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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 мова 
(базавы ўзровень)

35 гадзін на год, 1 гадзіна на тыдзень; з іх 7 гадзін — на пісьмовыя работы

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 
навучання (з электрон. дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т 
адукацыі, 2021.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў  
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць (8 урокаў)

Агульныя звесткі аб мове (1 гадзіна)

1 Мова і маўленне. 
Веданне мовы і ва-
лоданне мовай

1 Узнавіць веды пра адрозненне 
паняццяў мова і маўленне, пра 
маўленне як працэс маўленчых 
зносін, віды маўленчай дзей-
на сці, формы маўленчай ка-
му нікацыі. Садзейнічаць усве-
дамленню неабходнасці вало-
дання мовай для паспяховай 
сацыялізацыі і самарэалізацыі.
Удасканальваць уменні адэкват-
на ўспрымаць вуснае і пісьмовае

Спісванне сказаў з раскрыццём ду-
жак, устаўляннем прапушчаных 
літар, расстаноўкай знакаў пры-
пынку. 
Тлумачэнне сэнсу вы каз ванняў пра 
мову.
Дапаўненне выказванняў словамі 
мова, маўленне, складанне слова-
злучэнняў з гэтымі словамі

§ 1, практ. 6

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

маўленне, аналізаваць тэксты, 
ствараць на іх аснове ўласныя 
вусныя і пісьмовыя выказванні

Стылістыка (2 гадзіны)

2
3

Функцыянальныя 
стылі маўлення. 
Стылеўтва раль-
ныя моўныя сродкі

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сферу выкарыстання, зада-
чы, асноўныя стылёвыя рысы, 
характэрныя моўныя сродкі 
гутарковага, мастацкага, на-
вуковага, публіцыстычнага 
і афіцыйнага стыляў.
Удасканальваць уменні распа-
знаваць тэксты розных стыляў 
маўлення; абгрунтоўваць пры-
належнасць тэкстаў да пэўнага 
стылю, выяўляць асабліва сці 
ўжывання моўных сродкаў 
у тэк стах розных стыляў і жан-
раў; удасканальваць тэксты 
рознай стылістычнай пры на-
леж насці з мэтай захавання 
стылёвага адзінства; ствараць 
самастойныя тэксты рознай 
жанрава-стылістычнай пры-
належнасці; захоўваць нормы 
маўленчых паводзін у дыя-
лагічным маў ленні

Расказ на аснове схемы пра функ-
цыянальныя стылі маўлення.
Чытанне тэксту,  вызначэнне 
абумоўленасці рознага аповеду 
жанчыны.
Вызначэнне стыляў па іх прыметах, 
прыведзеных у табліцах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх сты-
лю, тыпу, жанру, вызначэнне рыс 
стыляў; расказ на аснове тэксту аб 
стылеўтваральных магчымасцях 
моўных адзінак у тэксце навукова-
га стылю.
Устанаўленне адпаведнасці па між 
стылямі і прыведзенымі пры метамі.
Вызначэнне стыляў, у якіх ужыва-
юцца прыведзеныя словы і выразы

§ 2, 
практ. 14, 
практ. 19
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы (28 гадзін, з іх 7 гадзін — на пісьмовыя работы)

4 Нормы дапасаван-
ня і кіравання ў бе-
ларускай мове

1 Сфарміраваць уяўленне пра 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
нормы, узнавіць і пашырыць 
веды аб правілах дапасавання 
і кіравання, асаблівасцях будо-
вы сінтаксічных канструкцый 
беларускай мовы ў параўнанні 
з рускай. 
Удасканальваць уменні спа-
лучаць словы ў вусным і пісь-
мо вым маўленні павод ле сін-
та ксіч ных норм; зна хо дзіць 
і вы праўляць сін та ксіч ныя па-
мылкі ў чужым і ўласным маў-
лен ні; карыстацца да вед нікамі 
па сінтаксісе бе ла рус кай мовы

Чытанне тэарэтычнага матэрыялу 
пра сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
нормы.
Падрыхтоўка паведамлення на 
аснове правіла і матэрыялу таб-
лі цы на тэму «Асаблівасці кі ра-
ван ня і дапасавання ў бела рус-
кай мове (у параўнанні з рускай 
мо вай)». Запіс спецыфічных бе-
ла рус камоўных канструкцый да 
пры ведзеных рускамоўных. Запіс 
сло ва злучэнняў з выпраўленнем 
па мылак у дапасаванні і кіраванні, 
тлу мачэнне прычыны парушэння 
сін та ксічных норм.
Чытанне тэксту, выпісванне сло ва-
злучэнняў, што ілюструюць спе цы-
фіку дапасавання і кіравання ў бе-
ларускай мове.
Расказ пра сутнасць дапасавання, 
кіравання і прымыкання, вызначэн-
не віду падпарадкавальнай сувязі 
ў словазлучэннях. Чытанне тэкстаў 
на рускай і ўкраінскай мовах пра 
віды падпарадкавальнай сувязі. Чы-
танне тэкстаў, вызначэнне асноўнай 
думкі, словазлучэнняў, што вы яў -

§ 3, практ. 25

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

ля юць асаблівасці кі ра вання ў бе-
ларускай мове; пабудова схем сло-
ва злучэнняў

5 Правілы сувязі 
выказніка і дзей-
ніка, выражанага 
спалучэннем слоў 

1 Узнавіць і пашырыць веды 
пра парадак слоў, сувязь 
дзей ніка і выказніка ў сказе. 
Сфарміраваць уяўленне пра 
функцыі парадку слоў у ска-
зе. Выпрацоўваць уменне 
вы значаць функцыю парад-
ку слоў у сказе. Удасканаль-
ваць уменні правільна спалу-
чаць дзейнік і выказнік у вус-
ным і пісьмовым маўленні, 
знаходзіць і выпраўляць сін-
таксічныя памылкі ў чужым 
і ўласным маўленні; карыстац-
ца даведнікамі па сінтаксісе бе-
ларускай мовы

Чытанне тэарэтычнага матэ ры-
ялу; аналіз табліцы «Сувязь паміж 
дзейнікам і выказнікам», выяўленне 
ў ёй новай інфармацыі пра сувязь 
дзейніка і выказніка ў параўнанні 
з матэрыялам правіла. Спісванне 
сказаў з выбарам ад па ведных форм 
выказнікаў, тлумачэнне правіл сувязі 
выказніка і дзейніка. Чытанне тэксту, 
вы зна чэнне яго стылю. Запіс сказаў 
з вы праўленнем памылак, вы клі ка-
ных парушэннем правіл сувязі вы-
казніка і дзейніка, тлумачэнне пры-
чын па рушэння сінтаксічных норм. 
Чытанне тэкстаў, выпісванне гра-
матычных асноў сказаў, вызначэн-
не тыпаў выказнікаў, выпісванне 
прыкладаў сказаў з рознымі тыпамі 
выказнікаў

§ 4, практ. 40

6 Кантрольны дык-
тант

1 Выявіць узровень сфар мі ра-
ванасці арфа графіч ных навы-
каў і пунктуацыйных уменняў, 
аналітыка-сінтэтычных моўных 
і маўленчых уменняў

Слуханне і запіс тэксту пад дык-
тоўку
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Працяг

1 2 3 4 5 6

7
8

Правілы па бу до-
вы сказаў з адна-
род нымі чле на мі, 
знакі пры пын ку

2 Сфарміраваць уяўленне аб 
правілах спалучэння адна-
родных і адасобленых членаў. 
Узнавіць і пашырыць веды 
пра аднародныя члены сказа, 
знакі прыпынку ў сказах з адна-
роднымі членамі. 
Удасканальваць уменні спалу-
чаць аднародныя члены сказа 
ў вусным і пісьмовым маўленні 
паводле сінтаксічных норм, 
ставіць знакі прыпынку ў ска-
зах з аднароднымі членамі; 
знаходзіць і выпраўляць сін-
та ксіч ныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед-
нікамі па сінтаксісе і пун кту а-
цыі беларускай мовы

Актуалізацыя ведаў пра аднародныя 
члены сказа. 
Падрыхтоўка на аснове тэзісаў ву-
снага выказвання на тэму «Асаб лі-
васці пабудовы сказаў з адна род-
нымі членамі». 
Чытанне сказаў з вучнёўскіх са чы-
ненняў, тлумачэнне парушэння па-
будовы сказаў з аднароднымі чле-
намі, запіс выпраўленых сказаў. 
Расказ на аснове табліцы пра знакі 
прыпынку ў сказах з аднароднымі 
членамі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне асноў-
най думкі, падбор загалоўкаў, ха-
рактарыстыка стылістычных асаб-
лівасцей сказаў з аднародны мі 
членамі, выпісванне сказаў з адна-
роднымі членамі, тлумачэнне і рас-
станоўка знакаў прыпынку ў сказах 
з аднароднымі членамі. На пі сан не 
пейзажнай замалёўкі пра лю бімую 
пару года з выкарыстаннем адна-
родных (неаднародных) азначэнняў 
і адпаведных эпі тэтаў да апорных 
на зоўнікаў.
Складанне схем сказаў з адна род-
нымі членамі. Пра даў жэн не ска заў

§ 5, практ. 50
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Працяг

1 2 3 4 5 6

аднароднымі чле намі, іх запіс. Пе-
раклад тэксту з рус кай мовы на бе-
ларускую. Скла дан не і запіс сказаў 
з аднароднымі членамі паводле схем

ІІ чвэрць (8 урокаў)

Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы (працяг)

9 Правілы ўжы ван-
ня дзее пры слоў-
ных і дзее пры мет-
ні кавых зва ротаў 

1 Узнавіць і пашырыць веды аб 
правілах ужывання дзее пры-
слоўных і дзее пры мет ні кавых 
зваротаў. 
Удасканальваць уменні пра-
вільна ўжываць дзее пры слоў-
ныя і дзее пры метнікавыя зва-
роты ў вусным і пісьмовым 
маў ленні, знаходзіць і вы праў-
ляць памылкі ў чужым і ўлас-
ным маўленні; карыстацца да-
вед нікамі па сінтаксісе белару-
скай мовы

Актуалізацыя ведаў пра асобыя 
формы дзеяслова — дзеепрымет-
нік і дзеепрыслоўе. Фармулёў-
ка на аснове табліцы правіл утва-
рэн ня дзеепрыслоўяў, падбор 
і запіс прыкладаў. Чытанне тэк-
сту, фармулёўка на яго аснове пра-
віл ужывання дзеепрыслоў ных 
словазлучэнняў. Чытанне сказаў, 
вызначэнне ў іх сінтаксічных па-
мылак, запіс адрэдагаваных ска заў. 
Расказ на аснове табліцы пра віла 
пра ўтварэнне і ўжыванне дзее-
прыметнікаў.
Чытанне тэкстаў, выпісванне сло-
ва злучэнняў з дзее пры мет  ні ка-
мі, сказаў з дзее пры мет ні ка вымі 
і дзее прыслоўнымі зва ро та мі. Вы-
праў ленне памылак і запіс дзее пры-
метнікавых слова злу чэн няў у ад па-

§ 6, практ. 72
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Працяг

1 2 3 4 5 6

веднасці з нор ма мі лі та ра тур най 
мовы. Запіс перакладзеных на бела-
рускую мову сказаў, у якіх ада со-
бленыя члены выражаны дзее пры-
слоў нымі і дзее пры мет ні кавымі 
зваротамі

10
11
12

Правілы пабу до-
вы сказаў з ада соб-
ленымі чле на мі, 
знакі пры пы нку 

3 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы сказаў з ада-
собленымі членамі. Узна віць 
і па шырыць веды пра ада соб-
ле ныя члены сказа. 
Удасканальваць уменні бу-
да ваць сказы з адасобленымі 
членамі ў вусным і пісьмовым 
маў ленні паводле сінтаксічных 
норм, ставіць знакі прыпынку 
ў сказах з адасобленымі чле-
на мі; знаходзіць і выпраўляць 
сін та ксічныя і пунктуацый ныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед ні-
камі па сінтаксісе і пун кту ацыі 
беларускай мовы

Актуалізацыя ведаў пра адасоб-
ле ныя члены сказа. Тлумачэн-
не пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў ска  зах з адасобленымі членамі. 
Пера  будова сказаў з адасобленымі 
чле намі ў сказы з неадасобленымі 
членамі, тлу мачэнне інтанацыйнай 
і сэн савай розніцы паміж варыянта мі 
сказаў. Запіс сказаў з расстаноўкай 
знакаў прыпынку і іх тлумачэн нем. 
Узнаўленне на аснове табліцы пра-
віл адасаблення азначэнняў, падбор 
прыкладаў. Тлумачэнне пастаноўкі 
знакаў прыпынку пры дапасава-
ных і недапасаваных азначэннях. 
Спісванне ска заў з расстаноўкай 
знакаў прыпынку пры адасобленых 
дапасаваных і неда пасаваных азна-
чэн нях. Чытан не сказаў, фармуля-
ванне пра віл адасаблення прыдаткаў 
на пісьме. Спісванне сказаў, тэксту 
з расстаноўкай знакаў прыпынку

