
БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА.
2020/2021 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

АСАБЛІВАСЦІ АРГАНІЗАЦЫІ ВУЧЭБНАГА
ПРАЦЭСУ

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ



Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры
рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі
ў 2020/2021 навучальным годзе абумоўлены:

забеспячэннем роўных умоў для атрымання агульнай
сярэдняй адукацыі ва ўсіх відах устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі;

пачаткам пераходу на абноўлены змест адукацыйнай
праграмы сярэдняй адукацыі;

актуальнасцю арганізацыі адукацыйнага працэсу на аснове і ў
спалучэнні сістэмна-дзейнаснага, культуралагічнага,
асобасна арыентаванага і кампетэнтнаснага падыходаў.



У 2020/2021 навучальным годзе абноўлены
змест вучэбных прадметаў вывучаюць вучні
X класа. Вучэбныя праграмы па вучэбных
прадметах зацверджаны пастановай
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад
19.06.2020№ 140.



Да новага навучальнага года:

зацверджаны тыпавыя вучэбныя планы агульнай сярэдняй адукацыі (пастанова
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.05.2020 № 83) -
https://adu.by/images/2020/06/tipovye-uchebnye-plany-2020-2021.pdf;

вызначана працягласць чвэрцяў і канікул у 2020/2021 навучальным годзе
(пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.02.2020 № 02-01-
19/1432/дс «Аб завяршэнні 2019/2020 навучальнага года і правядзенні
выпускных экзаменаў ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя
праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні
агульнай сярэдняй адукацыі»);

вызначаны пералік вучэбных прадметаў, па якіх праводзяцца выпускныя
экзамены, формы правядзення выпускных экзаменаў пры правядзенні ў
2020/2021 навучальным годзе выніковай атэстацыі вучняў (пастанова
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 18.06.2020 № 135) -
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-
doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/2020-2021-uchebnyy-god/;

распрацаваны рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу
ў адпаведнасці з абноўленымі вучэбнымі праграмамі па вучэбных прадметах
для X класа.

https://adu.by/images/2020/06/tipovye-uchebnye-plany-2020-2021.pdf
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/2020-2021-uchebnyy-god/


У 2020/2021 навучальным годзе арганізацыя навучальнага працэсу

будзе ажыццяўляцца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

першая чвэрць – з 1 верасня 2020 г. па 31 кастрычніка 2020 г.;

другая чвэрць – з 9 лістапада 2020 г. па 24 снежня 2020 г.;

трэцяя чвэрць – з 11 студзеня 2021 г. па 27 сакавіка 2021 г.;

чацвёртая чвэрць – з 5 красавіка 2021 г. па 31 мая 2021 г.

На 2020/2021 н.г. устанаўліваюцца канікулы:

восеньскія – з 1 лістапада 2020 г. па 8 лістапада 2020 г. уключальна (8

д.);

зімнія – з 25 снежня 2020 г. па 10 студзеня 2021 г. уключальна (17 д.) ;

вясновыя –з 28 сакавіка 2021 г. па 4 красавіка 2021 г. уключальна (8

д.);

летнія – з 1 чэрвеня 2021 г. па 31 жніўня 2021 г. (92 д.),

для вучняў, якія завяршылі навучанне на II ступені агульнай сярэдняй

адукацыі, – з 11 чэрвеня 2021 г. па 31 жніўня 2021 г. уключальна

(82 д.).



