янка Брыль»

Падрыхтаваць 
у групах пра-
екты: «Вядо-
мы і невядомы 
Васіль Быкаў», 
«Вайна і час 
у творчасці 
Васіля Быка-
ва», «Творчасць 
Васіля Быкава 
ў святле роз-
ных відаў ма-
стацтва»

18 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Васіля 
Быкава

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Васіля Бы-
кава; развіваць уменне абагульняць 
інфармацыю, атрыманую з розных 
крыніц; садзейнічаць выхаванню на-
цыянальнай свядомасці, адказнасці

Прэзентацыя праектаў 
«Вя домы і невядомы 
Васіль Быкаў», «Вайна 
і час у творчасці Васіля 
Быкава», «Творчасць 
Васіля Быкава ў святле 
розных відаў мастацтва»

Прачытаць 
аповесць 
«Сотнікаў» 
Васіля Быкава

19
20

Васіль Быкаў. Апо-
весць «Сотнікаў» 

2 Прааналізаваць аповесць «Сотнікаў»; 
развіваць вуснае маўленне вучняў, 
навыкі ўдзелу ў дыскусіі (дэбатах); 
садзейнічаць выхаванню эмпатыі, ад-
да насці, вернасці, адказнасці за свае 
ўчынкі

Аналіз аповесці «Сот ні-
каў». Выбарачны пера-
каз эпізодаў. Дыскусія, 
прысвечаная выяўлен-
ню матываў паводзін ге-
рояў твора. Складанне 
дыягнастычнай карты 
па водзін герояў. Праца

Прачытаць 
аповесць 
«Абеліск» 
Васіля Быкава

83

Працяг

1 2 3 4 5 6

з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка. Пра-
гляд фрагментаў фільма 
«Узы ходжанне» (рэжы-
сёр Л. Ша піцька)

21
22

Васіль Быкаў. Апо-
весць «Абеліск»

2 Прааналізаваць аповесць «Абеліск»; 
удасканальваць навыкі аналізу апо-
весці, развіваць вуснае маўленне 
вуч няў, навыкі ўдзелу ў дыскусіі (дэ-
батах); садзейнічаць развіццю эма-
цыянальнага інтэлекту, выхаванню 
эмпатыі, вернасці, адказнасці за свае 
ўчынкі

Аналіз аповесці «Абе-
ліск». Выбарачны пера-
каз эпізодаў. Дыскусія, 
пры свечаная выяўленню 
матываў паводзін герояў 
твора. Складанне пар ты-
ту ры эмацыянальнага ста-
ну героя. Праца з арты ку-
лам вучэбнага дапамож ні-
ка. Прагляд фрагмен таў 
філь ма «Абеліск» (рэ  жы-
сёр Р. Ві ктараў)

Прачытаць 
раман «Знак 
бяды» Васіля 
Быкава

23 «Знак бяды»: тэма-
тыка, праблематы-
ка, канфлікт

1 Пазнаёміць з тэматыкай, прабле ма-
тыкай, асноўным канфліктам апо-
весці «Знак бяды»; удасканальваць 
на выкі аналізу аповесці, адбору і сі стэ-
матызацыі матэры ялу; са дзей нічаць 
выхаванню гу ма ні сты чных ідэалаў

Гутарка на выяўленне 
пер шасных уражанняў 
ад пра чытанага твора. 
Вы барачны пераказ эпі-
зодаў. Гутарка па пы тан-
нях. Назапашванне ма-
тэ рыялаў для сачынен-
ня. Праца з артыкулам 
вучэбнага да па можніка 

Скласці пералік 
вобразаў рама-
на «Знак бяды»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

24 Маштабнасць ха-
рактараў га лоў ных 
герояў апо весці 
«Знак бяды» — Пе-
трака і Сце па ніды

1 Правесці параўнальны аналіз вобразаў 
Петрака і Сцепаніды; развіваць умен-
не аналізаваць літаратурныя вобра-
зы, адбіраць і сістэматызаваць матэ-
рыял; садзейнічаць выхаванню гу-
маністычных ідэалаў і пачуцця эм-
патыі

Гутарка па пытаннях. 
Скла данне параўналь-
ных табліц. Знаёмства 
з экра нізацыяй твора 
(«Знак бяды» рэжысёра 
М. Пта шука). Назапаш-
ванне матэрыялаў для 
сачынення

Завяршыць 
складанне 
параўнальных 
табліц

25 Паказ пры служ-
нікаў акупацыйнага 
рэжыму ў аповесці 
«Знак бяды»

1 Ахарактарызаваць вобразы па лі-
цаяў і немцаў; развіваць уменне 
ана лізаваць літаратурныя вобра-
зы, адбіраць і сістэматызаваць ма тэ-
рыял; садзейнічаць выхаванню гу ма-
ністычных ідэалаў, адказнасці за свае 
ўчынкі

Праблемная гутарка па 
пытаннях. Характары-
стыка вобразаў паліцаяў 
і немцаў. Назапашванне 
матэрыялаў для сачы-
нення

Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Сімвалы 
і мастацкія 
дэталі ў твор-
часці Ва сіля 
Быкава»

26 Мастацкая сім во-
ліка аповесці «Знак 
бяды»

1 Пазнаёміць з асноўнымі сімваламі 
твора і іх ролі ў аповесці, паглыбіць 
веды пра паняцці «вобраз-сімвал», 
«мастацкая дэталь»; развіваць вус-
нае маўленне, уменне вызначаць 
аўтарскую пазіцыю і суадносіць з улас-
най; садзейнічаць выхаванню добрага 
эстэтычнага густу і актыўнай грама-
дзянскай пазіцыі

Прэзентацыя «Сімвалы 
і мастацкія дэталі ў твор-
часці Васіля Быкава». 
Праблемная гутарка. 
Пра ца з артыкулам ву-
чэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў

Падрыхтавацца 
да апытвання 
па тэме «Васіль 
Быкаў»