§ 7, 
практ. 85,
практ. 92,
практ. 99

11

Працяг

1 2 3 4 5 6

пры адасобленых прыдатках. За піс 
тэксту з пашырэннем сказаў сло-
вамі з дужак, каменціраванне пун-
кту ацыйнага афармлення ўтво-
раных сказаў, тлумачэнне на пі сання 
прыдаткаў праз дэфіс. 
Тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
пры пынку ў сказах з адасобленымі 
акалічнасцямі. 
Спісванне сказаў, тэксту з рас ста-
ноўкай знакаў прыпынку пры ада-
собленых акалічнасцях.
Тлумачэнне пастаноўкі знакаў пры-
пынку ў сказах з адасобленымі да-
паў нен нямі. Складанне і запіс сказаў 
з адасобленымі дапаўненнямі. Спіс-
ванне сказаў з расстаноўкай знакаў 
прыпынку і іх тлумачэнне. 
Запіс сказаў з удакладняльнымі 
членамі, расстаноўка знакаў пры-
пынку. 
Выпісванне з тэксту сказаў з ада соб-
ленымі членамі, расстаноўка знакаў 
прыпынку. 
Складанне і запіс паводле схем 
сказаў з адасобленымі членамі пра 
ролю нацыянальнай мовы ў жыц-
ці народа. 
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Працяг
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Чытанне тэкстаў, выпісванне ска заў 
з адасобленымі членамі, вызначэн-
не іх стылістычнай ролі ў тэкстах. 
Расказ пра беларускую мову з вы-
карыстаннем сказаў з аднароднымі 
і адасобленымі членамі. Усклад-
ненне граматычных асноў сказаў 
аднароднымі або адасобленымі чле-
намі сказа

13 Правілы пабудо вы 
сказаў са зва рот-
камі, знакі пры-
пын ку

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
звароткі, правілы пастаноўкі 
знакаў прыпынку ў сказах са 
звароткамі. Удасканальваць 
уменні афармляць сказы са 
звароткамі ў адпаведнасці 
з пун ктуацыйнымі нормамі; 
зна ходзіць і выпраўляць сін-
та ксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед-
нікамі па сінтаксісе і пунктуацыі 
беларускай мовы

Чытанне тэксту, вызначэнне на 
яго аснове, у чым заключаюцца 
стылістычныя асаблівасці сказаў 
са звароткамі. Расказ на аснове 
схем пра знакі прыпынку ў сказах 
са звароткамі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне зва-
роткаў, тлумачэнне пастаноўкі зна-
каў прыпын ку ў сказах са зва рот-
камі.
Запіс сказаў са звароткамі з па-
станоўкай знакаў прыпынку ў іх. 
Складанне сказаў са звароткамі па 
схемах

§ 8, 
практ. 114

14
15

Кантрольны па-
драбязны пераказ 
тэксту

2 Выявіць узровень сфар мі-
ра ванасці ўменняў пісьмова 
пад ра бязна пераказваць тэкст, 

Слуханне тэксту, гутарка па яго 
змесце, лагічнай будове, моўных 
асаблівасцях; напісанне пера казу

13

Працяг

1 2 3 4 5 6

за хоўваючы яго жан рава-сты-
лі стычныя і моў ныя асаб лі-
ва сці

16 Правілы пабудо вы 
сказаў з пабочны-
мі і ўстаўнымі кан-
струк цыямі, знакі 
пры пынку

1 Сфарміраваць уяўленне аб 
пра вілах пабудовы сказаў з па-
боч нымі і ўстаўнымі кан струк-
цыямі.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
пабочныя і ўстаўныя кан струк-
цыі, правілы па ста ноўкі знакаў 
прыпынку ў сказах з пабочнымі 
і ўстаў ны мі канструкцыямі. Уда-
сканальваць уменні афармляць 
сказы з пабочнымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі ў адпаведнасці 
з пунктуацыйнымі нормамі; 
зна ходзіць і выпраўляць сін-
та ксічныя і пунктуацый ныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед-
нікамі па сінтаксісе і пун кту а-
цыі беларускай мовы

Запіс тэксту з устаўляннем пабоч-
ных слоў, вызначэнне адносін да 
зместу выказвання. Запіс ска заў 
з па боч нымі словамі з рас станоўкай 
косак (пры неабходнасці), ха рак-
тарыстыка значэнняў, якія надаюць 
сказу пабочныя словы. Пад рыхтоўка 
выказвання з да памогай пабочных 
слоў пра пісь меннасць чалавека. 
Устаў лянне ў сказы, тэксты пабоч-
ных або ўстаў ных канструкцый. Да-
паў ненне тэксту пра пабочныя сло-
вы, пастаноўку знакаў прыпынку 
ў сказах з па боч нымі і ўстаўнымі 
канструкцыямі. Запіс сказаў, тэксту 
з раскрыццём дужак, устаўляннем 
прапушчаных літар, расстаноўкай 
і тлумачэннем знакаў прыпынку

ІІІ чвэрць (11 урокаў)

Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы (працяг)

17 Правілы пабудо вы 
сказаў з пабочны-
мі і ўстаў нымі кан-

1 Удасканальваць уменні афар-
мляць сказы з пабочнымі 
і ўстаў нымі канструкцыямі

Запіс сказаў, тэксту з раскрыццём  
дужак,  устаўляннем прапушчаных 
літар, расстаноўкай і тлумачэннем

§ 9, 
практ. 130
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Працяг

1 2 3 4 5 6

струкцыямі, знакі 
пры пынку

ў ад па веднасці з пунктуацый-
ны мі нормамі; знаходзіць і вы-
праў ляць сінтаксічныя і пун-
ктуацыйныя памылкі ў чужым 
і ўласным маўленні; карыстац-
ца даведнікамі па сінтаксісе 
і пунктуацыі беларускай мовы

знакаў прыпынку. Напісанне за ма-
лёўкі аб святах у школе. 
Чытанне тэксту, вызначэнне сты-
лю, доказ думкі з выкарыстаннем 
пабочных слоў.
Складанне і запіс сказаў з па боч-
нымі словамі па прапанаваных схе-
мах

18 Правілы пабу до-
вы сказаў з па раў-
нальнымі зва ро-
тамі, знакі пры-
пынку

1 Сфарміраваць уяўленне аб 
правілах пабудовы сказаў з па-
раўнальнымі зваротамі.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
параўнальныя звароты, праві-
лы пастаноўкі знакаў прыпын-
ку ў сказах з параўнальны-
мі зва ротамі. Удасканальваць 
умен ні афармляць сказы з па-
раўнальнымі зваротамі ў ад-
па веднасці з пунктуацый ны мі 
нормамі; знаходзіць і вы праў -
ляць сінтаксічныя і пун ктуа-
цый  ныя памылкі ў чужым 
і ўлас ным маўленні; карыстац-
ца даведнікамі па сінтаксісе 
і пунктуацыі беларускай мовы

Расказ на аснове табліцы пра знакі 
прыпынку ў сказах з па раў нальнымі 
зваротамі, падбор пры кладаў. Чы-
танне тэкстаў, вызна чэнне па раў-
нальных зваротаў, тлу  мачэнне 
пастаноўкі знакаў прыпынку пры 
іх. Спісванне сказаў, тэкстаў з рас-
станоўкай знакаў прыпынку ў ска-
зах з параўнальнымі зваротамі. 
Напісанне невялікага сачынення-
апі сання пра любімую пару года або 
роднага чалавека з выкарыстаннем 
параўнальных зваротаў

§ 10, 
практ. 139

15

Працяг

1 2 3 4 5 6

19
20

Правілы пабудовы 
складаных сказаў 
(складаназлуча-
ных); знакі пры-
пынку

2 Сфарміраваць уяўленне аб 
пра вілах пабудовы складана-
злучаных сказаў.
Узнавіць і пашырыць веды 
пра складаназлучаныя ска-
зы, правілы пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў складаназлуча-
ных сказах. Удасканальваць 
уменні афармляць складана-
злучаныя сказы ў адпаведнасці 
з пунктуацыйнымі нормамі; 
знаходзіць і выпраўляць сін-
та ксічныя і пунктуа цый ныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед-
нікамі па сінтаксісе і пун кту а-
цыі беларускай мовы

Актуалізацыя ведаў пра тыпы скла-
даных сказаў. 
Чытанне тэкту, перадача зместу 
кожнага абзаца з дапамогай скла-
даназлучаных сказаў. Чытанне скла-
даных сказаў, вызначэнне іх тыпу, 
тлумачэнне пастаноўкі знакаў пры-
пынку ў іх, вызначэнне сэнсавых 
адносін паміж часткамі склада-
назлучаных сказаў. Расказ на ас-
нове табліцы пра знакі прыпынку 
ў складаназлучаных сказах, пад-
бор прыкладаў. Аналіз табліцы па 
інтанацыйным афармленні склада-
назлучаных сказаў, паміж часткамі 
якіх ставіцца коска, кропка з кос кай, 
працяжнік. 
Запіс складаназлучаных сказаў 
з расстаноўкай знакаў прыпын ку 
і ўстаўляннем прапушчаных лі-
тар. Перабудова простых сказаў, 
бяз злучнікавых складаных сказаў 
у складаназлучаныя, іх запіс з ад-
па ведным пунктуацыйным афар-
мленнем; вызначэнне сэнсавых ад-
но сін паміж часткамі складана злу-
чаных сказаў. 

§ 11, 
практ. 147, 
практ. 149
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Працяг
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Утварэнне і запіс складаназлучаных 
сказаў па прапанаваных схемах.
Чытанне тэксту, вызначэнне тыпу, 
асноўнай думкі; выпісванне скла-
даназлучаных сказаў з рас ста ноў кай 
знакаў прыпынку.
Запіс складаназлучаных сказаў 
з расстаноўкай і тлумачэннем зна-
каў прыпынку

21
22

Правілы пабудо вы 
складаных сказаў 
(складаназалеж-
ных); знакі пры-
пынку

2 Сфарміраваць уяўленне аб 
правілах пабудовы складана-
залежных сказаў.
Узнавіць і пашырыць веды 
пра складаназалежныя ска-
зы, правілы пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў складаназалеж-
ных сказах. Удасканальваць 
умен ні афармляць складана-
залежныя сказы ў адпаведна-
сці з пунктуацыйнымі нормамі; 
знаходзіць і выпраўляць сін-
та ксічныя і пунктуа цый ныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маў ленні; карыстацца да вед ні -

Падрыхтоўка на аснове табліцы па-
ведамлення пра адрозненне злучні-
каў ад злучальных слоў.
Выпісванне складаназалежных ска-
заў, часткі якіх звязаны злучальным 
словам, потым — часткі якіх звязаны 
злучнікамі, тлумачэнне па станоўкі 
знакаў прыпынку.
Расказ на аснове схем пра па ста ноў-
ку знакаў прыпынку паміж част камі 
складаназалежных сказаў. 
Аналіз табліцы па інтанацыйным 
афармленні складаназалежных ска-
заў. Спісванне складаназа лежных 
сказаў з расстаноўкай прапушчаных

§ 12, 
практ. 160, 
практ. 171

17

Працяг

1 2 3 4 5 6

камі па сінтаксісе і пун кту ацыі 
беларускай мовы

знакаў прыпынку і раскрыццём ду-
жак, тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
прыпынку і напісання слоў.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка, 
выпісванне складаназалежных ска-
заў з расстаноўкай знакаў прыпынку. 
Расказ на аснове інфармацыі таб-
ліцы пра віды сувязі паміж част-
камі складаназалежнага сказа з не-
калькімі даданымі. 
Чытанне тэксту, вызначэнне ас-
ноў най думкі, выпісванне скла да-
на залежных сказаў з рас ста ноўкай 
знакаў прыпынку, пабу дова схем 
складаназалежных ска заў. Расказ 
на аснове прапанава ных схем пра 
пастаноўку знакаў прыпынку паміж 
часткамі складана за лежных сказаў 
з некалькімі да да нымі часткамі. 
Чытанне тэксту, вызначэнне стылю, 
складаназалежных сказаў, сэнсавых 
адносін паміж іх часткамі; тлума-
чэнне пастаноўкі знакаў прыпынку 
паміж часткамі складаназалежных 
сказаў; складанне схем выдзеленых 
сказаў. 
Чытанне тэксту, вызначэнне тэ мы, 
стылю, падбор загалоўка; вы піс -
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Працяг
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ван не спачатку складаназлучаных, 
потым складаназалежных сказаў 
з расстаноўкай патрэбных знакаў 
прыпынку, каменціраванне пун-
ктуацыйнага афармлення вы піса-
ных сказаў. Напісанне са чы нення-
мініяцюры пра народныя святы. 
Спісванне складаназалежных сказаў 
з расстаноўкай знакаў прыпынку 
і ўстаўляннем прапушчаных літар. 
Перабудова простых сказаў, бяз-
злучнікавых складаных сказаў 
у складаназалежныя сказы, іх запіс 
у адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; вызначэнне сэнсавых 
адносін паміж часткамі складана-
залежных сказаў. Дапісванне скла-
даназалежных сказаў па прапана-
ваным пачатку, каменціраванне іх  
пунктуацыйнага афармлення.
Утварэнне складаназалежных ска заў 
па прапанаваных схемах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне тэмы, 
асноўнай думкі, падбор за галоўка; 
выпісванне склада на залежных 
сказаў з некалькімі да данымі част-
камі з расстаноўкай знакаў пры-
пынку. 

