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БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Праграма па беларускай мове падрыхтавана ў адпаведнасці з
канцэпцыяй вучэбнага прадмета «Беларуская мова». Асноўныя
палажэнні Канцэпцыі грунтуюцца на тым, што беларуская мова
з’яўляецца адной з дзяржаўных моў у Рэспубліцы Беларусь і каш
тоўным сацыяльна-культурным скарбам нацыі. Беларускі народ у
сваёй мове, міфалогіі, вусна-паэтычнай творчасці, літаратуры,
мастацтве пакінуў у спадчыну нашчадкам сваё разуменне каштоў
нага, разумнага і прыгожага. У беларускай мове, як і ў мовах
іншых народаў, адлюстравана адзіная, самабытная і непаўторная
карціна бачання свету.
Ва ўстановах адукацыі беларускую мову трэба вывучаць не
толькі як знакавую сістэму і сродак абмену думкамі. Неабходна так
наладжваць працэс навучання, каб адным з галоўным напрамкаў
у рабоце настаўніка стала фарміраванне сапраўднага грамадзяніна
Рэспублікі Беларусь, удумлівага чытача, адукаванага суразмоўні
ка, спагадлівага, высакароднага чалавека. Патрэбна дапамагаць
вучням назапашваць навыкі, неабходныя для самаадукацыі, са
мапазнання і выхавання, вучыць карыстацца імі ў штодзённым
жыцці. У сістэме ўсіх навук надзвычай важнае значэнне мае логікалінгвістычны кампанент. Менавіта ён забяспечвае функцыянаванне
навукі ў грамадстве. Хоць кожная з яе галін і мае сваю ўласную
мову (слоўнікі, алфавіты, паняцці, тэрміны, формулы выражэння
сэнсу), аднак усё гэта дапаўняецца і суправаджаецца ў школьнай
практыцы словам. А гэта азначае, што беларуская мова з’яўляецца
не толькі прадметам вывучэння, але і сродкам пазнання, развіцця
і выхавання.
Вывучэнне беларускай мовы не можа абмяжоўвацца запатраба
ваннямі асобы ў лінгвістычных ведах, знаёмствам вучняў з моў
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нымі адзінкамі і законамі. Абавязак устаноў адукацыі — навучыць
сваіх выхаванцаў карыстацца беларускім словам, дапамагчы ім
авалодаць маўленчай этыкай і культурай. Вучням трэба даць такую
лінгвістычную адукацыю, якая дапаможа ім не толькі граматычна
правільна ствараць і афармляць свае вусныя і пісьмовыя паведам
ленні, але выбіраць з багатага арсеналу выяўленчых моўных срод
каў самыя трапныя, самыя дасканалыя і пераканальныя. Інакш
кажучы, праграма арыентуе на неабходнасць фарміравання ў
вучняў высокай маўленчай культуры.
У сувязі з гэтым неабходна штодзённа ўдасканальваць маўлен
чую практыку вучняў, якая наладжваецца ў форме гутаркі, пісьма,
чытання, публічных выступленняў, слухання радыё- і тэлеперадач,
вучэбных лекцый, дакладаў, паведамленняў. Гэтым сцвярджаецца
тая думка, што ў школе да маўлення трэба падыходзіць як да адной
з форм пазнавальнай дзейнасці чалавека, спосабу яго грамадскай
актыўнасці, сродку сацыялізацыі.
Менавіта на вырашэнне гэтых і іншых задач скіраваны змест
і будова праграмы па беларускай мове. Адметнай яе асаблівасцю
з’яўляецца тое, што ў цэнтры ўвагі — вучань як суб’ект, зацікаў
лены ў пазнанні, вывучэнні разнастайных законаў беларускай
мовы і правіл карыстання ёй; яго запатрабаванні ў сферы маўлення
як форме грамадскай дзейнасці і спосабе праяўлення ўласнай
жыццёвай актыўнасці.
Маўленчая дзейнасць не можа наладжвацца без усведамлення
сітуацыі і мэтанакіраванасці. Выказванне заўсёды мае свайго
адрасата. Мэтай яго можа стаць паведамленне факта ці выяўленне
яго прычыны, пабуджэнне да дзеяння іншых людзей. Вядома,
такія віды маўлення, як зварот, перапрошванне, віншаванне, па
рада, наогул немагчымыя без непасрэднага ці апасродкаванага
ўзаемадзеяння з іншай асобай. Гэтай мэце падпарадкавана логіка
і методыка падачы лінгвістычнага матэрыялу. Паслядоўнасць
разд зелаў, іх змест і метадычная апрацоўка накіроўваюць не
толькі на авалодванне лінгвістычнымі ведамі, хоць гэта задача паранейшаму застаецца надзвычай актуальнай. Шмат увагі надаецца
выпрацоўцы ў вучняў здольнасці прымяняць атрыманыя веды,
уменні і навыкі на практыцы ў ходзе гутаркі, чытання тэкстаў,
падрыхтоўкі вусных і пісьмовых паведамленняў розных тыпаў,
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стыляў і жанраў. Такі падыход патрабуе перамяшчэння акцэнтаў
з калектыўных форм працы на індывідуальна-групавыя. Вядома,
што навыкі моўнага аналізу, чытання, вуснага і пісьмовага маў
лення чалавек можа выпрацаваць толькі ўласнымі намаганнямі ў
ходзе выканання ім адпаведных практыкаванняў. Пры такім пады
ходзе паралельна дасягаюцца тры дыдактычныя мэты. Па-першае,
вучні ў ходзе шматаспектнага сэнсава-стылістычнага і логіка-гра
матычнага аналізу навучаюцца метадам і падыходам, неабходным
для асэнсавання мовы, а таксама для выяўлення функцыі, будовы
і значэння яе адзінак. Па-другое, яны засвойваюць тэхніку выяў
лення зместу тэксту, абапіраючыся на высвятленне яго тэмы,
асаблівасцей яе разгортвання ў падтэмах; выяўленне адрасата,
знаходжанне ключавых слоў і словазлучэнняў, апорных сказаў.
Па-трэцяе, прывучаюцца адказна, патрабавальна, аналітычна па
дыходзіць да таго, што ім трэба напісаць ці сказаць, і да таго, як
гэта можна зрабіць.
Такі падыход да арганізацыі навучання беларускай мове дазва
ляе разгрузіць праграму, не зніжаючы аб’ёму ведаў, і развіваць
лінгвістычныя здольнасці вучняў, прывучаць іх самастойна пра
цаваць.
Праграма па беларускай мове пабудавана з улікам прынцыпаў
сістэмнасці, навуковасці і даступнасці, а таксама пераемнасці і
перспектыўнасці паміж рознымі раздзеламі курса.
Мэта вывучэння прадмета «Беларуская мова» — сфарміраць у
вучняў сістэму ведаў пра мову і маўленне, навучыць карыстацца
беларускай мовай ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці (чытанне, слу
ханне, гаварэнне, пісьмо); развіваць камунікатыўную, духоўна-ма
ральную, грамадзянскую і мастацка-эстэтычную культуру вучняў.
Задачы:
l засваенне сістэмы мовы (фанетыкі, лексікі, фразеалогіі,
складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу), за
канамернасцей і правіл функцыянавання моўных сродкаў
у маўленні, норм беларускай літаратурнай мовы, развіццё
ўменняў карыстацца мовай у розных відах маўленчай дзей
насці (моўная і маўленчая кампетэнцыі);
l фарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авалодання
маўленчай тэорыяй і культурай маўлення, спосабамі перада
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чы думкі ў вуснай і пісьмовай формах, уменняў ствараць
самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў,
стыляў і жанраў (маўленчая і камунікатыўная кампетэнцыі);
l усведамленне мовы як формы выражэння нацыянальнай
культуры, узаемасувязі мовы і гісторыі народа, нацыянальнакультурнай спецыфікі беларускай мовы, валоданне нормамі
маўленчага этыкету, культурай міжнацыянальных зносін;
развіццё сродкамі мовы камунікатыўнай, духоўна-маральнай,
грамадзянскай і мастацка-эстэтычнай культуры вучняў (лінг
вакультуралагічная і сацыякультурная кампетэнцыі).
Лінгвістычны матэрыял падаецца ў праграме лінейна: у V класе
вывучаюцца фанетыка і арфаэпія, графіка і арфаграфія, лексіка і
фразеалогія, у VI класе — марфеміка і словаўтварэнне, назоўнік,
прыметнік, займеннік, лічэбнік, у VII — дзеяслоў і яго формы
(дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе), прыслоўе, службовыя часціны мо
вы і выклічнік. Сістэматычны курс сінтаксісу з’яўляецца прадме
там вывучэння ў VIII—IX класах. Аднак першапачатковыя звесткі
пра сінтаксіс і пунктуацыю ўводзяцца ўжо ў V класе. Гэта дазва
ляе на практыцы забяспечыць рэалізацыю такога метадычнага
прынцыпу, як вывучэнне марфалогіі на сінтаксічнай аснове (пры
вывучэнні часцін мовы выяўляецца іх сінтаксічная функцыя ў
сказе). Акрамя таго, задоўга да вывучэння сістэматычнага курса
сінтаксісу і пунктуацыі вучні знаёмяцца з асноўнымі сінтаксічнымі
паняццямі, што дазваляе фарміраваць у іх пунктуацыйныя ўменні
і навыкі, развіваць і ўдасканальваць граматычны лад маўлення,
вучыць складаць словазлучэнні рознай будовы, сказы, тэксты і
карыстацца імі ў практычнай маўленчай дзейнасці.
У кожным класе прадугледжваюцца ўводныя ўрокі, якія рас
крываюць ролю і значэнне беларускай мовы ў жыцці чалавека і
грамадства. Гэтыя ўрокі даюць магчымасць фарміраваць лінгві
стычны светапогляд і ствараюць эмацыянальны настрой, што
садзейнічае павышэнню цікавасці да прадмета і паспяховага яго
вывучэння. Веды, атрыманыя на гэтых уроках, падагульняюцца
і сістэматызуюцца ў раздзеле «Агульныя звесткі пра мову», які
завяршае сістэматычны курс беларускай мовы ў XІ класе.
Значнае месца ў працэсе навучання беларускай мове надаецца
паўтарэнню. У пачатку навучальнага года і па яго заканчэнні праду
гледжана паўтарэнне (падагульненне) і сістэматызацыя вывучанага.
6

Работа па развіцці маўлення арганізуецца на кожным уроку,
пры вывучэнні ўсіх раздзелаў і тэм школьнага курса беларускай
мовы. Асобныя гадзіны на развіццё звязнага маўлення па гэтай
прычыне не выдзяляюцца. Праграма адводзіць асобныя гадзіны
толькі на пісьмовыя работы і іх аналіз (напісанне і аналіз пера
казаў, перакладаў, сачыненняў, розных відаў дыктантаў).
У адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі да моўнай і маўлен
чай падрыхтоўкі вучняў узмоцнена маўленчая накіраванасць кур
са беларускай мовы. Пры гэтым маўленчая тэорыя (маўленчыя
паняцці: тэкст і яго будова, тып, стыль і жанр маўлення) набліжа
на да патрабаванняў практыкі, яна з’яўляецца асновай для свя
домага фарміравання ўменняў і навыкаў камунікацыі. Апора на
маўленчыя паняцці і правілы маўленчых паводзін садзейнічае
свядомаму ўдасканаленню вуснага і пісьмовага маўлення вучняў,
павышэнню культуры маўленчых паводзін.
Шмат увагі надаецца выпрацоўцы ўменняў, неабходных для
таго, каб тая ці іншая моўная з’ява выкарыстоўвалася ў маў
ленчай практыцы. Пры такой арганізацыі навучання галоўным
дыдактычным матэрыялам з’яўляюцца тэксты, на аснове якіх
вырашаюцца задачы, накіраваныя на засваенне нормаў літара
турнага вымаўлення, граматыкі, правапісу, узбагачаецца слоўнік
вучняў, забяспечваецца іх выхаванне і развіццё. Выбар тэксту
як дыдактычнай адзінкі стварае сінтаксічную аснову вывучэння
моўных з’яў, якія па-за тэкстам не могуць раскрыць сваіх функ
цыянальных магчымасцей. Толькі ўступаючы ў граматыка-семан
тычныя адносіны ў тэксце, моўныя адзінкі здольныя перадаць
змест выказвання. Тэкст на ўроках мовы з’яўляецца сродкам
удасканалення камунікатыўных здольнасцей вучняў, забяспечвае
магчымасць для развіцця маўленчых навыкаў слухання і разумен
ня, чытання, гаварэння і пісьма.
Асноўная частка праграмы складаецца з трох кампанентаў: ве
давага (тэарэтычны матэрыял), аперацыйнага (спосабы дзейнасці)
і практычнага (уменні і навыкі), што ў сукупнасці і складае змест
навучання.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень;
з іх 16 гадзін — на пісьмовыя работы)
Беларуская мова — нацыянальная мова
беларускага народа
(2 гадзіны)
Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання
свету. Літаратурная мова і народныя гаворкі. Нарматыўнасць —
асноўная рыса літаратурнай мовы.
Чытанне тэкстаў, адказы на пытанні, пераказ тэкстаў
на тэму «Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага
народа».
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Чытаць і пераказваць тэксты на тэму «Беларуская мова — на
цыянальная мова беларускага народа», расказваць пра самабыт
насць беларускай мовы; адрозніваць літаратурную мову ад народ
ных гаворак.

Тэкст
(5 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Тэкст і яго асноўныя прыметы: тэматычнае адзінства, разгор
нутасць, паслядоўнасць, звязнасць (спосабы і сродкі сувязі), завер
шанасць (паўтарэнне). Падтэмы тэксту. Ключавыя (апорныя) словы
і сказы ў тэксце.
Падрабязны пераказ апавядальнага тэксту.
Паглыбленне паняцця пра апавяданне, апісанне (рэчаў, з’яў,
жывёл) і разважанне.
Чытанне тэкстаў-апавяданняў, тэкстаў-апісанняў і тэкстаўразважанняў, асэнсаванне асаблівасцей разгортвання думкі ў іх.
Вызначэнне тыпаў маўлення, выяўленне кампазіцыйных асаблі
васцей тэкстаў розных тыпаў.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць прыметы тэксту, тыпы маўлення (апавяданне, апісанне,
разважанне).
Вызначаць прыметы тэксту, тэму і асноўную думку тэксту,
даваць яму загаловак; дзяліць на лагічныя часткі, вызначаць
апорныя словы і сказы.
Вызначаць тып тэксту і ствараць яго кампазіцыйную схему;
выяўляць кампазіцыйныя асаблівасці тэкстаў розных тыпаў маў
лення; адрозніваць тэксты-апавяданні, тэксты-апісанні і тэкстыразважанні.
Падрабязна пераказваць апавядальныя тэксты.

Паўтарэнне вывучанага ў V класе
(4 гадзіны)
Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных
сказах.
Вызначэнне ў сказах граматычных асноў, словазлучэнняў. Скла
данне і інтанаванне розных тыпаў сказаў, стварэнне з імі тэкстаў.
Гукі беларускай мовы. Іх вымаўленне і абазначэнне на пісьме.
Чытанне тэкстаў мастацкага стылю, вызначэнне іх мэтана
кіраванасці, жанру і асаблівасцей будовы. Запіс слоў і сказаў пад
дыктоўку.
Слова, яго лексічнае значэнне.
Вызначэнне ў тэкстах адназначных і мнагазначных слоў,
слоў з прамым і пераносным значэннем, тлумачэнне іх значэння;
адрозненне сінонімаў, антонімаў, амонімаў, правільнае ўжыванне
ў маўленні.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Абгрунтоўваць пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах; тлума
чыць лексічнае значэнне слоў, адрозніваць словы і іх формы;
вызначаць у тэкстах адназначныя і мнагазначныя словы, словы
з прамым і пераносным значэннем, тлумачыць іх значэнне; адроз
ніваць сінонімы, антонімы, амонімы, правільна ўжываць у маўленні;
правільна перадаваць гукі пры чытанні і на пісьме.
Карыстацца рознымі відамі слоўнікаў.
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Стылі маўлення
(3 гадзіны)
Маўленчая сітуацыя і яе прыметы. Стылі маўлення (паўтарэнне).
Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання.
Чытанне і аналіз тэкстаў афіцыйнага стылю. Напісанне
афіцыйных папер (адрас на канверце, аб’ява аб занятках гуртка,
аб правядзенні сходу).
Публіцыстычны стыль, яго жанры, сфера выкарыстання.
Падрыхтоўка вусных і пісьмовых віншаванняў. Напісанне
лістоў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць прыметы маўленчай сітуацыі, характэрныя прыметы
афіцыйнага і публіцыстычнага стыляў.
Выяўляць у тэкстах прыметы афіцыйнага і публіцыстычнага
стыляў; абгрунтоўваць прыналежнасць тэксту да пэўнага стылю
маўлення.
Пісаць афіцыйныя паперы, лісты; рыхтаваць вусныя і пісьмо
выя віншаванні.

ГРАМАТЫКА
Склад слова. Словаўтварэнне i арфаграфія
(18 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Змяненне і ўтварэнне слоў. Марфемная будова слова. Аснова і
канчатак. Нулявы канчатак. Корань слова (паўтарэнне). Аднакара
нёвыя словы і формы аднаго і таго слова. Прыстаўка і суфікс як
значымыя часткі слова.
Чаргаванне зычных і галосных у аснове. Пераклад тэксту з
рускай мовы на беларускую.
Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны (паўтарэнне).
Правапіс і, й, ы пасля прыставак.
Чытанне тэкстаў, выяўленне ў іх аднакаранёвых слоў і форм
аднаго і таго слова, вызначэнне сэнсавай ролі марфем.
Утварэнне слоў. Утваральная аснова. Спосабы ўтварэння слоў:
прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны; складанне
слоў і асноў.
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Тлумачэнне спосабу ўтварэння слоў, падбор аднакаранёвых
слоў, складанне з імі сказаў і тэкстаў.
Утварэнне і правапіс складаных слоў (знаёмства). Складанаска
рочаныя словы (знаёмства).
Кантрольны дыктант.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць значымыя часткі слова — марфемы; спосабы ўтварэн
ня слоў.
Выдзяляць у словах значымыя часткі — марфемы, аснову;
адрозніваць аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго слова;
групаваць словы па значэнні кораня, суфікса і прыстаўкі; разбі
раць словы па саставе, графічна абазначаць марфемы; рабіць сло
ваўтваральны разбор; тлумачыць спосаб утварэння і вызначаць
сродкі ўтварэння слоў; адрозніваць спосабы ўтварэння слоў. Вы
карыстоўваць аднакаранёвыя словы як сродак сувязі сказаў у
тэксце; карыстацца марфемным і словаўтваральным слоўнікамі.
Рабіць пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую, захоў
ваючы змест і моўныя асаблівасці.

МАРФАЛОГІЯ I АРФАГРАФІЯ
Самастойныя i службовыя часціны мовы
(1 гадзіна)
Самастойныя і службовыя часціны мовы.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць асновы падзелу слоў на самастойныя і службовыя час
ціны мовы.
Выяўляць у сказах, тэксце самастойныя і службовыя часціны
мовы, абгрунтоўваць прыналежнасць вывучаных часцін мовы да
самастойных.

Назоўнік
(25 гадзін, з іх 4 гадзіны — на пісьмовыя работы і іх аналіз)
Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя
прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Агульныя і ўлас
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ныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў (практычна). Назоўнікі
адушаўлёныя і неадушаўлёныя. Назоўнікі канкрэтныя, абстракт
ныя, зборныя, рэчыўныя.
Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны
назоўнікамі.
Род назоўнікаў. Назоўнікі агульнага роду.
Вусныя і пісьмовыя практыкаванні на ўжыванне назоўнікаў,
род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае, дапасаванне да
іх прыметнікаў і ўжыванне дзеясловаў прошлага часу. Складанне
і запіс сказаў з назоўнікамі, якія абазначаюць людзей па прафесіі,
нацыянальнай прыналежнасці і інш.
Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў. Назоўнікі, якія
маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупа
дзенне ліку і роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
Патрабаванні да сціслага пераказу. Сціслы пераказ апавядальных
тэкстаў.
Асновы назоўнікаў. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў
1-га скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку).
Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (у род
ным і месным склонах адзіночнага ліку). Асаблівасці правапісу
канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага
ліку). Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным
і творным склонах).
Знаходжанне ў тэкстах назоўнікаў 1, 2, 3-га скланення, тлу
мачэнне правапісу канчаткаў.
Складанне спісаў вучняў і назваў населеных пунктаў сваёй
мясцовасці.
Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імёны, прозвішчы і
назвы населеных пунктаў на -оў, -ёў, -еў, -аў, -ын, -ін.
Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.
Сачыненне-апавяданне ў мастацкім стылі па апорных словах.
Спосабы ўтварэння назоўнікаў. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі
-ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-; мяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў
суфіксах -аньк-, -еньк-. Складаныя назоўнікі, іх правапіс.
Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.
Чытанне тэкстаў мастацкага стылю, знаходжанне ў іх слоў
з вывучанымі суфіксамі, тлумачэнне іх значэння. Пераклад тэк
сту з рускай мовы на беларускую.
Кантрольны дыктант.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксіч
ную ролю назоўнікаў, асаблівасці правапісу назоўнікаў 1, 2 і 3-га
скланенняў, рознаскланяльных і нескланяльных назоўнікаў, пра
вапіс суфіксаў і канчаткаў назоўнікаў; ведаць спосабы ўтварэння
назоўнікаў.
Распазнаваць назоўнікі ў пачатковай форме і ва ўскосных скло
нах на аснове іх сэнсавых, марфалагічных і сінтаксічных прымет;
абгрунтоўваць правапіс суфіксаў і канчаткаў назоўнікаў; скланяць
назоўнікі; вызначаць сэнсава-граматычную і стылістычную ролю
назоўнікаў у тэкстах; рабіць марфалагічны разбор назоўніка.
Правільна ўтвараць і ўжываць у вусным і пісьмовым маўлен
ні назоўнікі розных лексіка-семантычных груп; правільна выка
рыстоўваць назоўнікі ў спалучэнні з дзеясловамі і прыметнікамі;
выкарыстоўваць нескланяльныя назоўнікі, назоўнікі-сінонімы і на
зоўнікі-антонімы ў вусных і пісьмовых выказваннях; карыстацца
назоўнікамі ў якасці тэкстаўтваральнага сродку, а таксама з улікам
стылявой прыналежнасці тэксту.
Складаць сказы з назоўнікамі пэўных семантычных груп; ра
біць пераклад тэксту з рускай мовы на беларускую, захоўваючы
змест і моўныя асаблівасці; пісаць сачыненне-апавяданне ў мастац
кім стылі па апорных словах.

Прыметнік
(18 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя
прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маў
ленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і
ўжыванне. Поўная і кароткая формы.
Чытанне мастацкіх, навуковых і афіцыйных тэкстаў, вызна
чэнне ў іх ролі прыметнікаў.
Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.
Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з су
фіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс. Прыметнікі з суфік
сам -ск-, іх правапіс. Правапіс -н-, -нн- у прыметніках.
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Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту з эле
ментамі апісання рэчаў, жывёл або памяшкання.
Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня)
з прыметнікамі.
Складанне апавядання з апісаннем прымет рэчаў, жывёл,
памяшкання.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксіч
ную ролю прыметнікаў, асаблівасці скланення якасных, адносных і
прыналежных прыметнікаў, асноўныя спосабы іх ўтварэння, асаб
лівасці ўжывання поўнай і кароткай форм прыметнікаў, правапіс
прыметнікаў.
Распазнаваць прыметнікі ў пачатковай форме і ва ўскосных
склонах на аснове іх сэнсавых, марфалагічных і сінтаксічных пры
мет; правільна ўтвараць формы ступеней параўнання, прыметнікі
з суфіксамі ацэнкі, суфіксам -ск-; адрозніваць якасныя, адносныя
і прыналежныя прыметнікі; скланяць прыметнікі; вызначаць
сэнсава-граматычную і стылістычную ролю прыметнікаў у тэкстах;
рабіць марфалагічны разбор прыметніка.
Правільна ўжываць формы ступеней параўнання прыметнікаў
(смялейшы за ...; прыгажэйшы, чым ...; найсмялейшы з ...; самы
смелы сярод ...); правільна ўжываць прыметнікі ў спалучэннях з
назоўнікамі, якія абазначаюць асоб мужчынскага і жаночага по
лу (механік, заатэхнік, дырэктар), у спалучэнні з назоўнікамі
агульнага роду (плакса, сірата); правільна ўжываць адносныя і
прыналежныя прыметнікі ў пераносным значэнні; карыстацца на
зоўнікамі ў якасці тэкстаўтваральнага сродку, а таксама з улікам
стылявой прыналежнасці тэксту.
Вусна і пісьмова пераказваць мастацкія тэксты з апісаннем
прымет рэчаў, жывёл або памяшкання; складаць апавяданні з
апісаннем прымет рэчаў, жывёл або памяшкання.