85

Працяг
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27 Значэнне творчасці 
Васіля Быкава для 
раз віц ця беларускай 
лі таратуры

1 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Васіль Быкаў», абагульніць веды 
вучняў па творчасці Васіля Быкава, 
развіваць вуснае маўленне, развіваць 
уменне сістэматызаваць і абагульняць 
інфармацыю; садзейнічаць выхаванню 
эстэтычнага густу і станоўчых якас-
цей асобы

Паведамленне «Васіль 
Быкаў — празаік». Тэ ма-
тычны кантроль па тэ ме 
«Васіль Быкаў». Пад-
рыхтоўка плана са чы-
нен ня па творчасці Ва сі-
ля Быкава

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

28
29

Творчая работа. Са-
чыненне-разважан-
не па адной з пра-
п а н а в а н ы х  т э м : 
«Гераізм ці ім кнен-
не выжыць (па вод-
ле аповесці “Сот-
нікаў”)», «Ці за слу-
жыў Алесь Мароз 
пом нік?», «Пятрок 
vs Сцепаніда: чыя 
пазіцыя мне блі-
жэй шая?», «Што та-
кое здрада і хто такі 
здрад нік?», «Пра 
што гавораць знакі 
бяды?» ці інш.

2 Выпрацоўваць уменні падбіраць матэ-
рыял па тэме, суадносіць тэму, мэту са-
чынення-разважання; развіваць пісь-
мовае маўленне вучняў, навыкі сама-
стойнай працы, творчыя здольнасці; 
са дзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Прачытаць апо-
весць «Стары 
і мора» Эрнэста 
Хемінгуэя
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30
31

Эрнэст Хемінгуэй. 
Аповесць «Стары 
і мора»

2 Прааналізаваць аповесць «Стары 
і мора»; выявіць асаблівасці творчай 
манеры пісьменніка; развіваць уменні 
характарызаваць героя на аснове яго 
партрэта, учынкаў; садзейнічаць вы-
хаванню пачуцця чалавечай годнасці 
і стойкасці духу

Выбарачны пераказ эпі-
зодаў з элементамі ана-
лізу. Назіранне за твор-
чай манерай пісьменніка. 
Слоўнае маляванне. Гу-
тарка па праблемных пы-
таннях. Праца з арты-
кулам вучэбнага да па-
можніка

Падрыхтавацца 
да абмеркаван-
ня самастойна 
прачытанага 
твора

32 Дадатковае чытанне 1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора Падрыхтаваць 
у групах пра-
екты: «Вядо-
мы і невядо-
мы Уладзімір 
Караткевіч», 
«Гісторыя 
і сучаснасць 
у творчасці 
Ула дзіміра 
Карат кевіча». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Рамантычнае 
і рэалістычнае 
адлюстра-
ванне жыцця 
ў літаратуры»

87

Працяг

1 2 3 4 5 6

33 Звесткі пра жыц-
цё і творчасць Ула-
дзіміра Ка рат ке віча

1 Абагульніць і паглыбіць веды вучняў 
пра жыццё і творчасць Уладзіміра 
Караткевіча, пазнаёміць са спецыфі-
кай рамантычнага і рэалістынага ад-
лю стравання жыцця ў літаратуры; 
раз віваць уменне абагульняць ін-
фармацыю, атрыманую з розных кры-
ніц; садзейнічаць выхаванню нацыя-
нальнай свядомасці, адказнасці

Прэзентацыя праектаў 
«Вя домы і невядомы 
Ула дзімір Ка раткевіч», 
«Гі сто рыя і сучаснасць 
у твор часці Ула дзіміра 
Ка раткевіча». Прэ зен-
тацыя «Рамантычнае 
і рэ а лі стыч нае ад лю-
стра ванне жыцця ў лі та-
ра туры»

Прачытаць вер-
шы «Каложа», 
«Багдановічу», 
«Ты і я», 
«І тады закаха-
лася хмара...» 
Уладзіміра 
Караткевіча

34
35

Вершы «Каложа», 
« Б а г  д а н о в і ч у » , 
«Ты і я», «І тады за-
ка ха лася хмара...» 
Уладзіміра Ка рат-
ке віча

2 Прааналізаваць вершы «Каложа», 
«Багдановічу», «Ты і я», «І тады зака-
халася хмара...», на прыкладзе выбра-
ных твораў выявіць асаблівасці твор-
чай манеры Уладзіміра Караткевіча — 
паэта; удасканальваць навыкі аналізу 
лірычных твораў, развіваць вуснае 
маўленне; садзейнічаць выхаванню 
каштоўнасных адносін да роднай 
зямлі, гісторыі роднага краю, роднай 
прыроды

Ідэйна-тэматыны аналіз 
вершаў. Назіранні за 
твор чай манерай Ула дзі-
мі ра Караткевіча — паэ-
та. Складанне слоўніка 
тропаў Уладзіміра Ка рат-
кевіча. Выразнае чытанне 
вершаў

Прачытаць 
раман «Кала-
сы пад сярпом 
тваім»

36 Раман «Каласы пад 
сярпом тваім»: тэ-
матыка, праблема-
тыка, гістарычная 
аснова твора

1 Пазнаёміць з тэматыкай, праблема-
ты кай, гістарычнай асновай ра ма на 
«Каласы пад сярпом тваім»; уда ска-
наль ваць навыкі аналізу буй ных эпіч-
ных твораў, адбору і сі стэ матызацыі 
матэрыялу; са дзей ні чаць выхаванню

Гутарка для выяўлення 
першаснага ўспрымання 
рамана. Выбарачны пера-
каз эпізодаў. Гутарка па 
праблемных пытаннях. 
Назапашванне матэры-

Падрыхта-
ваць адказы на 
пытанні 1—3 на 
с. 99 вучэбнага 
дапаможніка
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гу ма ні стыч ных ідэ алаў, фарміраванню 
гістарычнага мыс лення