19

Працяг

1 2 3 4 5 6

Напісанне невялікага сачынення-
разважання «Любоў да бацькоў 
(Бацькаўшчыны)»

23
24

Правілы пабудовы 
складаных сказаў 
(бяззлучнікавых 
складаных сказаў); 
знакі прыпынку

2 Сфарміраваць уяўленне аб 
правілах пабудовы бяз злуч-
нікавых складаных сказаў.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
бяззлучнікавыя складаныя ска-
зы, правілы пастаноўкі знакаў 
пры пынку ў бяззлучнікавых 
скла даных сказах. Уда ска-
наль ваць уменні афармляць 
бяззлучнікавыя складаныя 
ска зы ў адпаведнасці з пун-
кту а цый нымі нормамі; зна хо-
дзіць і выпраўляць сін та ксіч-
ныя і пун ктуацыйныя памыл кі 
ў чужым і ўлас ным маўленні; 
ка рыстацца даведнікамі па сін-
таксісе і пун кту ацыі беларускай 
мовы

Чытанне бяззлучнікавых склада-
ных сказаў, вызначэнне сэнсавых 
адносін паміж іх часткамі. Пабу-
дова бяззлучнікавых складаных 
сказаў аднолькавай структуры 
з роз нымі сэнсавымі адносінамі 
паміж іх часткамі. Запіс скла да ных 
сказаў з выпраўленнем сін таксіч-
ных памылак, тлумачэнне  пры чын 
парушэнняў сінтаксічных норм. 
Аналіз табліцы па інтанацыйным 
афармленні бяззлучнікавых скла-
даных сказаў, паміж часткамі якіх 
ставіцца коска, кропка з коскай,  
двукроп’е, працяжнік. Чытанне тэк-
сту, вызначэнне стылю, сэнсавых 
адносін паміж часткамі складана-
залежных сказаў, бяззлучнікавых 
складаных сказаў; складанне схем 
сказаў. 
Запіс бяззлучнікавых складаных 
сказаў з расстаноўкай знакаў пры-
пынку, іх тлумачэнне. 

§ 13, 
практ. 182, 
практ. 184
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Перабудова бяззлучнікавых скла-
даных сказаў у складаназлучаныя 
і складаназалежныя.
Утварэнне бяззлучнікавых склада-
ных сказаў па прапанаваных схемах.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка, 
выпісванне бяззлучнікавых скла-
даных сказаў з расстаноўкай у іх 
знакаў прыпынку. 
Афармленне аднаго і таго бяз злуч-
нікавага складанага сказа роз нымі 
знакамі прыпынку паводле схем; 
параўнанне запісаных сказаў, вы-
яўленне сэнсавых і інтанацыйных 
адрозненняў.
Выбар правільных варыянтаў адка-
заў адносна складаных сказаў

25 Кантрольны дык-
тант

1 Выявіць узровень сфар мі ра ва-
насці арфа гра фіч ных навыкаў 
і пунктуацыйных уменняў, ана-
літыка-сін тэ тычных моўных 
і маў ленчых уменняў

Слуханне і запіс тэксту пад дык-
тоўку

26 Правілы пабудовы 
складаных сказаў 
(складаных сказаў 

1 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы складаных ска заў 
з рознымі відамі сувязі частак.

Чытанне тэксту, вызначэнне  тэмы, 
асноўнай думкі; выяўленне склада-
нага сказа з рознымі відамі сувязі ча-

§ 14, 
практ. 197
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з рознымі відамі 
сувязі); знакі пры-
пынку

Узнавіць і пашырыць веды пра 
складаныя сказы з рознымі 
відамі сувязі частак, правілы 
пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў складаных сказах з рознымі 
відамі сувязі частак. Удаска-
нальваць уменні афармляць 
складаныя сказы з роз нымі 
відамі сувязі частак у ад па-
вед насці з пунктуацыйнымі 
нор мамі; знаходзіць і вы праў-
ляць сінтаксічныя і пунктуа-
цыйныя памылкі ў чужым 
і ўласным маўленні; карыстацца 
даведнікамі па сінтаксісе і пун-
ктуацыі беларускай мовы

стак, тлумачэнне пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў ім.
Чытанне тэкстаў, выяўленне склада-
ных сказаў з рознымі відамі сувязі 
частак, тлумачэнне пастаноўкі зна-
каў прыпынку ў іх; пабудова іх схем.
Запіс складаных сказаў з рознымі 
відамі сувязі частак з пастаноўкай 
знакаў прыпынку. 
Пераклад на беларускую мову тэк-
сту з расстаноўкай, дзе неабходна, 
знакаў прыпынку; выяўленне скла-
даных сказаў з рознымі відамі сувязі 
ча стак. Запіс складаных сказаў 
з роз нымі відамі сувязі частак з фра-
зе алагізмам на сёмым небе.
Чытанне тэксту, тлумачэнне па ста-
ноўкі знакаў прыпынку ў складаных 
сказах; пабудова складаных сказаў 
з рознымі відамі сувязі частак па 
прапанаваных схемах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне тэмы, 
асноўнай думкі; выпісванне склада-
ных сказаў з рознымі відамі сувязі 
частак з расстаноўкай знакаў пры-
пынку

27 Рэзервовая гадзіна 1
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ІV чвэрць (8 урокаў) 

Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы (працяг)

28 Знакі прыпынку 
ў канструкцыях 
з чужой мовай

1 Узнавіць і пашырыць веды 
пра канструкцыі з чужой мо-
вай, правілы пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў канструкцыях з чу-
жой мовай. Удасканальваць 
уменні афармляць канструкцыі 
з чужой мовай у адпаведнасці 
з пунктуацыйнымі нормамі; 
зна ходзіць і выпраўляць сін-
та ксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўлас ным 
маўленні; карыстацца да вед-
нікамі па сінтаксісе і пун кту а-
цыі беларускай мовы

Чытанне канструкцый з простай мо-
вай, пабудова іх схем.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
асноўнай думкі, тлумачэнне па ста-
ноўкі знакаў прыпынку ў канструк-
цыях з простай мовай; складанне 
схем канструкцый з простай мовай.
Чытанне, запіс тэксту з расстаноўкай 
прапушчаных знакаў прыпынку,  
тлумачэннем іх пастаноўкі.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка, 
запіс канструкцый з простай мовай 
у адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі.
Пераклад тэксту на беларускую 
мову.
Чытанне сказаў, тэкстаў, афармлен-
не канструкцый з простай мовай 
у адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі лінейным і нелінейным 
спосабамі.
Спісванне тэксту з дапісваннем слоў 
аўтара і расстаноўкай знакаў пры-
пынку. 
Пабудова паводле прапанаваных 
схем канструкцый з простай мовай 

§ 15, 
практ. 205
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29
30

Кантрольны па-
драбязны пераказ 
тэксту

2 Выявіць узровень сфар мі-
раванасці ўменняў пісьмова 
пад рабязна пераказваць тэкст, 
за хоўваючы яго жанрава-сты-
лі стычныя і моўныя асаблівасці

Слуханне тэксту, гутарка па яго 
змесце, лагічнай будове, моўных 
асаблівасцях; напісанне пераказу

31 Ужыванне скла-
даных сін та ксіч-
ных канструкцый 
у тэкстах розных 
т ы п а ў,  с т ы л я ў 
і жанраў

1 Падагульніць і сістэматыза-
ваць веды пра ўжыванне і ро-
лю складаных сінтаксічных 
канструкцый у тэк стах розных 
тыпаў, сты ляў і жан раў. Уда-
сканальваць умен ні вызначаць 
ролю складаных сінтаксіч ных 
канструкцый у тэ кстах розных 
тыпаў, стыляў і жанраў, ужы-
ваць  сінтаксічныя канструкцыі 
ў адпаведнасці з сінтаксічнымі 
нормамі і афармляць сін та к-
сі чныя канструкцыі рознай 
будовы ў адпаведнасці з пун-
ктуа цыйнымі нормамі; зна хо-
дзіць і выпраўляць сін таксічныя 
і пун ктуа цый ныя па мылкі ў чу-
жым і ўлас ным маўленні; ка ры-
стацца да вед нікамі па сінтаксі се 
і пун кту ацыі беларускай мовы

Чытанне тэксту, вызначэнне сты лю, 
тыпу; тлумачэнне пастаноўкі зна каў 
прыпынку; складанне і запіс сказаў 
з аднароднымі членамі. 
Пераклад пабочных слоў, сло ва-
злучэнняў на беларускую мову, 
вы значэнне тых, якія характэрны 
для навуковага стылю, тлумачэн-
не, з якой мэтай яны ўжываюцца. 
Складанне сказаў з беларускімі 
пабочнымі словамі. 
Чытанне верша, вызначэнне сін так-
січ ных асаблівасцей, сін та ксіч ных 
сродкаў экспрэсіі.
Чытанне навуковых тэкстаў, адка-
зы на пытанні па змесце, расказ пра 
сэнсава-стылістычныя магчымасці 
складаных сказаў. Выпісванне  скла-
даных сказаў, пабудова схем сказаў.
Складанне складаназалежных ска-
заў з рознымі сэнсавымі адно сінамі 
паміж часткамі.

§ 16, 
практ. 223
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Чытанне верша, вызначэнне ролі 
складаных сказаў у стварэнні пей-
зажнай замалёўкі, пры перада-
чы разважанняў, пачуццяў паэ-
та; выпісванне складаных сказаў 
з тэксту, вызначэнне іх тыпу, пабу-
дова схем. Чытанне тэксту, вусны 
сінтаксічны разбор простых усклад-
неных сказаў, пабудова схем склада-
ных сказаў, тлумачэнне  пастаноўкі 
знакаў прыпынку.
Выкананне тэставай работы «Сін-
таксічныя нормы». 
Чытанне тэксту, падрыхтоўка на 
яго аснове паведамлення на тэму 
«Асаблівасці сінтаксісу навуковых 
тэкстаў».
Чытанне тэксту пра асаблівасці 
афіцыйнага стылю, фармуляванне 
і запіс пытанняў да тэксту.
Чытанне тэксту, падбор назвы, вы-
значэнне тэмы, асноўнай думкі, па-
драбязны пераказ тэксту. 
Чытанне тэкстаў розных стыляў, 
тыпаў, вызначэнне ў іх ролі сін-
таксічных канструкцый рознай бу-
довы

25

Працяг

1 2 3 4 5 6

32 Кантрольная тэ-
ставая работа

1 Выявіць узровень засваення  
тэарэтычнага матэрыялу па вы-
вучаных тэмах, сфарміраванасці 
моўных і маўленчых уменняў 
і навыкаў

Выкананне тэставай работы

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага (2 гадзіны)

33
34

Маўленчыя зно-
сіны і маў ленчы 
эты кет.  Нормы 
сучаснай белару-
скай мовы; па мыл-
кі, вы клі ка ныя іх 
парушэннем

2 Падагульніць і сістэматызаваць 
веды  пра нормы сучаснай бела-
рускай мовы, маўленчыя зно-
сіны, маўленчы этыкет.
Удасканальваць уменні ўжы-
ваць моўныя сродкі ў ад па-
веднасці з нормамі беларускай 
літаратурнай мовы; захоўваць 
і ўдасканальваць культуру маў-
ленчых паводзін

Чытанне і запіс вершаў у ад па вед-
насці з арфаграфічнымі і пун кту  а-
цыйнымі нормамі. Утварэнне і за-
піс словазлучэнняў у адпаведнасці 
з сінтаксічнымі нормамі.
Чытанне сказаў з памылкамі, тлу-
мачэнне прычын памылак, запіс 
выпраўленых варыянтаў.
Запіс сказаў з расстаноўкай знакаў 
прыпынку, раскрыццём дужак, 
устаў ляннем прапушчаных літар; 
тлу мачэнне пастаўленых знакаў 
пры пынку, напісання слоў.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх сты-
лю, тыпу; выпісванне сказаў рознай 
будовы, вызначэнне іх ролі ў тэк-
стах, тлумачэнне пастаноўкі знакаў

§ 17, 
практ. 244, 
практ. 250
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Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

прыпынку. Фармуляванне і вы-
кананне заданняў, скіраваных на 
паў тарэнне лексікі, складу слова, 
слова ўтварэння і марфалогіі

35 Рэзервовая гадзіна 1  

27

Беларуская мова 
(павышаны ўзровень)

105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень; з іх 14 гадзін — на пісьмовыя работы

Беларуская мова : вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 
навучання (з электрон. дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т 
адукацыі, 2021.