Лічэбнік
(13 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя
прыметы, сінтаксічная роля. Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя,
зборныя і дробавыя.
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Падзел тэксту на сэнсавыя часткі, складанне плана. Пера
клад з рускай мовы на беларускую тэксту навуковага стылю з
элементамі разважання.
Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі, іх скла
ненне, ужыванне і правапіс.
Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.
Кантрольны дыктант.
Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых і зборных лічэбнікаў.
Складаны план.
Падрабязны пісьмовы пераказ апавядальнага тэксту па скла
даным плане.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксіч
ную ролю лічэбнікаў, падзел лічэбнікаў паводле значэння, грама
тычных прымет і складу, правапіс лічэбнікаў.
Распазнаваць лічэбнікі ў пачатковай форме і ва ўскосных скло
нах на аснове іх сэнсавых, марфалагічных і сінтаксічных пры
мет; адрозніваць колькасныя, парадкавыя, дробавыя, зборныя
лічэбнікі, простыя, складаныя і састаўныя лічэбнікі; скланяць
лічэбнікі; вызначаць сэнсава-граматычную і стылістычную ролю
лічэбнікаў у тэкстах; рабіць марфалагічны разбор лічэбніка.
Правільна ўтвараць склонавыя формы колькасных, зборных і
дробавых лічэбнікаў; правільна вымаўляць і пісаць лічэбнікі ад
адзінаццаці да дзевятнаццаці, а таксама пяцьдзясят, шэсцьдзясят,
семдзесят, восемдзесят; спалучаць з назоўнікамі лічэбнікі два,
дзве, двое, абодва, абедзве; тры, трое; чатыры, чацвёра; паўтара,
паўтары; правільна карыстацца лічэбнікамі пры абазначэнні да
ты, свята, прыблізнай колькасці; карыстацца лічэбнікамі ў якасці
тэкстаўтваральнага сродку, а таксама з улікам стылявой прына
лежнасці тэксту.
Рабіць пераклад з рускай мовы на беларускую тэкстаў навуко
вага стылю з элементамі разважання; вусна і пісьмова пераказваць
тэксты па складаным плане.
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Займеннік
(12 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя
прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займен
нікаў па значэнні (знаёмства).
Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс.
Чытанне тэкстаў, выяўленне ў іх займеннікаў і словазлучэнняў
з займеннікамі, абгрунтаванне мэтазгоднасці ўжывання.
Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксіч
ную ролю займеннікаў, разрады займеннікаў, правапіс займеннікаў.
Распазнаваць займеннікі ў пачатковай форме і ва ўскосных
склонах на аснове іх сэнсавых, марфалагічных і сінтаксічных пры
мет, вызначаць іх разрад па значэнні; правільна вымаўляць і пісаць
займеннікі розных разрадаў; вызначаць сэнсава-граматычную і
стылістычную ролю займеннікаў у тэкстах; рабіць марфалагічны
разбор займеннікаў.
Правільна ўтвараць і ўжываць займеннікі розных разрадаў ва
ўласным вусным і пісьмовым маўленні; выкарыстоўваць асабовыя
займеннікі ў адпаведнасці з этычнымі нормамі; карыстацца зай
меннікамі ў якасці тэкстаўтваральнага сродку, а таксама з улікам
стылявой прыналежнасці тэксту; выкарыстоўваць займеннікі як
сродак сувязі сказаў і частак тэксту.
Рабіць падрабязны пераказ апавядальнага тэксту.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год
(2 гадзіны)
Рэзервовыя гадзіны
(2 гадзіны)
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
Вучэбна-метадычная літаратура
Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты : 5—9 кла
сы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус.
і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Аверсэв,
2012, 2016.
Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы : 5—9 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус.
і рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка [і інш.]. — Мінск : Аверсэв,
2012, 2016.
Валочка, Г. М. Беларуская мова. 5—9 класы. Вывучаем беларускі
правапіс : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і
рус. мовамі навучання / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко. — Мінск : Нац.
ін-т адукацыі; Аверсэв, 2010, 2012.
Валочка, Г. М. Вывучаем беларускі правапіс. 5—9 кл. : вучэб.-метад.
комплекс / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко. — Мінск : Нац. ін-т адука
цыі, 2010.
Жуковіч, М. В. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі на ўроках бела
рускай мовы і літаратуры : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд.
адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / М. В. Жуковіч. — Мінск :
Аверсэв, 2015.
Красней, В. П. Беларуская мова. Тэставыя заданні для 6 класа : у 2 ч. :
дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мо
вамі навучання / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — Мазыр : Белы Ве
цер, 2012.
Красней, В. П. Беларуская мова ў 6 класе : вучэб.-метад. дапам. для
настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання /
В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі. — Мінск : Нац. ін-т аду
кацыі, 2010.
Красней, В. П. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 6 клас :
дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.
мовамі навучання / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — Мазыр : Белы
Вецер, 2014.
Мартынкевіч, С. В. Развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі школь
нікаў пры вывучэнні беларускай мовы (5—6 класы) : вучэб.-метад. да
пам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі
навучання / С. В. Мартынкевіч. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010.
Тумаш, Г. В. Беларуская мова. 6 клас : рабочы сшытак : дапам. для
вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /
Г. В. Тумаш. — Мінск : Аверсэв, 2013, 2014.
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Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 6 кл. :
рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з
беларус. і рус. мовамі навучання / А. У. Хмялеўская. — Мінск : Сэр-Віт,
2012, 2013.
Цыбульская, С. І. Беларуская мова: 5—11 класы : кантрольныя
работы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С. І. Цыбульская. — Мінск : Сэр-Віт,
2012.
Якуба, С. М. Беларуская мова. 6 клас. Сакрэты словазмянення і фор
маўтварэння : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус.
і рус. мовамі навучання / С. М. Якуба. — Мінск : Аверсэв, 2012.
Якуба, С. М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння : 6 клас : ву
чэб.-метад. комплекс / С. М. Якуба. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010.

Слоўнікі і даведнікі
Анисим, Е. Н. Русско-белорусский словарь для школьников / Е. Н. Ани
сим, О. В. Мицкевич. — Минск : Сучасная школа, 2010.
Беларускі арфаграфічны слоўнік для школьнікаў : дапам. для ўста
ноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / уклад. :
І. У. Кандраценя, Л. П. Кунцэвіч ; пад рэд. А. А. Лукашанца. — Мінск :
Аверсэв, 2011, 2013.
Капылоў, І. Л. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы для школь
нікаў. Новыя правілы правапісу / І. Л. Капылоў, Т. М. Маракуліна. —
Мінск : Сучасная школа, 2010.
Капылоў, І. Л. Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў / І. Л. Капылоў,
І. У. Ялынцава. — Мінск : Сучасная школа, 2010.
Капылоў, І. Л. Слоўнік арфаграфічных новаўвядзенняў беларускай
мовы / І. Л. Капылоў, Т. М. Маракуліна. — Мінск : Сучасная школа,
2010.
Малажай, Г. М. Школьны тлумачальны слоўнік беларускай мовы :
дапам. для ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі наву
чання / Г. М. Малажай, Л. І. Яўдошына. — Мінск : Аверсэв, 2013.
Николаева, О. М. Современный русско-белорусский словарь для
школьников / О. М. Николаева, Т. Н. Трухан ; под ред. А. А. Лукашан
ца. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2009, 2013.
Николаева, О. М. Современный русско-белорусский словарь /
О. М. Николаева, Т. Н. Трухан ; под ред. А. А. Лукашанца. — Минск :
Тетрасистемс, 2011.
Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з ка
ментарыямі : дапам. для агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі
навучання / З. І. Бадзевіч [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010.
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Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з камен
тарыямі : дапам. для ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.
мовамі навучання / З. І. Бадзевіч [і інш.]. — Мінск : Аверсэв, 2011,
2013.
Разам, асобна, праз злучок : даведнік : дапам. для настаўнікаў устаноў
агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / склад. :
Н. Д. Бандарэнка, І. Л. Капылоў, Т. М. Маракуліна ; пад рэд. А. А. Лукашанца. — Мінск : Аверсэв, 2011, 2013.
Уласевіч, В. І. Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых слоў і
новых значэнняў слоў / В. І. Уласевіч, Н. М. Даўгулевіч. — Мінск :
Аверсэв, 2013.

БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма па беларускай літаратуры для ўстаноў агуль
най сярэдняй адукацыі распрацавана ў адпаведнасці з агульнымі
задачамі ўдасканалення як сістэмы адукацыі ўвогуле, так і літа
ратурнага навучання ў прыватнасці. Вывучэнне беларускай лі
таратуры ў школе арыентавана на дасягненне мэт, вызначаных
Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, і ажыццяўляецца ў
адпаведнасці з асноўнымі палажэннямі Канцэпцыі вучэбнага прад
мета «Беларуская літаратура».
Галоўная мэта навучання прадмету — далучэнне вучняў да ба
гацця беларускай і сусветнай мастацкай літаратуры, эстэтычнае
спасціжэнне вучнямі свету, складанасці чалавечых узаемаадносін
і на гэтай аснове выхаванне асобы з глыбока гуманістычным і дэ
макратычным светапоглядам, самастойным мысленнем, з развітым,
высокакультурным пачуццём нацыянальнай і асабістай самапавагі,
адданасцю агульначалавечым ідэалам, асобы з выразна выяўленымі
творчымі схільнасцямі, здатнай ператварыць успрыманне прыга
жосці (эстэтычнае ўспрыманне) у стымул маральнага самаўдаска
налення, інтэлектуальнага і духоўнага развіцця.
Аснову зместу беларускай літаратуры як вучэбнага прадмета
складаюць чытанне і тэкстуальнае вывучэнне высокамастацкіх
твораў нацыянальнай класікі і вядомых майстроў слова. Гэтыя тво
ры вызначаюцца багатым пазнавальным і выхаваўчым патэнцыя
лам, з’яўляюцца даступнымі для вучняў пэўнага ўзросту. Цэласнае
ўспрыманне і разуменне літаратурных твораў, фармір аванне
ўменняў аналізаваць і інтэрпрэтаваць мастацкі тэкст магчыма
толькі пры адпаведнай эмацыянальна-эстэтычнай рэакцыі чытача.
Вучэбная праграма заснавана на ідэях кампетэнтнаснага па
дыходу, паводле якога засваенне зместу навучання накіравана
на фарміраванне асобасных, метапрадметных і прадметных кам
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петэнцый вучняў. Рэалізацыя такога падыходу прадугледжвае
ўзмацненне дзейнасна-практычнага кампанента літаратурнай аду
кацыі. У сувязі з чым у праграме акрэсліваюцца асноўныя віды
вучэбнай дзейнасці вучняў і патрабаванні да яе вынікаў.
Навучанне беларускай літаратуры ў VI класе з’яўляецца праця
гам прапедэўтычнага курса, распачатага ў V класе, які будуецца з
улікам пераемнасці з папярэднімі этапамі навучання і паступова,
мэтанакіравана падводзіць вучняў да ўспрымання літаратуры на
больш высокім узроўні ў наступных класах. Праграма прапануе
творы больш складаныя па змесце і разнастайныя па сваіх мас
тацкіх асаблівасцях, працягвае знаёмства вучняў з жанрамі і
тэматыкай фальклорных і літаратурных твораў, найважнейшымі
прыёмамі і сродкамі вобразнага адлюстравання свету.
Пры вывучэнні твораў асаблівая ўвага надаецца паўнавар
таснаму ўспрыманню вучнямі зместу і сэнсу прачытанага, пашы
рэнню іх чалавеказнаўчых, жыццёвых і эмацыянальна-вобразных
уяўленняў. Па-ранейшаму вядучай застаецца ўстаноўка на ўсведам
ленне глыбіні і непаўторнасці мастацкага слова. Вывучэнне літа
ратурных твораў адбываецца ў адпаведнасці з логікай спасціжэння
мастацтва слова: першаснае ўспрыманне — аналіз — абагульнен
не. У аснову зместу праграмы пакладзена ідэя Радзімы, родных
вытокаў, а таксама агульны прынцып уладкавання Сусвету: я —
мой род — народ — родная зямля — чалавецтва. Падабраны тэк
ставы матэрыял заключае ў сабе вялікі пазнавальны змест, мае
несумненнае грамадска-выхаваўчае значэнне, дае вучням уяўленне
пра літаратуру як чалавеказнаўства і мастацтва слова, асноўныя
тэмы і вобразы літаратурнай творчасці, садзейнічае абуджэнню
фантазіі, інтэлектуальнаму развіццю і эстэтычнаму ўзбагачэнню
асобы.
Уводзіны ў свет міфатворчасці даюць першапачатковыя звесткі
пра ўзнікненне вобразнага мастацкага слова, закліканы абудзіць у
малодшых падлеткаў цікавасць да прыгожых і таямнічых поглядаў
на свет нашых продкаў, даць уяўленне пра выкарыстанне міфа
лагічных вобразаў у літаратурных тэкстах. Знаёмства з Бібліяй і
літаратурнымі творамі з біблейскімі матывамі падорыць вучням
цудоўную магчымасць адчуць мудрасць адвечных маральных за
паветаў, убачыць «вечную кнігу» як крыніцу вобразнасці белару
скай літаратуры і яе сапраўднай духоўнасці.
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Духоўнаму сталенню асобы, больш глыбокаму ўспрыманню
нацыянальных каштоўнасцей і традыцый беларускага народа
паспрыяе разгляд жанраў вусна-паэтычнай творчасці і літаратурнай
песні, бо песня з’яўляецца багаццем душы чалавека і яднае народ.
Вывучэнне лірычных твораў мае на мэце паглыбіць эстэтычны
падыход да ўспрымання паэтычнага слова, адчування яго мілагуч
насці, вобразнай яркасці і маляўнічасці на прыкладзе аналізу
мастацкіх тропаў.
Празаічныя творы, асабліва вялікія па аб’ёме, вымагаюць папя
рэдняга самастойнага прачытання. Аднак перад гэтым пажадана
звярнуць увагу вучняў на асноўныя моманты зместу і ключавыя
пытанні, якія будуць разглядацца ў працэсе аналізу мастацкага
тэкс ту. Вывучэнне аб’ёмных твораў прозы будзе эфектыўным
толькі пры ўмове паўторнага чытання іх фрагментаў у класе, ана
лізу твора з удзелам настаўніка, які ставіць пытанні, прапануе за
данні і робіць каментарыі. Празаічныя тэксты даюць магчымасць
для больш шырокага ахопу жыццёвых з’яў і маральных праблем,
далучаюць юных чытачоў да разумення характараў герояў і ма
тываў іх учынкаў, адносін да іншых людзей, мінулага і сучасна
га, прыроды і Радзімы. Вучні спасцігаюць пазіцыю і канцэпцыю
аўтара-апавядальніка, яго ацэнкі і погляды на чалавека і свет. На
матэрыяле прозы паглыбляюцца навыкі аналізу мастацкага тэксту,
вуснага і пісьмовага пераказу, выразнага чытання. Падлеткі на
запашваюць першапачатковыя веды пра асаблівасці эпічнага роду
і асобных празаічных жанраў.
З улікам падлеткавых чытацкіх прыхільнасцей і ў адпаведнасці
з узроставымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі шасцікласнікаў
у асобны раздзел вылучаны творы фантастычнага зместу, якія
развіваюць эмацыянальна-творчыя ўяўленні вучняў, спрыяюць
фарміраванню гуманістычных ідэалаў і маральных перакананняў.
Вывучэнне чалавеказнаўчага зместу мастацкай літаратуры і яе
аналіз як мастацтва слова павінны быць падпарадкаваны галоўнай
задачы — абуджэнню цікавасці да чытання, да беларускай кнігі
і роднага слова.
Для развіцця пазнавальных інтарэсаў, выхавання мастацкаэстэтычнага густу і фарміравання цэласнага светапогляду вучняў
пры навучанні беларускай літаратуры мэтазгодна прадугледжваць
рэалізацыю міжпрадметных сувязей перш за ўсё з такімі вучэбнымі
прадметамі, як «Беларуская мова», «Руская літаратура», «Мас
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тацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)», «Гісторыя
Беларусі». Міжпрадметныя сувязі актуалізуюцца на ўсіх этапах
навучання, іх рэалізацыя ў адукацыйным працэсе ўзбагачае дыя
лог літаратуры з іншымі відамі мастацтва (жывапіс, музыка,
фот амастацтва, кіно, тэатр і інш.), эфектыўна ўздзейнічае на
маральна-этычнае, інтэлектуальнае, эмацыянальнае, эстэтычнае
развіццё асобы.
Структура ўрокаў беларускай літаратуры і іх форма абумоўлі
ваю цца мэтавымі ўстаноўкамі, узростам вучняў, мастацкай
своеасаблівасцю твора, этапамі яго вывучэння. Гутарка і лекцыя,
чытанне і абагульненне, аналіз і сачыненне, абарона праектаў і
завочная экскурсія, «паэтычная хвілінка» і работа з падручні
кам — усе гэтыя формы навучання маюць сваю спецыфіку, якая
праяўляецца ва ўнутранай логіцы разгортвання ўрока, і забяспеч
ваюць такія яго якасці, як цэласнасць, навучальная, выхаваўчая
і развіццёвая накіраванасць, праблемнасць, дзейнасны характар,
дыялагічнасць.
У адукацыйнай практыцы могуць выкарыстоўвацца як трады
цыйныя, так і электронныя сродкі навучання, якія павінны быць
скіраваны на дасягненне мэт і задач літаратурнай адукацыі.
Сучасны электронны вучэбна-метадычны комплекс па бела
рус кай літаратуры складаецца з даведачна-інфармацыйнага,
кантрольна-дыягнастычнага і інтэрактыўнага модуляў (adu.by),
якія аб’яднаны ў адзінае цэлае на аснове патрабаванняў вучэб
най праграмы і могуць быць выкарыстаны пры арганізацыі на
вучальнага працэсу (непасрэдна на ўроку, пры падрыхтоўцы да
машняга задання, выкананні самастойнай работы), а таксама для
правядзення тэматычных пазакласных мерапрыемстваў, факуль
татыўных заняткаў і г. д.
На вывучэнне літаратуры ў VІ класе адведзена 70 гадзін (з іх
адпаведна 62 гадзіны — на вывучэнне твораў, 4 гадзіны — на
творчыя работы, 4 гадзіны — на ўрокі па творах для дадатковага
чытання).
Са спіса твораў, прапанаваных для дадатковага чытання, на
стаўнік выбірае тыя, выкарыстанне якіх ён лічыць больш дарэчным
у пэўным класным калектыве, улічваючы індывідуальныя магчы
масці вучняў і наяўнасць тэкстаў у бібліятэчным фондзе.
Гадзіны, адведзеныя на творчыя работы, настаўнік размяркоўвае
ў адпаведнасці з уласным каляндарна-тэматычным планам.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(70 гадзін)
Уводзіны. Кніга адкрывае свет
(1 гадзіна)
Кніга — мудры спадарожнік і дарадца чалавека. Пазнаваўчае
багацце кніг і іх вялікі чалавеказнаўчы змест. Літаратура як лю
стэрка мінулага і сучаснасці.

I. МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД
(5 гадзін)
У л а д з і м і р Л і п с к і. «Ад роду — да народу» (з кнігі «Я»).
Радавод — гісторыя сям’і і роду, якая сведчыць пра паходжанне
чалавека, пераемнасць розных пакаленняў людзей. Уяўленне пра
радаводнае дрэва. Гісторыя краіны ў лёсе кожнай сям’і. Памяць
аб продках — аснова годнай будучыні беларускага народа.
А л е с ь П і с ь м я н к о ў. «Продкі». Услаўленне паэтам мо
цы, мужнасці і працавітасці продкаў, іх песеннай душы. Асноў
ная думка твора: памяць пра радаводныя карані, вопыт папя
рэднікаў — духоўны грунт чалавека і крыніца яго аптымізму.
Эмацыянальнасць мовы.
П я т р у с ь Б р о ў к а. «Зямля Беларусі» (урывак з паэмы
«Беларусь»). Родная зямля — вялікі духоўны скарб. Успрыманне
паэтам бацькоўскага краю як адзінага і непаўторнага. Выяўленне
патрыятычных пачуццяў праз паэтызацыю прыроды. Услаўленне
беларускай зямлі, яе мінулага і велічы. Эмацыянальна-выяўленчая
роля асноўных мастацкіх сродкаў у творы.
У л а д з і м і р К а р а т к е в і ч. «Лебядзіны скіт». Легенда пра
паходжанне назвы «Белая Русь». Сутыкненне дабра і зла. Увасаб
ленне ў вобразе старца лепшых чалавечых якасцей — адданасці
свайму народу, гатоўнасці прыняць смерць дзеля яго выратавання.
Маральная перамога старца над Батыем. Роля вобраза Юсуфі ў
раскрыцці ідэі. Патрыятычнае гучанне твора.
Г е н а д з ь Б у р а ў к і н. «Я хачу прайсці па зямлі…». Пат
рыятычны пафас верша, задушэўнасць і спавядальнасць гучання.
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Гранічная шчырасць паэта ў выяўленні свайго жыццёвага крэда.
Вобразны лад верша. Роля паўтораў у раскрыцці мастацкай ідэі
твора.
Л ю б а Т а р а с ю к. «Імя Айчыны». Лірычная споведзь паэта,
абвостранае пачуццё любові да сваёй Айчыны. Запавет нашчадкам
берагчы і шанаваць Радзіму. Эмацыянальная насычанасць выказ
вання, своеасаблівасць рытму, метафарычнасць мовы.
Мастацтва. Ж ы в а п і с: «Мая зямля: жывапіс беларускіх
мастакоў»: альбом.
Ф о т а м а с т а ц т в а: Г. Ліхтаровіч. «Добры дзень, Беларусь»:
альбом.

II. ФАЛЬКЛОР I ЛІТАРАТУРА
(12 гадзін)
Міфы
(8 гадзін)
Узнікненне вобразнага мастацкага слова. Паэтычнае асэнсаванне
жыцця ў вуснай народнай творчасці. Беларускія міфы пра Сварога,
Перуна, Дажбога, Ярылу, Жыжаля, Вялеса, вадзянікоў, лесавікоў,
дамавікоў, ваўкалакаў, ліхаманак і інш. Міфы як этап культурнага
развіцця народа. Пераход міфалагічных вобразаў і матываў у па
вер’і, легенды, літаратурныя творы.
«Дамавікова ўдзячнасць». Адлюстраванне ў легендзе язычніцкіх
уяўленняў нашых продкаў пра гарманічнае ўладкаванне свету.
Рэаліі сялянскага побыту, спалучаныя з народным вымыслам.
Напружанасць і дынамізм сюжэта, адметнасць вобразаў. Жыццё
вая мудрасць гаспадара, непасрэднасць і легкадумнасць дзяцей,
удзячнасць і спагадлівасць вужа-дамавіка, агрэсіўнасць і помслі
васць гадзюкі.
Я н к а К у п а л а. «Як у казцы...». Аповед пра светапогляд,
характары і звычкі, лад жыцця продкаў сучасных беларусаў, іх
веру, маральныя каштоўнасці. Міфалагічныя матывы ў творы.
Лаканічнасць і мастацкая выразнасць мовы.
Я н Б а р ш ч э ў с к і. «Вужыная карона». Міфалагічная аснова
твора. Узаемасувязь і ўзаемазалежнасць чалавека і прыроды. Лёс
лоўчага Сямёна. Фантастычнае і чароўнае ў апавяданні.
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М а к с і м Б а г д а н о в і ч. «Вадзянік». Паэтычнае апісанне
вадзяніка як аднаго з герояў міфалогіі. Адухоўленасць паэтычнага
светаўспрымання, меладычнасць гучання твора. Жывапіснасць
вобразаў і карцін прыроды.
К а з і м і р К а м е й ш а. «Камень ля вёскі Камень». Міфа
лагічная аснова твора. Паэтычная легенда пра паходжанне каменявалуна. Займальнасць сюжэта, арыгінальнасць вобразаў. Адметнасць
будовы і мовы верша.
Я к у б К о л а с. «Жывая вада». Сувязь апавядання з народнай
казкай. Алегарычна-філасофскі змест твора, яго патрыятычны
пафас. Адказнасць кожнага чалавека за лёс роднай зямлі як асноў
ная ўмова ўласнага дабрабыту і шчасця. Вобразны лад апавядання.
Роля пейзажу ў раскрыцці асноўнай думкі твора.

Беларуская песня
(4 гадзіны)
«Прыехала Каляда на белым кані...», «Вы, калядачкі, бліныладачкі...», «Благаславі, маці, вясну заклікаці...» «А на Купалу
ран а сонца іграла...». Увасабленне ў народных песнях мар і
спадзяванняў народа, паэтызацыя яго побыту. Выяўленне поглядаў
на свет, прыроду і чалавека, міфалагічныя матывы ў народных
песнях. Еднасць чалавека і прыроды. Глыбокі лірызм, напеўнасць
народных песень.
«Каля месяца, каля яснага...», «А ў суботу проці нядзелі…»,
«Рэчанька». Сувязь сямейна-абрадавых песень з асноўнымі этапамі
жыццёвага шляху чалавека — нараджэннем, шлюбам і смерцю.
Мэта песень — абараніць чалавека ад усяго злога і шкоднага,
спрыяць шчасліваму жыццю. Паэтычная ідэалізацыя — асноўны
мастацкі прыём абрадавых песень. Велічанне і заклінанне як не
ад’емныя элементы абрадавай паэзіі.
А л е с ь С т а в е р. «Жураўлі на Палессе ляцяць» як адна з
песенных візітак Беларусі. Патрыятычны пафас твора. Апяванне
непаўторнай красы роднай зямлі. Радаснае пачуццё еднасці з
радзімай, яе прыродай і дарагімі сэрцу краявідамі. Усхваляванасць
і пранікнёнасць радкоў верша, іх мілагучнасць і ўзнёсласць гу
чання. Выкананне песні ансамблем «Песняры» (муз. I. Лучанка).
Г е н а д з ь Б у р а ў к і н. «Малітва». Шчырасць, узнёсласць,
вышыня чалавечых помыслаў, выказаных у вершы-малітве.
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Трывога і боль паэта за лёс Бацькаўшчыны, свайго народа, пажа
данне яму найлепшай долі, шчасця і росквіту.
А л е с ь Б а ч ы л а. «Радзіма мая дарагая…». Спавядальны
характар верша. Спалучэнне высокага патрыятычнага пафасу з
гранічнай шчырасцю і эмацыянальнасцю выказвання. Паэтызацыя
прыгажосці роднай зямлі, захапленне яе краявідамі, пажаданне
шчаслівага лёсу. Адчуванне паэтам сваёй моцнай духоўнай повязі
з Радзімай, яе народам.
Тэорыя літаратуры. Агульнае паняцце пра міф. Беларускія
народныя песні. Мастацкія прыёмы і сродкі: алегорыя, вобразысімвалы, звароты, паўторы, эпітэты, параўнанні, памяншальналаскальныя словы (пачатковыя паняцці). Літаратурная песня.
Мастацтва. М у з ы к а: творы I. Лучанка ў выкананні ан
самбля «Песняры»: кампакт-дыск; «Лепшае»: кампакт-дыск (гурт
«Палац»); «Ой, у лузе, лузе...»: кампакт-дыск (гурт «Ліцвіны»);
«Троіца»: кампакт-дыск (этнагурт «Троіца»); тэлепраект «Сто пе
сень для Беларусі» (Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія
Рэспублікі Беларусь).

III. БІБЛІЯ — НАЙВЫДАТНЕЙШЫ ПОМНІК
СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ І ЛІТАРАТУРЫ
(5 гадзін)
Біблейскія аповеды «Стварэнне свету», «Прытча пра блуднага
сына», «Ной будуе каўчэг. Патоп». Маральны і выхаваўчы змест
Бібліі. Вобразы ў біблейскіх творах, іх шырокая вядомасць.
Сцвярджэнне спрадвечных маральных каштоўнасцей, прынятых у
чалавечым грамадстве са старажытных часоў. Адметныя спосабы
паказу чалавечых характараў і біблейскіх герояў.
Ф р а н ц ы с к С к а р ы н а. «Біблія» (урывак з прадмовы
ў паэтычным узнаўленні А. Разанава). Біблія — найвыдатнейшы
старажытны помнік сусветнай культуры, крыніца звестак пра
светапогляд, рэлігійныя ўяўленні, мараль, жыццё і побыт людзей
мінулых часоў. Ф. Скарына як беларускі першадрукар біблейскіх
кніг. Яго думкі пра Біблію, яе змест і прызначэнне. Клопат Ф. Ска
рыны пра жыццё людзей, іх добрыя ўчынкі, сумленныя паводзіны
і прыгажосць душы. Мастацкая яркасць вобразаў.
«Цар Ірад». Звесткі пра батлейку — беларускі народны лялечны
тэатр. Шырокая папулярнасць тэатра ў народзе. Рэлігійныя і свец
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кія сюжэты батлейкі, разнастайнасць рэпертуару. Персанажы
батлейкі. Песня, танец, дыялог, маналог — асноўныя кампаненты
спектакля. Біблейская аснова п’есы. Адвольная інтэрпрэтацыя біб
лейскага вобраза цара Ірада, яго сатырычная абмалёўка. Іншыя
персанажы драмы — рэальныя і фантастычныя. Сувязь беларускай
батлейкі з рускім вандроўным лялечным тэатрам (галоўны герой —
гарэзнік Пятрушка).
Мастацтва. Ж ы в а п і с: Біблія ў ілюстрацыях Г. Дарэ; біб
лейскія сюжэты ў жывапісе Мікеланджэла, Рэмбранта, Рафаэля,
А. Іванова; «Іканапіс Беларусі XV—XVIII стагоддзяў»: альбом
(склад. Н. Ф. Высоцкая); Я. Драздовіч. «Скарына»; В. БялыніцкіБіруля. «Блакітная капліца».