ялаў для сачынення. Пра-
ца з артыкулам ву чэбнага 
дапаможніка

37 Прадстаўнікі два-
ранства ў рамане 
«Каласы пад сяр-
пом тваім»

1 Прааналізаваць вобразы прадстаўні-
коў дваранства ў рамане; развіваць 
уменне аналізаваць літаратурныя 
вобразы, адбіраць і сістэматызаваць 
матэрыял; садзейнічаць выхаванню 
гуманістычных ідэалаў, крытычных 
адносін да атрыманай інфармацыі

Гутарка па праблемных 
пы таннях, выяўленне аў-
тар скай пазіцыі. Вы ба-
рач ны пераказ эпі зодаў. 
На запашванне ма тэ ры-
ялаў для сачынення. Пра-
ца з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка

Выканаць за-
данне 5 на 
с. 99 вучэбнага 
дапаможніка

38 Вобразы сялян у ра-
мане «Каласы пад 
сярпом тваім»

1 Прааналізаваць вобразы сялян у ра-
мане; развіваць уменне аналізаваць 
літаратурныя вобразы, адбіраць і сі-
стэ матызаваць матэрыял; са дзей ні чаць 
выхаванню гу ма ні стыч ных ідэалаў

Гутарка па праблемных 
пытаннях, выяўленне аў-
тар скай пазіцыі. Вы ба-
рачны пераказ эпі зодаў. 
Назапашванне ма тэ ры-
ялаў для сачынення. Пра-
ца з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка

Падрыхтавацца 
да апытвання 
па тэме «Ула-
дзімір Ка рат-
кевіч»

39 Духоўны воблік 
Алеся Загорскага 
і Майкі Раўбіч. Во-
бразная сімволіка 
ў рамане «Каласы 
пад сярпом тваім»

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Уладзімір Караткевіч», пра ана-
лізаваць вобразы Алеся Загорскага 
і Майкі Раўбіч, пазнаёміць з вобразнай 
сім волікай рамана; развіваць уменне 
аналізаваць літаратурныя вобразы, 
адбіраць і сістэматызаваць матэрыял;

Гутарка па праблемных 
пытаннях, выяўленне аў-
тар скай пазіцыі. Выба-
рачны пераказ эпізодаў. 
Складанне слоўніка сім-
ва лаў. Назапашванне ма-
тэ рыялаў для сачынен-

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення
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садзейнічаць выхаванню гума ні стыч-
ных ідэалаў, добрага эстэтычнага густу, 
актыўнай грамадзянскай пазіцыі

ня. Праца з артыкулам 
ву чэбнага дапаможніка. 
Апытванне па тэме «Ула-
дзі мір Караткевіч»

40
41

Творчая работа. 
С а  ч ы  н е н  н е -  р а з -
ва жан не па адной 
з  пра панаваных 
тэм: «Ці можа на-
ву чыць мінулае су-
часніка?», «Ці па-
трэбны Алесь За-
гор  скі ў сучасным 
све це?», «Роля лі-
дара ў народным 
ру ху»,  «Роля во бра-
заў- сімвалаў у рама-
не “Каласы пад сяр-
пом тваім”» ці інш.

2 Выпрацоўваць уменні падбіраць матэ-
рыял па тэме, суадносіць тэму, мэту са-
чынення-разважання; развіваць пісь-
мовае маўленне вучняў, навыкі са ма-
стойнай працы, творчыя здоль на сці; 
садзейнічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Прачытаць апа-
вяданне «Сена 
на асфальце» 
Міхася Страль-
цова. Выву-
чыць на памяць 
урывак з апа-
вядання «Сена 
на асфальце». 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю 
«Жыццё і твор-
часць Міхася 
Стральцова»

42
43

Міхась Стральцоў. 
Апавяданне «Сена 
на асфальце»

2 Пазнаёміць з жыццём і творчас-
цю Міхася Стральцова, тэматыкай, 
ідэйным зместам апавядання «Сена 
на асфальце», паказаць ролю ўну тра -
нага маналогу ў раскрыцці ха рак та раў 
герояў; удасканальваць на выкі ана лі-
зу твораў малых жанраў, весці дыя-
лог; садзейнічаць выхаванню гу мані-

Прэзентацыя «Жыц-
цё і творчасць Міхася 
Стральцова». Праблем-
ная гутарка. Дыскусія 
пра жыццёвую пазіцыю. 
Назіранні за сродкамі 
раскрыцця характару 
героя 

Прачытаць 
апавяданне 
«На чацвёртым 
годзе вайны» 
Міхася Страль-
цова
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стычных ідэалаў, узбагачэнню ўну-
транага свету вучняў

44 Апавяданне «На ча-
ц вёр тым годзе вай-
ны» Міхася Страль-
цова

1 Прааналізаваць апавяданне «На чац-
вёртым годзе вайны»; удасканаль-
ваць уменне аналізаваць вобразную 
сістэму мастацкага твора, развіваць 
уменне абгрунтоўваць уласны погляд; 
садзейнічаць выхаванню гуманных 
адносін да іншых людзей

Ідэйна-тэматычны аналіз 
апавядання. Выбарачны 
пераказ эпізодаў. Скла-
данне партытуры эмацы-
янальнага стану герояў. 
Гутарка па праблемных 
пытаннях

Прачытаць апа-
вяданне «Сма-
ленне вепрука» 
Міхася Страль-
цова

45
46

Апавяданне «Сма-
ленне вепрука» Мі-
хася Стральцова

2 Прааналізаваць апавяданне «Смален-
не вепрука»; правесці тэматычны кан-
троль па тэме «Міхась Стральцоў»; 
удасканальваць уменне аналізаваць 
вобразную сістэму мастацкага твора, 
развіваць уменне вызначаць ролю ма-
стацкай дэталі ў творы; садзейнічаць 
фарміраванню сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Ідэйна-тэматычны аналіз 
апавядання. Выбара чны 
пераказ эпізодаў. Вы-
зна чэнне ролі дэталей 
у мастацкім творы. Вус-
нае выказванне. Апыт-
ванне па тэме «Міхась 
Стральцоў»

Прачытаць 
вершы «Край 
мой беларускі, 
край!..», «Ах, 
якая над Гай-
най купаль-
ская ноч!..», 
«Страціў слова, 
страціў спад-
чыннае слова...» 
Ніла Гілевіча. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэ зентацыю 
«Жыц цё і твор-
часць Ніла Гі-
левіча»
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47
48

Звесткі пра жыццё 
і творчасць Ні ла Гі-
ле віча. Асаблівасці 
лі ры кі («Край мой 
беларускі, край!..», 
«Ах, якая над Гай-
най купальская 
ноч!..», «Страціў 
сло ва, страціў спад-
чыннае слова...»)

