
 

Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу 

па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” ў 2022/2023 навучальным годзе 
 

5 клас 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі  

для вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя на 

нацыянальным 

адукацыйным партале 

Жуковіч М.В., 

Праскаловіч В.У., 

Цітова Л.К.   

Беларуская 

літаратура. 5 клас. 

У 2 ч.  

(2021) 

Праскаловіч В.У. і інш.; пад рэд. В.У. Праскаловіч.  

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе ( 2015); 
 

Жуковіч М.В. 

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры  (2015); 
 

Гоўзіч І.М. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю. 5–9 класы (2012) (спасылка); 
 

Праскаловіч В.У., Логінава Т.У.  

Беларуская літаратура. 5 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя 

матэрыялы ( 2019); 
 

Цітова Л.К.  

«Браму скарбаў сваіх адчыняю…». 5 клас  (2010) (ссылка) 
 

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе : дапаможнік для 

настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і 

рускай мовамі навучання / В. У. Праскаловіч [і інш.] ; пад рэд. 

В. У. Праскаловіч (2016) (спасылка) 

Цітова Л.К.  

«Браму скарбаў 

сваіх адчыняю…». 

5 клас (2010) 

(ссылка) 

Ілюстрацыйны матэрыял да 

вучэбнага дапаможніка 

«Беларуская літаратура. 5 

клас». Частка 1 (спасылка); 

 

Ілюстрацыйны матэрыял да 

вучэбнага дапаможніка  

«Беларуская літаратура. 

5 клас». Частка 2. (спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным прадмеце 

«Беларуская літаратура» ў V–XI 

класах (спасылка) 

 

6 клас 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі  

для вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя на 

нацыянальным 

адукацыйным партале 

Бельскі А.І.,  

М.І.Навумчык, 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

Цітова Л.К.  

«Слова – радасць, 

Ілюстрацыйны матэрыял да 

вучэбнага дапаможніка 

https://adu.by/images/2020/08/kim-bel-lit-5-9kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-5kl-Citova-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2021/06/Praskalovich_Vivuchenne_bel_lit_5kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-5kl-Citova-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/wp-content/uploads/2016/umodos/bel-lit/img-bel-lit-5kl-titova-ch1.rar
https://adu.by/wp-content/uploads/2016/umodos/bel-lit/img-bel-lit-5kl-titova-ch2.rar
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

Цітова Л.К.   

Беларуская 

літаратура. 6 клас 

(2022) 

літаратуры (2015); 

 

Гоўзіч І.М. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю. 5–9 класы (2012) (спасылка); 

 

Праскаловіч В.У.  

Беларуская літаратура. 6 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя 

матэрыялы (2019); 

 

Цітова Л.К.  

«Слова – радасць, слова – чары…».  6 клас (2010) (спасылка) 

слова – чары…». 

6 клас (2010) 

(спасылка) 

«Беларуская літаратура. 6 клас» 

(спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным прадмеце 

«Беларуская літаратура» ў V–XI 

класах (спасылка) 

 

7 клас 

Вучэбныя 

дапаможнікі  

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі  

для вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Лазарук М.А. і інш.  

Беларуская 

літаратура. 7 клас. 

(2017) 

Логінава Т.У., Мароз Т.І.  

Беларуская літаратура ў 7-м класе  (2014); 

 

Жуковіч М.В. 

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры (2015); 

 

Гоўзіч І.М. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю. 5–9 класы (2012) (спасылка); 

 

Логінава Т.У.  

Беларуская літаратура. 7 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя 

матэрыялы (2019); 

 

Логінава Т.У.  

Таямніца паэзіі і загадка прозы. 7 клас (2010) (спасылка) 

Логінава Т.У., 

Мароз Т.І.  