IV. МАСТАЦКАЕ СЛОВА:
ВОБРАЗНАСЦЬ, ВЫРАЗНАСЦЬ, ХАРАСТВО
(8 гадзін)
З м і т р о к Б я д у л я. «Зямля». Паэтызацыя роднай зям
лі і крэўнай еднасці з ёю. Вобразнасць пейзажнага малюнка,
яскравасць аўтарскай мовы. Мастацкая роля ў тэксце эпітэтаў,
параўнанняў, метафар.
П а ў л ю к Т р у с. «Падаюць сняжынкі...» (урывак з паэмы
«Дзясяты падмурак»). Хараство зімовага пейзажу. Выяўленне
аўтарскіх пачуццяў у творы. Мілагучнасць мовы. Яркасць выяў
ленчых сродкаў (метафар, эпітэтаў).
Р ы г о р Б а р а д у л і н. «Уцякала зіма ад вясны». Казачнаадухоўлены свет верша. Арыгінальнасць паэтычнай вобразнасці.
Роля ўвасабленняў і метафар у стварэнні запамінальнай карціны
вясновай прыроды.
Я н к а Б р ы л ь. «Над зямлёй — красавіцкае неба...».
Маляўнічасць вясновага пейзажу. Багацце тропаў у тэксце, іх роля
ў выяўленні хараства навакольнага свету.
А н а т о л ь В я л ю г і н. «Спелы бор». Успрыманне паэтам бору
як велічнага храма прыроды. Адметнасць паэтычнай вобразнасці,
заснаванай на адухаўленні прыроды, яркіх асацыяцыях. Музычнае
гучанне верша.
І в а н М е л е ж. «Першы іней» (урывак з рамана «Подых
навальніцы»). Яркасць і вобразнасць пейзажнага малюнка ранняй
28

восені. Вастрыня ўражанняў, маляўнічасць і эмацыянальная воб
разнасць мовы аўтара. Выяўленчая роля эпітэтаў, увасабленняў,
метафар.
А л я к с е й К о р ш а к. «Кляновы ліст». Выяўленне хараства
і непаўторнасці навакольнай восеньскай прыроды, яе вобразаў,
пахаў, фарбаў. Вобраз кляновага лістка як увасабленне восеньскай
красы і нязгаснасці чалавечай памяці. Роля мастацкіх тропаў у
творы. Шчырасць і прачуласць аўтарскай інтанацыі. Напеўнасць
верша.
І в а н Г р а м о в і ч. «Воблакі». Захапленне незвычайнай
прыгажосцю воблакаў, іх колерам, рухам па небе. Выяўленне
багатай аўтарскай фантазіі. Эмацыянальная афарбаванасць апа
вядання. Разнастайнасць выяўленчых сродкаў у творы.
Тэорыя літаратуры. Выяўленчыя сродкі мастацкай выразнас
ці мовы. Эпітэт, параўнанне (паглыбленне паняццяў). Метафара,
увасабленне (пачатковыя паняцці).
Мастацтва. Ж ы в а п і с: Ф. Рушыц. «Вясна»; В. БялыніцкіБіруля. «Зімовы сон», «Веснавы дзень»; У. Кудрэвіч. «Раніца вяс
ны»; П. Крахалёў. «Блакітная вясна»; П. Масленікаў. «Зацвіло
жыта»; Ф. Дарашэвіч. «У пойме ракі Бярэзіны»; С. Каткоў. «Хутар
Альбуць»; I. Карасёў. «Залатая восень»; В. Цвірка. «Верасень»;
А. Бараноўскі. «Воблакі плывуць над зямлёй роднай».
Ф о т а м а с т а ц т в а: В. Алешка. «Пакланіся прыродзе»: аль
бом; С. Плыткевіч. «Спатканне з лесам»: альбом; «Мая Беларусь»:
альбом.

V. ЛІТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА
(7 гадзін)
А л е н а В а с і л е в і ч. «Сябры». Маральна-этычная праблема
твора. Узаемаадносіны Лёні і Грышы. Хвароба Лёні як вынік
легкадумнага ўчынку сябра. Прыёмы псіхалагічнай абмалёўкі
характараў. Сюжэт і кампазіцыя апавядання. Аўтар-апавядальнік
у творы.
К у з ь м а Ч о р н ы. «Насцечка». Бацькі і дзеці: праблемы
гуманнасці, высакароднасці, сумленнасці. Пісьменнік як знаўца
чал авечай душы і псіхалогіі: тонкая назіральнасць, увага да
жыццёвых падрабязнасцей, унутранага стану герояў, раскрыццё
матываў іх учынкаў і паводзін. Вобраз Насцечкі — галоўнай гераіні
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аповесці. Характарыстыка Сержа праз канкрэтныя выразныя дэта
лі. Тэма мінулага ў аповесці як сродак раскрыцця характараў ге
рояў старэйшага пакалення. Адметнасць будовы твора.
Тэорыя літаратуры. Апавяданне і аповесць.

VI. ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
(19 гадзін)
Гістарычная тэма
(4 гадзіны)
Л я в о н С л у ч а н і н. «Рагнеда» (урыўкі з паэмы). Паэты
зацыя мінулага роднай зямлі ў творы. Вобраз князёўны Рагнеды
як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці.
У л а д з і м і р Б у т р а м е е ў. «Славутая дачка Полацкай
зямлі». Жыццё Рагнеды, яе прыгажосць і пачуццё годнасці. Сутык
ненне яе свабодалюбівай натуры з эгаізмам і злом. Спалучанасць
лёсу Рагнеды з гісторыяй роднай зямлі.
С я р г е й Т а р а с а ў. «Ефрасіння Полацкая». Мастацкае
ўвасабленне ў творы вобраза Ефрасінні. Усведамленне ёю ў раннія
гады свайго прызначэння, сэнсу жыцця. Раскрыццё пісьменнікам
падзвіжніцкай дзейнасці Ефрасінні Полацкай — самаадданай,
руплівай асветніцы беларускай зямлі.
Г е н р ы х С я н к е в і ч. «Незабыўная старонка славянскай
мінуўшчыны» (урыўкі з рамана «Крыжакі»). Мастацкая праўда
ў паказе гістарычнай падзеі — Грунвальдскай бітвы. Гераічны
пафас твора. Эмацыянальная напружанасць сюжэта. Майстэрства
пісьменніка ў абмалёўцы абставін і характараў герояў. Элементы
рамантычнай паэтыкі ў творы: драматызацыя дзеяння, карцін
прыроды.

Ваенная тэма
(5 гадзін)
М і к о л а С у р н а ч о ў. «У стоптаным жыце». Словы пра лёс
паэта, які загінуў на вайне. Час напісання верша (1941 г., Заходні
фронт), трагізм яго гучання. Сэнс назвы твора. Паэтызацыя воб
раза салдата як старажытнага волата-віцязя, які аддаў жыццё за
Радзіму.
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А л я к с е й П ы с і н. «Проня». Вобраз зняволенай беларускай
ракі, якой чужынцы ўчыняюць допыт. Адухаўленне ракі, наданне
ёй гераічных рыс характару чалавека: вальналюбства, смеласці,
мужнасці. Рака як алегарычнае (іншасказальнае) увасабленне
народа і няскоранасці яго духу. Роля дыялогу ў стварэнні яе
вобраза.
А н а т о л ь В я р ц і н с к і «Два полі». Элегічнасць і пяшчотнасць
паэтычнага выказвання, задушэўнасць і пранікнёнасць гучання.
Кантраснасць вобразаў, эмацыянальная стрыманасць і лаканізм
апісанняў, светлы сум аўтарскага пачуцця.
В я ч а с л а ў А д а м ч ы к. «Салодкія яблыкі». Рэальнажыццёвая аснова твора. Вайна праз прызму дзіцячага ўспрымання.
Заўчаснае сталенне хлопчыкаў, іх беды і клопаты, дзіцячыя заба
вы. Сумленнасць і праўдзівасць Тоніка, абвостранае адчуванне ім
уласнай віны ў гібелі Арсенікавага бацькі. Адносіны аўтара да
герояў і падзей. Кампазіцыя апавядання.

Экалагічная тэма
(7 гадзін)
П і м е н П а н ч а н к а. «Сармацкае кадзіла». Прырода —
вечная і хвалюючая тэма мастацтва. Паэтызацыя аўтарам багацця і
разнастайнасці флоры. Трывожны роздум аб прыродзе, знявечанай
чалавекам. Запозненае раскаянне чалавека аб сваіх ўчынках, стра
це адказнасці за лёс усяго жывога на зямлі. Ідэя твора: занядбанне
і спусташэнне прыроды — непазбежнае збядненне свету і чалавечай
душы. Апавядальнасць інтанацыі.
І в а н П т а ш н і к а ў. «Алені». Гуманістычны пафас твора.
Майстэрства пісьменніка ў стварэнні яркіх, маляўнічых карцін
прыроды, псіхалагічная глыбіня ў абмалёўцы аленя Рагатага.
Вобраз дзяўчынкі Іркі. Напружанасць у развіцці сюжэта. Фінал
апавядання як праява чалавечай хцівасці і жорсткасці. Лірычнасць
твора.
А л е с ь Ж у к. «Стары бабёр» (урывак з аповесці «Паляванне
на Апошняга Жураўля»). Непаўторны свет прыроды, якая жыве па
сваіх законах. Эмацыянальная афарбаванасць твора, адухоўленасць
аўтарскіх апісанняў прыроды. Вобраз старога бабра, яго трывога
за лёс бабрынай сям’і. Тэма ўзаемаадносін чалавека і прыроды.
Багацце сродкаў мастацкага выяўлення.
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Я н к а М а ў р. «Багіра». Рэальная жыццёвая аснова твора.
Займальнасць і дынамізм сюжэта. Гісторыя Багіры і яе кацянятак,
адносіны да іх дарослых і дзяцей. Асоба аўтара-апавядальніка ў
творы.

Алегарычныя i сатырычныя вобразы
(3 гадзіны)
Я к у б К о л а с. «Конь і сабака». Сюжэт байкі, яе алегарычны
змест. Вобразы пазбаўленага волі каня і нахабнага, агрэсіўнага са
бакі Рудзькі. Выкрыццё ўяўнай смеласці і дужасці. Мараль байкі.
А л е с ь З в о н а к. «Гарбуз». Высмейванне зазнайства, сама
ўпэўненасці, ганарыстасці, пахвальбы праз абмалёўку вобраза
велікана-гарбуза. Роля параўнанняў у паказе паводзін героя твора.
Мараль байкі.
У л а д з і м і р К о р б а н. «Малпін жарт». Арыгінальнасць
сюжэта байкі. Асуджэнне ў творы людзей, якія распальваюць
звадкі ды сваркі і адчуваюць пры гэтым радасць.
М і х а с ь С к р ы п к а. «Свіння і Баран». Камізм і недарэч
насць абмаляванай у байцы сітуацыі, непазбежнасць і прадказаль
насць яе выніку. Выкрыццё фармалізму, неабачлівасці кіраўнікоў
і нядобрасумленнасці і безадказнасці падначаленых.
Тэорыя літаратуры. Тэма мастацкага твора (паглыбленне
паняцця), ідэя мастацкага твора, літаратурны вобраз (пачатковае
паняцце). Кампазіцыя мастацкага твора (пачатковае паняцце).
Літаратурны герой (паглыбленне паняцця). Аўтар-апавядальнік
у творы. Байка.
Мастацтва. Ж ы в а п і с: А. Сцяпанаў. «Цугам»; М. Савіцкі.
«Поле»; В. Бялыніцкі-Біруля. «Зноў зацвіла вясна»; В. Юркоў.
«Апошнія яблыкі»; Ф. Янушкевіч. «Рагнедзін лёс. Сцяна памяці».

VII. ФАНТАСТЫКА
(4 гадзіны)
Р а і с а Б а р а в і к о в а. «Гальштучнік» (урывак з «Аповесці
чатырох падарожжаў»). Фантастычныя падзеі як аснова сюжэта
твора, яго займальнасць. Наведванне астранаўтамі невядомай Зялё
най планеты, сустрэча з яе жыхарамі. Незвычайны падарунак,
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які атрымаў доктар Савіч ад гуманоідаў, рэзкія перамены ў яго
паводзінах. Жыццё Савіча пасля міжпланетнай вандроўкі. Неве
рагоднае, чароўнае пераўвасабленне на Зямлі загадкавай істоты ў
птушку з чорнай палосачкай-гальштукам. Новая экспедыцыя да
сузор’я Дзевы.
Д з і н т р а Ш у л ц э. «Роберцік». Гуманістычны пафас твора,
займальны характар адлюстраваных падзей. Малюнак дзівоснай
фантастычнай планеты Фаіс, асваенне яе астранаўтамі. Вобраз
штучнага механізма Роберціка, яго вясёлы нораў, бесклапотны
гарэзлівы характар, сур’ёзнае стаўленне да сваіх абавязкаў, прыяз
ныя адносіны з астранаўтамі, сяброўства з Увісам. Пераўвасабленне
Роберціка пасля наведвання планеты Зямля ў істоту з абвостранымі
пачуццямі, тонкай душэўнай арганізацыяй, надзвычай уразлівую
і чулую. Канчатковы выбар Роберцікам свайго далейшага лёсу.
Мастацтва. Ж ы в а п і с: Я. Драздовіч. «Космас», «Фанта
стычны замак»; цыклы «Жыццё на Марсе», «Жыццё на Месяцы»,
«Жыццё на Сатурне»; Г. Вашчанка. «Подых стагоддзя».

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год
(1 гадзіна)
У с я г о: на вывучэнне твораў — 62 гадзіны;
на творчыя работы — 4 гадзіны;
на ўрокі па творах для дадатковага чытання — 4 гадзіны.

РЭКАМЕНДАЦЫЙНЫ СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ЗАВУЧВАННЯ
НА ПАМЯЦЬ І МАСТАЦКАГА РАСКАЗВАННЯ
А. Пісьмянкоў. «Продкі».
А. Ставер. «Жураўлі на Палессе ляцяць».
П. Трус. «Падаюць сняжынкі...» (урывак з паэмы «Дзясяты пад
мурак»).
М. Сурначоў. «У стоптаным жыце» або А. Пысін. «Проня».
Якуб Колас. «Конь і сабака».
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ПРЫКЛАДНЫ СПІС ТВОРАЎ
ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
Р. Баравікова. «Казкі астранаўта».
Я. Брыль. «Маці», «Ветэрынар».
У. Бутрамееў. «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі».
А. Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці».
Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».
В. Вольскі. «Падарожжа па краіне беларусаў».
А. Вялюгін. «Дзіва».
Якуб Колас. «На чужым грунце», «Купальскія светлякі».
Я. Маўр. «У краіне райскай птушкі»: аповесці, апавяданні.
І. Мележ. «Здарэнне».
А. Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».
I. Навуменка. «Дзяцінства», «Пераломны ўзрост».
Зб. «Ніколі не забудзем».
А. Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».
I. Пташнікаў. «Арчыбал».
В. Стома. Зб. «У нерушы дзікай прыроды».
Р. Стывенсан. «Востраў скарбаў».
М. Сцюарт. «Людвік і зорны конь».
I. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага».
С. Тарасаў. «Фрэскі».
А. Федарэнка. «Шчарбаты талер».
Д. Фінемар. «Сказ пра Робіна Гуда».
М. Чарняўскі. «Вогнепаклоннікі», «Страла расамахі».
У. Шыцік. «Зорны камень».
А. Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі».

АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
ПА ЛІТАРАТУРЫ

Чытанне мастацкага твора і паўнавартаснае яго ўспрыманне.
Беглае чытанне ўголас знаёмага тэксту. Выразнае чытанне ма
стацкіх твораў, прадугледжаных праграмай.
Складанне плана (у тым ліку цытатнага) апавядальнага твора
ці ўрыўка з яго.
Вусны пераказ (сціслы, выбарачны, падрабязны) невялікага
апавядальнага твора або ўрыўка з яго.
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Назіранне за мовай і асаблівасцямі будовы мастацкага твора.
Вуснае слоўнае маляванне.
Мастацкае расказванне.
Каментаванне мастацкага тэксту.
Супастаўленне мастацкіх твораў розных аўтараў.
Устанаўленне асацыятыўных сувязей літаратурнага твора з
творамі жывапісу і музыкі.
Стварэнне ілюстрацый да літаратурнага твора і іх прэзентацыя.
Вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання па вы
вучаным творы: разгорнуты адказ на пытанне з элементамі харак
тарыстыкі літаратурнага героя.
Вуснае сачыненне-апавяданне пра падзеі і з’явы жыцця на
аснове асабістых назіранняў і ўражанняў.
Складанне вусных замалёвак, уласных казак, загадак.
Вусны водгук на самастойна прачытаны літаратурны твор, на
твор выяўленчага мастацтва, кінафільм або тэлеперадачу.
Чытанне па асобах, інсцэніраванне і мізансцэніраванне эпізодаў
з літаратурных твораў.
Выкананне творчых заданняў, абумоўленых жанравай прыро
дай мастацкага тэксту.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу навучання беларускай літаратуры
вучні павінны:
в е д а ц ь:
 аўтараў, назвы і змест вывучаных твораў;
 адметныя ўласцівасці народных і літаратурных песень;
 выяўленчыя сродкі мастацкай выразнасці мовы;
 творы для завучвання на памяць;
у м е ц ь:
 выразна, у патрэбным тэмпе чытаць уголас літаратурныя
творы, выяўляючы аўтарскую пазіцыю і свае адносіны да
адлюстраванага;
 узнаўляць мастацкія карціны, створаныя пісьменнікам;
 самастойна дзяліць твор на часткі;
35













складаць план невялікага апавядальнага твора ці ўрыўка з
яго;
сцісла, выбарачна або падрабязна вусна пераказваць невялікі
апавядальны твор ці ўрывак з яго;
вылучаць эпізоды ці дэталі, важныя для характарыстыкі
дзейных асоб; знаходзіць сувязь паміж падзеямі ў вывучаным
творы;
знаходзіць выяўленчыя сродкі мовы і з дапамогай настаўніка
вызначаць іх ролю ў стварэнні вобраза, раскрыцці тэмы твора;
характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках,
паводзінах, перажываннях;
рыхтаваць вусныя сачыненні з элементамі апісання і разва
жання (разгорнуты адказ, адказ на пытанне і паведамленне
пра героя), апісваць свае ўражанні і назіранні аб падзеях і
з’явах жыцця;
даваць вусны водгук на самастойна прачытаны літаратурны
твор і на творы іншых відаў мастацтва, выказваючы свае
адносіны да герояў і падзей;
карыстацца даведачным апаратам падручніка.

Вучні могуць   в ы к а р ы с т о ў в а ц ь   сфарміраваныя веды
і ўменні:
 для асобаснага ўспрымання, засваення і асэнсавання мастацкіх
тэкстаў, фарміравання чытацкай культуры, літаратурных і
эстэтычных густаў (літаратурная кампетэнцыя);
 засваення сістэмы каштоўнасных адносін да рэчаіснасці, да
людзей, да сябе, зафіксаванай у творах беларускай літаратуры
(каштоўнасна-светапоглядная кампетэнцыя);
 авалодання асноўнымі відамі маўленчай дзейнасці (вуснай,
пісьмовай, сітуацыйнай і г. д.) (маўленчая кампетэнцыя);
 набыцця вопыту камунікатыўнай дзейнасці праз ажыццяўлен
не дыялогу з тэкстам мастацкага твора, яго аўтарам, іншымі
чытачамі, адзінкавым тэкстам і мноствам кантэкстаў (ка
мунікатыўная кампетэнцыя);
 набыцця вопыту культуратворчай дзейнасці — авалодання
сістэмай цэласных аперацыйных комплексаў розных відаў
творчай дзейнасці (культуратворчая кампетэнцыя).
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель обучения русскому языку — сформировать у учащихся
систему знаний о языке и речи; научить их пользоваться русским
языком во всех видах речевой деятельности (чтение, слушание,
письмо, говорение), в избранных сферах применения языка; раз
вивать интеллектуальную, духовно-нравственную, коммуникатив
ную, гражданскую культуру учащихся.
Задачи обучения русскому языку:
l языковое и речевое развитие учащихся на основе усвоения
знаний о системе русского языка на всех его уровнях (фонети
ка, лексика, состав слова и словообразование, морфология,
синтаксис), правил функционирования языковых средств в
речи; норм русского литературного языка (произносительных,
речевых, словообразовательных, морфологических, синтакси
ческих, орфографических и пунктуационных); обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование правописных умений и навыков, умений поль
зоваться языком в различных видах речевой деятельности
(языковая и речевая компетенции);
l формирование коммуникативных умений на основе овладения
учащимися речеведческими понятиями (культура устной
и письменной речи, текст, типы речи, стили речи, жанры
речи, правила речевого общения), способами выражения
мысли в устной и письменной форме; умений создавать само
стоятельные связные высказывания различных стилей, типов
и жанров речи (речевая и коммуникативная компетенции);
l лингвокультурологическое и социокультурное развитие уча
щихся на основе освоения языка как системы сохранения и
передачи культурных ценностей, как средства постижения
русской, национальной культуры в контексте общемировой,
как специфическом способе человеческой деятельности и его
результатов в виде материальных и духовных предметов,
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необходимых для развития личности в социуме; развитие
средствами языка интеллектуальной, духовно-нравственной,
коммуникативной, гражданской культуры учащихся (со
циокультурная и лингвокультурологическая компетенции).
Курс русского языка для V—IХ классов направлен прежде всего
на применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Оптимальными и эффективными подходами, определяющими
теоретическую и методическую базу обучения языку и речи, яв
ляются системно-функциональный, коммуникативно-деятельност
ный, социокультурный и лингвокультурологический. Объединяю
щим все подходы и обеспечивающим комплексное параллельное
овладение учащимися языковыми знаниями и умениями, речевы
ми понятиями и умениями, а также усвоение предметных и ме
тапредметных (межпредметных) компетенций (языковой, речевой,
коммуникативной, социокультурной, лингвокультурологич е
ской) является компетентностный подход. Каждая из компетенций
характеризуется своим учебным содержанием (теоретическим и
практическим) обучения русскому языку и речи, а также видами
речевой деятельности:
l языковая компетенция по русскому языку предусматривает
владение знаниями, умениями и навыками уровней языковой
системы (фонетика, лексика, состав слова и словообразование,
морфология, синтаксис), правописными умениями и навы
ками и использование языковых средств в речевой практике,
текстах разных стилей и жанров;
l речевая компетенция способствует усвоению правил функцио
нирования языковых средств в речи, обогащению словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся, формированию
умений и навыков пользоваться языком в различных видах
речевой деятельности на основе усвоения базовых речеведческих
сведений и изобразительно-выразительных средств русского
языка;
l коммуникативная компетенция реализуется посредством
обучения анализу и созданию текстов различных стилей и
жанров речи для решения задач взаимодействия в процессе
общения в соответствии с коммуникативными требованиями,
обусловленными ситуацией, задачей, условиями общения;
l социокультурная и лингвокультурологическая компетен
ции обеспечивают овладение знаниями в контексте изучения
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русского языка как феномена культуры в системе общечелове
ческих и национальных для русского и белорусского народов
идеалов, традиций, обычаев, ценностей, норм; формируют
социокультурные, духовно-нравственные качества учащихся
и их гражданскую позицию.
Системно-функциональный подход предполагает усвоение сис
темы русского языка, единиц разного уровня с точки зрения значе
ния, строения и назначения в речи; отбор и организацию языкового
материала для создания различных видов речевой деятельности,
формирования языковой и речевой компетенции учащихся.
Коммуникативно-деятельностный подход определяет такую
организацию и направленность занятий по русскому языку, при ко
торой цель обучения связана с обеспечением максимального прибли
жения учебного процесса к реальному процессу общения. Объектом
обучения с позиции этого подхода является речевая деятельность
во всех ее видах. В основе коммуникативно-деятельностного под
хода заложена не столько реальность самих ситуаций, сколько
реальность деятельности учащихся в предлагаемых ситуациях,
что способствует формированию коммуникативной компетенции.
Социокультурный и лингвокультурологический подходы к
обучению русскому языку также относятся к деятельностному
типу, реализация которых предполагает не только ознакомление
с материальными и духовными ценностями, способами выражения
которых являются язык, литература, искусство, история и др., но
и овладение умениями пользоваться полученными знаниями о на
следии страны, обычаях, правилах, нормах, ритуалах, социальных
стереотипах и т. д. в процессе общения.
Социокультурный и лингвокультурологический подходы к об
учению русскому языку направлены на развитие речевой культуры
и личностных качеств учащихся на основе освоения языка как
средства постижения русской, национальной культуры в контек
сте общемировой с помощью методической системы средств. Эти
подходы осуществляют формирование социокультурной и лингво
культурологической компетенций.
Системно-функциональный подход к обучению учащихся пре
допределил выбор линейно-опережающего и концентрического
принципов построения содержания обучения русскому языку в
V—IX классах как наиболее соответствующих современным требо
ваниям к организации процесса обучения, развитию и воспитанию
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языковой и речевой личности. Линейность структуры содержания
обучения обеспечивает последовательное изучение многоуровневой
системы языка, опережение — параллельное формирование язы
ковых, речевых и коммуникативных умений.
Опережение осуществляется благодаря изучению в V классе
пропедевтического раздела «Синтаксис», раздела «Лексика», в
VI—VII классах — разделов «Состав слова. Словообразование»,
«Морфология» на синтаксической основе.
Речевые разделы «Культура речи», «Текст», «Стили речи»,
«Жанры речи» изучаются концентрически с V по IX классы, что
позволяет учитывать возрастные возможности учащихся, обеспе
чивать сравнительно раннее ознакомление с необходимым теоре
тическим материалом для формирования речевых умений, а также
прочность усвоения в результате возвращения к теме в каждом
последующем классе на новом уровне и в расширенном объеме.
Линейно-опережающий и концентрический принципы дают
возможность осознавать языковые и речевые явления во взаимо
связи и одновременно формировать и совершенствовать языковую,
речевую и коммуникативную компетенции учащихся.
Учебный материал для изучения в V—IX классах группируется
по блокам с учетом основных содержательных линий и представлен
как перечисление учебных разделов, составляющих основу дан
ного учебного предмета и предъявляемых учащемуся как объект
усвоения.
1. Язык и речь. Культура речи. Стили речи. Жанры речи. Текст.
2. Фонетика. Орфоэпия. Графика.
3. Орфография.
4. Лексика и фразеология.
5. Грамматика.
5.1. Состав слова и словообразование.
5.2. Морфология и правописание частей речи.
5.3. Синтаксис и пунктуация.
Принципами отбора содержания обучения являются:
l учет функционально-семантических особенностей фактов
языковой системы;
l минимизация теоретических сведений на основе их значимо
сти для речевой деятельности;
l учет общих и специфических особенностей белорусского и
русского языков;
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l опора на этнокультуру (при отборе дидактического материала);
l опора на текст как на предмет обучения и как на продукт ре

чевой деятельности.
Языковой курс каждого класса открывается разделом «Текст»,
содержание которого дает учащимся необходимые знания по тео
рии текстообразования, с помощью которых формируются умения
свободно создавать тексты с учетом речевой ситуации.
В содержании программы выделена рубрика «Виды деятельно
сти». Это обучающие виды работ по развитию связной письменной
речи учащихся, включаемые учителем в контекст изучения основ
ных разделов курса русского языка. Выделение часов на их про
ведение планирует учитель, исходя из общего количества часов,
отведенных на изучение данной темы. Работа над указанными
видами деятельности является обязательной.
Содержание учебного материала для повторения в конце из
ученного курса планирует учитель на основе учета усвоенных в
течение года знаний, умений и навыков и систематизированного
теоретического и практического материала, изложенного в «Тре
бованиях к знаниям, умениям и навыкам учащихся».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

.....................................................
(105 ч)
Повторение изученного в V классе (4 ч)
ТЕКСТ (6 ч)

Текст и его основные признаки (повторение): тематическое
единство, связность (цепная и параллельная виды связи), последо
вательность, развернутость, завершенность (законченность).
Подтемы текста. Ключевые предложения в тексте. Средства
связи предложений в тексте: местоимения, лексический повтор,
синонимы, союзы, одинаковый порядок одних и тех же членов
предложения.
Вид деятельности: подробное изложение.
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СТИЛИ РЕЧИ (6 ч)
Речевая ситуация и ее признаки (повторение). Стили речи: ху
дожественный, научный, публицистический, официально-деловой
(задачи речи, сферы использования, отличительные черты, языко
вые средства, жанры речи).
Учебно-языковые умения и навыки: осмысление видов и средств
связи предложений в тексте: роли местоимений, лексических
повторов, синонимов в текстах различных типов и стилей речи;
разграничение повтора как средства связи и повтора как недо
чета; анализ текстов разных типов речи; определение стиля речи;
выявление особенностей композиции и употребления языковых
средств в повествовании художественного и научного стилей, в
рассуждении научного стиля, в описании художественного, науч
ного и официально-делового стилей речи; выявление связи между
задачей, условиями общения и языковыми средствами.
Коммуникативные умения и навыки: определение авторского
замысла текста; обеспечение связности предложений в тексте;
выбор вида и средств связи предложений с учетом типа и стилей
речи; подробное изложение текстов повествовательного характера с
элементами описания и рассуждения; создание в устной и письмен
ной форме связных высказываний, различных по стилю и типу
речи; уместное использование языковых средств в высказываниях
различных типов и стилей речи.
Вид деятельности: подробное изложение повествовательного
характера с элементами описания.