2 Пазнаёміць з жыццём і творчасцю 
Ніла Гілевіча, на прыкладзе выбра-
ных твораў пазнаёміць з асаблівасцямі 
філасофскай, пейзажнай і грамадзян-
скай лірыкі паэта; удасканальваць 
навыкі аналізу лі рыч ных твораў, раз-
віваць вуснае маўленне і эмацыяналь-
ную сферу вучняў; садзейнічаць выха-
ванню эстэтычнага густу, агульначала-
вечых гу ма ні стыч ных каштоўнасцей

Прэзентацыя «Жыццё і 
творчасць Ніла Гілевіча». 
Праслухоўванне песень 
на словы паэта. Аналіз 
вер шаў. Праца з артыку-
лам вучэбнага дапамож-
ніка, адказы на пы тан ні  
і выкананне за данняў. 
Вы разнае чы тан не вер-
шаў

Прачытаць ра-
ман «Родныя 
дзеці» Ніла Гі-
левіча. Выву-
чыць на памяць 
урывак з ра-
мана «Родныя 
дзеці»

49
50

Раман Ніла Гілевіча 
«Родныя дзеці»

2 Правесці тэматычны кантроль па тэме 
«Ніл Гілевіч». Пазнаёміць з паняц-
цем «раман у вершах», вызначыць 
тэматыку, праблематыку, асаблівасці 
кампазіцыі, вобразнай сістэмы; раз-
віваць уменне вызначаць ролю лі-
рыч ных адступленняў; садзейнічаць 
вы хаванню патрыятычных пачуццяў, 
добрага эстэтычнага густу

Паведамленне пра раман 
у вершах. Аналіз рамана 
ў вершах «Родныя дзеці». 
Пераказ эпізодаў. Гутар-
ка па праблемных пытан-
нях. Апытванне па тэме 
«Ніл Гілевіч»

Прачытаць 
апавядан-
не «Дзівак 
з Ганчарнай 
вуліцы» Івана 
Чыгрынава. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю «Лёс 
Івана Чыгры-
нава, апалены 
вайной»

51
52

Іван Чыгрынаў. 
Апа вяданне «Дзівак 
з Ган чарнай вуліцы»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Івана Чыгры-
нава, вызначыць асноўныя прабле-
мы апавядання «Дзівак з Ганчарнай 

Прэзентацыя «Лёс Івана 
Чыгрынава, апалены вай-
ной». Аналіз апавядан-
ня «Дзівак з Ганчарнай 

Прачытаць апа-
вяданне «У ці-
хім тумане» Іва-
на Чыгрынава
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вуліцы»; развіваць вуснае маўленне, 
удасканальваць навыкі аналізу твораў 
малых жанраў; выхоўваць гуманізм, 
паважлівыя адносіны да дарослых

вуліцы». Гутарка па пра-
блемных пытаннях. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

53 Апавяданне «У ці-
хім тумане» Івана 
Чы грынава

1 Прааналізаваць апавяданне «У ці-
хім тумане»; развіваць уменне су па-
стаўляць аўтарскую пазіцыю і ўласныя 
ацэнкі; удасканальваць навыкі аналізу 
твораў малых жанраў; садзейнічаць 
выхаванню эмпатыі

Пераказ эпізодаў апа-
вядання з элементамі 
аналізу. Гутарка па пра-
блемных пытаннях. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

Прачытаць 
апавяданне 
«Сямнаццатай 
вясной» Івана 
Навуменкі. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю «Іван 
Навуменка 
і час»

54
55

Іван Навуменка. 
Апавяданне «Сям-
наццатай вясной»

2 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Івана Навуменкі, 
вызначыць асноўныя праблемы апа-
вядання «Сямнаццатай вясной», па-
глыбіць веды пра сюжэт і яго элемен-
ты; развіваць вуснае маўленне, уда-
сканальваць навыкі аналізу твораў 
малых жанраў; выхоўваць гуманізм, 
паважлівыя адносіны да дарослых 

Прэзентацыя «Іван На-
вуменка і час». Аналіз 
апавядання «Сямнац-
цатай вясной». Праца 
з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

Прачытаць 
апавяданне 
«Хлопцы са-
май вялікай 
вайны» Івана 
Навуменкі
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56 Апавяданне «Хлоп-
цы самай вялікай 
вайны» Івана На-
ву менкі

1 Прааналізаваць апавяданне «Хлоп-
цы самай вялікай вайны»; развіваць 
уменне супастаўляльнага аналізу лі-
таратурных герояў, вызначаць ролю 
мастацкай дэталі ў творы; удаска-
нальваць навыкі аналізу твораў ма-
лых жанраў; садзейнічаць выхаванню 
эмпатыі, гуманістычнага светапогляду

Аналіз вобразнай сістэмы 
апавядання «Хлопцы 
самай вялікай вайны». 
Вы барачны пераказ тво-
ра. Складанне па раў-
нальных табліц. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
да паможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў

Прачытаць вы-
браныя месцы 
з рамана «Дом 
без гаспадара» 
Генрыха Бёля

57
58

Генрых Бёль. Раман 
«Дом без гаспадара»