Таямніца паэзіі і 

загадка прозы. 7 

клас (2010) 

(спасылка) 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным прадмеце 

«Беларуская літаратура» ў 5—

11 класах (спасылка) 

https://adu.by/images/2020/08/kim-bel-lit-5-9kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-6kl-Citova-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-6kl-Citova-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2016/06/img-bel-lit-6kl-belski-titova.rar
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx
https://adu.by/images/2020/08/kim-bel-lit-5-9kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-7kl-Loginova-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-7kl-Loginova-dlya-uchenikov.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

8 клас 

Вучэбныя 

дапаможнікі  

Дапаможнікі для настаўнікаў  

Дапаможнікі  

для вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя на 

нацыянальным 

адукацыйным партале 

Лазарук М.А. і інш.  

Беларуская 

літаратура. 8 клас 

(2018) 

Лявонава П.І.  і інш.  

Беларуская літаратура ў 8 класе (2012); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры (2015); 

 

Гоўзіч І.М. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю. 5–9 класы (2012) (спасылка); 

 

Пінголь І.А.  

Беларуская літаратура. 8 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя 

матэрыялы; 

 

Русілка В.І.  

Незвычайнае літаратуразнаўства. Вывучэнне твора ў яго 

родавай і жанравай спецыфіцы. 8 клас (2010) (спасылка) 

Русілка В.І.  

Незвычайнае 

літаратуразнаўства. 

Вывучэнне твора ў 

яго родавай і 

жанравай 

спецыфіцы. 8 клас 

(2010) (спасылка) 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным прадмеце 

«Беларуская літаратура» ў 5—

11 класах (спасылка) 

 

9 клас 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі для 

вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Праскаловіч В.У. і 

інш.  

Беларуская 

літаратура. 9 клас 

(2019) 

Праскаловіч В.У. і інш.; пад рэд. В.У. Праскаловіч. Беларуская 

літаратура ў 9 класе. (2022); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і 

літаратуры (2015); 

Праскаловіч В.У., 

Кушнярэвіч В.В  

Выкажыся, каб я 

цябе ўбачыў! 

(Мастацтва вусных 

выказванняў). 9 клас 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным прадмеце 

«Беларуская літаратура» ў 5—

11 класах (спасылка) 

 

 

https://adu.by/images/2020/08/kim-bel-lit-5-9kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-8kl-Rusilka-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-8kl-Rusilka-dlya-uchenikov.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

 

Гоўзіч І.М. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю. 5–9 класы (2012) (спасылка); 

 

Пінголь І.А.  

Беларуская літаратура. 9 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя 

матэрыялы (2020) 

 

Д.А. Доўгаль. 

«125 крокаў да поспеху: зборнік заданняў для падрыхтоўкі да 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» (2020); 

 

Праскаловіч В.У., Кушнярэвіч В.В.  

Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных 

выказванняў). 9 клас (2010) (спасылка) 

(2010) (спасылка) 

 

10 клас (базавы ўзровень) 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі  

для вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Бязлепкіна-

Чарнякевіч А.П. і 

інш./ пад рэд. 

А.П. Бязлепкінай-

Чарнякевіч, І.Д. 

Воюш 

Беларуская 

літаратура. 10 клас (з 

электронным 

дадаткам для 

павышанага 

ўзроўню) (2020) 

 

Верціхоўская М.І.  

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах (2012); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры (2015); 

 

Грынько М.У. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю 10–11 класы (2012) (спасылка); 

 

Пінголь І.А.  

Беларуская літаратура. 10 клас. Дыдактычныя і 

Грынько М.У., 

Руцкая А.В.  

Пад ветразем 

спасціжэння і 

творчасці. 10 клас 

(2010) (спасылка) 

Спасылкі на тэксты 

мастацкіх твораў, 

уключаных у вучэбную 

праграму па беларускай 

літаратуры. X клас (базавы 

ўзровень) (спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным 

прадмеце «Беларуская 

літаратура» ў 5—11 класах 

(спасылка) 

https://adu.by/images/2020/08/kim-bel-lit-5-9kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-9kl-Praskalovich-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-9kl-Praskalovich-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2016/08/KIM-bel-lit-10-11kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-10kl-Grinko-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2017/11/spasylki-na-tvory-bel-lit-10kl-baz.docx
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

дыягнастычныя матэрыялы (2021); 

 

Д.А. Доўгаль. 