Нумар 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5 6

І чвэрць (24 урокі)

Агульныя звесткі аб мове (1 гадзіна)

1 Мова і маўленне. 
Веданне мовы і ва-
лоданне мовай

1 Узнавіць веды пра адрозненне 
паняццяў мова і маўленне, пра 
маўленне як працэс маўленчых 
зносін, віды маўленчай дзей на-
сці, формы маўленчай ка му ні-
кацыі. Садзейнічаць усве дам лен-
ню неабходнасці валодання мо-
вай для паспяховай са цыялізацыі 
і самарэалізацыі.
Удасканальваць уменні адэкват-
на ўспрымаць вуснае і пісьмовае

Спісванне сказаў з раскрыццём 
дужак, устаўляннем прапушча-
ных літар, расстаноўкай знакаў 
прыпынку. Тлумачэнне сэнсу 
выказванняў пра мову.
Дапаўненне выказванняў словамі 
мова, маўленне, складанне слова-
злучэнняў з гэтымі словамі

§ 1, практ. 6
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маўленне, аналізаваць тэксты, 
ствараць на іх аснове ўласныя вус-
ныя і пісьмовыя выказванні

Стылістыка (7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

2
3

Функцыянальныя 
стылі (навуковы, 
публіцыстычны) 
і жан ры маўлення, 
стылеўтваральныя 
моўныя сродкі

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сферу выкарыстання, задачы, 
асноўныя стылёвыя рысы, харак-
тэрныя моўныя сродкі навуковага, 
публіцыстычнага стыляў.
Удасканальваць уменні распа-
знаваць тэксты розных стыляў 
маўлення; абгрунтоўваць пры-
належнасць тэкстаў да пэўнага 
стылю, выяўляць асаблівасці 
ўжывання моўных сродкаў у тэк-
стах розных стыляў і жанраў; 
удасканальваць тэксты рознай 
стылістычнай прыналежнасці з мэ-
тай захавання стылёвага адзінства; 
ствараць самастойныя тэксты 
рознай жанрава-стылістычнай 
прыналежнасці; захоўваць нор-
мы маўленчых паводзін у дыя ла-
гічным маў ленні

Расказ на аснове схемы пра функ-
цыянальныя стылі маўлення.
Чытанне тэксту, вызначэнне абу-
моўленасці рознага аповеду жан-
чыны.
Вызначэнне стыляў па іх пры-
метах, прыведзеных у табліцах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
стылю, тыпу, жанру, вызначэнне 
рыс стыляў; расказ на аснове тэк-
сту аб стылеўтваральных магчы-
масцях моўных адзінак у тэксце 
навуковага стылю

§ 2-1, 
практ. 11-2; 
§ 2-2, 
практ. 13

4 Функцыяналь ныя 
стылі (афіцыйны) 
і жан ры маўлення,

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сферу выкарыстання, задачы, 
асноўныя стылёвыя рысы, харак-

Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
стылю, тыпу, жанру, вызначэнне 
рыс стыляў; падбор сінанімічных

§ 2-3, 
практ. 14

29

Працяг
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сты ле ўтваральныя 
моў ныя сродкі

тэрныя моўныя сродкі афіцыйнага 
стылю.
Удасканальваць уменні распа-
знаваць тэксты розных стыляў 
маўлення; абгрунтоўваць пры-
на лежнасць тэкстаў да пэўнага 
стылю, выяўляць асаблівасці 
ўжывання моўных сродкаў у тэк-
стах розных стыляў і жанраў; уда-
сканальваць тэксты рознай сты-
лістычнай прыналежнасці з мэтай 
захавання стылёвага адзінства; 
ствараць самастойныя тэксты роз-
най жанрава-стылістычнай пры-
належнасці

слоў і выразаў з нейтральнай 
стылістычнай афарбоўкай да 
прыведзеных канцылярызмаў 
і штампаў

5
6

Функцыянальныя 
стылі (мастацкі, гу-
тарковы) і жанры 
маўлення, сты ле-
ўтваральныя моў-
ныя сродкі

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сферу выкарыстання, задачы, 
асноўныя стылёвыя рысы, харак-
тэрныя моўныя сродкі гутарковага, 
мастацкага стыляў.
Удасканальваць уменні распа-
знаваць тэксты розных стыляў 
маўлення; абгрунтоўваць прына-
лежнасць тэкстаў да пэўнага сты-
лю, выяўляць асаблівасці ўжы-
вання моўных сродкаў у тэкстах 
розных стыляў і жанраў; удаска-

Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
стылю, тыпу, жанру, вызначэнне 
рыс стыляў; расказ на аснове тэк-
сту аб стылеўтваральных магчы-
масцях моўных адзінак.
Устанаўленне адпаведнасці па-
між стылямі і прыведзенымі пры-
метамі.
Вызначэнне стыляў, у якіх ужы-
ваюцца прыведзеныя словы і вы-
разы

§ 2-4, 
практ. 17;
§ 2-5, 
практ. 16-4
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нальваць тэксты рознай сты лі-
стычнай прыналежнасці з мэтай 
захавання стылёвага адзінства; 
ствараць самастойныя тэксты 
рознай жанрава-стылістычнай 
пры належнасці; захоўваць нор-
мы маўленчых паводзін у дыя ла-
гічным маўленні

7 Стылістычны ана-
ліз тэксту. Сты лі-
сты ч ныя нормы. 
Памылкі, вы клі-
каныя парушэн-
нем стылістычных 
норм

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
стылістычныя нормы, памылкі, 
выкліканыя парушэннем сты лі-
стычных норм.
Удасканальваць уменні право-
дзіць стылістычны аналіз тэк-
стаў: абгрунтоўваць прыналеж-
насць тэкстаў да пэўнага стылю, 
выяўляць асаблівасці ўжывання 
моўных сродкаў у тэкстах роз-
ных стыляў і жанраў; удасканаль-
ваць тэксты рознай сты лістычнай 
прыналежнасці з мэтай захавання 
стылёвага адзінства; ствараць сама-
стойныя тэксты рознай жанрава-
стылістычнай прыналежнасці; вы-
праўляць памылкі, выкліканыя па-
рушэннем стылістычных норм 

Чытанне тэкстаў, узораў іх сты-
лі стычнага аналізу; вызначэнне 
стылю, тыпу, жанру тэкстаў, вы-
значэнне рыс стыляў; выяўленне 
і вы праўленне стылістычных па-
мылак

§ 2-6, 
практ. 21-2 
(пада-
браць тэкст, 
зрабіць яго 
стылістычны 
аналіз)
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Працяг
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8 Кантрольны дык-
тант

1 Выявіць узровень сфарміраванасці 
арфаграфічных навыкаў і пун-
ктуацыйных уменняў, аналітыка-
сінтэтычных моўных і маўленчых 
уменняў

Слуханне і запіс тэксту пад дык-
тоўку

Маўленчыя зносіны (4 гадзіны)

9 Умовы і правілы 
маўленчых па во-
дзін. Правілы і ас-
ноў ныя сродкі ар-
га нізацыі эфек-
тыўных маў ленчых 
зно сін. Маўленчы 
этыкет 

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
асноўныя правілы і сродкі ар га-
нізацыі эфектыўных маў лен чых 
зносін. 
Удасканальваць уменні захоўваць 
у маўленні правілы і нормы маў-
ленчага этыкету

Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
стылю, тыпу, жанру. Запіс пры-
казак, у якіх найбольш выраз-
на выяўляецца сіла ветлівага 
слова, далікатных, паважлівых 
адносін да субяседнікаў; складан-
не дыялогаў 

§ 2-7, 
практ. 4

10 Вуснае ма на ла-
гічнае маўленне. 
Структура ма на-
ла гічнага маў лен-
ня, сты лістычныя 
асаб лівасці і сродкі 
маў ленчай вы раз-
насці розных ві-
даў маналагічнага 
маў лення (інфар-
ма цыйнае, пера-
ка нальнае, пабу-
джальнае і інш.) 

1 Удасканальваць уменні ад роз-
ніваць вуснае і пісьмовае, ма на-
лагічнае і дыялагічнае маў лен не; 
абгрунтоўваць залежнасць струк-
туры, стылістычных сродкаў 
і сродкаў маўленчай выразнасці 
ад віду маналагічнага маўлення 

Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх 
стылю, тыпу, жанру. Складанне 
плана тэксту, выступленне па 
плане; прадаўжэнне выказванняў

§ 2-8, 
практ. 9
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11
12

Падрыхтоўка ін-
фармацыйнай, пе-
раканальнай, па-
буджальнай і іншай 
прамовы, высту-
пленне перад кла-
сам

2 Удасканальваць уменні ства-
раць тэксты розных відаў прамоў 
(інфармацыйная, пераканальная, 
пабуджальная і інш.), захоўваць 
у маўленні правілы і нормы маў-
ленчага этыкету

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
стылю, тыпу, жанру. Стварэнне 
прамоў, слуханне і аналіз прамоў

§ 2-9, 
практ. 15, 
практ. 22

Сінтаксіс і пунктуацыя. Культура маўлення (89 гадзін)

Словазлучэнне (12 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

13
14

С л о в а з л у ч э н -
не; віды, спосабы 
і срод кі сін та ксіч-
най сувязі ў сло ва-
злу чэнні 

2 Узнавіць веды пра словазлучэнне; 
віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай 
сувязі ў словазлучэнні.
Удасканальваць уменні вызначаць 
віды, спосабы і сродкі сінтаксічнай 
сувязі ў словазлучэнні 

Чытанне тэкстаў, сказаў, вы піс-
ванне словазлучэнняў, вызна-
чэнне відаў, спосабаў і сродкаў 
сінтаксічнай сувязі ў словазлу-
чэннях 

§ 0-3, 
практ. 6, 
практ. 8

15
16

Свабодныя і не-
свабодныя сло ва-
злучэнні, іх сін та-
ксіч ная роля і сты-
лістычныя маг чы-
масці

2 Узнавіць веды пра свабодныя 
і не свабодныя словазлучэнні, іх 
сінтаксічную ролю і стылістычныя 
магчымасці.
Удасканальваць уменні вызна-
чаць свабодныя і несвабодныя 
словазлучэнні, іх сінтаксічную 
ролю і стылістычныя магчымасці

Чытанне тэкстаў, сказаў, вы піс-
ванне словазлучэнняў, вызна-
чэнне свабодных і несвабодных 
словазлучэнняў, іх сінтаксічнай 
ролі і стылістычных магчымас-
цей

§ 1-3, 
практ. 9, 
практ. 18

17 Пісьмовая творчая 
работа

1 Фарміраваць уменне ствараць 
пісьмовае выказванне (эсэ): ры-

Напісанне эсэ

33

Працяг
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хтаваць матэрыял; пад па рад коў-
ваць кампазіцыю тэксту адпавед-
наму тыпу маўлення; працаваць 
над моўным афармленнем выказ-
вання

18
19

Сінтаксічныя нор-
мы: асаблівасці 
да па савання і кі-
ра вання ў белару-
скай мове. Грама-
тыч ныя памылкі 
пры канструяван-
ні сло вазлучэнняў 
роз ных тыпаў

2 Сфарміраваць уяўленне пра сін-
таксічныя і пунктуацыйныя нор-
мы, узнавіць і пашырыць веды аб 
правілах дапасавання і кіравання, 
асаблівасцях будовы сінтаксічных 
канструкцый беларускай мовы 
ў параўнанні з рускай. 
Удасканальваць уменні спалу-
чаць словы ў вусным і пісьмовым 
маўленні паводле сінтаксічных 
норм; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя памылкі ў чужым 
і ўласным маўленні; карыстацца 
даведнікамі па сінтаксісе белару-
скай мовы

Чытанне тэарэтычнага матэры-
ялу пра сінтаксічныя і пунктуа-
цыйныя нормы.
Падрыхтоўка паведамлення на 
аснове правіла і матэрыялу таб-
ліцы на тэму «Асаблівасці кі ра-
вання і дапасавання ў беларус-
кай мове (у параўнанні з рускай 
мовай)». Запіс спецыфічных 
беларускамоўных канструкцый 
да прыведзеных рускамоўных. 
Запіс словазлучэнняў з вы праў-
леннем памылак у дапасаванні 
і кіраванні, тлумачэнне прычыны 
парушэння сінтаксічных норм.
Чытанне тэксту, выпісванне сло-
ва злучэнняў, што ілюструюць 
спецыфіку дапасавання і кі ра-
вання ў беларускай мове.
Расказ пра сутнасць дапасаван-
ня, кіравання і прымыкання, вы-
значэнне віду падпарадкавальнай 
сувязі ў словазлучэннях. Чытан-