2 Ідэйна-тэматычны аналіз зместу ра-
мана «Дом без гаспадара»; удаска-
нальваць навыкі аналізу буйных 
эпіч ных твораў; садзейнічаць фар мі-
раванню сістэмы маральна-этычных 
ка штоўнасцей

Выбарачны пераказ тво-
ра з элементамі аналізу. 
Складанне табліцы ма-
стацкіх дэталей. Пра-
блемная гутарка. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка

Прачытаць вер-
шы «Неруш», 
«Яна адна, 
зямля вякоў…», 
«Бацьку», 
«За спаная 
ра ніца мжы-
стая…», «Чала-
век не ўзнікае 
так…», «Пакуль 
жывеш, раз-
вітвайся з жыц-
цём…» Рыгора 
Барадуліна. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць прэ-
зентацыю
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«Непаўторны 
Рыгор 
Барадулін»

59 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Рыго-
ра Барадуліна. На-
роднасць і самабыт-
насць паэта

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі пра 
жыццё і творчасць Рыгора Барадуліна, 
з асаблівасцямі яго творчасці; рас-
тлумачыць паняцце асацыятыўнасці 
ў літаратуры, паглыбіць веды пра ме-
тафару, сінекдаху, перыфраз; развіваць 
назіральнасць, вуснае маўленне; са-
дзей нічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу і фарміраванню ка штоў-
насных адносін да беларускай паэзіі

Прэзентацыя «Не паў-
тор ны Рыгор Ба ра ду лін». 
На зіранні за адметны-
мі рысамі тво раў паэта. 
Вызначэнне ролі роз-
ных тропаў у стварэн ні 
ма стацкага свету твора. 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага да па можніка, 
адказы на пы тан ні і вы-
кананне за дан няў

Вывучыць 
на памяць 
верш «Чала-
век не ўзнікае 
так…» Рыгора 
Барадуліна

60
61 

Асаблівасці  па-
этыч нага майстэр-
ства Рыгора Ба ра-
ду ліна («Неруш», 
«Яна адна, зямля 
вя коў…», «Бацьку», 
«Заспаная раніца 
мжы стая…», «Ча-
ла век не ўзнікае 
так…»,  «Пакуль 
жы веш, раз вітвайся 
з жыц цём…»)

2 Пазнаёміць з асноўнымі тэмамі твор-
часці Рыгора Барадуліна на прыкла-
дзе выбраных вершаў; удасканаль-
ваць навыкі аналізу лірычных твораў; 
садзейнічаць выхаванню паважлівых 
і каштоўнасных адносін да роднага 
краю, павагі да бацькоў

Аналіз вершаў. Выразнае 
чытанне. Гутарка па пра-
блемных пытаннях. Пра-
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

Прачытаць тво-
ры «Радзіма…», 
«Кожны народ  
мае…», «У кру-
зе», «Спадчы-
на», «Горад», 
«На гэтай зя м-
лі», «Барана» 
Алеся Разанава. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні
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«Жыццё і твор-
часць Але-
ся Ра занава», 
«Аўтарскія 
жан ры ў лі ры-
цы Алеся Ра-
занава»

62 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Алеся 
Разанава

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Алеся Раза-
нава, з асноўнымі асаблівасцямі яго 
творчасці; развіваць назіральнасць, 
вуснае маўленне; са дзей ні чаць вы-
ха ванню добрага эстэтычнага густу 
і фар міраванню каштоўнасных адносін 
да беларускай паэзіі

Прэзентацыі «Жыццё 
і твор часць Алеся Раза-
нава», «Аўтарскія жанры 
лірыкі Алеся Разанава». 
Назіранні за адметны-
мі рысамі твораў паэта. 
Пра ца з артыкулам ву-
чэб нага дапаможніка, 
ад казы на пытанні і вы-
ка нанне заданняў

Вывучыць на 
памяць верш 
«У крузе» Але-
ся Разанава

63
64

Алесь Разанаў. Тво-
ры «Радзіма…», 
« К о ж  н ы  н а р о д 
мае…», «У крузе», 
«Спад чына», «Го-
рад»,  «На гэтай 
зямлі», «Барана»

2 На прыкладзе выбраных твораў па-
казаць адметнасці творчасці Алеся 
Разанава, прывесці прыклады жан-
равых пошукаў сучаснай беларускай 
паэзіі; удасканальваць навыкі аналізу 
лірычных твораў, развіваць вуснае 
маўленне і ўменне выразнага чытан-
ня, развіваць уменне супастаўлення 
розных відаў мастацтва; садзейнічаць 
выхаванню эстэтычнага густу, патры-
ятычных пачуццяў

Ідэйна-тэматычны аналіз 
вершаў паэта. Складан-
не слоўніка тропаў Але-
ся Разанава. Назіранне 
за творчай манерай па-
эта. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Выраз-
нае чытанне

Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні 
«Жыццё і твор-
часць Георгія 
Марчука», 
«Апавяданне 
і навела»
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65 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Георгія 
Марчука

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Георгія Мар-
чука, асноўнымі асаблівасцямі яго 
творчасці; паглыбіць паняцце пра 
апавяданне і навелу; раз віваць на зі-
ральнасць, вуснае маў ленне; са дзей ні-
чаць выхаванню добрага эстэтычнага 
густу і фар мі ра ванню ка штоў насных 
адносін да бе ла рускай літаратуры

Паведамленні «Жыц-
цё і творчасць Георгія 
Мар чука», «Апавяданне 
і навела». Назіранні за 
адметнымі рысамі тво-
раў пісьменніка. Праца 
з артыкулам вучэбнага 
дапаможніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
данняў

Прачытаць 
навелы «Ка-
нон Гарыні», 
«Канон Маці», 
«Канон Шко-
ле» Георгія 
Марчука

66
67

Георгій Марчук. 
На велы «Канон Га-
рыні», «Канон Ма-
ці», «Канон Школе»