«125 крокаў да поспеху: зборнік заданняў для падрыхтоўкі да 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» (2020) 

 

Грынько, М.У., Руцкая А.В.  

Пад ветразем спасціжэння і творчасці. 10 клас (2010) 

(спасылка) 

 

10 клас (павышаны ўзровень) 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі для 

вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Бязлепкіна-

Чарнякевіч А.П. і 

інш./ пад рэд. 

А.П. Бязлепкінай-

Чарнякевіч, 

І.Д. Воюш 

Беларуская 

літаратура. 10 клас (з 

электронным 

дадаткам для 

павышанага 

ўзроўню) (2020) 

(profil.adu.by) 

Мельнікава З.П.і інш. 

Беларуская літаратура ў 10 класе (2011); 

 

Верціхоўская М.І.  

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах ( 2012); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры (2015); 

 

Грынько М.У. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю 10–11 класы (2012) (спасылка); 

 

Пінголь І.А.  

Беларуская літаратура. 10 клас. Дыдактычныя і 

дыягнастычныя матэрыялы (2021); 

 

Д.А. Доўгаль. 

«125 крокаў да поспеху: зборнік заданняў для падрыхтоўкі да 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» (2020); 

Грынько М.У., 

Руцкая А.В.  

Пад ветразем 

спасціжэння і 

творчасці. 10 клас 

(2010) (спасылка) 

Спасылкі на тэксты 

мастацкіх твораў, 

уключаных у вучэбную 

праграму па беларускай 

літаратуры. X клас 

(павышаны ўзровень)  

(спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным 

прадмеце «Беларуская 

літаратура» ў 5—11 класах 

(спасылка) 

https://adu.by/images/2021/06/fz-10kl-Grinko-dlya-uchitelei.pdf
http://profil.adu.by/course/index.php?categoryid=15
https://adu.by/images/2016/08/KIM-bel-lit-10-11kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-10kl-Grinko-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2017/11/spasylki-na-tvory-bel-lit-10kl-pavysh.docx
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

 

Грынько, М.У., Руцкая А.В.  

Пад ветразем спасціжэння і творчасці. 10 клас (2010) 

(спасылка) 

 

11 клас (базавы ўзровень) 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі для 

вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Мельнікава З.П. 

і інш.; пад рэд. 

З.П. Мельнікавай, 

Г.М. Ішчанкі.  

Беларуская 

літаратура. 11 клас (з 

электронным 

дадаткам для 

павышанага ўзроўню) 

(2021) 

Мельнікава З.П. і інш.; пад рэд. З.П. Мельнікавай, 

Г.М. Ішчанкі.   

Беларуская літаратура ў 11 класе (2011); 

 

Верціхоўская М.І. 

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах (2012); 

 

Верціхоўская М.І.  

Вывучэнне сучаснай беларускай драматургіі. 11 клас (2015); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы 

і літаратуры (2015); 

 

Грынько М.У. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю 10–11 класы (2012) (спасылка); 

 

Д.А. Доўгаль. 

«125 крокаў да поспеху: зборнік заданняў для падрыхтоўкі да 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» (2020); 

 

В.У. Праскаловіч, Т.У. Логінава 

«Беларуская літаратура. 11 клас (базавы і павышаны ўзроўні). 

Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы. (Кампетэнтнасны 

падыход)» (2021); 

Гоўзіч І.М., Шаўлякова-

Барзенка І.Л.  

Шукаем шэдэўры!.. 