§ 3, 
практ. 25;
§ 3-1, 
практ. 34-2
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не тэкстаў на рускай і ўкраінскай 
мовах пра віды падпарадкаваль-
най сувязі. Чытанне тэкстаў, 
вы значэнне асноўнай думкі, вы-
лучэнне слова злучэнняў, што вы-
яўляюць асаблівасці кі ра ван ня 
ў беларускай мове; пабудова схем 
словазлучэнняў

20
21

С э н с а в а - с т ы  л і -
стыч ная і тэкста-
ўтва ральная роля 
сло ва злу чэнняў 
у раз  горт ванні тэ-
мы, афар мленні 
звяз нага выказ-
ван ня

2 Сфарміраваць уяўленне пра 
сэнсава-стылістычную і тэкста-
ўтваральную ролю слова злучэн няў 
у разгортванні тэмы, афармленні 
звязнага выказвання.
Удасканальваць уменні вызначаць 
сэнсава-стылістычную і тэкста-
ўтва ральную ролю слова злучэнняў 
у разгортванні тэмы, афармленні 
звязнага выказвання

Чытанне тэкстаў, сказаў, вы піс-
ванне словазлучэнняў, вызна-
чэнне сэнсава-стылістычнай 
і тэкстаўтваральнай ролі слова-
злучэнняў у разгортванні тэмы, 
афармленні звязнага выказвання

§ 3-2, 
практ. 34-16, 
практ. 34-19

22
23

Кантрольны па-
драбязны пераказ 
тэксту

2 Выявіць узровень сфарміраванасці 
ўменняў пісьмова падрабязна пе-
раказваць тэкст, захоўваючы яго 
жанрава-стылістычныя і моўныя 
асаблівасці

Слуханне тэксту, гутарка па яго 
змесце, лагічнай будове, моўных 
асаблівасцях; напісанне пераказу

24 Сінаніміка сло ва-
злучэнняў, яе роля 
ў стварэнні тэк стаў 
рознай жанрава-

1 Узнавіць веды пра сінаніміку 
словазлучэнняў, яе ролю ў ства-
рэнні тэкстаў рознай жанрава-
стылістычнай прыналежнасці.

Чытанне тэкстаў, сказаў, вы-
зна чэнне, выпісванне сло ва злу-
чэнняў, падбор сі на ні мічных 
словазлучэнняў

35
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стылістычнай пры-
на лежнасці

Удасканальваць уменні ўтвараць 
сі нанімічныя словазлучэнні, вы-
з начаць ролю сінанімікі сло ва-
злучэнняў у стварэнні тэкстаў 
рознай жанрава-стылістычнай 
прыналежнасці

ІІ чвэрць (24 урокі)

Сінтаксіс і пунктуацыя. Культура маўлення (працяг)

Просты сказ (39 гадзін, з іх 5 гадзін — на пісьмовыя работы)

25 Сказ,  асноўныя 
фун кцыі сказа. Па-
радак слоў у ска-
зе. Стылістычныя 
магчымасці парад-
ку слоў. Лагічны 
на ціск

1 Узнавіць і паглыбіць веды пра 
сказ, асноўныя функцыі сказа, па-
радак слоў у сказе, стылістычныя 
магчымасці парадку слоў, лагічны 
націск.
Удасканальваць уменні вызначаць  
функцыі сказаў, парадак слоў у ска-
зах, стылістычныя магчымасці па-
радку слоў, лагічны націск; кары-
стацца парадкам слоў, лагічным 
націскам ва ўласным маўленні

Чытанне тэкстаў, сказаў, вызна-
чэнне функцый сказаў, парадку 
слоў у сказах, стылістычных маг-
чымасцей парадку слоў, лагіч нага 
націску; стварэнне ўласных вы-
казванняў з выкарыстаннем па-
радку слоў, лагічнага націску

§ 0-4, 
практ. 5

26
27
28

Галоўныя члены 
сказа .  Спосабы 
вы  ра жэння дзей-
ні ка. Тыпы вы каз-
ні ка і спосабы яго 
вы ражэння. Сты-
лі стычныя маг чы-
масці роз ных форм

3 Узнавіць і паглыбіць веды пра 
галоўныя члены сказа, спосабы 
выражэння дзейніка, тыпы вы-
казніка і спосабы яго выражэння, 
стылістычныя магчымасці роз-
ных форм выражэння выказніка, 
функцыі звязкі ў састаўным імен-
ным выказніку.

Чытанне тэкстаў, сказаў, вызна-
чэнне галоўных членаў у сказах, 
спосабаў выражэння дзейніка, 
тыпаў выказніка, спосабаў яго 
выражэння, стылістычных маг-
чымасцей розных форм выра-
жэння выказніка, функцый звязкі 
ў састаўным іменным выказніку

§ 1-4, 
практ. 14, 
практ. 20; 
падабраць 
5 сказаў 
з твораў 
мастацкай 
літаратуры
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вы ражэння вы-
каз ніка. Фун кцыі 
звяз кі ў са стаў ным 
іменным вы каз ніку

Удасканальваць уменні вызна-
чаць  галоўныя члены сказа, спо-
сабы выражэння дзейніка, тыпы 
выказніка і спосабы яго выражэн-
ня, стылістычныя магчымасці роз-
ных форм выражэння выказніка, 
функцыі звязкі ў састаўным імен-
ным выказніку

з рознымі 
спосабамі 
выражэн-
ня дзейніка 
(рознымі 
тыпамі 
выказніка)

29 Сінтаксічныя нор-
мы: сувязь дзейніка 
і выказніка ў сказе

1 Узнавіць і пашырыць веды пра су-
вязь дзейніка і вы казніка ў сказе. 
Удасканальваць уменні правільна 
спалучаць дзейнік і вы казнік 
у вусным і пісьмовым маўленні, 
знаходзіць і выпраўляць сін так сі-
чныя памылкі ў чужым і ўла с ным 
маўленні; карыстацца да вед нікамі 
па сінтаксісе беларускай мовы

Чытанне тэарэтычнага матэ-
рыялу; аналіз табліцы «Сувязь 
паміж дзейнікам і выказнікам», 
выяўленне ў ёй новай інфармацыі 
пра сувязь дзейніка і выказніка 
ў параўнанні з матэрыялам пра-
ві ла. Спісванне сказаў з вы ба-
рам адпаведных форм вы каз-
нікаў, тлумачэнне правіл сувязі 
выказніка і дзейніка. Чытанне 
тэксту, вызначэнне стылю. Запіс 
сказаў з выпраўленнем памылак, 
вы клі каных парушэннем  правіл 
сувязі выказніка і дзейніка, тлу-
мачэнне прычын парушэння сін-
таксічных норм. 
Чытанне тэкстаў, выпісванне гра-
матычных асноў сказаў, вызна-
чэнне тыпаў выказнікаў, выпіс-

§ 4, 
практ. 40

37

Працяг

1 2 3 4 5 6

ванне прыкладаў сказаў з роз-
нымі тыпамі выказнікаў

30 Пунктуацыйныя 
нормы: працяжнік 
паміж дзейнікам 
і вы казнікам

1 Узнавіць веды пра пастаноўку 
пра цяжніка паміж дзейнікам і вы-
казнікам.
Удасканальваць уменне вызна чаць 
умовы для пастаноўкі працяжніка 
паміж дзейнікам і выказнікам; ка-
рыстацца даведнікамі па пун ктуа-
цыі беларускай мовы

Чытанне тэкстаў, сказаў, тлума-
чэнне пастаноўкі знакаў пры-
пынку, запіс сказаў з па ста ноў-
кай знакаў прыпынку, ка мен ці-
раванне пастаноўкі/не па станоўкі 
працяжніка паміж дзей ні кам 
і выказнікам

§ 2-4, 
практ. 30

31
32

Даданыя члены 
ска за. Віды да паў-
нення, азначэння, 
акалічнасці. Сін та-
ксічная роля ін фі-
нітыва. Тэкста ўтва-
ральныя фун кцыі 
да  даных чле наў 
ска за ў тэк стах- 
апі  саннях, тэк стах-
апа вя дан нях 

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
даданыя члены сказа, віды да паў-
нення, азначэння, ака ліч насці, 
сінтаксічную ролю інфі нітыва, 
тэкстаўтваральныя фун кцыі да-
даных членаў сказа ў тэк стах-
апісаннях, тэкстах-апа вя даннях.
Удасканальваць уменні вызна-
чаць даданыя члены сказа, віды 
дапаўнення, азначэння, ака ліч-
насці, сінтаксічную ролю інфі ні-
тыва, тэкстаўтваральныя функ цыі 
даданых членаў сказа

Чытанне тэкстаў, сказаў, вы-
значэнне даданых членаў ска-
за, відаў дапаўнення, азначэння, 
акалічнасці, сінтаксічнай ролі 
інфінітыва, тэкстаўтваральнай 
функцыі даданых членаў сказа

§ 4-1, 
практ. 5;
падабраць 
тэкст тыпу 
апісання, 
вызначыць 
ролю дада-
ных членаў 
сказа

33 Кантрольны дык-
тант

1 Выявіць узровень сфарміравана-
сці арфаграфічных навыкаў і пун-
ктуацыйных уменняў, аналітыка-
сінтэтычных моўных і маўленчых 
уменняў

Слуханне і запіс тэксту пад дык-
тоўку
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34
35
36
37

А д н а с а с т а ў н ы я 
ска зы, іх віды і спо-
са бы выражэння 
галоўнага члена 
ў іх. Раз межа ван не 
няпоўных і адна-
састаўных ска заў. 
С э н с а в а -  с т ы  л і -
стыч ная роля адна-
са стаўных ска заў 
у тэкстах роз ных 
тыпаў і сты ляў маў-
лення 

4 Узнавіць і пашырыць веды пра 
аднасастаўныя сказы, іх віды 
і спосабы выражэння галоўнага 
члена ў іх, пра размежаванне 
няпоўных і аднасастаўных сказаў, 
сэнсава-стылістычную ролю 
аднасастаўных сказаў у тэкстах 
розных тыпаў і стыляў маўлення.
Удасканальваць уменні вызначаць  
віды аднасастаўных сказаў, спо-
сабы выражэння галоўнага чле-
на ў іх; размяжоўваць няпоўныя 
і аднасастаўныя сказы; вызна-
чаць сэнсава-стылістычную ролю 
аднасастаўных сказаў у тэкстах 
розных тыпаў і стыляў маўлення

Чытанне тэкстаў, сказаў, вызна-
чэнне відаў аднасастаўных сказаў, 
спосабаў выражэння га лоўнага 
члена ў іх; вызначэнне няпоўных 
і аднасастаўных сказаў, сэнсава- 
стылістычнай ролі аднасастаўных 
сказаў у тэкстах розных тыпаў 
і стыляў маўлення

§ 4-2, 
практ. 7, 
практ. 10, 
практ. 12, 
практ. 15

38
39

Сказы з адна род-
нымі чле на мі, іх 
сэнсава-сты лі стыч-
ная і тэкста ўтва-
раль ная роля. Аба-
гульняльныя сло-
вы пры адна род ных 
членах ска за

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сказы з аднароднымі членамі, іх 
сэнсава-стылістычную і тэкста-
ўтваральную ролю; пра абагуль-
няльныя словы пры аднародных 
членах сказа.
Удасканальваць уменні вы зна-
чаць сказы з аднароднымі чле-
намі, іх сэнсава-стылістычную 
і тэкстаўтваральную ролю; аба-
гульняльныя словы пры аднарод-
ных членах сказа

Актуалізацыя ведаў пра аднарод-
ныя члены сказа. 
Чытанне тэкстаў, сказаў, вы-
значэнне аднародных членаў 
у сказах, абагульняльных слоў 
пры аднародных членах, сэн-
сава-стылістычнай і тэкста -
ўтва  ральнай ролі сказаў з адна-
роднымі членамі

§ 0-5, 
практ. 2, 
практ. 4

39

Працяг

1 2 3 4 5 6

40
41
42
43

Сінтаксічныя нор-
мы: ужыванне ад-
народных членаў 
сказа. Пунктуацый-
ныя нормы: знакі 
прыпынку ў ска-
зах з аднароднымі 
членамі

4 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах спалучэння аднародных 
членаў сказа. Узнавіць і па шырыць 
веды пра знакі прыпынку ў сказах 
з аднароднымі чле намі. 
Удасканальваць уменні спалучаць 
аднародныя члены сказа ў вусным 
і пісьмовым маўленні паводле 
сінтаксічных норм, ставіць знакі 
прыпынку ў сказах з аднароднымі 
членамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

Падрыхтоўка на аснове тэзісаў 
вуснага выказвання на тэму 
«Асаблівасці пабудовы сказаў 
з аднароднымі членамі». 
Чытанне сказаў з вучнёўскіх 
сачыненняў, тлумачэнне пару-
шэння пабудовы сказаў з адна-
роднымі членамі, запіс вы праў-
леных сказаў. 
Расказ на аснове табліцы пра 
знакі прыпынку ў сказах з адна-
роднымі членамі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
асноўнай думкі, падбор за га-
лоў каў, характарыстыка сты-
лі стычных асаблівасцей ска-
заў з аднароднымі чле на мі, 
вы пісванне сказаў з адна род-
нымі членамі, тлу мачэн не і рас-
станоўка знакаў пры пын ку 
ў сказах з аднароднымі чле на-
мі. Напісанне пейзажнай за ма-
лёўкі пра любімую пару года 
з вы карыстаннем аднародных 
(неаднародных) азначэнняў, ад-
паведных эпітэтаў да апорных 
назоўнікаў.