Арганізацыя адукацыйнага працэсу на 
павышаным узроўні

На ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучэбныя прадметы
«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура» могуць
вывучацца на павышаным узроўні ў VIII і IX класах у аб’ёме
не больш за 2 дадатковыя вучэбныя гадзіны на тыдзень.
Рэкамендацыі па арганізацыі вывучэння беларускай мовы і
літаратуры на павышаным узроўні размешчаны на
нацыянальным адукацыйным партале: https:// adu.by /
Адукацыйны працэс. 2020/2021 навучальны год / Агульная
сярэдняя адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы /
Беларуская мова, Беларуская літаратура

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3798-belaruskaya-mova.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html


Рэкамендацыi па арганізацыі вывучэння 
вучэбнага прадмета
«Беларуская мова» на павышаным узроўні (VIII, 
IХ класы)



Пры вывучэнні вучэбных прадметаў «Беларуская
мова» і «Беларуская літаратура» ў X классе на
павышаным узроўні выкарыстоўваюцца электронныя
дадаткі для павышанага ўзроўню «Беларуская мова. 10
клас», «Беларуская літаратура. 10 клас», размешчаныя
на рэсурсе (profil.adu.by), якія ўключаюць вучэбны
матэрыял базавага і павышанага ўзроўняў.

Адначасова могуць выкарыстоўвацца друкаваныя
выданні вучэбных дапаможнікаў, якія прадугледжаны
для вывучэння беларускай мовы і беларускай
літаратуры на базавым узроўні.

http://profil.adu.by/


Рэкамендацыі па выкарыстанні ў вучэбным
працэсе вучэбнага дапаможніка «Беларуская
літаратура» для X класа



Паўтарэнне матэрыялу ІV чвэрці 2019/2020 
навучальнага года 

Рэкамендацыі па арганізацыі паглыбленага паўтарэння
размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале:
https://www.adu.by/ Адукацыйны працэс.
2020/2021 навучальны год / Агульная сярэдняя
адукацыя / Вучэбныя прадметы. V–XI класы /
Беларуская мова, Беларуская літаратура

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3798-belaruskaya-mova.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html


Работа з тэкстамі на вучэбных занятках па беларускай
літаратуры - спіс серыі кніг «Школьная бібліятэка»
размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале:
https:// adu.by / Адукацыйны працэс. 2020/2021
навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя /
Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская
літаратура.

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html


Для арганізацыі і правядзення факультатыўных заняткаў
прапануецца выкарыстоўваць вучэбныя праграмы,
зацверджаныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у
2020 годзе. Вучэбныя праграмы факультатыўных заняткаў і
асобныя кампанеты вучэбна-метадычных комплексаў для
факультатыўных заняткаў размешчаны на нацыянальным
адукацыйным партале: https://adu.by / Адукацыйны працэс.
2020/2021 навучальны год / Агульная сярэдняя адукацыя /
Вучэбныя прадметы. V–XI класы / Беларуская мова, Беларуская
літаратура.

Вучэбна-метадычны комплекс факультатыўных заняткаў
«Вывучаем беларускі правапіс. V–ІХ класы» можна
выкарыстоўваць у якасці дыдактычнага матэрыялу для
правядзення арфаграфічных хвілінак і ўдасканалення
арфаграфічнай пісьменнасці вучняў.

Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3798-belaruskaya-mova.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html


Вучэбныя праграмы

Вучэбныя праграмы па ўсіх вучэбных
прадметах для кожнага класа размешчаны на
нацыянальным адукацыйным партале
Беларуская мова -
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-
protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-
srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-
predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3798-belaruskaya-
mova.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3798-belaruskaya-mova.html


Вучэбныя праграмы

Беларуская літаратура -
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-
protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-
srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-
predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-
l-taratura.html

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3802-belaruskaya-l-taratura.html


АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

З ВУЧНЯМI

Работа з высокаматываванымі і адоранымі вучнямі

У 2020/2021 навучальным годзе традыцыйна будуць

праводзіцца:

рэспубліканская алімпіяда па вучэбных прадметах;

рэспубліканскі конкурс работ даследчага характару

(канферэнцыя) вучняў па вучэбных прадметах;

рэспубліканскія турніры юных матэматыкаў і юных фізікаў;

алімпіяда школьнікаў Саюзнай дзяржавы «Расія і Беларусь:

гістарычная і духоўная супольнасць»;