ЖАНРЫ РЕЧИ (5 ч)
Учебное сообщение. Поздравление. Содержание, композиция,
особенности языка.
Учебно-языковые умения и навыки: анализ учебного сообщения
с точки зрения соответствия основным требованиям; определение
приемов, использованных во вступлении и заключении речи; обна
ружение в тексте разнообразных речевых средств, типичных для
учебного сообщения, объяснение их роли в высказывании.
Коммуникативные умения и навыки: определение цели учебно
го сообщения или поздравительной речи; введение в текст речевых
средств привлечения внимания слушателей, речевых формул.
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Виды деятельности: создание учебного сообщения на заданную
тему в устной и письменной форме; составление поздравлений.

ГРАММАТИКА
Состав слова. Образование слов (15 ч)
Морфемы — значимые части слова; формообразовательные и
словообразовательные морфемы.
Основа слова: корень, приставка, суффикс, постфикс, соеди
нительная морфема. Окончание, нулевое окончание. Чередование
звуков. Образование слов: производящее и производное слова;
словообразовательная цепочка.
Способы словообразования: суффиксальный, приставочный,
постфиксальный, приставочно-суффиксальный, слияние слов,
сложение, сложение с суффиксальным способом, сложение сокра
щенных основ.
Грамматическая норма. Правильное употребление в речи слов
с приставками у-, в-, вз-, с-, из-.
Орфографическая норма. Правописание гласных в приставках
при- и пре-; соединительных гласных о и е в сложных словах;
букв а, о в корнях -скач-//-скоч-, -плав- // -плов- , -равн-//-ровн-,
-мак-//-мок-.
Учебно-языковые умения и навыки: разграничение однокорен
ных слов и форм одного слова; разграничение морфем; выделение
основы; подбор однокоренных слов; словообразовательный разбор
слова, разбор слова по составу.
Коммуникативные умения и навыки: толкование лексического
значения слова с опорой на его структуру; использование одноко
ренных слов в качестве средства связности текста; использование
синонимичных и антонимичных морфем; использование словообра
зовательных синонимов для достижения точности и выразитель
ности речи; использование словосочетаний и производных слов
как синонимичных средств.
Виды деятельности: составление учебных сообщений по дан
ным в учебнике таблицам; выборочное изложение; составление
рассказа о родной природе.
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МОРФОЛОГИЯ
Части речи в русском языке (1 ч)
Части речи. Обобщенные значения частей речи: обозначение
предмета, признака предмета, количества предметов, действия,
признака действия; указание на предмет, признак предмета, ко
личество предметов, признак действия. Самостоятельные части
речи. Служебные части речи. Междометие.

Имя существительное (21 ч)
Имя существительное как часть речи: общее значение, морфоло
гические признаки, синтаксическая роль.
Имена существительные одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные.
Род имен существительных: мужской, женский, средний. Род
неизменяемых имен существительных и сложносокращенных слов.
Число имен существительных. Имена существительные, упо
требляющиеся только в форме единственного и только в форме
множественного числа.
Падеж имен существительных. Падеж неизменяемых имен су
ществительных. Склонение имен существительных: 1, 2, 3-е скло
нения. Разносклоняемые и неизменяемые имена существительные.
Словообразование имен существительных.
Правописание имен существительных.
Грамматическая норма. Правильное употребление одушев
ленных и неодушевленных имен существительных в сочетании с
глаголами и именами прилагательными. Правильное употребление
падежных форм имен существительных. Правильное употребление
вариантных падежных форм и форм числа имен существительных.
Произносительная норма. Правильное произношение имен и
отчеств.
Орфографическая норма. Правописание собственных наимено
ваний, букв е и и в падежных окончаниях имен существительных,
букв ч и щ в суффиксах -чик и -щик, гласных в суффиксах суще
ствительных -ек и -ик. Не с именами существительными. Слитное
и дефисное написание сложных имен существительных, написание
сложных имен существительных с пол- и полу-.
Учебно-языковые умения и навыки: распознавание имен су
ществительных на основе их смысловых, морфологических и син
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таксических особенностей; определение суффиксов и приставок в
именах существительных; обнаружение орфограмм в окончаниях
и суффиксах имен существительных и обоснование их написания
с помощью изученных орфографических правил; морфологический
и словообразовательный разбор имен существительных.
Коммуникативные умения и навыки: осмысленное использова
ние имен существительных в качестве текстообразующего средства;
употребление имен существительных с учетом стилевой диффе
ренциации текста; обозначение лица именами существительными
мужского и женского рода.
Виды деятельности: сочинение-повествование; сжатое из
ложение; составление учебных сообщений по данным в учебнике
таблицам, схемам.

Имя прилагательное (17 ч)
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, морфоло
гические признаки, синтаксическая роль.
Разряды имен прилагательных по значению: качественные,
относительные, притяжательные.
Склонение имен прилагательных. Краткие формы качествен
ных имен прилагательных. Степени сравнения качественных имен
прилагательных. Образование сравнительной степени качествен
ных имен прилагательных. Образование превосходной степени
качественных имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных.
Правописание имен прилагательных.
Грамматическая норма. Правильное образование падежных,
кратких форм и форм степеней сравнения имен прилагательных.
Произносительная норма. Правильная постановка ударения в
формах кратких прилагательных, в простой форме сравнительной
степени (краси́вее). Правильное произношение форм прилагательных
мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа.
Орфографическая норма. Правописание букв о и е после ши
пящих и ц в окончаниях имен прилагательных (повторение), не
с именами прилагательными, н и нн в суффиксах имен прилага
тельных; суффиксов -к-  и -ск- в именах прилагательных. Слитное
и дефисное написание сложных имен прилагательных.
Учебно-языковые умения и навыки: распознавание имен при
лагательных на основе их смысловых, морфологических и синтак45

сических особенностей; умение различать качественные, отно
сит ельные, притяжательные имена прилагательные; умение
образовывать краткие формы и формы степеней сравнения имен
прилагательных; умение производить морфологический и слово
образовательный разбор имен прилагательных.
Коммуникативные умения и навыки: использование прила
гательных в качестве текстообразующего средства; переносное
употребление относительных, притяжательных прилагательных;
употребление прилагательных для передачи степени проявления
признака; употребление прилагательных с уменьшительно-ласка
тельным суффиксом для передачи отношения говорящего к сообща
емому; употребление полных форм прилагательных для передачи
постоянного признака и кратких форм для передачи временного;
использование в речи прилагательных-синонимов для точного обо
значения признака, эпитета как средства выразительности речи;
использование субстантивированных прилагательных.
Виды деятельности: составление устных сообщений по данным
в учебнике таблицам, схемам, плану; выборочное изложение; со
чинение-описание.

Имя числительное (10 ч)
Имя числительное как часть речи: общее значение, морфоло
гические признаки, синтаксическая роль.
Разряды имен числительных по значению: количественные,
собирательные, порядковые. Разряды имен числительных по со
ставу: простые, сложные и составные числительные.
Обозначение дробного числа.
Склонение имен числительных.
Правописание имен числительных.
Грамматическая норма. Правильное образование падежных
форм количественных, собирательных и порядковых имен числи
тельных. Употребление числительных два, три, двое, трое, оба,
обе в сочетании с именами существительными. Употребление ко
личественных числительных в сочетании с существительными для
обозначения приблизительного количества (раза три).
Произносительная норма. Правильное ударение в количествен
ных, собирательных и порядковых именах числительных (оди́ннад
цать, четы́рнадцать, шестьдеся´т, се´меро, оди́ннадцатый, вось
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мо́й). Правильное произношение мягких губных согласных в числи
тельных семь, восемь. Правильное произношение порядковых имен
числительных.
Орфографическая норма. Правописание буквы ъ в середине
и на конце имен числительных. Слитное написание имен числи
тельных, оканчивающихся на -десятый, -сотый, -тысячный, -мил
лионный, -миллиардный. Раздельное написание составных имен
числительных.
Учебно-языковые умения и навыки: умение распознавать име
на числительные на основе их смысловых, морфологических и
синтаксических особенностей, умение различать количественные,
собирательные, порядковые числительные, простые, составные,
сложные числительные; склонение имен числительных; морфоло
гический разбор имен числительных.
Коммуникативные умения и навыки: использование числитель
ных как текстообразующего средства в деловом и научном стилях;
употребление имен числительных для обозначения числа и коли
чества предметов, порядка их при счете, дробного числа, для обо
значения приблизительного количества; использование различных
частей речи для обозначения количества предметов.
Виды деятельности: составление учебных сообщений по дан
ным в учебнике таблицам, схемам; составление устного рассказа,
текстов различных стилей и жанров с использованием числитель
ных и слов со значением количества.

Местоимение (10 ч)
Местоимение как часть речи: общее значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Разряды местоимений: личные и возвратное местоимения; опре
делительные, притяжательные, указательные; вопросительные и
относительные, неопределенные и отрицательные.
Формы рода и числа местоимений. Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.
Грамматическая норма. Правильное образование падежных
форм местоимений (моего, себя, чьих и др.).
Произносительная норма. Правильная постановка ударения в
неопределенных местоимениях с постфиксом -нибудь.
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Орфографическая норма. Правописание буквы н в личных
местоимениях 3-го лица после предлогов. Дефис в неопределенных
местоимениях перед постфиксами -то, -либо, -нибудь и после
приставки кое-; слитное и раздельное написание не и ни в отрица
тельных местоимениях; разделительный ь в формах местоимений.
Учебно-языковые умения и навыки: распознавание местоимений
на основе их смысловых, морфологических и синтаксических особен
ностей; умение производить морфологический разбор местоимений.
Коммуникативные умения и навыки: использование местоиме
ния как текстообразующего средства: употребление местоимений
3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложе
ния, использование местоимения как средства связи предложений
в тексте; осмысление этикетных функций местоимений ты и вы;
употребление в речи неопределенных местоимений-синонимов.
Виды деятельности: изложение с творческим заданием; сочи
нение-рассуждение на темы о родном крае.

Повторение изученного в VI классе (3 ч)
На письменные контрольные работы — 7 ч.
Из них: диктанты — 3 (3 ч), изложения — 2 (4 ч)
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ,
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны   з н а т ь:
 основные признаки текста; определения темы и подтемы текста;
 средства связи предложений и частей в тексте;
 определение ключевых предложений в тексте;
 основные признаки и языковые средства художественного, пуб
лицистического, научного, официально-делового стилей речи;
 особенности содержания учебного сообщения как жанра;
особенности подготовки учебного сообщения: анализ темы,
постановка цели, отбор литературы, составление плана;
 характерные особенности композиции учебного сообщения:
вступление, основная часть, заключение и их содержание;
 особенности языка и произнесения учебного сообщения:
 определение поздравления как жанра речи; композиционное
и языковое своеобразие поздравительной речи;
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определение понятия «морфема», словообразовательные и
формообразовательные морфемы;
определение окончания, в том числе и нулевого;
определение основы слова и значение морфем, входящих в
основу слова: корня, приставки, суффикса, постфикса, соеди
нительной морфемы;
примеры чередований звуков при образовании и изменении
слов;
определение производных, непроизводных и производящих
слов;
способы образования слов;
определение сложных и сложносокращенных слов;
порядок словообразовательного разбора и разбора слова по
составу;
условия выбора написания букв о и а в корнях -скак-/-скоч-,
-плав-/-плов-, -равн-/ровн-, -мак-/-мок-; приставок при- и
пре- (их значения); соединительных гласных о и е в сложных
словах;
определение морфологии как раздела науки о языке;
классификацию частей речи (самостоятельные, служебные,
междометия);
определение имени существительного как части речи: зна
чение, морфологические признаки, синтаксическая роль;
грамматические признаки одушевленных и неодушевленных
имен существительных;
отличительные черты нарицательных и собственных имен
существительных; различия в их написании;
способы определения рода, падежа и числа неизменяемых
имен существительных и сложносокращенных слов;
имена существительные, которые употребляются: а) только
в единственном числе; б) только во множественном числе;
типы склонений имен существительных;
способы образования имен существительных;
правописание имен существительных;
грамматические особенности имен прилагательных как части
речи;
разряды имен прилагательных по значению;
особенности склонений имен прилагательных;
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грамматические особенности прилагательных в краткой фор
ме, в форме сравнительной степени;
способы образования сравнительной и превосходной степеней
сравнения имен прилагательных;
способы образования имен прилагательных;
правописание имен прилагательных;
особенности числительного как части речи: значение, морфо
логические признаки, синтаксическая роль;
отличительные черты числительных от других частей речи
с числовым значением;
разряды имен числительных по значению;
разряды имен числительных по составу;
особенности склонения количественных числительных;
значение собирательных числительных, их образование,
особенности сочетания с существительными;
изменение порядковых числительных, согласование их с су
ществительными;
функции, состав дробных числительных, особенности их скло
нения;
правописание имен числительных;
особенности местоимений как части речи: значение, морфоло
гические признаки, синтаксическая роль;
разряды местоимений;
личные местоимения, особенности их склонения;
лексическое значение и особенности склонения местоимения
себя;
вопросительные и относительные местоимения, их назначение
в речи;
отрицательные и неопределенные местоимения, их образова
ние и написание;
притяжательные местоимения, особенности их склонения;
указательные и определительные местоимения, их значение
и особенности употребления в речи;
правописание местоимений.

Требования к умениям и навыкам, которыми должны овладеть
учащиеся в процессе изучения всех разделов, указаны в рубриках
программы после каждой темы: «Грамматическая норма», «Про
износительная норма», «Орфографическая норма», «Учебно-языко
вые умения и навыки», «Коммуникативные умения и навыки».
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Для диагностики теоретических знаний, сформированности
учебно-языковых и коммуникативных умений и навыков рекомен
дуются следующие формы контроля: диктанты различных видов;
изложения (подробное, сжатое, выборочное, с творческим задани
ем); сочинения (сочинение-повествование, сочинение-описание,
сочинение-рассуждение); учебные сообщения с использованием
таблиц и схем; различные виды разборов в пределах изученного
материала; тестовые задания.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Русский язык в 6 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреж
дений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Му
рина [и др.]. — Минск : Нац. ин-т образования, 2011.
Уроки русского языка в 6 классе : пособие для учителей учреждений
общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Мурина
[и др.]. — Минск : Народная асвета, 2011.
Обучение русскому языку : лингвокультурологический подход.
V—XI классы : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ.
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Худенко. —
Минск : Нац. ин-т образования, 2012.
Лихач, Т. П. Состав слова. Словообразование : пособие для учителей
учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /
Т. П. Лихач. — Мозырь : Белый Ветер, 2014.
Обучающие и контрольные диктанты по русскому языку. 5—9 классы : пособие для учреждений общ. сред. образования с белорус. и
рус. яз. обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная асвета,
2011, 2013, 2014.
Русский язык. Обучающие и контрольные изложения. 5—9 классы : пособие для учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз.
обучения / Л. А. Мурина [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2012.
Галкина, Г. В. Диагностический контроль по русскому языку.
5—9 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования
с белорус. и рус. яз. обучения / Г. В. Галкина. — Минск : Народная
асвета, 2013.
Николаенко, С. В. Витебщина в социокультурном контексте (ди
дактические материалы для уроков рус. яз.) : пособие для учителей
учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения /
С. В. Николаенко. — Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2015.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель литературного образования — приобщить учащихся к
богатствам русской и мировой литературы, развить способности
воспринимать и оценивать произведения русской литературы,
отраженные в них явления жизни и на этой основе формировать
художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую
идейно-нравственную позицию учащихся.
В основе программы базового уровня (V—IX классов) лежит
проблемно-тематический принцип, что обеспечивает подготовку
учащихся к дальнейшему переходу к изучению русской литерату
ры в старших классах. Для успешного формирования предметных
компетенций в области русской литературы необходимы литератур
ные знания, знания о художественном тексте, чтении, знания о себе
как читателе. Стать компетентным в данной предметной области
учащийся может как с помощью учителя на уроках литературы,
так и самостоятельно. В процессе изучения литературы учитель
формирует следующие предметные компетенции:
l литературная компетенция — направлена на усвоение
системы знаний о литературе как виде искусства, имеющем
свою специфику; предполагает выработку знаний и умений
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественные про
изведения, используя при этом сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, система образов, осо
бенности композиции, изобразительно-выразительные сред
ства, художественные детали); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, устанавливать его роль в произ
ведении; умение разбираться в образной природе словесного
искусства, содержании литературных произведений, их ро
довой и жанровой принадлежности; знание основных фактов
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жизни и творчества писателей, теоретико-литературные по
нятия; умение устанавливать связь изученного произведения
со временем его написания, соотносить его с литературными
направлениями; писать сочинения в разных жанрах на ли
тературную тему (о героях, проблематике, художественном
своеобразии литературных произведений), составлять план,
тезисы статей на литературную и публицистическую тему;
делать письменный анализ эпизода, стихотворения; писать
рецензию на изученное произведение; выполнять словесное
рисование, создание иллюстраций, выразительный пересказ;
умение выявить авторскую позицию, сформулировать свое
отношение к прочитанному; создавать собственные сказки,
загадки, инсценировки; выявлять идейную направленность
художественного произведения, его актуальность, позицию
автора, национальный фактор и традиции; предусматривать
интерпретацию литературной классики в свете современных
требований;
l культуротворческая компетенция — направлена на разви
тие креативных способностей учащихся, их образного мыш
ления в системе творческих заданий;
l учебно-познавательная компетенция — умение производить
анализ, синтез, обобщение на материале изучаемого текста;
пересказывать ключевые сцены и эпизоды изученных про
изведений (для характеристики образа-персонажа, основной
проблемы, особенностей композиции и т. д.); вырабатывать
устойчивый интерес к чтению; умение ставить цель и органи
зовывать ее достижение, пояснять свою цель; организовывать
планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности; умение задавать вопрос ы,
обозначать свое понимание или непонимание по отношению
к изучаемому произведению; искать нужную информацию
о литературе, конкретном произведении (критическая лите
ратура, периодика, Интернет-ресурсы и др.); формировать
любовь к слову через его художественную полисемантику;
развивать представление об эстетическом совершенстве худо
жественного произведения;
l коммуникативная компетенция — направлена на овладе
ние всеми видами речевой деятельности и основами культуры
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устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования литературного языка в жизненно важных для
данного возраста сферах и ситуациях общения; развитие на
выков грамотного и свободного владения литературной речью;
выразительное чтение изучаемого произведения; участие в
дискуссии, полемике по прочитанным произведениям, при
ведение аргументов, в том числе теоретико-литературного
характера; рассуждение по проблематике произведения, аргу
ментированное формулирование своего отношения к прочи
танному произведению, оценки поступкам героев, явлениям,
событиям;
l ценностно-смысловая компетенция — умение сформули
ровать собственные ценностные ориентиры в оценке произ
ведения; владение способами самоопределения в ситуациях
выбора на основе собственной позиции; умение принимать
решение; владение способами самоопределения в ситуациях
выбора; умение осуществлять действия и поступки на основе
выбранных целей и смысловых установок; формирование
высоких нравственных идеалов, самоценного стремления к
добру, истине, красоте, литературного вкуса и эстетических
потребностей; умение видеть нравственную и эстетическую
ценн ость художественн ого прои зв едения; умение давать
интерпретацию изученного произведения на основе личност
ного восприятия;
l культуроведческая компетенция — осознание литературы
как формы выражения искусства слова, национальной куль
туры; умение видеть взаимосвязь русской литературы и исто
рии народа; определять национально-культурную специфику
литературы; владеть нормами русского литературного языка;
соотносить историко-литературный процесс с общественной
жизнью и культурой; соотносить художественное произведение
с музыкой, живописью, кино, театральными постановками.
Предметные компетенции реализуются через формы учебного
процесса: урок, урок-семинар, урок-диалог; внеклассные меропри
ятия, интеллектуальные игры (данный вид занятия предполагает
освоение или закрепление определенной темы в игровой форме);
факультатив, научно-практическая конференция; медиауроки
(применяются компьютерные технологии с целью создания сопро
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вождающих урок презентаций, самостоятельных проектов) и дру
гие формы.
Принцип построения курса литературы VI класса — жанровохронологический: от былины и летописи до современной повести и
лирической поэзии. Учащиеся получают представление о жанрах
художественной литературы и фольклора, обучаются элементам
сравнительного анализа. Заметно возрастает роль аналитической
работы, самостоятельного литературного творчества учащихся.
Изучение раздела «Устное литературное творчество и литера
тура» способствует выявлению взаимодействия фольклора и худо
жественной литературы.
Впервые учащиеся знакомятся с таким жанром древнерусской
литературы, как летопись («Повесть временных лет»).
Особенности басни как вида эпического произведения раскрыва
ются при изучении произведений И. А. Крылова. Для рассмотрения
на уроке учителю предлагается на выбор несколько басен. При
изучении творчества И. А. Крылова рекомендуется использовать
словесное рисование, иллюстрирование, театрализацию, составле
ние кадроплана.
Раздел «Рассказ как эпический жанр» представлен произведе
ниями И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, В. Г. Рас
путина.
Раздел «Стихотворение как лирический жанр» предшествует
разделу «Повесть как эпический жанр». Такой порядок располо
жения материала не только обеспечивает учащимся смену художе
ственных впечатлений, но и создает условия для прочтения круп
ных эпических произведений до начала их изучения. Жанровые
особенности повести раскрываются при изучении произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Максима Горь
кого, В. О. Богомолова.
Раздел «Из зарубежной литературы» представлен произведени
ями Марка Твена («Принц и нищий»), Джека Лондона («На бере
гах Сакраменто»), Джеймса Крюса («Тим Талер, или Проданный
смех»). На знакомство с двумя из трех предложенных произведе
ний отводится 3 учебных часа.
В курсе русской литературы VI класса предусмотрено также
проведение уроков внеклассного чтения, основой для которых
могут стать произведения из списка для дополнительного чтения.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

.....................................................
(70 ч, из них 4 ч — на внеклассное чтение,
2 ч — резервное время)
Введение (1 ч)

Художественная литература как один из древнейших видов
искусства. Особенности ее развития в связи с социальными и
духовными изменениями общества. Место и роль древнерусской
литературы, литературы XIX и XX веков в истории русской худо
жественной словесности. Роды и жанры литературы. Взаимосвязь
литературы и устного народного творчества. Богатство и разно
образие литературных жанров.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ЛИТЕРАТУРА
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». (2 ч)
Русские былины как памятник славянского героического эпоса.
Отражение в них общенародных представлений о героизме и на
родных героях. Мечты народа о герое, защитнике родной земли.
Богатырские подвиги Ильи Муромца, его справедливость и
бескорыстие.
Особенности построения и языка былины.
Теория литературы. Былины как один из видов устного
народного творчества. Понятие о гиперболе и постоянном эпитете
в былине. Былина и сказка. Былина и миф.
Литература и искусство. Иллюстрации к былинам и картины
на сюжеты былин (И. Я. Билибин, В. М. Васнецов, Е. А. Кибрик,
П. Д. Корин, Н. К. Рерих, художники Палеха и др.).
А. К. Т о л с т о й. «Илья Муромец». (1 ч)
Слово о А. К. Толстом.
Былинные мотивы в русской поэзии.
Былинный Илья Муромец и герой стихотворения А. К. Тол
стого.
56

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Возникновение древнерусской литературы. Труд писца. Жанры
древнерусской литературы: летописи, сказания, жития, поучения.
«Повесть временных лет» («Сказание о смерти Олега»). (1 ч)
Летопись как исторический и литературный памятник, ее связь
с устным народным творчеством. Сказание и сказка.
А. С. П у ш к и н. «Песнь о вещем Олеге» (по мотивам лето
писного сказания). (2 ч)
Интерес А. С. Пушкина к истории. Летописный источник
«Песни...». Поэтическое воспроизведение быта и нравов Древней
Руси. Смысл диалога Олега и кудесника. Лиризм повествования.
Своеобразие поэтического языка.
Литература и искусство. Иллюстрации В. М. Васнецова к
«Песни о вещем Олеге».
Для дополнительного чтения
Сборник «На Буяне, славном острове».
Сборник «Былины. Русские народные сказки. Древнерусские
повести» (Библиотека мировой литературы для детей).
Былины (серия «Сокровища русского фольклора»).
В. И. К а л у г и н. «Струны рокотаху...».
В л а д и м и р   М о н о м а х. «Поучение» (отрывок).

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Басня как эпический жанр
Басня как вид эпического произведения. История басни в
литературе разных времен и народов (басни Эзопа, Лафонтена,
И. И. Дмитриева).
И. А. К р ы л о в. «Волк и Ягненок», «Квартет», «Осел и Соло
вей», «Демьянова уха», «Свинья под дубом» (3 басни по выбору
учителя). (4 ч)
Слово о баснописце.
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Иносказательный и обобщающий смысл басен. Афористичность
языка. Обличение человеческих пороков и отражение народной
мудрости в баснях И. А. Крылова.
Теория литературы. Жанр басни, своеобразие построения
басен. Аллегория. Мораль в басне.
Литература и искусство. Иллюстрации к басням И. А. Кры
лова художников А. М. Лаптева, В. М. Конашевича, В. А. Фавор
ского, Кукрыниксов и др.
Для дополнительного чтения
И. А. К р ы л о в. Басни (издания для детей).
Л. Н. Т о л с т о й. Книга «Кот с бубенцом».
И. И. Д м и т р и е в. «Рысь и крот», «Петух, кот и мышонок».
С. В. М и х а л к о в. Басни «Слон-живописец», «Ромашка и Роза».
Ф. Д. К р и в и н. «Задушевный разговор», «Волк на елке»,
«Судьба Индейки».