§ 5, 
практ. 48, 
практ. 50, 
практ. 56, 
практ. 58
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Складанне схем сказаў з адна-
роднымі членамі. Пераклад тэк-
сту з рускай мовы на беларускую. 
Скла данне і запіс сказаў з адна-
роднымі членамі паводле схем

44 Пісьмовая творчая 
работа 

1 Удасканальваць уменне падрабяз-
на пераказваць тэкст з захаван-
нем яго жанрава-стылістычных 
і моўных асаблівасцей; раскры-
ваць тэму і асноўную думку тэксту; 
перадаваць логіку і кампазіцыю 
тэксту-арыгінала

Падрабязны пераказ тэксту 

45
46
47
48

Сказы з ада соб ле-
нымі чле намі. Ада-
соб леныя азна чэн ні 
і прыдаткі, ака ліч-
насці, да паў ненні, 
уда клад няль ныя 
чле ны сказа, іх сэн-
сава-сты лі стыч ная 
і тэк ста ўтваральная 
роля

4 Узнавіць і пашырыць веды пра ска-
зы з адасобленымі членамі, ада-
собленыя азначэнні і прыдаткі, 
акалічнасці, дапаўненні, удаклад-
няльныя члены сказа, іх сэнсава-
стылістычную і тэкстаўтваральную 
ролю.
Удасканальваць уменні вызначаць 
сказы з адасобленымі членамі, ада-
собленыя азначэнні, прыдаткі, ака-
лічнасці, дапаўненні, удаклад няль-
ныя члены сказа, сэнсава- сты лі-
стычную і тэкстаўтваральную ролю 
сказаў з адасобленымі чле намі

Актуалізацыя ведаў пра адасо-
бленыя члены сказа.
Чытанне тэкстаў, сказаў, вызна-
чэнне сказаў з адасобленымі чле-
намі, адасобленых азначэн няў, 
прыдаткаў, акалічнасцей, да паў-
ненняў, удакладняльных чле-
наў сказа; вызначэнне сэн са ва- 
стылістычнай і тэкста ўтва раль-
най ролі сказаў з адасоб ленымі 
членамі

§ 0-6, 
практ. 3, 
практ. 7;
§ 6, 
практ. 75

41

Працяг

1 2 3 4 5 6

ІІІ чвэрць (33 урокі)

Просты сказ (працяг)

49
50
51
52

С і н т а к с і ч н ы я 
нор мы: ужыванне 
ада соб леных чле-
наў ска за; пра ві лы 
ўжы ван  ня дзее-
пры слоў ных і дзее-
п р ы  м е т  н і к а в ы х 
зва ро таў.
Пунктуацыйныя 
нор мы: знакі пры-
пы нку ў сказах 
з  ада собленымі 
чле  намі 

4 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы сказаў з ада-
собленымі членамі. Узнавіць і па-
шырыць веды аб адасобленых 
членах сказа, правілах ужывання 
дзеепрыслоўных і дзее пры мет-
нікавых зваротаў. 
Удасканальваць уменні буда-
ваць сказы з адасобленымі чле-
намі, правільна ўжы ваць дзее-
прыслоўныя і дзее пры мет нікавыя 
звароты  ў вусным і пісь мовым 
маўленні паводле сін та  ксічных 
норм, ставіць знакі пры пынку 
ў сказах з адасобленымі чле намі; 
знаходзіць і выпраўляць сін та ксіч-
ныя і пунктуацыйныя па мылкі 
ў чужым і ўласным маў лен ні; ка-
рыстацца даведнікамі па сін таксісе 
і пунктуацыі беларускай мовы

Фармуляванне на аснове табліцы 
правіл утварэння дзеепрыслоўяў, 
падбор і запіс прыкладаў. Чытан-
не тэксту, фармуляванне на яго 
аснове правіл ужывання дзее-
прыслоўных словазлучэнняў. 
Чытанне сказаў, вызначэнне ў іх 
сінтаксічных памылак, запіс адрэ-
дагаваных сказаў. Расказ на асно-
ве табліцы правіла пра ўтварэнне 
і ўжыванне дзеепрыметнікаў.
Чытанне тэкстаў, выпісванне 
словазлучэнняў з дзее пры мет-
нікамі, сказаў з дзее пры мет ні-
кавымі і дзее пры слоў нымі зва-
ротамі. Выпраўленне памы-
лак і запіс дзеепрыметнікавых 
словазлучэнняў у адпаведнасці 
з нормамі літаратурнай мовы. 
Запіс перакладзеных на белару-
скую мову ска заў, у якіх адасо-
бленыя члены выражаны дзее-
прыслоўнымі і дзеепрыметніка-

§ 7, 
практ. 83,
практ. 92, 
практ. 97
практ. 99
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вымі зварота мі. Тлумачэнне 
па ста ноўкі зна каў прыпынку 
ў ска зах з ада собленымі чле на-
мі. Пера будова сказаў з ада соб-
ле нымі членамі ў сказы з не ада-
собленымі, тлу ма чэнне ін та на-
цый най і сэнсавай розніцы паміж 
варыянтамі сказаў. Запіс сказаў 
з расстаноўкай зна каў прыпынку 
і іх тлумачэннем. 
Узнаўленне на аснове табліцы 
правіл адасаблення азначэнняў, 
падбор прыкладаў. Тлумачэнне 
пастаноўкі знакаў прыпынку пры 
дапасаваных і недапасаваных 
азна чэннях. Спісванне сказаў 
з рас станоўкай знакаў прыпын-
ку пры адасобленых дапасава-
ных і недапасаваных азначэннях. 
Чы тан не сказаў, фармуляванне 
пра віл адасаблення прыдаткаў 
на пісьме. Спісванне сказаў, тэк-
сту з расстаноўкай знакаў пры-
пын ку пры адасобленых прыдат-
ках. Запіс тэксту з пашы рэн нем 
сказаў словамі з дужак, ка мен ці-
раванне пунк туацый нага афар-
млення ўтвораных сказаў, тлу- 

43

Працяг

1 2 3 4 5 6

мачэнне напісання прыдаткаў 
праз дэфіс. 
Тлумачэнне пастаноўкі зна каў 
прыпынку ў сказах з ада соб-
ленымі акалічнасцямі. 
Спісванне сказаў, тэксту з рас-
станоўкай знакаў прыпынку пры 
адасобленых акалічнасцях.
Складанне і за піс сказаў з ада-
собленымі да паў неннямі. Спіс-
ванне сказаў з расстаноўкай зна-
каў прыпынку і іх тлумачэн не. 
Запіс сказаў з удакладняльнымі 
чле намі, расстаноўка знакаў пры-
пынку. 
Выпісванне з тэксту сказаў з ада-
собленымі членамі, рас ста ноўка 
знакаў прыпынку. 
Складанне і запіс паводле схем 
сказаў з адасобленымі членамі 
пра ролю нацыянальнай мовы 
ў жыц ці народа. 
Чытанне тэкстаў, выпісванне 
сказаў з адасобленымі члена мі, 
вы значэнне іх стылістычнай ролі 
ў тэкстах. 
Расказ пра беларускую мову 
з выкарыстаннем сказаў з адна -

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



44

Працяг

1 2 3 4 5 6

роднымі і адасобленымі члена-
мі. Ускладненне граматычных 
асноў сказаў аднароднымі або 
ада собленымі членамі сказа

53
54

Кантрольнае сачы-
ненне

2 Выявіць узровень сфармірава на-
сці ўменняў ствараць пісьмовае 
вы казванне на прапанаваную 
тэму (рыхтаваць матэрыял, пад-
бі раць неабходныя факты; пад-
па радкоўваць кампазіцыю тэксту 
адпаведнаму тыпу маўлення; пра-
цаваць над моўным афармленнем 
выказвання)

Напісанне сачынення

55
56

Сказы са зва рот-
камі. Сэнсава-сты-
лістычная і тэк ста-
ўтваральная роля 
сказаў са зва рот-
камі ў тэкстах роз-
ных тыпаў і сты ляў 
маўлення.
Пун ктуацыйныя 
нор мы: знакі пры-
пынку ў сказах са 
звароткамі

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
звароткі, правілы пастаноўкі 
знакаў прыпынку ў сказах са зва-
роткамі. Удасканальваць уменні 
афармляць сказы са звароткамі 
ў адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
па мылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; вызначаць сэн сава-сты лі-
стыч ную і тэ кста ўтва раль ную ролю 
сказаў са звароткамі ў тэкстах роз-
ных тыпаў і стыляў маўлення; ка-
рыстацца даведнікамі па сінта ксі-
се і пунктуацыі беларускай мовы

Чытанне тэксту, вызначэнне на 
яго аснове стылістычных асаб-
лівасцей сказаў са звароткамі. 
Расказ на аснове схем пра знакі 
прыпынку ў сказах са звароткамі.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне  
звароткаў, тлумачэнне пастаноўкі 
знакаў прыпынку ў сказах са 
звароткамі.
Запіс сказаў са звароткамі з па-
ста ноўкай знакаў прыпынку ў іх. 
Складанне сказаў са звароткамі 
па схемах

§ 0-8, 
практ. 3;
§ 8, 
практ. 114
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57
58
59

Сказы з пабочнымі 
і ўстаўнымі кан-
струк цыямі. Сэн-
сава-сты лі стыч ная 
і тэкста ўтва раль ная 
роля ска заў з па-
боч ны мі і ўстаў ны-
мі кан струк цыя мі 
ў тэкстах роз ных 
ты паў і сты ляў маў-
лення.
П у н к т у а ц ы й -
ныя нормы: знакі 
пры пынку ў ска-
зах з пабочнымі 
і ўстаўнымі кан-
струк цыямі

3 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы сказаў з па боч ны мі 
і ўстаўнымі канструкцыямі.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
пабочныя і ўстаўныя кан струк-
цыі, правілы па ста ноўкі зна каў 
прыпынку ў сказах з па боч нымі 
і ўстаўнымі кан струк цы ямі. Уда-
сканальваць умен ні афар мляць 
сказы з па боч нымі і ўстаў нымі 
кан струк цыямі ў ад па вед насці 
з пун кту а цыйнымі нор мамі; зна-
хо дзіць і выпраў ляць сін так січныя 
і пун ктуацыйныя па мыл кі ў чу-
жым і ўласным маў ленні; вызна-
чаць сэн сава-сты лі стыч ную і тэ кста-
ўтва раль ную ролю сказаў з па боч-
ны мі і ўстаўнымі канструкцыямі 
ў тэкстах розных тыпаў і стыляў 
маўлення; карыстацца даведнікамі 
па сінтаксісе і пун ктуацыі беларус-
кай мовы

Запіс тэксту з устаўляннем па-
бочных слоў, вызначэнне адносін 
да зместу выказвання. Запіс 
сказаў з пабочнымі словамі 
з расстаноўкай косак, харак-
тарыстыка значэнняў, якія на-
даюць сказу пабочныя словы. 
Падрыхтоўка з да памогай па-
бочных слоў выказвання пра 
пісь меннасць чалавека. Устаў-
лянне ў сказы, тэксты пабоч-
ных або ўстаўных канструкцый. 
Дапаўненне тэксту пра па боч-
ныя словы, пастаноўку знакаў 
пры пынку ў сказах з па боч нымі 
і ўстаўнымі кан струк цыямі. Запіс 
сказаў, тэксту з раскрыццём ду-
жак, устаў ляннем прапушчаных 
лі тар, рас ста ноўкай і тлумачэн-
нем зна каў прыпынку.
Напісанне замалёўкі пра святы 
ў школе.
Чытанне тэксту, вызначэнне сты-
лю, доказ думкі з выкарыстаннем 
пабочных слоў.
Складанне і запіс сказаў з па боч-
нымі словамі па прапанаваных 
схемах

§ 0-8, 
практ. 10, 
практ. 13;
§ 9, 
практ. 130
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60
61
62