рэспубліканскія дыстанцыйныя мерапрыемствы па

суправаджэнні інтэрнэт-алімпіяд, турніраў і конкурсаў

(http://olimp.adu.by) і інш.

http://olimp.adu.by/


Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу.
Агульныя палажэнні (паводле інструктыўна-метадычнага пісьма

МА РБ «Аб арганізацыі ў 2020/2021 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры
вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры
рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі»)



З мэтай захавання здароўя вучняў, падтрымання іх

працаздольнасці на працягу вучэбнага дня, тыдня, навучальнага

года, неабходнай рухальнай актыўнасці адукацыйны працэс пры

рэалізацыі адукацыйных праграм арганізуецца ў адпаведнасці з

патрабаваннямі Спецыфічных санітарна-эпідэміялагічных

патрабаванняў, зацверджаных пастановай Савета Міністраў

Рэспублікі Беларусь ад 07.08.2019 № 525; Санітарных норм і

правілаў «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй

адукацыі», зацверджаных пастановай Міністэрства аховы

здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 206 (рэд. ад

03.05.2018).



Вынікі ўдзелу 15-гадовых вучняў Рэспублікі Беларусь у

міжнародным параўнальным даследаванні PISA 2018 па трох

напрамках (чытацкая пісьменнасць, матэматычная і

прыродазнаўчая пісьменнасць) паказваюць, у прыватнасці, на

тое, што:

вопыт іх працы з тэкстамі ў найбольшай ступені звязаны з 

мастацкай літаратурай і ў значна меншай ступені – з 

несуцэльнымі тэкстамі (тэкстамі, якія змяшчаюць дыяграмы, 

карты, табліцы або графікі), а таксама з тэкстамі са 

спасылкамі на інтэрнэт-старонкі (пры гэтым менавіта досвед 

працы з несуцэльных тэкстамі дазволіў вучням атрымаць 

найбольш высокія вынікі);



аналіз дадзеных, якія неабходна атрымаць з табліц і

дыяграм, рашэнне задач, умова якіх дапоўнена ілюстрацыяй,

выклікалі цяжкасці пры выкананні заданняў з

матэматычным зместам;

камбінаваныя заданні, якія ўключаюць сімуляцыю,

выбар, аналіз графіка, устанаўленне паслядоўнасці і

адпаведнасці, а таксама тэкст у розных камбінацыях,

выклікалі найбольшыя цяжкасці пры выкананні заданняў з

прыродазнаўчым зместам.



Для I-IX класаў па ўсіх вучэбных прадметах выдадзена серыя

дапаможнікаў «Кампетэнтнасны падыход». Дыдактычныя матэрыялы

носяць практыка-арыентаваны характар, прызначаны для фарміравання

прадметных кампетэнцый і накіраваны на засваенне вучнямі вучэбнага

матэрыялу пры ажыццяўленні розных відаў дзейнасці: пазнавальнай,

камунікатыўнай, пошукавай, творчай і інш. Гэта адпавядае сучасным

адукацыйным тэндэнцыям і, у прыватнасці, падыходам, якія рэалізуюцца

ў заданнях міжнароднага даследавання якасці адукацыі PISA. Настаўнік з

улікам асаблівасцяў пэўнага класа і вырашаемых адукацыйных задач

вызначае спосабы выкарыстання названых матэрыялаў. Дыягнастычныя

матэрыялы могуць выкарыстоўвацца для праверкі і ацэнкі адукацыйных

вынікаў пры ажыццяўленні паўрочнага або тэматычнага кантролю ў

працэсе франтальнай, індывідуальнай або групавой працы. Выкарыстанне

названых матэрыялаў дазволіць метадычна пісьменна арганізаваць працу

па дасягненню адукацыйных вынікаў, прадугледжаных вучэбнай

праграмай, у кантэксце кампетэнтнаснага падыходу.