2 На прыкладзе выбраных твораў па-
казаць адметнасці творчасці Георгія 
Марчука, прааналізаваць выбраныя 
творы пісьменніка; развіваць вуснае 
маўленне; садзейнічаць выхаванню 
паважлівых адносін да малой радзімы 

Паведамленні «Жыц-
цё і творчасць Георгія 
Мар чука», «Апавядан-
не і навела». Аналіз на-
вел. Праца з артыкулам 
вучэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў. Скла-
данне табліцы вобразаў 
канонаў Георгія Марчука. 
Гутарка па праблемных 
пытаннях

68 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Аляксея 
Дударава

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Аляксея Ду-
дарава, асноўнымі асаблівасцямі 
яго творчасці, пазнаёміць з паняц-

Прэзентацыя «Аляксей 
Дудараў». Паведамлен-
не «Гістарычная драма». 
Знаёмства са сцэніч ным 

Прачытаць 
п’есу «Князь 
Вітаўт» Аляк-
сея Дударава.  

97

Працяг
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цем «гістарычная драма»; развіваць 
на зі раль насць, вуснае маў ленне; са-
дзейнічаць выхаванню до бра га эстэ-
тычнага густу і фарміраван ню ка-
штоўнасных адносін да беларускай 
дра матургіі

увасабленнем твораў 
Аля ксея Дударава. Пра- 
ца з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выкананне 
заданняў

Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
прэзентацыю  
«Аляксей 
Дудараў»

69
70 

Аляксей Дудараў. 
П’еса «Князь Ві-
таўт»

2 Выявіць жанравыя адметнасці, тэма-
тыку і праблематыку п’есы «Князь Ві-
таўт»; удасканальваць навыкі аналізу 
драматычных твораў, развіваць вус-
нае маўленне і ўменне выразнага чы-
тання; садзейнічаць выхаванню ка-
штоўнасных адносін да гісторыі Бе-
ла русі, выхаванню пачуцця эмпатыі

Аналіз п’есы «Князь Ві-
таўт». Інсцэніраванне 
асобных эпізодаў, чытан-
не па ролях. Параўнанне 
ўласнага бачання асоб-
ных персанажаў і сцэн 
з іх інтэрпрэтацыяй на 
сцэне (прагляд фрагмен-
та спектакля ці яго фо та-
здымкаў). Гутарка па пра-
блемных пытаннях

Падрыхтаваць 
інсцэніроўку. 
Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
паведамленні 
«Жыццё і твор-
часць Міхася 
Башлакова»

71 Звесткі пра жыццё 
і творчасць Міхася 
Башлакова

1 Пазнаёміць з асноўнымі звесткамі 
пра жыццё і творчасць Міхася Баш-
лакова, з асноўнымі асаблівасцямі 
яго творчасці, паглыбіць паняцце 
пра мастацкія тропы; развіваць на-
зіральнасць, вуснае маўленне; са дзей-
нічаць выхаванню добрага эстэтычнага 
густу і фарміраванню ка штоўнасных 
адносін да беларускай паэзіі

Прэзентацыя «Жыццё 
і творчасць Міхася Баш-
лакова». Паведамленні 
пра мастацкія тропы. 
Назіранні за адметнымі 
рысамі твораў паэта. Вы-
разнае чытанне вершаў. 
Праца з артыкулам ву-
чэбнага дапаможніка, 
адказы на пытанні і вы-
кананне заданняў

Прачытаць вер-
шы «Дарогі Па-
лесся», «Зар-
капад», «Рэха 
даўніх гадоў», 
«Не будзьце 
раўнадушнымі 
ніколі», «Тры 
лікі любові»,  
«Музыка вяс-
ны», цыкл «Ра -
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дзіма...» Мі хася 
Башлакова

72
73

Міхась Башлакоў. 
« Д а  р о г і  П а л е с -
ся», «Заркапад», 
«Рэ ха даўніх га-
доў», «Не будзь-
це раўнадушнымі 
ні колі», «Тры лікі 
лю бові», «Музыка 
вя сны», цыкл «Ра-
дзі ма...»

2 Правесці аналіз выбраных твораў 
Міхася Башлакова; удасканальваць 
навыкі аналізу лірычных твораў, 
развіваць вуснае маўленне і ўменне 
выразнага чытання; садзейнічаць вы-
хаванню каштоўнасных адносін да 
роднага краю, фарміраванню сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей

Аналіз лірычных твораў. 
Вызначэнне ролі асоб-
ных тропаў у стварэнні 
мастацкага свету тво-
ра, складанне слоўніка 
тропаў Міхася Башла-
ко ва. Выразнае чытанне 
вершаў. Праца з арты-
кулам вучэбнага да па-
можніка

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

74 Творчая работа. Са-
чыненне-разважан-
не па адной з прапа-
наваных тэм: «Урокі 
гісторыі: ці патрэб-
на сёння літарату-
ра пра гісторыю?», 
«Уро кі Рыгора Ба-
ра дуліна», «Ліст 
пісьменніку ся рэ-
дзі ны ХХ стагод-
дзя» ці інш.