Рассказ как эпический жанр
Рассказ как эпический жанр. Особенности рассказа (сюжет,
композиция, герои). Отличие рассказа от сказки, былины.
И. С. Т у р г е н е в. «Записки охотника» (рассказ «Бежин
луг»). (3 ч)
Слово о писателе.
Богатство духовного мира мальчиков. Любознательность, впе
чатлительность героев. Индивидуальность характеров. Взаимоотно
шения человека и природы в рассказе. Образ повествователя.
Теория литературы. Композиция, сюжет рассказа. Монолог.
Пейзаж. Портрет в рассказе.
Литература и искусство. Иллюстрации В. Е. Маковского,
К. В. Лебедева, П. П. Соколова к рассказам И. С. Тургенева.
Иллюстрации А. Н. Белюкина к сборнику рассказов «Записки
охотника».
А. П. Ч е х о в. «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Хирур
гия», «Налим», «Толстый и тонкий» (5 ч)
Слово о писателе.
А. П. Чехов — мастер короткого рассказа. Глубина смысла и
сложность художественного построения.
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Осуждение чинопочитания, угодничества и раболепства в рас
сказах «Хамелеон», «Толстый и тонкий».
Юмор и его проявление в рассказах «Лошадиная фамилия»,
«Хирургия», «Налим».
Теория литературы. Развитие понятия о сюжете рассказа
(экспозиция, завязка, развитие действия, развязка). Авторская
позиция. Художественная деталь, закрепление понятия юмора в
рассказе.
Литература и искусство. Иллюстрации Д. Н. Кардовского,
Кукрыниксов к рассказу А. П. Чехова «Хамелеон».
А. И. К у п р и н. «Тапер», «Чудесный доктор» (по выбору
учителя). (2 ч)
Слово о писателе.
«Тапер». Гордый и уверенный в себе маленький музыкант.
Чувство собственного достоинства мальчика. Сестры-аристократки
и их отношение к музыканту.
«Чудесный доктор». Трагедия семьи Мерцаловых. Доброта, со
страдание, внимание к чужому горю как чудо среди равнодушия
и жестокости.
Теория литературы. Литературный портрет.
В. Г. Р а с п у т и н. «Уроки французского». (2 ч)
Слово о писателе. Трудности послевоенного времени, описан
ного в рассказе «Уроки французского». Нравственная стойкость
героя, чувство собственного достоинства. Развитие взаимоотноше
ний учительницы и мальчика.
Теория литературы. Конфликт в рассказе.
Литература и искусство. Иллюстрации В. К. Гальдяева,
Ю. П. Тризны и других художников к произведениям В. Г. Распу
тина. Экранизация рассказа «Уроки французского», режиссер
Е. Ташков (1985 г.).
Для дополнительного чтения
Л. Н. А н д р е е в. «Ангелочек», «Петька на даче».
В. П. А с т а ф ь е в. «Фотография, на которой меня нет», «За
клятье».
А. С. Г р и н. «Гнев отца».
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М. М. З о щ е н к о. «Водная феерия», «Кочерга», «Пчелы и
люди» и др.
Л. Е в г е н ь е в а. «Сестры».
Ф. И с к а н д е р. «Дедушка», «Лошадь дяди Кязыма».
Л. И. П а н т е л е е в. «На ялике», «Главный инженер».
А. П. П л а т о н о в. «Никита», «Корова».
Р. П. П о г о д и н. «Тишина», «Дубравка».
В. А. С о л о у х и н. «Ножичек с костяной ручкой».
Ю. П. К а з а к о в. «Никишкины тайны».

Стихотворение как лирический жанр
Жанрово-родовая специфика лирического стихотворения.
Стихотворная поэтическая речь и основные принципы ее ор
ганизации.
А. С. П у ш к и н. «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро»,
«Мой первый друг, мой друг бесценный!..», «Обвал». (4 ч)
Слово о поэте.
«Няне». Образ няни в поэзии Пушкина. Задушевность стихо
творения, глубина чувств, простота их выражения.
Значение интонаций, ритма для передачи чувств и настроений.
«Зимний вечер», «Зимнее утро». Восхищение поэта красотой
зимней природы. Радостное восприятие жизни. Мотивы единства
человека и природы.
«Мой первый друг, мой друг бесценный!..», «Обвал».
Тема духовного, нравственного братства. Высокое предназна
чение поэта.
Теория литературы. Двусложные размеры стиха. Развитие
понятия об эпитете.
Литература и искусство. Картины Н. Н. Ге «А. С. Пушкин
в селе Михайловском». Серия открыток «Михайловское в работах
Л. Корсакова».
М. Ю. Л е р м о н т о в. «Парус», «Тучи», «Утес», «На Севере
диком...». (3 ч)
Слово о поэте.
«Парус». Стремление к свободе, жажда деятельности, одино
чество — мотивы стихотворения. Контрастные образы и их сим
волический смысл в стихотворении.
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«Тучи». Размышления поэта-изгнанника о своей судьбе.
Интонационное богатство стихотворения.
«Утес», «На Севере диком...». Мотив неразделенной любви.
Фатальная невозможность соединения любящих сердец.
Теория литературы. Сравнение как основа композиции сти
хотворения.
Литература и искусство. Романс А. Е. Варламова «Белеет
парус одинокий». Романс А. Г. Рубинштейна «Горные вершины».
Н. А. Н е к р а с о в. «На Волге», «Размышления у парадного
подъезда», «Соловьи». (4 ч)
Слово о поэте.
«На Волге». Два плана повествования в стихотворении. Смена
дум и настроений. Сочувственное отношение поэта к тяжкой доле
бурлаков.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за страдания
народа. Противопоставление как основной художественный прием
в стихотворении.
«Соловьи». Поэтическое изображение родной природы в сти
хотворении. Особенности авторского мироощущения.
Теория литературы. Антитеза. Трехсложный размер стиха.
Литература и искусство. Картина И. Е. Репина «Бурлаки
на Волге».
Для дополнительного чтения
М. Ю. Л е р м о н т о в. «Ветка Палестины», «Дары Терека».
М. В. Л о м о н о с о в. «Кузнечик».
А. Н. М а й к о в. «Весна», «Пейзаж», «Ласточки».
Н. А. Н е к р а с о в. «Орина, мать солдатская», «С работы»,
«Калистрат», «В полном разгаре страда деревенская...».
К. Ф. Р ы л е е в. «Иван Сусанин».
А. А. Ф е т. «Летний вечер тих и ясен...», «Скрип шагов вдоль
улиц белых...», «Это утро, радость эта...», «Бабочка», «Ель рука
вом мне тропинку завесила...».
А. А. Б л о к. «Летний вечер»; А. А. А х м а т о в а. «Перед
весной бывают дни такие...»; Н. А. Заболоцкий. «Одинокий дуб»;
Н. М. Р у б ц о в. «Звезда полей». (3 ч)
Природа в восприятии русских поэтов XX века.
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Единение человека и природы в стихотворениях. Поэтическое
отражение нравственных воззрений поэтов.
Теория литературы. Понятие о метафоре. Углубление понятия
о стихотворении как лирическом жанре (композиция, аллегория).
Для дополнительного чтения
4—5 стихотворений поэтов XX века: А. А. Б л о к а, А. А. А хм а т о в о й, Н. А. З а б о л о ц к о г о, А. Т. Т в а р д о в с к о г о,
Б. А. С л у ц к о г о, Р. И. Р о ж д е с т в е н с к о г о, Р. Г а м з ат о в а, Д. Б. К е д р и н а, Л. И. Т а т ь я н и ч е в о й   и др.
Русскоязычная поэзия Беларуси: В. П. Поликанина «Румяный
день наводит глянец...»; Ю. М. Сапожков «Березка», «На озере»;
Б. П. Спринчан «С полей повеяло весной...», «Малиновой зари све
чение...».

Повесть как эпический жанр
Повесть как эпический жанр. Жанровые особенности повести
(сюжет, композиция, герои). Повесть и рассказ.
А. С. П у ш к и н. «Дубровский». (5 ч)
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести и незави
симости личности. Протест Владимира Дубровского против без
закония и несправедливости. Сочувственное отношение писателя
к крестьянам. Чистота и благородство отношений Владимира
Дубровского и Маши.
Мастерство Пушкина в создании характеров героев. Изобра
жение быта и нравов в произведении. Построение повести.
Теория литературы. Начальное понятие о повести, ее компо
зиции. Литературный герой (персонаж).
Литература и искусство. Иллюстрации Б. М. Кустодиева,
Д. А. Шмаринова к повести «Дубровский». Экранизации повести
А. С. Пушкина «Дубровский»: «Дубровский», режиссер А. Иванов
ский (1935 г.); «Благородный разбойник Владимир Дубровский»,
режиссер В. Никифоров (1989 г.).
А. С. П у ш к и н. «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка»,
«Станционный смотритель»). (4 ч)
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Милосердие как ведущая нравственная заповедь. Сочувствие
писателя «маленьким людям». Точность и краткость пушкинской
прозы. Своеобразие интерпретации сюжетов романтической лите
ратуры.
Литература и искусство. Экранизации повестей А. С. Пуш
кина: «Барышня-крестьянка», режиссер А. Сахаров (1995); «Стан
ционный смотритель», режиссер С. Соловьев (1972).
Н. В. Г о г о л ь. «Ночь перед Рождеством». (4 ч)
Слово о писателе.
Картины народной жизни и родной природы. Поэтизация воль
ности, народного быта. Фантастика народных сказок и легенд в
произведении.
Теория литературы. Юмор и сатира в повести.
Литература и искусство. Кинофильм «Ночь перед Рожде
ством», режиссер А. Роу (1961). Опера П. И. Чайковского «Чере
вички» (фрагменты).
Л. Н. Т о л с т о й. «Детство» (главы «Классы», «Наталья Са
вишна», «Детство», «Ивины» и др.). (3 ч)
Слово о писателе.
Автобиографичность повести. Формирование характера героя.
Освоение жизни маленьким человеком. Взаимоотношения детей
и взрослых.
Способность героя к состраданию, самоанализу.
Мастерство Толстого в изображении «жизни души» (деталь,
внутренний монолог).
Особенности сюжета повести, его роль для понимания харак
тера героя.
Теория литературы. Жанровое разнообразие: автобиографи
ческая повесть.
М а к с и м Г о р ь к и й. «Детство». (3 ч)
Слово о писателе.
Автобиографическая основа повести. Роль бабушки в форми
ровании нравственного мира Алеши. Сопротивление «свинцовым
мерзостям жизни». Вера писателя в творческие силы человека.
Особенности сюжета повести. Мастерство Горького в создании
характеров героев.
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Теория литературы. Углубление понятия о средствах созда
ния характера героя (деталь, портрет, речь).
Литература и искусство. Иллюстрации Б. А. Дехтерева к
повести «Детство».
В. О. Б о г о м о л о в. «Иван». (3 ч)
Слово о писателе.
Повесть о разрушенном войной детстве. Мечта героя о добрых
человеческих отношениях. Трагический контраст света и тьмы в
сознании Ивана. Своеобразие композиции повести.
Теория литературы. Элементы документализма в жанре по
вести.
Литература и искусство. Кинофильм «Иваново детство»,
режиссер А. А. Тарковский.
Для дополнительного чтения
А. С. П у ш к и н. «Метель», «Выстрел».
Н. В. Г о г о л ь. «Тарас Бульба» (в издании для детей).
А. Г. А л е к с и н. «Звоните и приезжайте».
В. П. Б е л я е в. «Старая крепость».
В. К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело».
Л. А. К а с с и л ь,  М. Л. П о л я н о в с к и й. «Улица младше
го сына».
В. П. К р а п и в и н. «Та сторона, где ветер».
А. А. Л и х а н о в. «Последние холода».
Б. Н. П о л е в о й. «Повесть о настоящем человеке».

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
М. Т в е н. «Принц и нищий», Д ж. Л о н д о н. «На берегах
Сакраменто»,
Д ж. К рюс. «Тим Талер, или Проданный смех» (2 произведения
по выбору учителя). (3 ч)
М. Т в е н. «Принц и нищий».
Картины жизни Англии XVI века. История оборвыша Тома
Кенти. Гуманизм писателя.
Литература и искусство. Кинофильм «Принц и нищий»,
режиссер Вадим Гаузнер (1972).
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Д ж. Л о н д о н. «На берегах Сакраменто».
Мужество и самообладание мальчика Джерри в столкновении
с суровой правдой жизни.
Д ж. К р ю с. «Тим Талер, или Проданный смех».
История мальчика, променявшего свой смех на богатство.
Реальное и фантастическое в повести.
Для дополнительного чтения
А. А з и м о в. «Из рассказов о роботах».
Г. Б и ч е р -  С т о у. «Хижина дяди Тома».
Р. Б р э д б е р и. «Зеленое утро», «Каникулы», «И грянул гром».
Ж. В е р н. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний ка
питан».
Г. К а т т н е р. «Робот-зазнайка».
А. К о н а н   Д о й л. «Записки о Шерлоке Холмсе».
Ф. К у п е р. «Последний из могикан».
Э. П о. «Золотой жук».
М. Р и д. «Всадник без головы».
Р. Ш е к л и. «Страж-птица».

Повторение (2 ч)
Место и роль древнерусской литературы, литературы XIX и
XX веков в истории русской художественной словесности. Сис
тематизация знаний по теории литературы: род, жанр; сюжет, ком
позиция; изобразительно-выразительные средства художественной
речи, двусложные и трехсложные размеры стиха.
Для заучивания наизусть
И. А. К р ы л о в. 2 басни по выбору учащихся.
А. С. П у ш к и н. «Зимнее утро», «Няне», «Песнь о вещем
Олеге» (отрывок).
М. Ю. Л е р м о н т о в. «Парус», «Утес».
Н. В. Г о г о л ь. «Ночь перед Рождеством» (отрывок по ука
занию учителя).
Н. А. Н е к р а с о в. «На Волге» (отрывок по выбору учащих
ся), «Размышления у парадного подъезда» (отрывок по выбору
учащихся).
2—3 стихотворения поэтов XX века (по выбору учащихся).
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

Устный и письменный пересказ (подробный, краткий, выбороч
ный, художественный и творческий) небольшого эпического про
изведения, в том числе с элементами описания (пейзаж, портрет).
Устное и письменное сочинение-рассуждение по изученному
произведению; развернутый ответ на вопрос и рассказ о литератур
ном герое (устный и письменный). Сочинение по личным жизнен
ным впечатлениям.
Составление плана небольшого эпического произведения или
отрывка из эпического произведения, а также учебного текста
хрестоматии.
Устное словесное рисование, иллюстрирование, составление
кадроплана. Сочинение рассказа. Поэтические опыты. Письмо
литературного героя. Страницы дневника литературного героя.
Стилистический эксперимент.
Устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном
произведении, о произведении изобразительного искусства, о про
смотренных кинофильме и телепередаче (с выражением своего
отношения к героям и событиям произведения).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны з н а т ь:
 авторов и названия, содержание и героев изученных произве
дений в их взаимосвязи;
 время, отраженное в эпических произведениях А. С. Пушки
на, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. И. Купри
на, Л. Н. Толстого, Максима Горького, В. О. Богомолова,
В. Г. Распутина;
 сведения по теории литературы: былина как один из видов
устного народного творчества, гипербола и постоянный эпитет
в былине; жанры древнерусской литературы: летописи, сказа
ния, жития, поучения; басня, своеобразие построения басни,
мораль в басне, аллегория; композиция, сюжет рассказа (экс
позиция, завязка, развитие действия, развязка), конфликт
в рассказе, авторская позиция, пейзаж, средства создания
характера героя (деталь, портрет, речь), художественная
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дет аль, монолог; повесть, автобиографическая повесть,
элементы документализма в жанре повести, композиция
повести, литературный герой (персонаж), юмор и сатира в
повести, антитеза; стихотворение как лирический жанр (ком
позиция, аллегория), пейзажная лирика, изобразительновыр азительные средства художественной речи (эпитеты,
метафоры, сравнения); двусложные, трехсложные размеры
стиха;
тексты, рекомендованные в программе для заучивания на
изусть.

Учащиеся должны у м е т ь:
 выразительно читать произведения различных жанров;
 определять жанровые различия эпических произведений
(рассказ и повесть);
 определять лейтмотив лирического стихотворения, ритм, стро
фу, размер, своеобразие рифмы;
 строить устные и письменные высказывания по изученным
произведениям;
 давать устную и письменную характеристику героя изуча
емого произведения на основании его поступков и поведения;
 сопоставлять двух героев изучаемого произведения;
 находить в тексте изучаемого произведения изобразительновыразительные средства художественной речи, а также эле
менты сюжета и композиции, объяснять их роль;
 отличать речь автора, повествователя и героев в произведении;
 пользоваться справочным аппаратом хрестоматии, а также
школьным словарем литературоведческих терминов.

МАСТАЦТВА

(АЙЧЫННАЯ I СУСВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбны прадмет «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая
культура)» у сістэме прадметаў гуманітарнага цыкла займае асо
бае месца. Ва ўзаемадзеянні з іншымі гуманітарнымі прадметамі
ўносіць важкі ўклад у развіццё духоўна-маральнай, эмацыяналь
най і творчай сфер асобы; спрыяе самавызначэнню і самарэалізацыі
падрастаючага чалавека ў сучасным свеце.
У аснову праграмы пакладзены наступныя тэарэтычныя пала
жэнні:
l аб вобразнай прыродзе мастацтва. Мастацкі вобраз — мэта і
вынік мастацка-творчай дзейнасці. Унікальнасць мастацкага
вобраза выяўляецца з дапамогай розных сродкаў і матэрыялаў
(слова, гук, інтанацыя, рытм, малюнак, колер, пластыка, мі
міка, мантаж і інш.) і раскрываецца ў працэсе ўспрымання
твораў мастацтва, якія маюць яркую эмацыянальна-сэнсавую
і каштоўнасную накіраванасць;
l пераемнасці мастацкай адукацыі. Змест вучэбнага прадме
та «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)»
заснаваны на сістэме ведаў, атрыманых вучнямі на ўроках
вучэбных прадметаў «Выяўленчае мастацтва» (I—IV класы), «Музыка» (I—IV класы), і забяспечвае магчымасць
працягваць вывучэнне мастацкай культуры на наступных
узроўнях адукацыі;
l варыятыўнасці мастацкай адукацыі, што выяўляецца ў
прадс таўленні настаўніку шырокіх магчымасцей выбару
адукацыйных стратэгій і педагагічнага інструментарыя ў на
вучанні;
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l актыўным удзеле вучняў у мастацка-творчай дзейнасці не

толькі пры засваенні сумы ведаў пра вывучаемую мастацкую
з’яву, але і ў розных відах практычнай дзейнасці, якія ўма
цоўваюць сацыяльна-прыкладную ролю вучэбных заняткаў
па прадмеце;
l дыдактычнай мэтазгоднасці. У працэсе пабудовы і канструя
вання зместу вучэбнага прадмета ўлічваліся агульнадыдак
тычныя прынцыпы навучання (нагляднасці, паслядоўнасці,
культураадпаведнасці, даступнасці, адпаведнасці ўзроставым
асаблівасцям вучняў) і прынцыпы педагогікі мастацтва (по
лімастацкасці, полікультурнасці, дыялагічнай прыроды твора
мастацтва).
Мэта вывучэння прадмета «Мастацтва (айчынная і сусветная
мастацкая культура)» — фарміраванне мастацкай культуры асобы
ў працэсе творчага асваення свету мастацка-эстэтычных каштоў
насцей.
Дасягненне названай мэты прадугледжвае рашэнне наступных
задач:
l развіццё каштоўнаснай і маральна-этычнай сфер асобы;
l фарміраванне ведаў пра разнастайнасць з’яў у мастацкай
культуры;
l фарміраванне ўменняў і навыкаў успрымання і ацэнкі мастац
кіх твораў;
l развіццё эмацыянальна-вобразнага мыслення, творчых здоль
насцей вучняў;
l фарміраванне мастацкага густу і патрэбнасці ў зносінах з
творамі мастацтва;
l далучэнне да мастацка-творчай дзейнасці па інтэрпрэтацыі
і стварэнні мастацкіх твораў.
Працэс вывучэння айчыннай і сусветнай мастацкай культуры
ў VI класе выконвае прапедэўтычную функцыю, рэалізацыя якой
дазволіць увесці вучняў у свет мастацкай культуры, сарыентаваць
у сістэме мастацкіх каштоўнасцей, сфарміраваць крытэрыі ацэнкі
мастацкіх з’яў.
У аснову пабудовы зместу вучэбнай праграмы пакладзены
прынцып вобразна-тэматычнай дыферэнцыяцыі, што спрыяе папя
рэджанню інфармацыйнай перагрузкі вучняў, ажыццяўленню па
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ступовага пераходу ад успрымання мастацкіх твораў да разумення
цэласнай культуры свету.
Цэнтральная ідэя праграмы — эмацыянальна-вобразнае ўспры
манне твора мастацтва з наступным уключэннем вучняў у розныя
віды самастойнай мастацка-творчай дзейнасці.
Рэалізаваць гэту ідэю магчыма з дапамогай мастацкіх твораў,
адабраных у адпаведнасці:
l з мастацка-эстэтычнымі і каштоўнаснымі вартасцямі;
l кантэкстам айчыннай і сусветнай мастацкай культуры;
l скіраванасцю тэмы;
l зместам вучэбных прадметаў «Музыка», «Выяўленчае мас
тацтва», «Гісторыя», «Русская литература», «Беларуская
літаратура»;
l узроставымі асаблівасцямі вучняў VI класа;
l сюжэтна-вобразнай скіраванасцю мыслення вучняў VI класа.
На вывучэнне айчыннай і сусветнай мастацкай культуры ў
VI класе вучэбным планам адводзіцца 35 гадзін з разліку 1 вучэб
ная гадзіна на тыдзень.
Першы раздзел праграмы, «Уводзіны», дазваляе вучням на
аснове ведаў і ўменняў, атрыманых у V класе, прадоўжыць разва
жанні пра паходжанне мастацтва, ролю і месца мастака ў свеце
мастацкай культуры.
Змест раздзела «Мастацтва пра мастацтва» дае настаўніку
магчымасць паглыбіць веды вучняў пра жанрава-відавую разна
стайнасць мастацтва, сродкі мастацкай выразнасці ў розных відах
мастацтва; акцэнтаваць іх увагу на ўзаемасувязі і ўзаемапра
нікненні відаў мастацтва; удакладніць ролю мастака ў мастацтве
на прыкладзе мастацкага матэрыялу.
Раздзел «Дыялогі ў мастацтве» з’яўляецца падрыхтоўчым у
працэсе вывучэння сінтэтычных відаў мастацтва. У змесце дадзе
нага раздзела прапануюцца нескладаныя мастацкія прыклады і
заданні для першаснага набліжэння да разумення прыроды сін
тэтычных відаў мастацтва.
Раздзелы «Міфалогія ў мастацтве» і «Свята ў жыцці людзей»
пашыраюць магчымасці вучняў у вывучэнні сінтэтычных відаў
мастацтва.
Змест раздзелаў «Тэатр бачны і нябачны», «Кіно — дзясятая
муза» прапануе азнаёміць вучняў са спецыфічнымі сродкамі ма
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стацкай выразнасці тэатра і кіно, этапамі работы над мастацкімі
творамі ў тэатры і кіно, з тэатральнымі і кінапрафесіямі.
У раздзеле «Мастацтва “на кончыках пальцаў”» выдзелены
для вывучэння такія віды мастацкай творчасці, як фатаграфія,
тэлебачанне, камп’ютарныя мастацтвы як найбольш блізкія для
рэалізацыі інтарэсаў вучняў VI класа.
Кожная тэма вучэбнай праграмы забяспечана мастацкім матэ
рыялам у шырокім дыяпазоне. Рэкамендуемы спіс мастацкіх тво
раў з’яўляецца прыкладным. Настаўнік мае права:
l карэкціраваць спіс твораў мастацтва на падставе мастацкіх
пераваг вучняў, тэхнічных і метадычных магчымасцей уста
новы адукацыі;
l вызначаць і вар’іраваць паслядоўнасць і колькасць разглядае
мых відаў мастацтва, мастацкіх твораў;
l выбіраць методыку навучання;
l вызначаць мастацка-педагагічныя акцэнты, глыбіню і шыры
ню спасціжэння мастацкага вобраза.
У планаванні вучэбных заняткаў пры выбары мастацкіх тво
раў і методык іх вывучэння важна ўлічваць інтарэсы вучняў, якія
маюць непасрэдны вопыт наведвання розных краін свету, знаёмст
ва з нацыянальнымі традыцыямі, культурнымі з’явамі і мастацкімі
дасягненнямі іншых народаў.
У праграме ўлічваецца жыццёвы вопыт вучняў, прадугледж
ваецца магчымасць разнастайных форм яго выражэння ў самастой
най мастацка-творчай дзейнасці. Прапанаваныя да кожнай тэмы
віды дзейнасці маюць рэкамендацыйны характар.
Прыярытэтнымі формамі атэстацыі з’яўляюцца самастойныя
работы і праекты вучняў, у якіх прад’яўляюцца вынікі іх дзейнасці
ў працэсе ўспрымання, інтэрпрэтацыі і стварэння мастацкіх твораў.
Важнае месца на вучэбным занятку айчыннай і сусветнай мас
тацкай культуры займае працэс эмацыянальна-вобразнага ўспры
мання мастацкага твора, неабходнай умовай арганізацыі якога з’яў
ляецца выкарыстанне якасных рэпрадукцый аўдыя-, відэазапісаў.
Вялікае значэнне для ўспрымання твораў мастацтва мае навед
ванне вучнямі музеяў, мастацкіх галерэй, выстаў, дварцова-пар
кавых комплексаў, запаведнікаў, мастацкіх майстэрань; аргані
зацыя экскурсій, сустрэч з яркімі прадстаўнікамі культуры — архі
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тэктарамі, мастакамі, скульптарамі, музыкантамі, пісьменнікамі,
акцёрамі і інш.
У працэсе навучання настаўнік мае магчымасць вар’іраваць
віды ўрокаў (урокі-экскурсіі, вандроўкі, творчыя лабараторыі, тур
ніры і інш.), выкарыстоўваць інфармацыйныя сродкі навучання,
шырока ўжываць актыўныя метады навучання, сучасныя адука
цыйныя тэхналогіі.
Выкарыстанне тэхналогій вучэбных праектаў (даследчых, ін
фармацыйных, творчых, прыкладных, гульнявых) накіравана на
развіццё самастойнасці, асабістай ініцыятывы вучняў. Тэхналогіі
навучання ў супрацоўніцтве дазволяць сканструяваць адносіны
ўзаемнай адказнасці паміж удзельнікамі камунікатыўнага адука
цыйнага працэсу з дапамогай розных тэхнік рашэння мастацкакамунікатыўных задач. Ужыванне тэхналогіі развіцця крытычнага
мыслення пашырыць праблемнае поле вучэбнага занятку, створыць
умовы для фарміравання ўласных крытэрыяў ацэнкі мастацкага
тэксту, генерыравання і адстойвання ўласных меркаванняў у галіне
культуры і антыкультуры.
Апошнія ўрокі навучальнага года прысвечаны выніковаму аба
гульненню вывучанага матэрыялу. Абагульняльныя ўрокі могуць
праводзіцца з прымяненнем гульнявых тэхналогій (віктарына, кон
курс, экскурсія і інш.); у форме прэзентацыі і абароны праектаў
(індывідуальных, групавых); у форме дэманстрацыі і абароны парт
фоліа індывідуальных дасягненняў.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(35 гадзін)
Уводзіны (1 гадзіна)
«Вечныя» тэмы ў мастацтве (1 гадзіна)
Мастацтва як спосаб пазнання і адлюстравання рэчаіснасці.
Роля мастацтва ў жыцці чалавека і грамадства. Тэорыі паходжання
мастацтва.
Асноўныя тэмы ў мастацтве (чалавек, прырода, гісторыя). Рэаль
нае і выдуманае ў мастацтве.
Дыялог мастацтва з гледачом (слухачом).
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Вызначэнне тэмы мастацкіх твораў.
Дыферэнцыяцыя мастацкіх твораў па відах мастацтва.
Вуснае сачыненне «Мая любімая тэма ў мастацтве». Абмер
каванне работ.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Архітэктура: Піраміда Хеопса; Ф. А. Шлютэр. Замак Гаген
цолерн (Бадэн-Вюртэмберг, Германія); К. І. Росі. Міхайлаўскі па
лац (Санкт-Пецярбург); Касцёл Нараджэння Найсвяцейшай Панны
Марыі (г. п. Відзы Браслаўскага р-на Віцебскай вобл.).
Жывапіс: Рафаэль. «Мадонна са шчыглом»; В. Ван Гог. «Зорная ноч»; І. І. Шышкін. «Ручай у лесе (на касагоры)»; С. К. Заран
ка. «Партрэт Ф. П. Талстога»; Ю. М. Пэн. «Вуліца ў Віцебску»;
Р. В. Кудрэвіч. «Сяброўкі».
Графіка: О. Дамье. «Груша»; А. М. Кашкурэвіч. Ілюстрацыі
да казак Х. К. Андэрсена; Б. А. Забораў. Ілюстрацыі да казак
О. Уайльда.
Скульптура: Статуя з Прыма Порта. «Імператар Аўгуст»;
Б. К. Растрэлі. «Помнік Пятру І»; П. К. Клот. «Утаймаванне ка
ня»; А. А. Анікейчык. «Мінчанка».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Мэйсэнскі фарфор (на
выбар); Філімонаўская цацка (на выбар); Урэчска-Налібоцкае
шкло (на выбар).
Музыка: Ф. Шапэн. Эцюд № 24 до мінор; «Астрамечаўскі рука
піс» (вядомы раней пад назвай «Полацкі сшытак» («Фарандола»);
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Ф. Ліст. Цыкл «Гады падарожжаў» («Фантаны вілы д’Эстэ»);
Ф. Мендэльсон. Цыкл «Песні без слоў» («Пралка»); В. Косма.
Саўндтрэк з кінафільма «Цацка».
Літаратура: О. Уайльд. «Счастливый принц»; А. М. Федарэнка.
«Шчарбаты талер» (урывак).