Матэрыялы серыі «Кампетэнтнасны падыход»

адлюстроўваюць асаблівасці заданняў па ацэнцы чытацкай,

матэматычнай і прыродазнаўчай пісьменнасці, прадстаўленых

у міжнародным даследаванні якасці адукацыі PISA. Гэта

дазваляе выкарыстоўваць іх у адукацыйным працэсе як аналаг

заданняў даследавання PISA для азнаямлення вучняў з

фармулёўкамі пытанняў, асаблівасцямі інтэрпрэтацыі

вывучаемага матэрыялу, патрабаваннямі да вынікаў

выканання заданняў.



Звяртаем увагу, што колькасць вучэбных гадзін,

адведзеная ў вучэбнай праграме па вучэбным

прадмеце на вывучэнне зместу адпаведнай тэмы,

з'яўляецца прыкладнай і залежыць ад выбару

настаўнікам педагагічна абгрунтаваных метадаў

навучання і выхавання. Настаўнік мае права

пераразмеркаваць колькасць гадзін на вывучэнне

тэм у межах агульнай колькасці гадзін на

вывучэнне вучэбнага прадмета ў канкрэтным

класе.



У адукацыйным працэсе могуць выкарыстоўвацца ЭАР, 

адзначаныя дыпломамі I, II, III ступені на заключным этапе 

штогадовага рэспубліканскага конкурсу «Камп'ютар. 

Адукацыя. Інтэрнэт». Дадзеныя ЭАР размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале (http://e-

asveta.adu.by/index.php/koi/proektyi-pobediteli-koi/).

http://e-asveta.adu.by/index.php/koi/proektyi-pobediteli-koi/


У дадатак да падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па кожным

вучэбным прадмеце маюцца вучэбна-метадычныя дапаможнікі

для настаўнікаў, а таксама выданні для вучняў, якія могуць

выкарыстоўвацца ў адукацыйным працэсе, аднак не

з'яўляюцца абавязковымі. Пералікі вучэбных выданняў

размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале

(https://adu.by / Адукацыйны працэс. 2020/2021 навучальны год

/ Агульная сярэдняя адукацыя. 2020/2021 / Пералікі

дапаможнікаў для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй

адукацыі; Пералікі дапаможнікаў для вучняў устаноў агульнай

сярэдняй адукацыі)

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2020-2021/3785-perechni-posobij-dlya-uchashchikhsya-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html


Звяртаем асаблівую ўвагу на тое, што рабочыя сшыткі на

друкаванай аснове не з'яўляюцца абавязковымі для

выкарыстання ўсімі вучнямі. Настаўнік не мае права

патрабаваць ад вучняў набыцця рабочых сшыткаў на

друкаванай аснове.

Улічваючы вялікі адукацыйны патэнцыял экскурсій, значную

колькасць разнапланавых экскурсійных аб'ектаў і турыстычных

маршрутаў мясцовага значэння, лічым неабходным актывізаваць

выкарыстанне гэтай формы работы з улікам прынцыпу

тэрытарыяльнай даступнасці, а таксама неабходнасці ўключэння

рэгіянальнага краязнаўчага кампанента ў адукацыйны працэс. З

гэтай мэтай распрацаваны Пералік экскурсійных аб'ектаў і

турыстычных маршрутаў, рэкамендуемых для наведвання

навучэнцамі ў межах правядзення вучэбных і факультатыўных

заняткаў, пазакласных мерапрыемстваў з улікам зместу вучэбных

праграм па вучэбных прадметах.



Абавязковай умовай з'яўляецца выкарыстанне ў адукацыйным

працэсе вынікаў азнаямлення вучняў з выдатнымі мясцінамі

Беларусі. З гэтай мэтай у пераліку аб'ектаў пазначаны

раздзелы (тэмы) вучэбнай праграмы, у межах вывучэння якіх

неабходна прапаноўваць вучням заданні з апорай на веды,

уражанні, уяўленні, набытыя падчас экскурсійных праграм.