1 Выпрацоўваць уменні падбіраць ма-
тэрыял па тэме, суадносіць тэму, мэту 
сачынення-разважання; развіваць 
пісь мовае маўленне вучняў, навыкі 
са мастойнай працы, творчыя здольна-
сці; са дзей нічаць выхаванню добрага 
эстэтычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Падрыхтавацца 
да абмеркаван-
ня самастойна 
прачытанага 
твора

75 Дадатковае чытанне 1 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора

99

Працяг
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Сучасная беларуская літаратура. Агляд  
(25 гадзін, 2 гадзіны — на творчыя работы, 2 гадзіны — на дадатковае чытанне)

76
77
78
79

Літаратурны працэс 
у Беларусі на сучас-
ным этапе

4 Пазнаёміць з асаблівасцямі лі та ра-
турнага працэсу ў Беларусі на су ча-
сным этапе; развіваць навыкі збору, 
сістэматызацыі матэрыялаў; са дзей-
нічаць выхаванню добрага эстэтычнага 
густу, каштоўнасных адносін да бела-
рускай літаратуры, заахвоціць вучняў 
да далейшага самастойнага вывучэння 
беларускай літаратуры

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі. Выступленне 
з паведамленнямі пра 
літаратурную перыёды-
ку Беларусі, новыя фор-
мы літаратурнай творча-
сці, дзейнасць грамадскіх 
арганізацый. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка. Гутарка па 
пра  блемных пытаннях. 
Вы става літаратурных 
на вінак. Літаратурная 
га  сцёўня

Падрыхтаваць 
індывідуальныя 
паведамленні 
пра літа ра тур-
ную перыёдыку. 
Падрыхтаваць 
літаратурую 
гасцёўню

80
81

Агляд сучаснай па-
эзіі2

2 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай паэзіі; развіваць 
крытычнае мысленне, вуснае маў-
ленне, уменне карыстацца рознымі 
кры ніцамі інфармацыі; садзейнічаць 
фарміраванню добрага эстэтычнага 
густу і сістэмы маральна-этычных ка-
штоўнасцей

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка, адказы на 
пы танні і выкананне за-
данняў. Стварэнне ін тэр-
нэт-старонак, прысвеча-
ных сучаснай беларус кай

Падрыхтаваць  
выразнае чытан-
не вер шаў су час-
ных бе ла рускіх 
паэтаў. Выву-
чыць на па мяць 
адзін з вершаў 
на выбар

2 Тут і далей у адпаведнасці з вучэбнай праграмай настаўнік мае права выбіраць, на прыкладзе якіх пісьменнікаў і якіх твораў бу-
дуць раскрывацца асобныя тэмы, звязаныя з вывучэннем сучаснай паэзіі, прозы і драматургіі. Таму рэкамендуецца канкрэтызаваць 
тэмы, мэты і задачы пэўных урокаў, характарыстыку асноўных відаў дзейнасці, а таксама дамашняе заданне.
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паэзіі. Аналіз ма стацкіх 
твораў. Выразнае чы-
танне

82
83
84

Р а з н а с т а й н а с ц ь 
творчых ін ды ві ду-
альнасцей у сучас-
най паэзіі

3 На прыкладзе творчасці асобных  
пісь меннікаў пазнаёміць з тэматы кай, 
праблематыкай, пошукамі ў галіне 
фор мы і зместу сучаснай белару-
скай паэзіі; удасканальваць навыкі 
ана лізу лірычных твораў, развіваць 
кры тычнае мысленне, вуснае маў-
лен не, уменне карыстацца рознымі 
крыніцамі інфармацыі; садзейнічаць 
фарміраванню добрага эстэтычнага 
густу і сістэмы маральна-этычных ка-
штоў насцей

Прэзентацыя праектаў, 
прысвечаных творчасці 
асобных паэтаў. Скла-
данне зборнікаў сучаснай 
паэзіі. Выстава зборнікаў 
сучаснай беларускай 
паэзіі. Літаратурныя кон-
курсы

Падрыхтаваць 
літаратурна-
мастацкую 
кампазіцыю. 
Падрыхтавацца 
да тэматычна-
га кантролю па 
тэме «Сучас-
ная беларуская 
паэзія»

85 Абагульняючы ўрок 
па сучаснай белару-
скай паэзіі

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Сучасная беларуская паэзія»; 
развіваць уменне сістэматызаваць 
і абагульняць інфармацыю; са дзей-
нічаць выхаванню эстэтычнага густу 
і станоўчых якасцей асобы

Тэматычны кантроль па 
тэме «Сучасная бела-
руская паэзія». Лі та ра-
турная віктарына. Пад-
рыхтоўка да сачынення

Падрыхтаваць 
літаратурна-
мастацкую 
кампазіцыю

86
87

Агляд сучаснай про-
зы

2 Даць агульную характарыстыку сучас-
най беларускай прозы, пазнаёміць з тэ-
матыкай, праблематыкай, пошукамі 
ў галіне формы і зместу сучаснай бе-
ларускай прозы; развіваць крытыч нае 
мысленне, вуснае маўленне, умен не 
карыстацца рознымі кры ніцамі інфар-

Складанне тэзіснага пла-
на лекцыі. Праца з ар-
тыкулам вучэбнага да-
па можніка, адказы на 
пытанні і выкананне за-
дан няў. Аналіз ма стац-
кіх твораў. Стварэнне ін-

Падрыхта-
ваць праекты, 
прысвечаныя 
творчасці асоб-
ных празаікаў. 
Індывідуальнае 
заданне: пад -

101

Працяг

1 2 3 4 5 6

мацыі; садзейнічаць фарміраванню  
добрага эстэтычнага густу і сістэмы 
маральна-этычных каштоўнасцей

тэрнэт-старонак, прысве-
ча ных сучаснай белару-
скай прозе. Літаратурна-
мастацкая кампазіцыя

рыхтаваць вы-
ставу зборнікаў 
сучаснай бела-
рускай прозы

88
89
90

Маральна-этыч-
ныя праблемы ў су-
часнай беларускай 
прозе

3 На прыкладзе творчасці асобных 
пісьменнікаў пазнаёміць з маральна-
этычнымі праблемамі ў сучаснай бела-
рускай прозе; удасканальваць навыкі 
аналізу эпічных твораў, развіваць 
кры тычнае мысленне, вуснае маў-
ленне, уменне карыстацца рознымі 
кры ніцамі інфармацыі; садзейнічаць 
фарміраванню добрага эстэтычнага 
густу і сістэмы маральна-этычных ка-
штоўнасцей