Раздзел 1
МАСТАЦТВА ПРА МАСТАЦТВА (4 гадзіны)
Жанрава-відавая разнастайнасць мастацтва (1 гадзіна)
Паняцці «мастацтва», «від», «жанр».
Прасторавыя віды мастацтва (архітэктура, выяўленчае і дэкара
тыўна-прыкладное). Часавыя віды мастацтва (музыка, літаратура).
Танец як прасторава-часавы від мастацтва.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Дыферэнцыяцыя твораў выяўленчага мастацтва па жанрах.
Выкананне малюнка на тэму «Эмблема аднаго з відаў мас
тацтва».
Конкурс на самую выразную эмблему аднаго з відаў мастацтва.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Архітэктура: Ступа ў г. Санча (Індыя); Рымскі акведук у Німе
(Францыя); Ж.-Б. Леблон, Н. Мікецці, Ф.-Б. Растрэлі. Пецяргоф
(Расія); Камянецкая вежа (Беларусь).
Жывапіс: А. ван Астадэ. «Майстэрня мастака. Аўтапартрэт»;
Н. Пусэн. «Нарцыс і Рэха»; І. Н. Раўх. «Від Канюшневага двара»;
Э. Манэ. «Лодка-майстэрня К. Манэ»; А. П. Ласенка. «Уладзімір
перад Рагнедай»; Ю. Л. Дзятлаў. «Дэбют»; В. А. Тоўсцік. «Пікнік
каля старой сядзібы».
Графіка: А. дэ Тулуз-Латрэк. «Спявачка Іветт Гільбер»; Н. Орда.
«Геранёнскі замак».
Скульптура: Ж. Л. Жэром. «Танцоўшчыца з яблыкам»; З. К. Цэрэтэлі. «Вялікія майстры (П. Пікаса, А. Мадыльяні, М. Шагал,
А. Маціс, В. Ван Гог)»; К. У. Селіханаў. «Муза оперы».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Мэбля ў стылі Буль
(Францыя, на выбар); В. Маскоўскі. «Танцоўшчыца» (Гжэльская
кераміка); М. В. Бяляеў. «Сцяпан Палубес»; В. С. Мурахвер. Кам
пазіцыя «Тэатр».
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Музыка: Г. Ф. Гендэль. Пасакалля соль мінор; Ф. Шапэн.
Паланэз Ля бемоль мажор; А. П. Барадзін. Опера «Князь Ігар»
(палавецкі марш); А. А. Алябьеў — П. Беранжэ. Раманс «Жаб
рачка»; Беларускія народныя песні (на выбар); Кампазіцыі групы
«Space» (на выбар).
Літаратура: Р. Бёрнс. «Честная бедносць»; Быліна пра Ілью
Мурамца (урывак); Л. І. Рублеўская. «Бярозы, сосны, верасы».

Сродкі мастацкай выразнасці (1 гадзіна)
Архітэктура (кампазіцыя, маштаб, прапорцыі).
Жывапіс (колер, каларыт), графіка (контурная лінія, штрых),
скульптура (аб’ёмная мадэліроўка). Дэкаратыўна-прыкладное
мастацтва (форма, матэрыял, дэкор).
Музыка (гук, рытм), літаратура (слова).
Экранныя мастацтвы (рух).
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Гутарка на тэму «Рытм як універсальны сродак выразнасці
ўсіх відаў мастацтва».
Запаўненне табліцы «Сродкі мастацкай выразнасці розных
відаў мастацтва» (з прыкладамі).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Архітэктура: Д. Брамантэ. Тэмпьета (Італія); Інтэр’ер ка
пэл ы Кембрыджскага ўніверсітэта (Англія); Сафійскі сабор у
Канстанцінопалі (Стамбул, Турцыя); Ёрн Утзон. Сіднейскі Операхаўс; Заха Хадзід. Культурны цэнтр Гейдара Аліева (Баку); Царква
Тройцы ў Нікітніках (Расія); Косаўскі палац (Беларусь).
Жывапіс: С. Батычэлі. «Мадонна дэль Магніфікат»; Дж. Ар
чымбольда. Цыкл «Стыхіі»; Рэмбрант. «Мастак у майстэрні»;
Ж.-Б. С. Шардэн. «Юнак са скрыпкай»; А. Маціс. Пано «Танец»;
В. Г. Пяроў. «Сляпы музыкант»; В. М. Васняцоў. «Вандроўныя
музыканты», «Гусляры»; В. В. Кандзінскі. «Жоўта-чырвона-сіняе».
Скульптура: Р. Монці. «Мармуровая вуаль»; Э. Дэга. «Малень
кая чатырнаццацігадовая танцоўшчыца»; З. Азгур. «Сымон-му
зыка».
Графіка: П. Пікаса. «Аўтапартрэт» (1938 г.); В. П. Славук.
Ілюстрацыі да беларускіх народных казак.
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Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Антычны вазапіс;
Халмагорская разьбяная косць; Жостаўскі роспіс; А. М. Кішчанка.
Габелен «Музыка» (хол Мінскага музычнага каледжа ім. М. Глінкі).
Музыка: Г. Пэрсэл. Чакона соль мінор; Л. ван Бетховен. Рон
да Соль мажор; Ф. Ліст. Эцюд «Шум лесу»; М. А. Балакіраў.
Сімфанічная паэма «Русь»; І. Д. Голанд. Уверцюра да оперы «Агат
ка, або Прыезд пана»; Група «Magiс of Drums». Музыка барабанаў.
Літаратура: Англійская народная паэзія. «Дом, который по
строил Джек» (паэтычнае рандо); Максім Багдановіч. «Рандо».
Экранныя мастацтвы: А. Ю. Хржаноўскі. Анімацыйны фільм
«Дом, які пабудаваў Джэк».

Вобраз творцы ў мастацтве (1 гадзіна)
Мастацкая творчасць як сюжэт твораў мастацтва. Паняцце
«мастацкая творчасць».
Увасабленне відаў мастацтва ў мастацкіх творах.
Партрэт і абагульнены вобраз творцы ў жывапісе, скульптуры,
дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Малюнак мастака, музыкан
та, танцора ў творах літаратуры і кіно.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Гутарка-роздум аб тым, што значыць «працаваць у мастацтве».
Выкананне фігуркі танцора ў дынаміцы (лепка). Матэрыял
на выбар.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Жывапіс (мастак): Дж. Кадэс. «Аляксандр Македонскі ў май
стэрні Апялеса»; К. Врэдэнбург. «Мастак Ян Бакер за работай»;
Г. Метсю. «Рысуючая маладая жанчына»; Ю. М. Пэн. «Мастак на
пленэры».
Жывапіс (музыка): Мікеланджэла. «Музыканты»; А. ван Дэйк.
«Мужчына з лютняй»; Э. Манэ. «Флейтыст»; В. А. Трапінін. «Музы
кант»; У. Я. Макоўскі. «Вандроўныя музыканты»; М. З. Шагал.
«Віяланчэліст».
Жывапіс (танец): П. Брэйгель Старэйшы. «Сялянскі танец»;
Э. Манэ. «Іспанскія танцоўшчыкі»; Н. Ланкрэ. «Партрэт танцоў
шчыцы Камарго»; Ш. Э. Дэлорт. «Урок танца»; Э. Дэга. «Рэпеты
цыя балета ў Оперы на вуліцы Лепелецье»; А. Г. Вінаградава.
«Лебядзінае возера».
76

Графіка: С. Стрыжэнская. Серыя «Танцы польскія»; М. М. Жукаў. «Вучаніца балетнага вучылішча».
Скульптура: С. Далі. «Сюррэалістычнае піяніна»; П. К. Клот.
Помнік І. А. Крылову; Л. Ланкры. «Піцыката»; У. І. Мухіна.
Помнік П. І. Чайкоўскаму; А. І. Рукавішнікаў. Помнік М. Л. Раст
раповічу, «Фантан мастацтваў»; Ю. Фірсанаў. «Антракт»; У. І. Жбанаў. «Дойлід».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Мэйсэнскія фарфора
выя статуэткі музыкантаў; Скопінская кераміка; Ф. Ф. Зільберт.
«Гусляр».
Літаратура: В. Гюго. «В напевах струн» (са зборніка «Все
струны лиры»); У. Г. Караленка. «Слепой музыкант» (урывак);
М. В. Гогаль. «Портрет» (сюжэт).

Узаемасувязь і ўзаемапранікненне
відаў мастацтва (1 гадзіна)
Архітэктура — «музыка ў камені». «Музыкальнасць і паэтыч
насць» жывапісу. «Жывапіснасць» музыкі і літаратуры. «Празаіч
насць і паэтычнасць» графікі. «Музыкальная» скульптура. Пласты
ка ў танцы і ў скульптуры.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Характарыстыка твораў прасторавых відаў мастацтва з
выкарыстаннем эпітэтаў, уласцівых часавым відам мастацтва.
Характарыстыка твораў часавых відаў мастацтва з выкары
станнем эпітэтаў, уласцівых прасторавым відам мастацтва.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Архітэктура: Л. Даменек-і-Мантанер. Палац Каталонскай
музыкі (Барселона); Кржыжыкавы фантаны (Прага); Інтэр’ер кан
цэртнай залы Венскай філармоніі; Інтэр’ер Санкт-Пецярбургскай
філармоніі; Ю. П. Гнядоўскі, В. Д. Красільнікаў, Д. С. Солапаў.
Маскоўскі міжнародны Дом музыкі; І. Г. Лангбард. Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета (Мінск).
Жывапіс: С. Батычэлі. «Вясна» (фрагмент «Тры грацыі»);
Я. ван Эйк. Гентскі алтар (фрагмент «Спяваючыя анёлы»); А. Ва
то. «Танец»; К. Манэ. «У садзе»; А. Маціс. Пано «Музыка»;
О. А. Збруцкая. «Танец вясны»; М. І. Ісаёнак. «Сланечнікі».
77

Графіка: І. Ф. Галіцын. «В. А. Фаворскі за работай»; А. В. Вол
каў. Ілюстрацыі да твора К. Крапівы «Сорак баек».
Скульптура: Ж. А. Канова. «Танцоўшчыца»; Б. Карпо. Рэльеф
«Танец» на фасадзе Опернага тэатра (Парыж); Э. Хільтунен. Помнік
Я. Сібеліусу (Хельсінкі); Э. Трэбіно. Помнік танга (Буэнас-Айрэс);
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Ханіва. Японская
керамічная скульптура «Музыкант»; Кірышскія карункі. Пано
«Капліца ў Змеевай Навінцы»; Фарфоравая фігурка «Беларускі
танец» (Дулёва).
Музыка: Ф. Ліст. Цыкл «Гады падарожжаў» («Заручыны»,
«Мысляр», «Санеты Петраркі»); К. Дэбюсі. Цыкл «Прэлюдыі» («Ва
роты Альгамбры», «Ветразі»); А. К. Лядаў. Восем рускіх народных
песень для аркестра («Быліна пра птушак»); А. М. Скраб ін.
Прэлюдыя мі мінор; М. К. Чурлёніс. Сімфанічная паэма «У лесе».
Літаратура: О Генры. «Последний лист»; К. Д. Бальмонт. «Рож
дение музыки»; У. Сцяпан. «Сто акварэльных малюнкаў. Бацька»
(«Ляскоўка», «Дым»).

Раздзел 2
ДЫЯЛОГІ Ў МАСТАЦТВЕ (2 гадзіны)
Дыялог мастацтваў (1 гадзіна)
Дыялог рукатворных і прыродных форм і фарбаў у палацавых
садова-паркавых комплексах.
Дыялог мастацтваў у сучасных канцэртных і відовішчных пра
ектах.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Падрыхтоўка вуснага сачынення «Мая самая незвычайная сустрэча з мастацтвам».
Конкурс на самую арыгінальную тэму (назву) мастацкага праекта (выставы, канцэрта, спектакля) у сваім рэгіёне.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Версаль. Палацава-паркавы ансамбль (Францыя); Сан-Сусі.
Палац і парк Фрыдрыха Вялікага (Патсдам); Пецяргоф. Палацавапаркавы ансамбль (Расія); Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль
(Беларусь); Літаратурна-музычныя кампазіцыі «Казкі з аркестрам»
(Расія); «Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў» (Беларусь);
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Фестываль беларускай песні і паэзіі (Беларусь); Міжнародны фе
стываль «Славянскі базар» (Беларусь).

Садружнасць мастацтваў (1 гадзіна)
Ідэя сінтэзу сродкаў мастацкай выразнасці розных відаў мас
тацтва (архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мас
тацтва, музыка, літаратура, харэаграфія).
Сінтэтычныя віды мастацтва (тэатр, цырк, кіно).
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў мастацкіх твораў.
Запаўненне табліцы «Сродкі мастацкай выразнасці розных
відаў мастацтва» (уключаючы сінтэтычныя віды мастацтва).
Падрыхтоўка прэзентацыі «Сродкі мастацкай выразнасці
розных відаў мастацтва».
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Тэатр (відэафрагменты): «Каменная кветка». Спектакль Дзяр
жаўнага акадэмічнага Малога тэатра (Расія); «Чароўная лямпа Ала
дзіна». Спектакль Дзяржаўнага акадэмічнага цэнтральнага тэатра
лялек С. В. Абразцова (Расія).
Экранныя мастацтвы (фрагменты): А. У. Рабаконь. Тэлеві
зійны фільм-спектакль «Алі-Баба і сорак разбойнікаў»; Н. М. Ка
шаверава. Мастацкі фільм «Цень»; Л. А. Квініхідзе. Мастацкі
фільм «Мэры Попінс»; А. К. Пятроў. Анімацыйны фільм «Стары
і мора».
Цыркавыя паказы: відэафрагмент (на выбар); Ф. С. Хітрук.
Анімацыйны фільм «Канікулы Баніфацыя».

Раздзел 3
МІФАЛОГІЯ Ў МАСТАЦТВЕ (5 гадзін)
Міфалогія як сістэма ўяўленняў чалавека
пра свет (2 гадзіны)
Міфалагічныя сюжэты і вобразы ў творах розных відаў мастацт
ва. Інтэрпрэтацыя міфалагічных сюжэтаў і вобразаў у мастацкай
культуры.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў на міфалагічную
тэматыку.
79

Распрацоўка праекта «Міф, які трэба экранізаваць» (групавая
работа).
Выкананне аб’ёмнай сюжэтна-тэматычнай кампазіцыі «Арфей
і слухаючыя яго жывёлы» (групавая работа). Матэрыял на выбар.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Жывапіс: Антычная мазаіка «Арфей і слухаючыя яго жывёлы»;
Антычная мазаіка «Акіян»; Джарджонэ. «Юдзіф»; П. П. Рубенс.
«Персей і Андрамеда», «Няптун, які супакойвае шторм»; Н. Пу
сэн. «Царства Флоры»; Ж. Б. Пігаль. «Меркурый, які завязвае
сандалю».
Скульптура: Алкамен. Рэльеф «Арфей, Эўрыдыка і Гермес»;
Мікеланджэла. Рэльеф «Бітва кентаўраў»; Ф. Бушэ. «Няптун і
Амімона»; Дж. Л. Берніні. «Апалон і Дафна»; Э. М. Фальканэ.
«Пігмаліён і Галатэя»; М. І. Казлоўскі. «Самсон, які разрывае
пашчу льва», «Геркулес на кані»; В. Занковіч. «Арфей» (Мінск).
Музыка: Ж. М. Равель. Балет «Дафніс і Хлоя» (1 сюіта);
А. Б. Журбін. Рок-опера «Арфей і Эўрыдыка» («Арфей пакахаў
Эўрыдыку»).
Літаратура: Гамер. «Одиссея» («В Лакедемоне», сюжэт);
Я. Парандоўскі. «Міфалогія. Вераванні і легенды грэкаў і рымлян»
(«Главные боги»); П. Васючэнка. «Двенадцать подвигов Геракла»
(сюжэт).
Экранныя мастацтвы (фрагменты): А. С. Канчалоўскі. «Ады
сея»; Н. Уілінг. «Ясон і арганаўты»; Ф. С. Хітрук. Анімацыйны
фільм «Ікар і мудрацы».

Міфы пра стварэнне і ўладкаванне свету (1 гадзіна)
Старажытнаегіпецкія ўяўленні пра ўладкаванне свету.
Уяўленні пра зямлю ў Месапатаміі, Старажытнай Грэцыі і Ста
ражытным Рыме.
Вобраз Сусветнага дрэва.
Біблейскі вобраз Творцы.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў на міфалагічную
тэматыку.
Замалёўка вобраза аднаго з антычных багоў, якія ўвасабляюць
неба, зямлю.
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Выкананне эскіза вокладкі да падручніка «Геаграфія» з выка
рыстаннем персанажаў антычнай міфалогіі (групавая работа).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Архітэктура: Зікурат у Уры.
Жывапіс: Мікеланджэла. Фрэскі купала Сіксцінскай капэлы
(Ватыкан); І. Босх. Трыпціх «Сад зямных асалодаў» (левая створ
ка); Тынтарэта. «Стварэнне свету»; А. А. Шышкін. «Пярун Гра
мавержац»; Л. А. Кліменка. «Сварог Прабацька».
Скульптура: Выявы старажытнаегіпецкіх багоў Геба, Шу і Нут;
Антычная скульптура «Атлант, які трымае купал неба».
Графіка: Г. Дарэ. Ілюстрацыі да Бібліі («І сказаў Бог: “Да
будет свет!”»).
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Славянскія ўзоры «Дрэ
ва жыцця» (Сусветнае дрэва).
Музыка: Д. Міё. Балет «Стварэнне свету» («Уверцюра»);
Ё. Гайдн. Араторыя «Стварэнне свету» («Паняцце хаосу»); Р. Штра
ус. Сімфанічная паэма «Так сказаў Заратустра» («Прадмова, ці
Усход»); А. П. Пятроў. Балет «Стварэнне свету» (на выбар).
Літаратура: М. А. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции»
(«Рождение Зевса»); А. І. Неміроўскі. «Мифы Древней Эллады»
(«Схватка богов и титанов»); А. Наварыч. «Памалюся Перуну,
пакланюся Вялесу» (сюжэт).
Тэатр: «Боская камедыя». Спектакль Цэнтральнага акадэміч
нага цэнтральнага тэатра лялек імя С.В. Абразцова.

Міфы пра стварэнне чалавека і прыроднага свету
(1 гадзіна)
Міфы пра стварэнне чалавека: Старажытны Егіпет, Месапа
тамія, Скандынавія.
Міфы пра стварэнне жывых істот. Старажытнагрэчаская гіс
торыя пра Праметэя і Эпіметэя.
Язычніцкія версіі міфаў, якія захаваліся ў казках і атрымалі
новае жыццё ў мастацкай літаратуры (Снягурачка, Бураціна).
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў на міфалагічныя
сюжэты.
Гутарка на тэму «Якую мудрасць стагоддзяў даносяць да нас
міфы».
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Выкананне эскіза выявы міфалагічнага персанажа для ўпры
гожвання будынка або вуліцы (плошчы, сквера) свайго рэгіёна.
Стварэнне міфалагічнага персанажа з прыродных матэрыялаў.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Жывапіс: Г. Мора. «Праметэй»; Д. У. Уатэрхаус. «Пандора»;
В. М. Васняцоў. «Снягурачка»; М. Чурлёніс. «Стварэнне свету».
Скульптура: Выявы старажытнаегіпецкага бога Хнума, які
лепіць людзей на ганчарным крузе; Антычны рэльеф «Праметэй
і Афіна ствараюць людзей»; Рэльеф саркафага «Праметэй, які
стварае першага чалавека», III ст. да н. э.; Р. Красніцкі. «Ляцячы
Праметэй» (Санкт-Пецярбург); П. Меншып. «Праметэй» (Ракфелерцэнтр); М. Рук. «Рука Бога» (Парк скульптур, Швецыя).
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Роспіс чорнафігурнага
кіліка «Атлант, Праметэй і арол, які яго мучае».
Музыка: А. М. Скрабін. Сімфанічная паэма «Праметэй» (фраг
мент).
Літаратура: І. В. Гётэ. «Прометей»; Ф. Д. Крывін. «Божест
венные истории» («Сотворение человека»); Ю. Г. Святланаў. «Скан
динавские сказания о богах и героях» (глава «Создание мира»);
Г. Х. Андэрсен. «Дюймовочка»; К. Калодзі. «Пиноккио».
Экранныя мастацтвы: Д. Аранофскі. «Ной».

Жаночы вобраз у міфалогіі (1 гадзіна)
Жанчына-маці — ідэал міфалагічнага і мастацкага вобраза.
Вобраз Ісіды ў Старажытным Егіпце, Латоны ў Старажытнай Грэ
цыі, біблейскай Марыі, маці Ісуса.
Вобраз цудоўнай жанчыны: Іштар (Інана) у Месапатаміі, Аф
радыта ў Старажытнай Грэцыі, Венера ў Старажытным Рыме.
Вобраз мудрай жанчыны: старажытнагрэчаская Афіна, славян
ская Макоша, казачная Васіліса Прамудрая, беларуская Цётка
(Цёця).
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў на міфалагічныя
сюжэты.
Выкананне калажа «Жанчына-маці ў міфалогіі» (групавая
работа).
Музычнае афармленне калажа «Вобраз цудоўнай жанчыны ў
міфалогіі» (групавая работа).
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Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Жывапіс: Дж. Беліні. «Мадонна з Дзіцем»; С. Батычэлі. «Нара
джэнне Венеры» (фрагмент); Рафаэль Санці. «Малая Мадонна
Каўпера»; Рэмбрант. «Выкраданне Еўропы»; Д. Веласкес. «Пралі»;
Абраз Божай маці (Казанская); В. А. Сяроў. «Выкраданне Еўропы»;
К. Е. Макоўскі. «Чарка мёду»; В. М. Васняцоў. «Царэўна-лягушка».
Скульптура: Мірон. «Афіна і Марс»; Мікеланджэла. «Мадонна
ля лесвіцы»; У. Г. Рэйнхарт. «Латона з Апалонам і Артэмідай»;
Статуя багіні Іштар (Інаны); Антычны рэльеф «Нараджэнне Афра
дыты» («Трон Ладавізі»); Алкамен. «Афрадыта ў садах»; Рэльеф
ная пліта «Афіна ля пілона»; Статуя Афіны («Пірэйская Афіна»).
Графіка: У. П. Славук. Ілюстрацыі да кнігі «Чароўны свет».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Саломапляценне.
Музыка: В. А. Моцарт. Опера «Чароўная флейта» (арыя За
растро «О вы, Ізіда і Асірыс»).
Літаратура: Авідзій. «Метаморфозы» («Миф об Арахне»).

Раздзел 4
СВЯТА Ў ЖЫЦЦІ ЛЮДЗЕЙ (2 гадзіны)
Святы ў розных культурах свету (2 гадзіны)
Паходжанне і асаблівасці свят у розных культурах свету.
Віды свят. Сямейна-бытавыя, каляндарныя, грамадскія і рэ
лігійныя святы.
Успрыманне і абмеркаванне мастацкіх твораў.
Гутарка на тэму «Незвычайныя абрады і святы, якія я ве
даю».
Выкананне малюнка на тэму «Свята майго горада (вёскі,
пасёлка)».
Выкананне эскіза віншавальнай паштоўкі да дня нараджэння.
Выкананне маскі для свята «Каляды» ў тэхніцы папяровай
пластыкі.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял
Жывапіс: П. Брэйгель Старэйшы. «Бітва Масленіцы і Посту»;
Б. М. Кустодзіеў. «Масленіца», 1919; В. В. Архіпава. «Калядныя
калядкі»; А. Д. Сілівончык. «Каляда».
Скульптура: Старажытнаегіпецкая статуя «Хлопчык з булай».
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Графіка: М. К. Рэрых, І. Я. Білібін, Л. С. Бакст. Віншавальныя
паштоўкі да навагодняга свята (на выбар); А. М. Бенуа. Эскізы
дэкарацыі да балета І. Ф. Стравінскага «Пятрушка»; І. Я. Білібін.
Эскізы дэкарацыі да балета І. Ф. Стравінскага «Пятрушка».
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: Калядныя маскі і атры
буты «Калядная зорка», «Каза», «Бусел».
Музыка: П. І. Чайкоўскі. Балет «Спячая прыгажуня» (Пралог);
І. Ф. Стравінскі. «Пятрушка» (масленічныя гулянні); беларускія
песні-вяснянкі.
Тэатр: Беларускі народны тэатр лялек «Батлейка» (відэа- 
фрагмент).
Карнавальныя святы: карнавалы ў Італіі, Бразіліі і інш. (відэа
фрагмент).
Беларускія святы: «Каляды», «Гуканне вясны»; «Дажынкі»;
Свята ганчарнага майстэрства «Арт-Жыжаль».
Літаратура: О. Уайльд. «День рождения инфанты» (урывак);
В. Ю. Драгунскі. «Гусиное горло» (урывак); С. У. Міхалкоў. «Празд
ник Непослушания».
Экранныя мастацтвы: І. А. Фрэз. Мастацкі фільм «Перша
класніца»; А. І. Рэзнікаў. Анімацыйны фільм «Дзень нараджэння
ката Леапольда».

Раздзел 5
ТЭАТР БАЧНЫ І НЯБАЧНЫ (6 гадзін)
Вытокі тэатра (1 гадзіна)
Тэатр як прасторава-часавы від мастацтва. Вытокі тэатральнай
культуры.
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў тэатральных паказаў.
Слоўная характарыстыка выканання адной ролі драматычным
акцёрам (характар, знешні выгляд, паводзіны, сродкі ўвасаблення).
Вуснае сачыненне на тэму «Ці ёсць праўдзівасць у спектакляхказках».
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Тэатр (відэафрагменты): «Сон з працягам». Музычны спек
такль Расійскага акадэмічнага маладзёжнага тэатра ў пастаноўцы
А. В. Барадзіна; «Мушкецёры». Спектакль Расійскага акадэмічнага
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маладзёжнага тэатра ў пастаноўцы А. І. Рыкліна; «Шытая лялька
Рэгедзі Эн». Спектакль Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага
гледача.