Пералік экскурсійных аб'ектаў і турыстычных

маршрутаў, рэкамендуемых для наведвання вучнямі,

размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале:

https://adu.by / Адукацыйны працэс. 2020/2021 навучальны год /

Арганізацыя выхавання.

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2020-2021.html


ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Пасадавымі абавязкамі настаўніка, вызначанымі ў

выпуску 28 Адзінага кваліфікацыйнага даведніка пасад

служачых «Пасады служачых, занятых у адукацыі»,

зацверджанага пастановай Міністэрства працы

Рэспублікі Беларусь ад 28 красавiка 2001 г. № 53 (рэд.

ад 03.10.2017), прадугледжана ажыццяўленне

планавання па вучэбным прадмеце і вядзенне планавай і

ўлікова-справаздачнай дакументацыі.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Планаванне па вучэбным прадмеце ўключае ў сябе

каляндарна-тэматычнае планаванне (на навучальны

год), паўрочнае планаванне (на кожныя вучэбныя

заняткі) і афармляецца настаўнікам на свой погляд на

электронным або папяровым носьбіце (друкаваным ці

рукапісным).

Згодна з пасадавымі абавязкамі настаўнік распрацоўвае

каляндарна-тэматычнае планаванне (далей – КТП) з

улікам часу, адведзенага ў вучэбнай праграме на

вывучэнне асобных тэм па адпаведным вучэбным

прадмеце. Дадзенае КТП зацвярджаецца кіраўніком

установы адукацыі да пачатку навучальнага года.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Настаўнік мае права выкарыстоўваць прыкладнае КТП па вучэбным

прадмеце, рэкамендаванае Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны

інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (далей –

НІА).

Пры выкарыстанні КТП, рэкамендаванага НІА, настаўнік можа

ўносіць на працягу навучальнага года ў межах вучэбных гадзін, адведзеных

на вывучэнне вучэбнага прадмета, у прыкладнае КТП карэктывы ў

залежнасці ад узроўню вынікаў вучэбнай дзейнасці і пазнавальных

магчымасцяў вучняў, іншых аб'ектыўных абставінаў. У рубрыцы «Для

заўваг» або на асобным аркушы, які ўкладаецца ў дапаможнік для

настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Прыкладнае каляндарна-

тэматычнае планаванне», настаўнік фіксуе ўнесеныя змены, якія ўзгадняе

з кіраўніком установы адукацыі.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Аналагічным чынам афармляецца КТП пры арганізацыі

вывучэння на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі

вучэбнага прадмета на павышаным узроўні: пры

выкарыстанні дапаможніка «Прыкладнае каляндарна-

тэматычнае планаванне» ў рубрыцы «Для заўваг» або

на асобным аркушы, які ўкладаецца ў гэты дапаможнік,

настаўнік фіксуе ўнесеныя дапаўненні і ўзгадняе

ўнесеныя дапаўненні з кіраўніком установы

адукацыі.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Структурнымі элементамі паўрочнага планавання

могуць быць: тэма ўрока, тып урока, арганізацыйная

форма правядзення ўрока, мэты і задачы ўрока,

абсталяванне, якое выкарыстоўваецца на ўроку,

апісанне дзейнасці настаўніка і асноўных відаў

дзейнасці вучняў, дамашняе заданне. Пры пастаноўцы

мэты вучэбных заняткаў варта арыентавацца на задачы

вывучэння вучэбнага прадмета і асноўныя патрабаванні

да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, вызначаныя ў

вучэбнай праграме.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Пры вызначэнні дамашняга задання ў паўрочным

планаванні неабходна ўлічваць, што асноўны вучэбны

матэрыял павінен быць засвоены вучнямі на

вучэбных занятках.