Прэзентацыя праектаў, 
прысвечаных творчасці 
асобных празаікаў. Скла-
данне зборнікаў сучаснай 
прозы з маральна-этыч-
ным зместам. Выстава 
зборнікаў сучаснай бе-
ларускай прозы. Падбор 
ілюстрацый, афармлен не 
вокладкі кнігі

Падрыхта-
ваць праекты, 
прысвечаныя 
творчасці асоб-
ных празаікаў

91
92
93

Далёкая і блізкая 
гісторыя ў сучас-
най прозе

3 На прыкладзе творчасці асобных 
пісьменнікаў пазнаёміць са спе-
цыфікай адлюстравання далёкай 
і блізкай гісторыі ў сучаснай белару-
скай прозе; удасканальваць навыкі 
аналізу эпічных твораў, развіваць 
крытычнае мысленне, вуснае маў-
ленне, уменне карыстацца рознымі 
кры ніцамі інфармацыі; садзейнічаць 
фарміраванню добрага эстэтычнага 
густу і сістэмы маральна-этычных ка-
штоўнасцей

Прэзентацыя праектаў, 
прысвечаных творчасці 
асобных празаікаў. Скла-
данне зборнікаў сучас най 
прозы з гістарычным зме-
стам. Выстава зборнікаў 
сучаснай беларускай про-
зы. Падбор ілюстра цый, 
афармленне вокладкі 
кнігі

Падрыхтавацца 
да тэматычна-
га кантролю па 
тэме «Сучас-
ная беларуская 
проза»
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Працяг

1 2 3 4 5 6

94 Абагульняючы ўрок 
па сучаснай белару-
скай прозе

1 Правесці тэматычны кантроль па 
тэме «Сучасная беларуская проза»; 
развіваць уменне сістэматызаваць 
і абагульняць інфармацыю; са дзей-
нічаць выхаванню эстэтычнага густу 
і станоўчых якасцей асобы

Тэматычны кантроль па 
тэме «Сучасная белару-
ская проза». Літаратурны 
аўкцыён. Падрыхтоўка да 
сачынення

Падрыхтавац-
ца да напісання 
сачынення

95
96

Творчая работа. Са-
чыненне-разважан-
не па адной з прапа-
наваных тэм: «Пер-
спектывы развіцця 
су часнай белару-
скай паэзіі (про-
зы)», «Ці патрэбны 
бе ларускія кнігі су-
час наму чалавеку?», 
«Якую кнігу я па-
раю прачытаць ся-
брам?», «Традыцыя 
vs эксперымент: што 
мне бліжэй?» ці інш.

2 Выпрацоўваць уменні падбіраць матэ-
рыял па тэме, суадносіць тэму, мэту са-
чынення-разважання; развіваць пісь-
мовае маўленне вучняў, навыкі сама-
стойнай працы, творчыя здольнасці; 
са дзей нічаць выхаванню добрага эстэ-
тычнага густу

Напісанне сачынення па 
адной з прапанаваных 
тэм

Падрыхтавацца 
да абмеркаван-
ня самастойна 
прачытанага 
твора

97
98

Дадатковае чытанне 2 Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу выбранага твора Падрыхтаваць  
праекты, пры-
свечаныя 
творчасці 
асобных 
драматургаў

103

Працяг

1 2 3 4 5 6

99
100

Агляд сучаснай дра-
матургіі

2 Даць агульную характарыстыку су-
часнай беларускай драматургіі; 
развіваць крытычнае мысленне, 
вуснае маўленне, уменне карыстац-
ца рознымі крыніцамі інфармацыі; 
садзейнічаць фарміраванню добрага 
эстэтычнага густу і сістэмы маральна-
этычных каштоўнасцей

Складанне тэзіснага 
плана лекцыі. Праца 
з артыкулам вучэбна-
га дапаможніка, адказы 
на пытанні і выканан-
не заданняў. Аналіз ма-
стац кіх твораў. Агляд 
рэ пертуару беларускіх 
тэатраў. Параўнанне 
ўласнага ўражання ад 
пра чытанага з рэжысёр-
скай інтэрпрэтацыяй на 
тэ атральнай сцэне

Індывідуальнае 
заданне: пад-
рыхтаваць 
агляд рэперту-
ару беларускіх 
тэатраў

101
102
103

Р а з н а с т а й н а с ц ь 
творчых інды ві ду-
аль насцей у сучас-
най дра матургіі

3 На прыкладзе творчасці асобных 
пісьменнікаў пазнаёміць з тэматы-
кай, праблематыкай, пошукамі ў галіне 
формы і зместу сучаснай беларускай 
дра матургіі; развіваць крытычнае мыс-
ленне, вуснае маўленне, уменне кары-
стацца рознымі крыніцамі інфарма-
цыі; садзейнічаць фарміраванню до-
брага эстэтычнага густу і сістэмы ма-
ральна-этычных каштоўнасцей

Прэзентацыя праектаў, 
прысвечаных творчасці 
асобных драматургаў. 
Інсцэніраванне асоб-
ных эпізодаў мастацкіх 
твораў. Распрацоўка 
эскізаў касцюмаў, пра-
екта сцэнаграфіі. Лі та-
ра турныя конкурсы

Падрыхтавацца 
да віктарыны 
«Сучасная 
беларуская 
літаратура»

104 Паўтарэнне і пада-
гульненне вывуча-
нага за год

1 Сістэматызаваць і падагульніць веды 
вучняў; развіваць аналітычнае, твор-
чае мысленне, навыкі крытычнага 
ацэньвання атрыманай інфармацыі;
садзейнічаць выхаванню цікавасці да

Віктарына «Сучасная бе-
ларуская літаратура».
Вуснае выказванне «Ак-
туальнасць сучаснай бе-
ларускай літаратуры»
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

беларускай літаратуры як часткі куль-
турнай спадчыны народа, заахвоціць 
вучняў да далейшага самастойнага вы-
вучэння беларускай літаратуры

105 Рэзерв вучэбнага 
часу

1 Выкарыстоўваецца па меркаванні настаўніка на працягу навучальнага года
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