Сродкі мастацкай выразнасці ў тэатральным мастацтве
(3 гадзіны)
Літаратурная п’еса як аснова драматычнага спектакля. Значэн
не тэатральнага мастака (дэкарацыі, рэквізіт, касцюмы, святло)
у стварэнні візуальнай выявы.
Музычна-шумавое афармленне спектакля.
Успрыманне і абмеркаванне твораў тэатральнага мастацтва.
Параўнанне тэатральнай версіі з літаратурнай крыніцай (на
прыкладзе інсцэніроўкі казкі П. П. Яршова «Канёк-Гарбунок»).
Распрацоўка праекта «Казачны сюжэт, які я хацеў бы ўбачыць
на сцэне» (групавая работа).
Выкананне эскіза касцюма для тэатральнага персанажа
праекта.
Выкананне эскіза дэкарацыі да праекта.
Выкананне эскіза грыму для тэатральнага персанажа праекта.
Падбор музычна-шумавога афармлення да праекта.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Тэатр: «Канёк-Гарбунок». Спектакль Маскоўскага Мастацкага
тэатра імя А. П. Чэхава (відэафрагмент); «Паліяна». Спектакль
Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача (відэафрагмент).
Эскізы касцюмаў: М. М. Шамякін. Эскізы касцюмаў да спек
такля «Чароўны арэх».
Эскізы дэкарацый: Ю. І. Піменаў. Эскізы да балетаў «Жызэль»,
«Любоў да трох апельсінаў».

Як уладкаваны тэатр
(1 гадзіна)
Глядацкая і закулісная часткі тэатра. Сцэна і глядзельная зала.
Асноўныя тэатральныя прафесіі. Рэжысёр-пастаноўшчык. Май
стэрства акцёра: унутранае і знешняе пераўвасабленне. Мастацтва
быць тэатральным гледачом.
Успрыманне і абмеркаванне твораў тэатральнага мастацтва.
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Відэаэкскурсія «Па Купалаўскім тэатры з Мікалаем Піні
гіным».
Вуснае сачыненне на тэму «З кім з работнікаў закуліснай
часткі тэатра я хацеў бы пазнаёміцца».
Інсцэніраванне эпізоду казкі (аповеду, байкі).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Жывапіс: Ю. І. Піменаў. «Грымуборная ў Вялікім тэатры»,
«Перад выхадам на сцэну», «У касцюмернай», «Раннія гледачы»,
«Антракт», «Балетная Снягурачка».

Музычны тэатр: опера і балет (1 гадзіна)
Рэжысёр, кампазітар і балетмайстар у музычным спектаклі.
Лібрэта. Музычная партытура. Дэкарацыі і касцюмы ў музычным
тэатры. Значэнне дырыжора і аркестра ў спектаклі.
Асаблівасці прафесіі драматычнага і опернага акцёраў. Спецы
фіка прафесіі балетнага выканаўцы.
Успрыманне і абмеркаванне відэафрагментаў спектакляў
оперы, балета.
Гутарка на тэму «Чым падобныя і чым адрозніваюцца перса
нажы драматычнага і музычнага тэатра».
Слоўная характарыстыка аднаго з персанажаў опернага (ба
летнага) спектакля (характар, знешні выгляд, паводзіны, сродкі
мастацкага ўвасаблення).
Відэаэкскурсія па Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэат
ры оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
Выкананне эскіза касцюма (грыму) для персанажа опернага
або балетнага спектакля на тэму казкі (аповеду, байкі).
Музычнае афармленне інсцэніраванага на папярэднім уроку
эпізоду казкі (аповеду, байкі).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Музычныя спектаклі (відэафрагменты): М. А. Рымскі-Корса
каў. Опера «Снягурачка»; П. І. Чайкоўскі. Балет «Шчаўкунок»;
І. Ф. Стравінскі. Балет «Пятрушка»; С. С. Пракоф’еў. Балет «Па
пялушка»; Дж. Расіні. Опера «Папялушка, або Урачыстасць цно
ты». Міхайлаўскі тэатр (Санкт-Пецярбург); С. П. Баневіч. Опера
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«Гісторыя Кая і Герды». Дзяржаўны акадэмічны Вялікі тэатр Расіі;
А. Г. Фляркоўскі. Опера-казка «Снежная каралева». Маскоўскі
дзяржаўны акадэмічны дзіцячы музычны тэатр імя Н. І. Сац.
Экранныя мастацтвы (фрагменты): І. П. Іваноў-Вано. Ані
мацыйны фільм «Снягурачка»; Б. П. Сцепанцоў. Анімацыйны
фільм «Шчаўкунок»; Л. Ю. Кошкіна. Анімацыйны фільм «Ка
лядная фантазія».

Раздзел 6
КІНО — ДЗЯСЯТАЯ МУЗА (6 гадзін)
Паходжанне кінамастацтва (1 гадзіна)
Ад фатаграфіі і карцінкі, якая рухаецца, — да сучаснага кіне
матографа. Віды кінамастацтва. Асноўныя тэмы ў кіно.
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў кінатвораў.
Гутарка пра адрозненне нямога кінематографа ад гукавога
на прыкладзе фільма Ч. Чапліна.
Дыскусія пра тое, што страціла і што набыло кіно са з’яў
леннем гуку (колеру).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял (фрагменты):
Нямое кіно (фрагменты): Браты Люм’ер. «Прыбыццё поезда»;
Бастэр Кітан. «Пудзіла»; Ж. Мельес. «Падарожжа на Месяц»;
Ч. Чаплін. «Залатая ліхаманка»; Дзіга Вертаў. «Чалавек з кінаапа
ратам»; В. А. Старэвіч. «Страказа і Муравей»; С. М. Эйзенштэйн.
«Браняносец “Пацёмкін”».
Гук. Колер: В. Флемінг. «Чараўнік краіны Оз»; А. А. Роу. «Ка
нёк-Гарбунок».

Ігравое (мастацкае) кіно (2 гадзіны)
Літаратурны і кінасцэнарый. Значэнне рэжысёра, кінааператара
і мастака (пастаноўшчыка, касцюмера, грымёра) у стварэнні кіна
вобраза. Майстэрства акцёра ў кіно. Этапы работы над фільмам.
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў кінатвораў.
Параўнанне кінаверсіі з літаратурнай крыніцай (на прыкла
дах экранізацыі твораў Дж. К. Роўлінг, В. Ю. Драгунскага, К. І. Чу
коўскага).
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Віртуальная экскурсія па Нацыянальнай кінастудыі «Бела
русьфільм».
Складанне спісу кінапрафесій (па выніках прагляду анімацый
нага фільма Ф. С. Хітрука «Фільм, фільм, фільм»).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Ігравое кіно (фрагменты): Ж. Дзювівье. «Вялікі вальс»; Р. Земе
кіс. «Назад у будучыню»; Д. Лукас. «Зорныя войны»; К. Каламбус.
«Двухсотгадовы чалавек»; П. Хьюіт. «Гарфілд»; С. Бэран. «Востраў
скарбаў»; Дж. К. Роўлінг. «Гары Потэр і Кубак агню»; Г. М. Чух
рай. «Балада пра салдата»; У. Я. Матыль. «Белае сонца пустыні»;
Р. А. Быкаў. «Пудзіла», «Айбаліт-66»; С. С. Гаварухін. «Радасці
і смутак маленькага лорда»; А. М. Міта. «Казка падарожжаў»;
І. М. Дабралюбаў. «Па сакрэце ўсяму свету»; В. А. Нікіфараў.
«Зімародак»; В. С. Бычкоў. «Здабытак рэспублікі»; В. Д. Рубінчык.
«Вянок санетаў»; А. В. Турава. «Кіндэрвілейскі прывід».

Асаблівасці кінамовы (2 гадзіны)
Гук і музыка ў фільме. Роля мантажу ў кінакарціне. Асаблівасці
дэкарацый, касцюмаў і грыму ў кіно. Чароўнасць спецэфектаў.
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў кінатвораў.
Конкурс «Хто назаве больш песень з кінафільмаў?».
Музычнае афармленне эпізоду з кінафільма (анімалістычны
жанр).
Агучванне эпізоду з кінафільма (анімалістычны жанр).
Выкананне эскіза касцюма для персанажа фільма (анімалістыч
ны жанр).
Выкананне эскіза грыму для персанажа фільма (анімалістычны
жанр).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Музыка ў кіно: Х. Бартлет. «Генералы пяшчаных кар’ераў»
(кампазітар Д. Каімі); П. Джэксан. «Уладар кольцаў: Братэрства
Кальца» (кампазітар Г. Шор); Г. Э. Юнгвальд-Хількевіч. «Вышэй
за вясёлку» (кампазітар Ю. А. Чарнаўскі); Л. А. Нячаеў. «Прыгоды
Бураціна» (кампазітар А. Л. Рыбнікаў). У. Дысней. «Фантазія»;
Г. Я. Бардзін. «Адажыа» (кампазітар Т. Альбіноні); А. Ю. Хржа
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ноўскі. «Леў з сівой барадой» (кампазітар Н. Рота, А. П’яцола);
М. Б. Тумеля. «Чароўная жалейка» (кампазітар Ж. В. Пліева);
В. П. Пяткевіч. Цыкл «Казкі старога піяніна» («Л. ван Бетховен»).
Касцюм, грым: С. Кубрык. «Спартак»; Р. Дорнхельм. «Спартак»;
Э. Л. Уэббер. «Кошкі»; Э. Бостан. «Мама»; Б. В. Рыцараў. «Чароў
ная лямпа Аладзіна»; Л. А. Нячаеў. «Пра Чырвоную Шапачку.
Працяг старой казкі»; В. С. Бычкоў. «Горад майстроў».
Спецэфекты: М. Купер. «Кінг-Конг»; Дж. Гілермін. «КінгКонг»; П. Джэксан. «Кінг-Конг».

Анімацыйнае кіно (1 гадзіна)
Спецыфіка вобразнай сістэмы анімацыйнага кіно. Маляваныя
і аб’ёмныя персанажы. Арыгінальныя аўтарскія тэхналогіі ў ані
мацыі.
Успрыманне і абмеркаванне фрагментаў кінатвораў.
Распрацоўка сюжэта анімацыйнага фільма. Абмеркаванне работ.
Выкананне эскіза персанажа (персанажаў) анімацыйнага філь
ма па распрацаваным сюжэце. Групавая работа.
Музычнае афармленне праекта анімацыйнага фільма.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Анімацыйнае кіно (фрагменты): У. Дысней. «Фантазія»;
К. Дэлапорт, П. Піньён. «Каена»; Р. Земекіс. «Калядная гісторыя»;
Х. Міядзакі. «Хадзячы замак»; І. П. Іваноў-Вано. «Сеча пры Кер
жанцы»; А. К. Пятроў. «Русалка»; Ю. Б. Нарштэйн. «Чапля і
Жораў»; Э. В. Назараў. «Падарожжа Мураша»; Л. В. Насыраў.
«Паморская быль»; Г. Я. Бардзін. «Брэк», «Канфлікт»; І. В. Ка
дзюкова. «Дзяўчынка з запалкамі»; В. П. Пяткевіч. «Жыло-было
дрэва ...»; А. А. Ленкін. «Зімоўе звяроў»; Т. В. Кубліцкая. «Песня
жаўрука».

Раздзел 7
МАСТАЦТВА «НА КОНЧЫКАХ ПАЛЬЦАЎ» (7 гадзін)
Фатаграфія як від мастацтва (2 гадзіны)
Выяўленчыя і выразныя магчымасці фатаграфіі. Дакументальная
і мастацкая фатаграфія.
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Успрыманне і абмеркаванне фотавыяў.
Параўнальны аналіз дакументальнай і мастацкай фатаграфіі.
Аргументацыя пазіцыі.
Дыскусія на тэму «Фотаздымак ХІХ і ХХІ стагоддзяў: пада
бенства і адрозненні».
Вуснае сачыненне-эсэ «Я гляджу на фотапейзаж».
Дыскусія пра задуму фатаграфіі Ф. Халсмана «Сальвадор Далі
з коткамі».
Выкананне фотакалажа «Мае захапленні». Абмеркаванне работ.
Падрыхтоўка прэзентацыі «Мой сямейны фотаальбом».
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Дакументальная фатаграфія: Н. Ньепс. «Від з акна на Le Gras»;
Х. Баглар. «Багамолы»; Р. Медэр. «Начныя маланкі над ГрандКаньёнам»; «Шарль Годфры пралятае праз Трыумфальную арку
ў Парыжы на сваім самалёце “Nieuport 11» 7 жніўня 1919 года»;
С. М. Пракудзін-Горскі. «Віцебск. Успенскі кафедральны сабор»;
Фотаздымкі беларускіх гараджан ХІХ—ХХІ стагоддзяў (на выбар).
Мастацкая фатаграфія: Ф. Халсман. «Сальвадор Далі з кот
камі»; Чэма Мадоз (на выбар); М. С. Напельбаум. «Партрэт бале
рыны Уланавай»; А. Дубінін. «Партрэт Мжэльскай»; А. Маруноў.
«Архітэктура», «Горад».

Тэлебачанне (2 гадзіны)
Кінематограф і тэлебачанне: агульнае і рознае. Асаблівасці
тэлевізійнага адлюстравання. Інтэрактыўная прырода тэлебачання.
Прагляд і абмеркаванне фрагментаў тэлеперадач.
Аналіз папулярных тэлепраектаў.
Дыскусія на тэму «Тэлебачанне: дабро ці зло?».
Эсэ на тэму «Месца тэлебачання ў маім жыцці».
Пісьмо на тэлебачанне «Тэлебачанне, пра якое я мару» (калек
тыўны праект).
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Навасныя тэлепраекты: «Навіны культуры» (Расія); «Навіны»
(Беларусь).
90

Пазнавальныя тэлепраекты: «Сілы прыроды», «Блакітная
Планета» (ВВС); «Чалавек Свету» (Расія); «Падарожжы дылетан
та», «Лабірынты» (Беларусь).
Забаўляльныя тэлепраекты: «Дзве зоркі», «Голас», «Ледніковы
перыяд» (Расія); «Я спяваю» (Беларусь).

Камп’ютарнае мастацтва (3 гадзіны)
Камп’ютар як інструмент мастака.
Магчымасці камп’ютарнага жывапісу і графікі.
Працэс стварэння камп’ютарнай музыкі. Спецыфіка камп’ютар
най анімацыі. Месца камп’ютарных гульняў у сучаснай культуры.
Успрыманне і абмеркаванне твораў камп’ютарнага мас
тацтва.
Гутарка на тэму «Сродкі мастацкай выразнасці мастака
камп’ютарнай графікі».
Выкананне эскіза рэкламы адной з падзей жыцця класа, школы.
Выкананне эскіза паштовай маркі (паштоўкі, этыкеткі) на
тэму мастацтва.
Падбор музычных твораў, сугучных выявам лічбавага жы
вапісу.
Мастацка-ілюстрацыйны матэрыял:
Кам’ютарны жывапіс і графіка: С. Тэрон. Цыкл «Іншыя светы»
(Паўднёвая Афрыка); Т. Хонц. «Перапоўнены горад» (Чэхія);
М. К. Эшэр. «Неба і вада» (Нідэрланды); А. Грышын. «Горы ў
перадсвітальнай смузе» (Расія); А. Чэбоха. «Бясконцыя мары»,
«Царства фантазіі» (Расія); А. Ісачанка. «Дзюны» (Беларусь).
Камп’ютарная музыка: Т. Дрым. «Да вячэрняй зоркі»;
Ж. М. Жар. «Этнікалор»; Група «Спэйс». «Чароўны палёт»; Ван
гепс. «Рай і Пекла» (ч. 1); Р. Майлз. «Дзеці»; Э. М. Арцем’еў. Му
зыка да фільма А. С. Канчалоўскага «Сібірыяда»; Групы «ППК»,
«Адраджэнне» (Расія).
Камп’ютарная анімацыя: С. Спілберг. «Парк Юрскага пе
рыяду»; Дж. Кэмеран. «Аватар»; Энг Лі. «Жыццё Пі»; А. В. Ту
рава. «Рыжык у Зазяркаллі».
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Паўтарэнне і абагульненне. Творчы праект
(2 гадзіны)
Асноўныя тэмы ў мастацтве. Асноўныя віды і жанры мастацтва.
Выразныя сродкі асноўных відаў мастацтва.
Выстава работ (праектаў) вучняў.
Прэзентацыя і абарона работ (праектаў).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра паходжанне мастацтва;
 ролю і месца мастака ў свеце мастацкай культуры;
 тэматычнай разнастайнасці мастацтва;
 месца і ролю мастацтва ў жыцці чалавека, сям’і, грамадства;
 асаблівасці нацыянальнай культуры;
в е д а ц ь:
 асноўныя тэмы мастацтва;
 асноўныя віды і жанры мастацтва;
 асноўныя сродкі мастацкай выразнасці ў розных відах ма
стацтва;
у м е ц ь:
 вызначаць тэму мастацкага твора;
 дыферэнцыраваць мастацкія творы па відах і жанрах ма
стацтва;
 выказваць і абгрунтоўваць свае адносіны да твора мастацтва;
 выяўляць асацыятыўныя сувязі мастацкага твора з жыцця
дзейнасцю чалавека, навакольным светам;
 увасабляць мастацкі вобраз у розных відах мастацка-творчай
дзейнасці;
в а л о д а ц ь:
 навыкамі пошуку і крытычнага адбору мастацтвазнаўчай
інфармацыі ў крыніцах рознага тыпу.
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ЗАМЕЖНАЯ МОВА

(АНГЛIЙСКАЯ, НЯМЕЦКАЯ, ФРАНЦУЗСКАЯ,
IСПАНСКАЯ, КIТАЙСКАЯ)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбны прадмет «Замежная мова» выконвае важную ролю ў
фарміраванні полікультурнай асобы, здольнай выкарыстоўваць
вывучаемую мову ў разнастайных сітуацыях міжкультурнай каму
нікацыі. Валоданне замежнымі мовамі разглядаецца як важная
перадумова адаптацыі чалавека ў глабалізаваным свеце. Іх галоў
нае прызначэнне на сучасным этапе — забяспечваць узаемадзеянне
і супрацоўніцтва народаў, выключаць магчымасці негатыўнага
ўплыву на працэс нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і культур
нага самавызначэння асобы; павышаць гатоўнасць чалавека да
асабістай і прафесійнай самарэалізацыі праз выкарыстанне за
межнай мовы нараўне з роднай мовай у якасці матэрыяльнай
формы функцыянавання свайго мыслення. Такім чынам, працэс
навучання замежнай мове павінен быць накіраваны на падрыхтоўку
да міжкультурнай камунікацыі як сукупнасці разнастайных форм
адносін і зносін паміж індывідамі і групамі, якія належаць да
розных культур.
Роля і магчымасці замежных моў у фарміраванні асобы вучня
як суб’екта міжкультурнай камунікацыі надзвычай вялікія. У пра
цэсе авалодання імі ў вучня фарміруецца другасная кагнітыўная
свядомасць, якая забяспечвае ўвесь комплекс іншамоўнай камуні
катыўнай дзейнасці. Вучань развіваецца як полікультурная асоба,
якая валодае высокім узроўнем канфліктаўстойлівасці, здольнасцю
прымяняць адэкватныя сродкі для эфектыўнага ўзаемадзеяння з
прадстаўнікамі іншых культур.
Мэты і змест навучання замежным мовам арыентаваны на су
меснае вывучэнне моў і культур. Вучань развіваецца як суб’ект
міжкультурнай камунікацыі ў працэсе вывучэння моў па меры
авалодання навыкамі і ўменнямі, запатрабаванымі ў міжкультур
най камунікацыі.
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Замежная мова выступае як сродак фарміравання і выхавання
маральна адказнай асобы, як сродак зносін, пазнання, асэнсавання
і інтэрпрэтацыі фактаў іншай культуры, усведамлення сваёй улас
най культуры і азнаямлення з ёй прадстаўнікоў іншамоўных згур
таванняў.

Мэты навучання замежнай мове
Генеральная мэта навучання замежным мовам заключаецца
ў фарміраванні вучняў як суб’ектаў міжкультурнай камунікацыі
шляхам авалодання імі іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыяй
і развіцця ў іх якасцей полікультурнай асобы, запатрабаваных
сучасным інфармацыйным грамадствам ва ўмовах глабалізацыі.
Працэс авалодання замежнай мовай накіраваны на адукацыю,
развіццё і выхаванне вучняў, што прадугледжвае пастаноўку мэт
навучання ў адзінстве адукацыйнага, развіццёвага і выхаваўчага
кампанентаў.
Адукацыйныя мэты навучання замежным мовам заключаюцца
ў моўным і маўленчым развіцці асобы вучня шляхам забеспячэння
практычнага валодання замежнай мовай як эфектыўным сродкам
зносін у адзінстве і ўзаемадзеянні яго кагнітыўнай, камунікатыўнай
і экспрэсіўнай функцый. Дасягненне адукацыйных мэт прадугле
джвае засваенне і актуалізацыю ведаў пра вывучаемыя замежныя
мовы, авалоданне навыкамі і ўменнямі іншамоўнай маўленчай
дзейнасці (успрыманне і разуменне іншамоўнага маўлення на слых,
гаварэнне, чытанне, пісьмо і пісьмовае маўленне). Разнастайнасць
сфер зносін забяспечвае веданне вучнямі культуразнаўчых і краі
назнаўчых рэалій, што ўзбагачае іх уяўленні пра карціну свету,
пашырае іх агульны кругагляд і магчымасці самаадукацыі і спрыяе
фарміраванню гатоўнасці да міжкультурных зносін.
Развіццёвыя мэты навучання замежным мовам прадугледж
ваюць кагнітыўнае, камунікатыўнае і эмацыянальнае развіццё
вучняў. У працэсе авалодання спосабамі фарміравання і фарму
лявання думкі на замежнай мове развіваецца лінгвістычны кампа
нент гуманітарнага мыслення. Пры гэтым узнікаюць магчымасці
для развіцця ўяўлення і ўзбагачэння эмацыянальна-пачуццёвай
сферы асобы. Навучанне замежным мовам забяспечвае развіццё
маўленчых працэсаў і маўленчых механізмаў, што спрыяе фар
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міраванню моўнай здольнасці ў адзінстве стварэння і ўспрымання
маўлення.
Выхаваўчыя мэты навучання замежным мовам накіраваны
на ўзбагачэнне духоўнага свету вучняў, выхаванне ў іх культуры
мыслення, пачуццяў, паводзін. У працэсе навучання ў вучняў
развіваюцца гуманістычныя каштоўнасныя арыентацыі, уменні
ажыццяўляць зносіны ў кантэксце дыялогу культур, фарміруецца
псіхалагічная гатоўнасць да міжмоўнай міжкультурнай камуні
кацыі. Авалоданне замежнымі мовамі як сродкам зносін спрыяе
эфектыўнай адаптацыі асобы да «чужога» сацыяльнага асяроддзя,
забяспечваючы яе самакантроль і адэкватную самаацэнку.
У святле выкладзенага задачы замежнай мовы як вучэбнага
прадмета заключаюцца ў тым, каб забяспечыць:
l развіццё камунікатыўнай культуры вучняў, засваенне імі
вуснага і пісьмовага маўлення на ўзроўні, які з’яўляецца
дастатковым для адэкватнай трактоўкі інфармацыі, якая пе
радаецца і прымаецца;
l кагнітыўнае развіццё вучняў, накіраванае на пераструктура
ванне асобных фрагментаў індывідуальнага вобраза карціны
свету, на ўзроўні, дастатковым для ўспрымання свету выву
чаемай мовы праз штучна фарміруемы ў свядомасці лінгвады
дактычны канструкт, які дазваляе ўспрымаць пазнавальны
свет у адпаведнасці з яго (гэтага свету) уласнымі сацыяльнымі,
палітычнымі, культурнымі, моўнымі рэаліямі, а не з дапа
могай прамога перакладу на гэту мову схем роднай, нацыя
нальнай карціны свету;
l сацыякультурнае развіццё асобы, арыентаванае на ўспрыман
не «iншага» ў яго непадобнасці праз пазнанне каштоўнасцей
новай культуры ў дыялогу з роднай, супастаўленне вывучае
май мовы з роднай і культуры гэтай мовы са сваёй роднай,
звыклай, якая забяспечвае магчымасць прадстаўляць сваю
краіну і культуру ва ўмовах іншамоўных міжкультурных
зносін;
l развіццё каштоўнасных арыентацый вучняў, якое ажыццяў
ляецца з дапамогай фарміравання гуманістычнай пазіцыі
асобы праз стварэнне ўмоў для ўзбагачэння адпаведнага канст
руктыўнага вопыту эмацыянальна-пачуццёвых адносін як
найважнейшага фактару ўзнікнення ў чалавека станоўчага
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стаўлення да «iншага», якое выяўляецца ў паважлівым
стаўленні да яго, у прызнанні разнастайнасці культур і іх
роўнасці; з’яўленні ў вучняў імкнення да супрацоўніцтва і
ўзаемадзеяння з іншымі народамі, да сумеснага вырашэння
цывілізацыйных праблем;
l развіццё матывацыі да вывучэння замежнай мовы праз фармі
раванне патрэбы лепш і дакладней разумець навакольны свет
і быць зразуметым ім; усведамленне ролі валодання замежнай
мовай для сацыялізацыі ў сучасным свеце;
l развіццё самаадукацыйнага патэнцыялу вучняў, забеспячэнне
іх гатоўнасці да самастойнай работы над мовай, якая дася
гаецца шляхам авалодання неабходнымі тэхнікамі вучэбнапазнавальнай работы, стратэгіямі самааналізу, саманазірання.
У якасці стратэгічнай кампетэнцыі, валоданне якой заклікана
забяспечыць асэнсаванне вучнямі іншай сацыякультуры, пазнанне
імі сэнсавых арыенціраў іншага лінгвасоцыуму, уменне бачыць
падабенства і адрозненні паміж культурамі і ўлічваць іх у працэсе
іншамоўных зносін, выступае міжкультурная кампетэнцыя.
У якасці інтэгратыўнай кампетэнцыі, валоданне якой павінна
быць забяспечана, выступае камунікатыўная — валоданне сукуп
насцю маўленчых, моўных, сацыякультурных норм вывучаемай
мовы, а таксама кампенсаторнымі і вучэбна-пазнавальнымі ўмен
нямі, якія дазваляюць выпускніку школы ажыццяўляць міжкуль
турную камунікацыю і вырашаць маўленчыя, адукацыйныя, пазна
вальныя і іншыя задачы, якія стаяць перад ім. Яе кампанентны
састаў складаюць моўная, маўленчая, сацыякультурная, вучэбнапазнавальная, кампенсаторная кампетэнцыі, якія выступаюць у
якасці субкампетэнцый.
Маўленчая кампетэнцыя — сукупнасць навыкаў і ўменняў
маўленчай дзейнасці (гаварэнне, успрыманне маўлення на слых,
чытанне, пісьмо і пісьмовае маўленне), веданне норм маўленчых
паводзін; набыццё на гэтай аснове вопыту іх ужывання для пабу
довы лагічных і звязных па форме і змесце выказванняў, а таксама
для тлумачэння сэнсу выказванняў іншых людзей.
Моўная кампетэнцыя — сукупнасць моўных ведаў аб правілах
функцыянавання моўных сродкаў (фанетычных, арфаграфічных,
лексічных і граматычных) у мове і навыкаў іх выкарыстання з камунікатыўнымі мэтамі.
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Сацыякультурная кампетэнцыя — сукупнасць ведаў пра на
цыянальна-культурную спецыфіку краін вывучаемай мовы, уменняў
будаваць свае маўленчыя і немаўленчыя паводзіны ў адпаведнасці
з гэтай спецыфікай, уменняў прадстаўляць на гэтай аснове сваю
краіну і яе культуру ва ўмовах іншамоўных міжкультурных зносін.
Кампенсаторная кампетэнцыя — сукупнасць уменняў выкары
стоўваць дадатковыя вербальныя сродкі і невербальныя спосабы
для вырашэння камунікатыўных задач ва ўмовах дэфіцыту наяў
ных моўных сродкаў.
Вучэбна-пазнавальная кампетэнцыя — сукупнасць агульных
і спецыяльных вучэбных уменняў, неабходных для ажыццяўлення
самастойнай дзейнасці па авалоданні замежнай мовай, вопыт іх
выкарыстання.
Паслядоўнае і ўзаемазвязанае авалоданне пазначанымі клю
чавымі кампетэнцыямі забяспечвае фарміраванне ў вучняў адпа
ведных кампетэнтнасцей.
Дасягненню мэт навучання павінны садзейнічаць усе формы
арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Агульныя патрабаванні да зместу навучання
Змест моўнай адукацыі ўяўляе сабой адзінства прадметнага,
працэсуальнага і эмацыянальна-каштоўнаснага кампанентаў.
Авалоданне прадметным, працэсуальным і эмацыянальна-каш
тоўнасным кампанентамі зместу навучання ў іх адзінстве праду
гледжвае набыццё вопыту, неабходнага ў міжкультурнай каму
нікацыі.
Прадметны і працэсуальны кампаненты зместу моўнай адука
цыі ўключаюць:
l сферы зносін і прадметна-тэматычны змест маўлення;
l віды маўленчай дзейнасці і моўны матэрыял;
l сацыякультурныя веды: культуразнаўчыя, краіназнаўчыя і
лінгвакраіназнаўчыя;
l кампенсаторныя і вучэбна-пазнавальныя ўменні і навыкі
самастойнай работы з іншамоўным матэрыялам.
Эмацыянальна-каштоўнасны кампанент зместу моўнай адука
цыі ўключае сукупнасць адносін асобы да сусветнай моўнай і куль
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турнай спадчыны, а таксама да працэсу авалодання ёй з мэтай
асобаснага росту. Названы кампанент забяспечвае набыццё вопыту
іншамоўных зносін шляхам рэфлексіі, самапазнання, самавы
значэння. Працэс авалодання замежнай мовай набывае для вучня
асобасны сэнс.
Змест моўнай адукацыі ў адзінстве яе лінгвістычнага і экстра
лінгвістычнага кампанентаў фарміруецца з улікам псіхалагічных
і псіхалінгвістычных асаблівасцей працэсу авалодання замежнай
мовай.
Адбор зместу вучэбнага матэрыялу, якi падлягае засваенню,
ажыццяўляецца на аснове наступных метадалагічных арыенціраў:
l накіраванасць педагагічнага працэсу на падрыхтоўку да між
культурных зносін;
l усебаковы ўлік узаемасувязей: мова — мысленне — культура;
l прад’яўленне каштоўнасцей пазнавальнай культуры ў дыялогу
з роднай;
l інтэграцыя моўнага, сацыякультурнага, аксіялагічнага кам
панентаў зместу навучання;
l аўтэнтычнасць і каштоўнасная значнасць іншамоўных матэ
рыялаў;
l адпаведнасць вучэбнага матэрыялу сучасным гутарковым
нормам вывучаемай мовы.
Структураванне вучэбнага матэрыялу ажыццяўляецца на асно
ве наступных патрабаванняў:
l бесперапыннае канцэнтрычнае прад’яўленне і назапашванне
ведаў;
l паэтапнае фарміраванне навыкаў і ўменняў;
l пераемнасць этапаў працэсу авалодання замежнай мовай;
l пастаянная апора на моўны, маўленчы і асобасны суб’ектны
вопыт вучняў;
l спалучанасць у авалоданні маўленнем і сістэмай мовы;
l улік магчымасцей для фарміравання ўменняў самастойнай
работы з іншамоўнымі інфармацыйнымі крыніцамі з мэтай
самаадукацыі.
Рэалізацыя зместу моўнай адукацыі прадугледжвае паслядоў
ны ўлік наступных асноўных палажэнняў камунікатыўна-арыен
таванага навучання:
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l мадэляванне сітуацый зносін, якія стымулююць вучняў да