Сказы з па раў наль-
нымі зва ро та мі, іх 
сэн сава-сты лі стыч-
ная роля і тэкста-
ўтва раль ныя маг-
чы масці.
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў сказах 
з па раўнальнымі 
зва ротамі

3 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы сказаў з па раў-
нальнымі зваротамі.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
параўнальныя звароты, правілы 
пастаноўкі знакаў прыпынку ў ска-
зах з параўнальнымі зваротамі. 
Удасканальваць уменні афармляць 
сказы з параўнальнымі зваротамі 
ў адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
па мылкі ў чужым і ўласным маў-
лен ні; вызначаць сэн сава-сты-
лі стыч ныя і тэ кста ўтва раль ныя 
магчымасці сказаў з параўнальнымі 
зваротамі; карыстацца даведнікамі 
па сін таксісе і пунктуацыі белару-
скай мовы

Расказ на аснове табліцы пра 
знакі прыпынку ў сказах з па-
раў нальнымі зваротамі, падбор 
прыкладаў. Чытанне тэкстаў, 
вызначэнне параўнальных зва-
ротаў, тлумачэнне пастаноў кі 
знакаў прыпынку пры іх. Спіс-
ванне сказаў, тэкстаў з рас-
станоўкай знакаў прыпынку 
ў сказах з па раў нальнымі зва-
ротамі. 
Напісанне невялікага сачынення-
апісання пра любімую пару года 
або роднага чалавека з выкары-
станнем параўнальных зваротаў

§ 0-10, 
практ. 4, 
практ. 6;
§ 10, 
практ. 139

63 Кантрольная тэста-
вая работа

1 Выявіць узровень засваення тэарэ-
тычнага матэрыялу па вывучаных 
тэмах, сфарміраванасці моўных 
і маўленчых уменняў і навыкаў

Выкананне тэставай работы

Складаны сказ (38 гадзін, з іх 5 гадзін — на пісьмовыя работы)

64
65
66

Складаназлучаныя 
сказы, асноўныя 
віды, будова. 

5 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы складаназлучаных 
сказаў, асноўных відах.

Актуалізацыя ведаў пра тыпы 
складаных сказаў. 
Чытанне тэксту, перадача зместу

§ 0-11, 
практ. 143-2, 
практ. 143-4,
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Працяг
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67
68

Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў складана-
злучаных сказах 

Узнавіць і пашырыць веды пра 
складаназлучаныя сказы, пра-
вілы пастаноўкі знакаў прыпын-
ку ў складаназлучаных сказах. 
Удасканальваць уменні афарм-
ляць складаназлучаныя сказы 
ў адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

кожнага абзаца з дапамогай 
складаназлучаных сказаў. Чы-
танне складаных сказаў, вызна-
чэнне іх тыпу, тлумачэнне па-
ста ноўкі знакаў прыпынку ў іх, 
вызначэнне сэнсавых адносін 
паміж часткамі складаназлу-
чаных сказаў. Расказ на асно-
ве табліцы пра знакі прыпынку 
ў складаназлучаных сказах, пад-
бор прыкладаў. Аналіз табліцы 
па інтанацыйным афармленні 
складаназлучаных сказаў, паміж 
часткамі якіх ставіцца коска, 
кропка з коскай, працяжнік. 
Запіс складаназлучаных сказаў 
з расстаноўкай знакаў прыпын-
ку і ўстаўляннем прапушчаных 
літар. Перабудова простых сказаў, 
бяззлучнікавых складаных ска-
заў у складаназлучаныя, іх запіс 
з адпаведным пунктуацыйным 
афармленнем; вызначэнне сэнса-
вых адносін паміж часткамі скла-
даназлучаных сказаў. 
Утварэнне і запіс складаназлу-
чаных сказаў па прапанаваных 
схемах.

практ. 147, 
практ. 149, 
практ. 152
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Чытанне тэксту, вызначэнне 
тыпу, асноўнай думкі;  выпісванне 
складаназлучаных сказаў з рас-
станоўкай знакаў прыпынку.
Запіс складаназлучаных сказаў 
з расстаноўкай і тлумачэннем 
знакаў прыпынку

69 С э н с а в а - с т ы  л і -
стычная і тэкста-
ўтваральная роля 
с к л а д а н а з л у ч а -
ных сказаў у тэк-
стах розных тыпаў 
і сты ляў маўлення

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сэнсава-стылістычную і тэкста-
ўтваральную ролю складаназлу-
чаных сказаў у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў маўлення.
Удасканальваць уменні вы зна-
чаць сэнсава-стылістычную і тэк-
ста ўтваральную ролю складана-
злучаных сказаў у тэкстах роз-
ных тыпаў і стыляў маўлення, 
выкарыстоўваць складаназлуча-
ныя сказы ва ўласным маўленні

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
стылю, тыпу, выяўленне скла-
даназлучаных сказаў, іх сэнсава-
стылістычнай і тэк ста ўтва раль-
най ролі ў тэкстах роз ных тыпаў 
і стыляў маўлення

§ 11-1, 
практ. 5

70
71
72
73
74
75

Складаназалеж-
ныя сказы, будова, 
сродкі сувязі, кла-
сіфікацыя. Скла да-
назалежныя ска зы 
з некалькімі да да-
нымі. 
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-

6 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы складаназалежных 
сказаў.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
складаназалежныя сказы, пра ві-
лы пастаноўкі знакаў прыпын-
ку ў складаназалежных сказах. 
Удасканальваць уменні афарм-
ляць складаназалежныя сказы

Падрыхтоўка на аснове табліцы 
паведамлення пра адрозненне 
злучнікаў ад злучальных слоў.
Выпісванне складаназалежных 
сказаў, часткі якіх звязаны злу-
чальным словам, потым — часткі 
якіх звязаны злучнікамі, тлума-
чэнне пастаноўкі знакаў пры-
пынку.

§ 0-12, 
практ. 153-1, 
практ. 154-3,
практ. 160;
§ 1-12, 
практ. 1,
практ. 166, 
практ. 167
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пынку ў складана-
залежных сказах

ў адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

Расказ на аснове схем пра па-
ста ноўку знакаў прыпынку па-
між часткамі складаназалежных 
сказаў. 
Аналіз табліцы па інтанацыйным 
афармленні складаназалежных 
сказаў. Спісванне складаназа-
лежных сказаў з расстаноўкай 
прапушчаных знакаў прыпынку 
і раскрыццём дужак, тлумачэн-
не пастаноўкі знакаў прыпынку 
і напісання слоў.
Чытанне тэксту, падбор за га-
лоўка, выпісванне складаназа-
лежных сказаў з расстаноўкай 
знакаў прыпынку. 
Расказ на аснове інфармацыі 
табліцы пра віды сувязі паміж 
часткамі складаназалежнага ска-
за з некалькімі даданымі. 
Чытанне тэксту, вызначэнне 
асноўнай думкі, выпісванне скла-
даназалежных сказаў з рас ста-
ноўкай знакаў прыпынку, пабудо-
ва схем складаназалежных сказаў.  
Расказ на аснове прапанаваных 
схем пра пастаноўку знакаў пры-
пынку паміж часткамі склада-
назалежных сказаў з некалькімі 
даданымі часткамі. 
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Чытанне тэксту, вызначэнне 
стылю, складаназалежных ска-
заў, сэнсавых адносін паміж іх 
част камі; тлумачэнне пастаноўкі 
знакаў прыпынку паміж часткамі 
складаназалежных сказаў; скла-
данне схем выдзеленых сказаў. 
Чытанне тэксту, вызначэнне 
тэмы, стылю, падбор загалоўка; 
выпісванне спачатку склада-
назлучаных, потым складаназа-
лежных сказаў з расстаноўкай 
патрэбных знакаў прыпынку, 
каменціраванне пунктуацыйна-
га афармлення выпісаных сказаў. 
Напісанне сачынення-мініяцюры 
пра народныя святы. 
Спісванне складаназалежных 
сказаў з расстаноўкай знакаў 
прыпынку і ўстаўляннем пра-
пушчаных літар. 
Перабудова простых сказаў, бяз-
злучнікавых складаных сказаў 
у складаназалежныя, іх запіс у ад-
паведнасці з пун кту ацыйнымі 
нормамі; вызначэнне сэнсавых 
адносін паміж часткамі склада-
назалежных сказаў. Да піс ванне

51
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складаназалежных ска заў па 
прапанаваным пачатку, ка-
менціраванне іх пунктуацыйна-
га афармлення.
Утварэнне складаназалежных 
сказаў па прапанаваных схемах.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі, падбор 
загалоўка; выпісванне склада-
на залежных сказаў з не каль кі-
мі даданымі часткамі з рас ста-
ноўкай знакаў прыпынку. На-
пі санне невялікага сачынення-
разважання «Любоў да бацькоў 
(Бацькаўшчыны)»

76 С э н с а в а - с т ы  л і -
стыч ная і тэкста-
ўтва ральная роля 
складаназалеж-
ных сказаў у тэк-
стах розных тыпаў 
і стыляў маўлення

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сэнсава-стылістычную і тэк ста-
ўтваральную ролю складаназа-
лежных сказаў у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў маўлення.
Удасканальваць уменні вызна-
чаць сэнсава-стылістычную і тэк-
стаўтваральную ролю складана-
залежных сказаў у тэкстах роз-
ных тыпаў і стыляў маўлення, 
выкарыстоўваць складаназалеж-
ныя сказы ва ўласным маўленні

Чытанне тэкстаў, вызначэн-
не стылю, тыпу, выяўленне 
скла даназалежных сказаў, іх 
сэнсава-стылістычнай і тэк ста-
ўтваральнай ролі ў тэкстах роз-
ных тыпаў і стыляў маўлення 

§ 12-1, 
практ. 6
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77
78

Кантрольны па-
драбязны пераказ 
тэксту

2 Выявіць узровень сфарміравана-
сці ўменняў пісьмова падрабязна 
пераказваць тэкст, захоўваючы яго 
жанрава-стылістычныя і моўныя 
асаблівасці

Слуханне тэксту, гутарка па яго 
змесце, лагічнай будове, моўных 
асаблівасцях; напісанне пераказу

79
80
81

Бяззлучнікавыя 
складаныя сказы. 
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў бяз злуч-
нікавых складаных 
сказах

3 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах  пабудовы бяззлучнікавых 
складаных сказаў.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
бяззлучнікавыя складаныя ска-
зы, правілы пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў бяззлучнікавых 
складаных сказах. Удасканаль-
ваць уменні афармляць бяз-
злуч нікавыя складаныя сказы 
ў адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным 
маўленні; карыстацца даведнікамі 
па сінтаксісе і пунктуацыі белару-
скай мовы

Чытанне бяззлучнікавых скла-
даных сказаў, вызначэнне сэнса-
вых адносін паміж іх часткамі. 
Пабудова бяззлучнікавых скла-
даных сказаў аднолькавай 
струк туры з рознымі сэнсавымі 
адносінамі паміж іх часткамі. 
Запіс складаных сказаў з вы-
праўленнем сінтаксічных па-
мылак, тлумачэнне прычын па-
рушэнняў сінтаксічных норм. 
Аналіз табліцы па інта нацыйным 
афармленні бяз злуч нікавых скла-
даных сказаў, паміж часткамі якіх 
ставіцца коска, кропка з коскай, 
двукроп’е, пра цяжнік. Чытанне 
тэксту, вызначэнне стылю, сэн-
савых ад но сін паміж часткамі 
складаназалежных сказаў, бяз-
злучнікавых складаных ска заў; 
складанне схем сказаў. 
Запіс бяззлучнікавых склада-
ных сказаў з расстаноўкай знакаў 
прыпынку, іх тлумачэнне

§ 0-13, 
практ. 5,
практ. 179
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Працяг
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ІV чвэрць (24 урокі)

Складаны сказ (працяг)

82
83
84

Бяззлучнікавыя 
складаныя сказы. 
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры-
пынку ў бяз злуч-
нікавых складаных 
сказах

3 Узнавіць і пашырыць веды пра 
бяззлучнікавыя складаныя ска-
зы, правілы пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў бяззлучнікавых 
скла даных сказах. Удасканаль-
ваць уменні афармляць бяз злуч-
нікавыя складаныя сказы ў ад па-
веднасці з пунктуацыйнымі нор-
мамі; знаходзіць і выпраўляць 
сін таксічныя і пунктуацыйныя 
па мылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

Запіс бяззлучнікавых склада-
ных сказаў з расстаноўкай знакаў 
прыпынку, іх тлумачэнне. 
Утварэнне і запіс бяззлучнікавых 
складаных сказаў ад прапанава-
ных простых, складаназлучаных 
і складаназалежных сказаў. Пера-
будова бяззлучнікавых склада-
ных сказаў у складаназлучаныя 
і складаназалежныя.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка, 
выпісванне бяззлучнікавых скла-
даных сказаў з расстаноўкай у іх 
знакаў прыпынку. 
Выбар правільных варыянтаў 
адказаў адносна складаных 
сказаў