(вопыты літаратурных 

даследаванняў) 11 клас 

(2010) (спасылка) 

Спасылкі на тэксты 

мастацкіх твораў, 

уключаных у вучэбную 

праграму па беларускай 

літаратуры. XІ клас (базавы 

ўзровень) (спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным 

прадмеце «Беларуская 

літаратура» ў 5—11 класах 

(спасылка) 

https://adu.by/images/2021/06/fz-10kl-Grinko-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/images/2016/08/KIM-bel-lit-10-11kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-11kl-Gouzich-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2017/11/spasylki-na-tvory-bel-lit-11kl-baz.docx
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

 

Гоўзіч І.М., Шаўлякова-Барзенка І.Л.  

Шукаем шэдэўры!.. (вопыты літаратурных даследаванняў). 11 

клас  (2010) (спасылка) 

 

11 клас (павышаны ўзровень) 

Вучэбныя 

дапаможнікі 

Дапаможнікі для настаўнікаў Дапаможнікі для 

вучняў 

Матэрыялы, размешчаныя 

на нацыянальным 

адукацыйным партале 

Мельнікава З.П. і інш.; 

пад рэд. 

З.П. Мельнікавай, 

Г.М. Ішчанкі,  

А.С. Кавалюк  

Беларуская літаратура.  

11 клас (з 

электронным дадаткам 

для павышанага 

ўзроўню) (2021) 

(profil.adu.by) 

Мельнікава З.П. і інш.; пад рэд. З.П. Мельнікавай, 

Г.М. Ішчанкі.  

Беларуская літаратура ў 11 класе (2011); 

 

Верціхоўская М.І.  

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 10–11 класах (2012); 

 

Верціхоўская М.І.  

Вывучэнне сучаснай беларускай драматургіі. 11 клас (2015); 

 

Жуковіч М.В.  

Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры (2015); 

 

Грынько М.У. і інш.  

Беларуская літаратура. Зборнік творчых заданняў для 

тэматычнага кантролю 10–11 класы (2012) (спасылка); 

 

Д.А. Доўгаль. 

«125 крокаў да поспеху: зборнік заданняў для падрыхтоўкі да 

алімпіяды па беларускай мове і літаратуры» (2020); 

 

В.У. Праскаловіч, Т.У. Логінава 

«Беларуская літаратура. 11 клас (базавы і павышаны 

ўзроўні). Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы. 

(Кампетэнтнасны падыход)» (2021); 

Гоўзіч І.М., Шаўлякова-

Барзенка І.Л.  

Шукаем шэдэўры!.. 

(вопыты літаратурных 

даследаванняў) 11 клас 

(2010) (спасылка) 

Спасылкі на тэксты 

мастацкіх твораў, 

уключаных у вучэбную 

праграму па беларускай 

літаратуры. XI клас 

(павышаны ўзровень) 

(спасылка); 

 

Спіс твораў для дадатковага 

чытання па вучэбным 

прадмеце «Беларуская 

літаратура» ў 5—11 класах 

(спасылка) 

https://adu.by/images/2021/06/fz-11kl-Gouzich-dlya-uchitelei.pdf
http://profil.adu.by/course/index.php?categoryid=15
https://adu.by/images/2016/08/KIM-bel-lit-10-11kl.pdf
https://adu.by/images/2021/06/fz-11kl-Gouzich-dlya-uchenikov.pdf
https://adu.by/images/2017/11/spasylki-na-tvory-bel-lit-11kl-pavysh.docx
file:///C:/Users/PC/Downloads/bel-lit-spis-tvoray-dadatkovae-chytanne.docx


 

 

Гоўзіч І.М., Шаўлякова-Барзенка І.Л.  

Шукаем шэдэўры!.. (вопыты літаратурных даследаванняў). 

11 клас  (2010) (спасылка) 

 

Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале (спасылка) 
 

https://adu.by/images/2021/06/fz-11kl-Gouzich-dlya-uchitelei.pdf
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html