Для дамашняга задання можа прапаноўвацца толькі той

матэрыял, які засвоены на вучэбных занятках. З мэтай

папярэджання перагрузкі вучняў настаўнік абавязаны

сачыць за дазіроўкай дамашняга задання,

тлумачыць на вучэбных занятках змест, парадак і

прыёмы яго выканання. Заданні павышанага ўзроўню

складанасці могуць прапаноўвацца для самастойнага

выканання вучням толькі па іх жаданні.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

У адпаведнасці з падпунктам 1.3 пункта 3 артыкула 1

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі канікулы –

гэта планавыя перапынкі для адпачынку пры атрыманні

адукацыі ў вочнай форме атрымання адукацыі, таму

дамашнія заданні на канікулы не задаюцца.



ПЛАНАВАННЕ ПА ВУЧЭБНЫМ 
ПРАДМЕЦЕ. ВЯДЗЕННЕ ПЛАНАВАЙ І 
ЎЛІКОВА-СПРАВАЗДАЧНАЙ 
ДАКУМЕНТАЦЫІ

Улік вывучэння зместу вучэбнага прадмета, наведвання

вучнямі вучэбных заняткаў, вынікаў іх вучэбнай

дзейнасці настаўнік вядзе ў класным журнале.

Выстаўляючы адзнаку ў класны журнал, настаўнік

абавязаны выставіць яе ў дзённік вучня.

Недапушчальна патрабаваць ад настаўніка

запаўнення справаздачнай аналітычнай інфармацыі

аб паспяховасці вучняў.



Змест і арганізацыя метадычнай работы
па вучэбных прадметах 

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»
ў 2020 – 2021 навучальным годзе



Агульная тэма

«Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці 
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры 

па пытаннях арганізацыі 

вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў»



Пытанні для абмеркавання на жнівеньскіх прадметных секцыях

1. Асаблівасці арганізацыі вучэбнага працэсу ва ўстановах агульнай
сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе:

*абнаўленне вучэбных праграм па вучэбных прадметах “Беларуская
мова”, “Беларуская літаратура”;

*магчымасці вучэбных дапаможнікаў па вучэбных прадметах
“Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” па арганізацыі вучэбна-
пазнавальнай дзейнасці вучняў;

*развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў у святле міжнароднай праграмы
па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PISA) і рэкамендацый па
выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці адукацыі;

*кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка беларускай мовы і
літаратуры.



Пытанні для абмеркавання на жнівеньскіх прадметных секцыях

2. Планаванне работы метадычных фарміраванняў:

*аналіз работы метадычных фарміраванняў у 2019/2020 навучальным
годзе;

*планаванне работы метадычнага аб’яднання, творчай групы, школы
маладога настаўніка і іншых метадычных фарміраванняў на
2020/2021 навучальны год.



Актуальныя пытанні тэорыі і методыкі выкладання 
вучэбных прадметаў

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

1. Сучасныя падыходы да арганізацыі вучэбна-пазнавальнай
дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і
“Беларуская літаратура”;

2. Рэалізацыя ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей як
умова актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на
вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры;



Актуальныя пытанні тэорыі і методыкі выкладання 
вучэбных прадметаў

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

3. Вучэбна-пазнавальная дзейнасць вучняў і фарміраванне
іх метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый у
аспекце вывучэння вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і
“Беларуская літаратура”;

4. Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка беларускай
мовы і літаратуры як сродак стымулявання вучэбна-
пазнавальнай дзейнасці вучняў;



Актуальныя пытанні тэорыі і методыкі выкладання 
вучэбных прадметаў

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

5. Шляхі развіцця творчых здольнасцей вучняў і іх
настаўнікаў у кантэксце вывучэння беларускай мовы і
літаратуры;

6. ІКТ і арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці
вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і
літаратуры;

7. Асаблівасці работы з высокаматываванымі вучнямі пры
вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.



"Рабі нечаканае, рабі, як не бывае,
рабі, як не робіць ніхто ‒ і тады
пераможаш".

Уладзімір Караткевіч