§ 0-13, 
практ. 181, 
практ. 184, 
практ. 188

85 С э н с а в а - с т ы  л і -
стычная і тэкста-
ўтваральная роля 
бяз  злуч нікавых 
складаных сказаў 
у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў маў-
лення

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сэнсава-стылістычную і тэк ста-
ўтваральную ролю бяз злуч нікавых 
складаных сказаў у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў маўлення.
Удасканальваць уменні вызначаць  
сэнсава-стылістычную і тэк ста-
ўтваральную ролю бяз злучніка-

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
стылю, тыпу, выяўленне бяз-
злучнікавых складаных ска-
заў, іх сэнсава-стылістычнай 
і тэкстаўтваральнай ролі ў тэк-
стах розных тыпаў і стыляў 
маўлення 

§ 13-1, 
практ. 4 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

вых складаных сказаў у тэкстах 
розных тыпаў і стыляў маўлення, 
вы карыстоўваць бяззлучнікавыя 
скла даныя сказы ва ўласным маў-
ленні

86
87
88
89
90

Складаныя сказы 
з рознымі відамі 
сувязі частак, бу-
дова, віды сувязі. 
Пунктуацыйныя 
нор мы: знакі пры-
пынку ў складаных 
сказах з рознымі 
відамі сувязі частак

5 Сфарміраваць уяўленне аб пра-
вілах пабудовы складаных сказаў 
з рознымі відамі сувязі частак.
Узнавіць і пашырыць веды пра 
складаныя сказы з рознымі відамі 
сувязі частак, правілы пастаноўкі 
знакаў прыпынку ў складаных 
сказах з рознымі відамі сувязі 
частак. Удасканальваць уменні 
афармляць складаныя сказы 
з рознымі відамі сувязі частак 
у адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

Чытанне тэкстаў, вызначэнне тэ-
мы, асноўнай думкі; выяўленне 
складаных сказаў з рознымі ві-
дамі сувязі частак.
Чытанне тэкстаў, выяўленне 
складаных сказаў з рознымі ві-
дамі сувязі частак, тлумачэнне 
па станоўкі знакаў прыпынку ў іх; 
пабудова іх схем.
Запіс складаных сказаў з рознымі 
відамі сувязі частак з пастаноўкай 
знакаў прыпынку. 
Пераклад на беларускую мову тэк-
сту з расстаноўкай знакаў пры-
пынку; вы яўленне складаных ска-
заў з роз нымі відамі сувязі частак.
Запіc складаных сказаў з роз-
ны мі відамі сувязі частак з фра-
зеалагізмам на сёмым небе.
Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
тэмы, асноўнай думкі; вы піс-
ванне складаных сказаў з роз-
нымі відамі сувязі частак з рас-
станоўкай знакаў прыпынку

§ 0-14, 
практ. 3-191,
практ. 193, 
практ. 195, 
практ. 197, 
выпісаць 
з твораў 
мастацкай 
літаратуры 
5 склада-
ных сказаў 
з рознымі 
відамі су-
вязі частак, 
пабудаваць 
схемы 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

91 С э н с а в а - с т ы  л і -
стычная і тэк ста-
ўтваральная роля 
складаных сказаў 
з рознымі відамі 
сувязі частак у тэк-
стах розных тыпаў 
і стыляў маўлення

1 Узнавіць і пашырыць веды пра 
сэнсава-стылістычную і тэк ста-
ўтваральную ролю складаных 
сказаў з рознымі відамі сувязі ча-
стак у тэкстах розных тыпаў і сты-
ляў маўлення.
Удасканальваць уменні вызна-
чаць сэнсава-стылістычную 
і тэк стаўтваральную ролю скла-
даных сказаў з рознымі відамі
сувязі частак у тэкстах розных 
тыпаў і стыляў маўлення; вы-
карыстоўваць складаныя сказы 
з рознымі відамі сувязі частак ва 
ўласным маўленні

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
стылю, тыпу, выяўленне склада-
ных сказаў з рознымі відамі сувязі 
частак, іх сэнсава-стылістычнай 
і тэкстаўтваральнай ролі ў тэк-
стах розных тыпаў і стыляў маў-
лення 

§ 14-1, 
практ. 4 
(перадаць 
змест з да-
памогай 
табліцы)

92
93

Пісьмовая творчая 
работа

2 Удасканальваць уменне падрабяз-
на пераказваць тэкст з захаван-
нем яго жанрава-стылістычных 
і моўных асаблівасцей; раскры-
ваць тэму і асноўную думку тэксту; 
перадаваць логіку і кампазіцыю 
тэксту-арыгінала

Падрабязны пераказ тэксту 

94
95
96

Чужая мова, спо-
сабы яе перадачы. 
Сінаніміка сказаў, 
якія перадаюць  
чу жую мову, яе 

3 Узнавіць і пашырыць веды пра 
канструкцыі з чужой мовай, 
правілы пастаноўкі знакаў пры-
пынку ў канструкцыях з чужой 
мовай. 

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
канструкцый, якія перадаюць 
чужую мову.
Чытанне канструкцый з простай 
мовай, пабудова іх схем.

§ 0-15, 
практ. 3,
практ. 201, 
практ. 205
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Працяг
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сты лістычныя маг-
чымасці. Сэнсава-
стылі стычная роля 
кан струкцый з чу-
жой мовай у тэк-
стах розных тыпаў 
і сты ляў маўлення. 
Пунктуацыйныя 
нормы: знакі пры- 
пынку ў канструк- 
цыях з чужой мовай

Удасканальваць уменні афарм-
ляць канструкцыі з чужой мовай 
у адпаведнасці з пунктуацыйнымі 
нормамі; знаходзіць і выпраўляць 
сінтаксічныя і пунктуацыйныя 
памылкі ў чужым і ўласным маў-
ленні; карыстацца даведнікамі па 
сінтаксісе і пунктуацыі беларускай 
мовы

Чытанне тэкстаў, вызначэн-
не асноўнай думкі, тлумачэнне 
пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў канструкцыях з простай мо-
вай; складанне схем канструк-
цый з простай мовай.
Чытанне, запіс тэксту з рас-
станоўкай прапушчаных знакаў 
прыпынку, тлумачэннем іх па-
станоўкі.
Чытанне тэксту, падбор за га-
лоўка, запіс канструкцый з про-
стай мовай у адпаведнасці з пун-
ктуацыйнымі нормамі.
Пераклад тэксту на беларускую 
мову.
Чытанне сказаў, тэкстаў, афарм-
ленне канструкцый з простай 
мовай у адпаведнасці з пун кту-
ацыйнымі нормамі лі нейным 
і нелінейным спо сабамі.
Спісванне тэксту з дапісваннем 
слоў аўтара і расстаноўкай знакаў 
прыпынку. 
Пабудова паводле прапанава ных 
схем канструкцый з простай мо-
вай

57

Працяг

1 2 3 4 5 6

97
98

Няўласна-простая 
мова, яе сэнсава-
стылістычная роля 
ў тэкстах розных 
тыпаў і стыляў. Уну-
транае маўленне 
персанажаў у тво-
рах мастацкай лі-
та ратуры і споса бы 
яго перадачы. Цы-
таты, правілы іх 
афармлення

2 Узнавіць і пашырыць веды пра 
няўласна-простую мову, яе сэн-
сава-стылістычную ролю ў тэк-
стах розных тыпаў і стыляў, пра 
ўнутранае маўленне персанажаў 
у творах мастацкай літаратуры 
і спосабы яго перадачы, пра цыта-
ты, правілы іх афармлення.
Удасканальваць уменні вызна-
чаць няўласна-простую мову, 
яе сэнсава-стылістычную ролю 
ў тэкстах розных тыпаў і стыляў, 
цытаты; правільна афармляць 
няўласна-простую мову і цытаты 
на пісьме

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
стылю, тыпу, выяўленне няў-
ласна-простай мовы, вызна-
чэнне яе сэнсава-стылістычнай 
ролі ў тэкстах розных тыпаў 
і стыляў, вызначэнне ролі цытат; 
запіс сказаў, тэкстаў з няўласна-
простай мовай, цытатамі

§ 15-1, 
практ. 5, 
практ. 7

99
100

С і н т а к с і ч н ы я 
нормы: правілы 
ўжывання склада-
ных сінтаксічных 
канструкцый у тэк-
стах розных тыпаў, 
стыляў і жанраў. 
Сінтаксічная сі на-
німіка

2 Падагульніць і сістэматыза ваць 
веды пра ўжыванне і ро лю скла-
даных сінтаксічных канструк-
цый у тэк стах розных тыпаў, сты-
ляў і жан раў. Удасканальваць 
умен ні вызначаць ролю склада-
ных сінтаксіч ных канструкцый 
у тэ кстах розных тыпаў, стыляў 
і жанраў, ужываць сінтаксіч-
ныя канструкцыі ў адпаведнасці 
з сінтаксічнымі нормамі і афарм-

Чытанне тэкстаў, вызначэнне 
ролі сінтаксічных канструкцый.
Выкананне тэставай работы 
«Сін таксічныя нормы». 
Чытанне тэксту, падрыхтоўка на 
яго аснове паведамлення на тэму 
«Асаблівасці сінтаксісу навуко-
вых тэкстаў».
Чытанне тэкстаў пра асаблівасці 
афіцыйнага стылю, фармуляван-
не і запіс пытанняў да тэксту.

§ 16, 
практ. 223, 
выпісаць 
з твораў 
мастацкай 
літаратуры 
5 сказаў, 
падабраць 
да іх сін-
та ксічныя 
сінонімы
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Працяг
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ляць сін та к сі чныя канструкцыі 
рознай будовы ў адпаведнасці 
з пун ктуа цыйнымі нормамі; зна-
хо дзіць і выпраўляць сін таксічныя 
і пун ктуа цый ныя па мылкі ў чу-
жым і ўлас ным маўленні; ка ры-
стацца да вед нікамі па сінтаксі се 
і пун кту ацыі беларускай мовы.
Сфарміраваць уяўленне пра сін-
таксічную сінаніміку.
Выпрацоўваць уменні падбіраць 
да сінтаксічных канструкцый сі-
на німічныя, ужываць ва ўлас-
ным маўленні сінанімічныя сін-
таксічныя канструкцыі

Чытанне тэксту, падбор назвы, 
вызначэнне тэмы, асноўнай 
думкі, падрабязны пераказ тэк-
сту. 
Чытанне тэкстаў розных стыляў, 
тыпаў, вызначэнне ў іх ролі сін-
таксічных канструкцый рознай 
будовы.
Чытанне тэкстаў, адказы на пы-
танні па змесце, падбор прык-
ладаў сінанімічных канструк-
цый, аналагічных выкарыста ным 
у тэкстах; падбор да прапанава-
ных сінтаксічных канструкцый 
сінанімічных

101 Кантрольная тэста-
вая работа

1 Выявіць узровень засваення тэарэ-
тычнага матэрыялу па вывучаных
тэмах, сфарміраванасці моўных 
і маўленчых уменняў і навыкаў

Выкананне тэставай работы

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага (2 гадзіны)

102
103

Падагульненне і сі-
стэматызацыя вы-
вучанага

2 Падагульніць і сістэматызаваць 
ве ды, удасканальваць уменні і на-
выкі па вывучаных раздзелах, тэ-
мах курса, удасканальваць умен-
ні рабіць розныя віды моўнага 
разбору, ужываць моўныя сродкі

Чытанне і запіс вершаў у ад па-
веднасці з арфаграфічнымі і пун-
ктуацыйнымі нормамі. Утва-
рэнне і запіс словазлучэнняў 
у ад паведнасці з сінтаксічнымі 
нор мамі.

§ 17, 
практ. 233, 
практ. 244

59

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

ў адпаведнасці з нормамі бе ла ру-
скай літаратурнай мовы; за хоў-
ваць і ўдасканальваць культуру 
маўлення

Чытанне сказаў з памылкамі, тлу-
мачэнне прычын памылак, запіс 
выпраўленых варыянтаў.
Запіс сказаў з расстаноўкай зна-
каў прыпынку, раскрыццём ду-
жак, устаўляннем прапушчаных 
літар; тлумачэнне пастаўленых 
зна каў прыпынку, на пісання слоў.
Чытанне тэкстаў, вызначэн-
не іх стылю, тыпу; выпісванне 
сказаў рознай будовы, вызна-
чэн не іх ролі ў тэкстах, тлума-
чэн не пастаноўкі знакаў пры-
пын ку. Фармуляванне і выка-
нан не заданняў, скіраваных на 
паў тарэнне лексікі, складу слова, 
сло ва ўтварэння і марфалогіі

104
105

Рэзервовыя гадзіны 2  
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