l
l
l
l
l

вырашэння камунікатыўных задач у працэсе вывучэння за
межнай мовы;
сітуатыўна абумоўленае авалоданне лексікай і граматыкай
вывучаемай мовы;
выкарыстанне камунікатыўна-арыентаваных заданняў на
аснове імітацыйных, гульнявых і свабодных зносін;
актыўнае ўцягванне вучняў у працэс зносін у якасці маўлен
чых партнёраў;
ажыццяўленне адукацыйнага працэсу ва ўмовах, набліжаных
да рэальных зносін;
стварэнне матывацыйнай гатоўнасці і патрэбнасці вучняў
ва ўспрыманні і засваенні вучэбнага матэрыялу ва ўмовах,
набліжаных да рэальных зносін.

Сферы зносін
і прадметна-тэматычны змест маўлення
Сацыяльна-бытавая сфера. Ежа. Дапамога па доме.
Вучэбна-працоўная сфера. Школа.
Сацыяльна-культурная сфера. Любімыя заняткі. Фільмы. Кнігі.
Сацыяльна-пазнавальная сфера. Рэспубліка Беларусь і краіны
вывучаемай мовы. Прырода.

Маўленчыя ўменні
Успрыманне і разуменне маўлення на слых — уменне разумець
іншамоўнае маўленне ў працэсе непасрэдных зносін з субяседнікам,
уменне разумець разнажанравыя аўдыя-  і відэатэксты з рознай
паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест.
Гаварэнне — уменне ажыццяўляць дыялагічныя, маналагічныя
і полілагічныя зносіны ў адпаведнасці з мэтамі, задачамі і ўмовамі
камунікацыі, з захаваннем норм маўленчага і немаўленчага этыкету.
Чытанне — уменне чытаць і разумець разнажанравыя тэксты з
рознай паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест у залежнасці
ад віду чытання і далейшага выкарыстання інфармацыі.
Пісьмовае маўленне — уменне прадуцыраваць розныя віды
пісьмовых тэкстаў у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў краінах
вывучаемай мовы, з улікам камунікатыўных задач і адрасата.
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Моўныя веды і навыкі
Веды пра сістэму вывучаемай мовы, правілы функцыянавання
моўных сродкаў (фанетычных, лексічных, граматычных) у маўлен
ні і навыкі іх выкарыстання з камунікатыўнымі мэтамі.

Сацыякультурныя веды і ўменні
Веданне сацыякультурнага кантэксту сваёй краіны і краін вы
вучаемай мовы, уменні наладжваць свае маўленчыя і немаўленчыя
паводзіны ў адпаведнасці з іх спецыфікай, прадстаўляць сваю краі
ну і яе культуру ва ўмовах іншамоўных міжкультурных зносін.

Кампенсаторныя ўменні
Уменні выкарыстоўваць розныя вербальныя і невербальныя
сродкі для кампенсацыі прабелаў у камунікацыі ва ўмовах дэфіцы
ту моўных сродкаў, недахопу маўленчага і сацыяльнага вопыту.

Вучэбна-пазнавальныя ўменні
Агульныя і спецыяльныя вучэбныя ўменні, неабходныя для
ажыццяўлення самастойнай пазнавальнай дзейнасці па авалоданні
іншамоўным маўленнем і культурай краін вывучаемай мовы.
Адрозненні ў авалоданні замежнай мовай пры яе вывучэнні ў
школе і гімназіі праяўляюцца ў наступных параметрах:
l аб’ём засвоенага прадуктыўнага і рэцэптыўнага лексічнага
матэрыялу;
l колькасць прадуктыўна засвоенага граматычнага матэрыялу;
l ступень складанасці і колькасць рашаемых камунікатыўных
задач;
l ступень самастойнасці ў інтэрпрэтацыі з’яў міжкультурнай
камунікацыі;
l ступень падрыхтаванасці да ажыццяўлення маўленчых і не
маўленчых паводзін адэкватна сацыякультурнай спецыфіцы
краіны вывучаемай мовы;
l узровень гатоўнасці да самастойнай дзейнасці вучняў па ава
лоданні замежнай мовай.
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***
Змест навучання пададзены ў вучэбнай праграме праз прадмет
на-тэматычны змест зносін, патрабаванні да практычнага валодання
відамі маўленчай дзейнасці, моўны матэрыял (фанетыка, лексіка,
граматыка).
У прадметна-тэматычным змесце зносін пазначаны камуні
катыўныя задачы для школ (прамы шрыфт) і гімназій (прамы
шрыфт і курсіў).
Патрабаванні да практычнага валодання відамі маўленчай
дзейнасці: працягласць гучання тэксту, колькасць рэплік на кож
нага субяседніка ў дыялагічным маўленні, аб’ём выказвання ў
маналагічным маўленні, аб’ём тэксту для чытання, аб’ём тэксту
для пісьмовага маўлення — задаюць асноўныя параметры для ўсіх
відаў маўленчай дзейнасці. Дадзеныя параметры, а таксама аб’ём
прадуктыўнага і рэцэптыўнага лексічнага мінімуму абазначаюцца
наступным чынам: першая лічба — патрабаванні для школ, другая —
для гімназій. Напрыклад: працягласць гучання тэксту: 1—1,5 мін;
прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак; рэцэптыўны
мінімум 150—250 лексічных адзінак; агульны аб’ём прадуктыўнай
лексікі: 820—900 лексічных адзінак; агульны аб’ём рэцэптыўнай
лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Граматычны матэрыял, які падлягае вывучэнню, аднолькавы
для ўсіх відаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Патрабаванні
да валодання граматычным матэрыялам адрозніваюцца аб’ёмам яго
прадуктыўнага засваення. Граматычныя з’явы для рэцэптыўнага
засваення, адзначаныя зорачкай (*), прызначаны для прадуктыўнага
засваення ў гімназіях.
Больш высокія патрабаванні да валодання моўным і маўленчым
матэрыялам у гімназіях забяспечаць больш высокі ўзровень фармі
равання ў вучняў моўных навыкаў і маўленчых уменняў, што
будзе праяўляцца ў іх здольнасці больш якасна рашаць вучэбныя
камунікатыўныя задачы.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
105/175 гадзін
ПРАДМЕТНА-ТЭМАТЫЧНЫ ЗМЕСТ ЗНОСІН
Сфера
зносін
Сацыяльнабытавая

Вучэбнапрацоўная

Камунікатыўныя задачы

Прадметнатэматычны
змест

У канцы года вучань павінен  
умець

Ежа

l

Запытаць і даць інфармацыю аб пра
дуктах пры іх куплі ў краме / на рынку
(кошт, вага, колькасць);
l заказаць, аплаціць ежу ў кафэ;
l прапанаваць рэцэпт любімай стравы;
l расказаць пра нацыянальныя стравы
Рэспублікі Беларусь;
l распытаць пра нацыянальныя стра
вы краіны вывучаемай мовы

Дапамога
па доме

Расказаць пра свае хатнія абавязкі;
распытаць пра хатнія абавязкі свайго
(замежнага) сябра;
l назваць бытавую тэхніку і растлума
чыць яе прызначэнне;
l апісаць свой пакой / сваю кватэру /
свой дом;
l растлумачыць перавагі выкарыстан
ня бытавой тэхнікі;
l расказаць пра размеркаванне хатніх
абавязкаў у сям'і;
l выказаць сваё стаўленне да выканан
ня хатніх абавязкаў

Школа

l

l
l

Апісаць сваю школу (будынак, кабі
неты, пляцоўкі і інш.);
l расказаць аб правілах паводзін у
школе;
l паведаміць пра распарадак работы
сваёй школы / школы будучага;
l распытаць пра распарадак работы
школы (замежнага) сябра;
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Сфера
зносін

Камунікатыўныя задачы

Прадметнатэматычны
змест

У канцы года вучань павінен  
умець
параўнаць правілы паводзін у шко
лах Рэспублікі Беларусь і ў краіне вы
вучаемай мовы;
l параўнаць распарадак работы школы
ў Рэспубліцы Беларусь і ў краіне выву
чаемай мовы
l

Сацыяльнакультурная

Сацыяльнапазнавальная
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Фільмы.
Кнігі

l

Прапанаваць сябру пайсці ў кіно/бібліятэку;
l прыняць або адхіліць прапанову;
l распытаць аб прагледжаным фільме/
прачытанай кнізе;
l выказаць сваё меркаванне пра фільм/
кнігу;
l расказаць пра любімага акцёра/пісь
менніка;
l выказаць сваё меркаванне пра перса
нажа фільма/кнігі і абгрунтаваць яго

Любімыя
заняткі

l

Рэспубліка
Беларусь
і краіны
вывучаемай
мовы

l

Паведаміць пра розныя хобі;
расказаць пра свае захапленні;
l распытаць суразмоўцу пра яго захап
ленні;
l выразіць сваё стаўленне да розных
хобі;
l расказаць пра любімыя заняткі чле
наў сям'і;
l распытаць пра любімыя заняткі
сяброў
l

Апісаць геаграфічнае становішча Рэс
публікі Беларусь;
l расказаць пра нацыянальныя сімва
лы Рэспублікі Беларусь;
l распытаць пра геаграфічнае станові
шча і нацыянальныя сімвалы краіны
вывучаемай мовы;

Сфера
зносін

Камунікатыўныя задачы

Прадметнатэматычны
змест

У канцы года вучань павінен  
умець
параўнаць прыродныя асаблівасці
Рэспублікі Беларусь і краін вывучаемай
мовы;
l расказаць пра славутасці Рэспублікі
Беларусь
l

Прырода

Расказаць пра прыроду Рэспублікі
Беларусь;
l апісаць жывёл/расліны, якія маюць
патрэбу ў ахове;
l растлумачыць неабходнасць аховы
жывёл/раслін;
l параўнаць жывёльны і раслінны свет
Рэспублікі Беларусь і краіны вывучае
май мовы
l

ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАКТЫЧНАГА ВАЛОДАННЯ
ВІДАМІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Успрыманне і разуменне маўлення на слых
Вучні павінны   р а з у м е ц ь на слых іншамоўныя тэксты
маналагічнага і дыялагічнага характару, якія прад’яўляюцца
настаўнікам і ў гуказапісе, у натуральным тэмпе, з вербальнай
апорай, з рознай паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест:
 вылучаць асноўную інфармацыю ў тэкстах, што змяшчаюць
1 % незнаёмых слоў, якія не перашкаджаюць разуменню
тэксту;
 адносна поўна разумець тэксты, пабудаваныя на вывучаным
моўным матэрыяле;
 выбарачна разумець неабходную/цікавую для вучня інфар
мацыю.
Віды тэкстаў: верш, песня, казка, апавяданне, легенда.
Працягласць гучання тэксту: 1—1,5 мінуты.
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Гаварэнне
Дыялагічнае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь:
 запытаць і паведаміць інфармацыю, якая вызначаецца прад
метна-тэматычным зместам зносін;
 прыняць прапанову або адхіліць.
Віды дыялогаў: дыялог-распытванне, дыялог — абмен думкамі,
дыялог — пабуджэнне да дзеяння.
Колькасць рэплік на кожнага субяседніка: 5—6.
Маналагічнае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь:
 апісваць прадметы і з’явы, уключаючы элементы параўнання;
 паведамляць інфармацыю, уключаючы апісанне і параўнанне;
 каротка пераказваць змест прачытанага/праслуханага тэксту.
Віды маналагічных выказванняў: апісанне, паведамленне,
апавяданне.
Аб’ём выказвання: не менш за 6—9 фраз.

Чытанне
Вучні павінны   р а з у м е ц ь   тэксты з рознай паўнатой і да
кладнасцю пранікнення ў іх змест у залежнасці ад віду чытання:
 разумець асноўны змест адаптаваных мастацкіх і навуковапапулярных тэкстаў (азнаямленчае чытанне);
 цалкам разумець змест адаптаваных мастацкіх і навуковапапулярных тэкстаў (вывучальнае чытанне);
 знаходзіць у тэкстах неабходную/цікавую для вучняў інфар
мацыю.
Тэксты, прызначаныя для разумення асноўнага зместу, могуць
уключаць да 2—3 % незнаёмых слоў, якія не перашкаджаюць
разуменню. Аб’ём тэксту: 1700—2500 друкаваных знакаў з пра
беламі.
Тэксты, арыентаваныя на поўнае разуменне, могуць уключаць
да 1—2 % незнаёмых слоў, раскрыццё значэння якіх магчыма з
дапамогай двухмоўнага слоўніка. Аб’ём тэксту: 1300—2000 дру
каваных знакаў з прабеламі.
Віды тэкстаў: апавяданне, пісьмо, артыкул з дзіцячага часопіса,
меню, школьны расклад, кінаафіша.
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Пісьмо і пісьмовае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь   прадуцыраваць нескладаныя віды
пісьмовых тэкстаў у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў краіне
вывучаемай мовы:
 падпісваць паштоўку;
 пісаць асабістае пісьмо ў межах вывучанай тэматыкі;
 паведамляць у анкеце асноўныя звесткі асабістага характару.
Аб’ём тэксту: не менш за 45—60 слоў.
МОЎНЫ МАТЭРЫЯЛ
АНГЛІЙСКАЯ МОВА
Фанетыка
Асіміляцыя гукаў. Інтанацыя агульных, спецыяльных, альтэр
натыўных і раздзяляльных пытанняў.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 150—250 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 820—900 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Словаўтварэнне: суфіксы прыметнікаў: -y, -ful, -ous, -al.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Назоўнік: асобыя выпадкі ўтварэння множнага ліку (deer, fish,
bison, species, life — lives, leaf — leaves, wolf — wolves).
Артыкль: артыкль з назвамі прадуктаў харчавання, страў. Ар
тыкль з геаграфічнымі назвамі (рэкі, азёры, моры, акіяны, горы).
Лічэбнік: hundred, thousand, million.
Займеннік: неазначальныя займеннікі: few, little. Вытворныя
неазначальныя займеннікі: some, any, no. Пытальныя займеннікі:
what, who, where, when, why, how.
Дзеяслоў: сцвярджальная, адмоўная і пытальная формы дзея
словаў у Present Perfect, Past Continuous. Параўнанне ўжывання
часоў Present Perfect і Past Simple.
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Мадальны дзеяслоў: to have to для выражэння вымушанай
неабходнасці.
Прыслоўе: ever, never, just, already, yet, so, such.
Прыназоўнік: from... to.
Злучнік: than, while.
Сінтаксіс
Структура агульнага, альтэрнатыўнага і спецыяльнага пытан
няў. Параўнальныя сказы са злучнікам than. Складаназалежныя
сказы з даданымі прычыны (because).
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Сцвярджальная, адмоўная і пытальная формы дзеясловаў у
Present Simple Passive.
НЯМЕЦКАЯ МОВА
Фанетыка
Націск у вытворных словах з суфіксамі. Інтанацыя складана
злучаных сказаў. Націск у дзеясловах з аддзяляемымі і неаддзяля
емымі прыстаўкамі. Інтанацыя простых развітых сказаў з дзея
словамі з аддзяляемай прыстаўкай. Інтанацыя альтэрнатыўнага
пытання.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 150—250 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 820—900 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Словаўтварэнне: прыстаўкі дзеясловаў: ab-, auf-, aus-, ein-,
mit-, vor-, zu-, zurück- (аддзяляемыя прыстаўкі); be-, ge-, er-, ver(неаддзяляемыя прыстаўкі); cуфіксы назоўнікаў жаночага роду:
-e, -ie, -ei, -ung, -heit, -keit, -ik, -schaft, -ur -tät, -tion; суфіксы для
ўтварэння формы множнага ліку назоўнікаў жаночага роду.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Назоўнік: род назоўнікаў (вызначэнне па фармальных пры
метах); жаночы род — асобы жаночага полу і іх прафесіі на -in,
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аддзеяслоўныя назоўнікі з суфіксам -t, дрэвы і кветкі (выключэн
не — der Ahorn); назоўнікі з іншымі суфіксамі (гл. раздзел «Лек
сіка»). Скланенне назоўнікаў жаночага роду. Множны лік назоў
нікаў жаночага роду.
Артыкль: адсутнасць артыкля перад назоўнікам, які абазначае
рэчыва без указання канкрэтнай колькасці; перад абстрактным або
рэчыўным назоўнікам, які абазначае адзінку вымярэння.
Дзеяслоў: мадальны дзеяслоў dürfen для выражэння дазволу,
ветлівай просьбы, забароны. Дзеясловы з аддзяляемымі і неаддзя
ляемымі прыстаўкамі. Часавая форма простага прошлага часу
(Präteritum Aktiv). Часавая форма будучага часу (Futurum I Aktiv).
Partizip II дзеясловаў з аддзяляемай прыстаўкай.
Прыназоўнік: прыназоўнікі месца vor, hinter, über, unter, neben,
zwischen, якія патрабуюць давальнага або вінавальнага склону.
Прыназоўнікі aus, nach, якія патрабуюць давальнага склону.
Сінтаксіс
Апавядальныя сказы (просты і развіты) з простым дзеяслоўным
выказнікам, які выражаны дзеясловам з аддзяляемай прыстаўкай.
Парадак слоў у сказах з дапаўненнямі, якія выражаны назоўнікам
у давальным або вінавальным склоне. Складаназлучаныя сказы
са злучнікамі und, aber, oder. Парадак слоў у складаназлучаных
сказах.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Дзеяслоў: мадальны дзеяслоў sollen для выражэння абавязку.
ФРАНЦУЗСКАЯ МОВА
Фанетыка
Інтанацыя складазлучаных сказаў. Інтанацыя складаназалеж
ных сказаў.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 150—250 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 820—900 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Словаўтварэнне: прыстаўкі дзеясловаў: dé-, dés-, pré-.
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Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Назоўнік: назоўнікі мужчынскага і жаночага роду ў адзіночным
і множным ліку.
Артыкль: розныя выпадкі ўжывання азначальнага і неазна
чальнага артыкляў; частковы артыкль (du, de l’, de la, des) перад
невылічальнымі назоўнікамі; замена артыкля прыназоўнікам de
пасля назоўнікаў, якія абазначаюць колькасць, і ў адмоўным сказе.
Прыметнік: ступені параўнання прыметніка bon; жаночы род
прыметнікаў vieux — vieille, nouveau — nouvelle.
Займеннік: адносныя займеннікі qui, que, dont, où; займеннік
en у канструкцыях il y en а (deux), nous en avons (deux).
Лічэбнік: колькасныя лічэбнікі звыш 1000.
Дзеяслоў: будучы просты час le futur simple дзеясловаў I, II і
III груп; бліжэйшы будучы час le futur proche і бліжэйшы прошлы
час le passé récent, залежны стан у présent, imparfait.
Прыслоўе: прыслоўі même, seulement, vraiment.
Cінтаксіс
Складазлучаныя сказы са злучнікамі et, ou, mais. Складаназа
лежныя сказы з даданымі азначальнымі.
Граматычны матэрыял для рэцэптыўнага засваення
Ужыванне займенніка en у канструкцыі il m’en faut deux;
*адрозненне ва ўжыванні сцвярджальных часціц oui і si.* Залежны
стан у présent, imparfait.
ІСПАНСКАЯ МОВА
Фанетыка
Інтанацыя складаназалежных сказаў.
Націск у патоку маўлення (у сказе).
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 150—250 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 820—900 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Словаўтварэнне: суфіксы прыметнікаў: -able, -ible; суфіксы
назоўнікаў: -ismo, -dad, -tad, -eza, -ura.
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Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Дзеяслоў: знамянальныя дзеясловы ў Pretérito Indefinido,
Pretérito Imperfecto.
Азнаямленне з Pluscuamperfecto, Futuro Simple.
Канструкцыя al+ Inf., empezar a + Inf., terminar de + Inf.
Знамянальныя дзеясловы ў Modo Imperativo (afirmativo) (tú,
vosotros).
Герундый: Gerundio Simple. Канструкцыі з Gerundio Simple.
Азнаямленне са структурамі ў пасіўнай форме Voz pasiva.
Займеннік: формы асабовых займеннікаў у якасці прамога і
ўскоснага дапаўнення.
Лічэбнік: колькасныя лічэбнікі звыш 100.
Злучнік: que, si.
Сінтаксіс
Складаназалежныя сказы з дапаўняльнымі і ўмоўнымі дада
нымі сказамі (I тып).
КІТАЙСКАЯ МОВА
ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАКТЫЧНАГА ВАЛОДАННЯ
ВІДАМІ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Успрыманне і разуменне маўлення на слых
Вучні павінны   р а з у м е ц ь   на слых іншамоўныя тэксты
маналагічнага і дыялагічнага характару, у прад’яўленні настаўніка
і ў гуказапісе, у натуральным тэмпе, з вербальнай апорай, з рознай
паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх змест:
 вылучаць асноўную інфармацыю ў тэкстах, што змяшчаюць
1 % незнаёмых слоў, якія не перашкаджаюць разуменню
тэксту;
 адносна поўна разумець тэксты, пабудаваныя на вывучаным
моўным матэрыяле;
 выбарачна разумець неабходную/цікавую інфармацыю.
Віды тэкстаў: верш, песня, скорагаворка, рыфмоўка, апавядан
не, легенда.
Працягласць гучання тэксту: 1—1,5 мінуты.
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Гаварэнне
Дыялагічнае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь   запытаць і паведаміць інфармацыю,
якая вызначаецца прадметна-тэматычным зместам зносін.
Віды дыялогаў: дыялог-распытванне, дыялог — абмен думкамі,
дыялог — заахвочванне да дзеяння.
Колькасць рэплік на кожнага субяседніка: 5—6.
Маналагічнае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь:
 апісваць прадметы і з’явы, уключаючы элементы параўнання;
 паведамляць інфармацыю, уключаючы апісанне і параўнанне;
 коратка пераказваць змест прачытанага/праслуханага тэксту.
Віды маналагічных выказванняў: апісанне, паведамленне,
апавяданне.
Аб’ём выказвання: не менш за 6—9 фраз.

Чытанне
Вучні   п а в і н н ы:
 разумець тэксты, напісаныя з дапамогай транскрыпцыйных
знакаў, з рознай паўнатой і дакладнасцю пранікнення ў іх
змест у залежнасці ад віду чытання:
 разумець асноўны змест тэкстаў (азнаямленчае чытанне);
 адносна поўна разумець змест тэкстаў (вывучальнае чытанне);
 знаходзіць у тэкстах неабходную/цікавую інфармацыю.
Аб’ём тэксту, прызначанага для разумення асноўнага зместу:
0,5 старонкі.
Аб’ём тэксту, арыентаванага на адносна поўнае разуменне:
0,3—0,5 старонкі.
Вучні павінны   ў м е ц ь:
 чытаць іерогліфы (150—350 адзінак), сказы і тэксты (аб’ём
да 0,2 старонкі), напісаныя іерогліфамі.
Віды тэкстаў: апавяданне, пісьмо, скорагаворка, рыфмоўка,
верш, песня, артыкул з дзіцячага часопіса, меню, кінаафіша.
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Пісьмо і пісьмовае маўленне
Вучні павінны   ў м е ц ь   прадуцыраваць нескладаныя віды
пісьмовых тэкстаў, напісаных з дапамогай транскрыпцыйных
знакаў, у адпаведнасці з нормамі, прынятымі ў краіне вывучаемай
мовы:
 падпісваць паштоўку;
 пісаць асабістае пісьмо ў межах вывучанай тэматыкі;
 паведамляць у анкеце асноўныя звесткі асабістага характару.
Аб’ём тэксту: 45—60 слоў.
Вучні павінны  ў м е ц ь  пісаць іерогліфы (100—260 адзінак),
сказы і тэксты (аб’ём да 0,2 старонкі), напісаныя іерогліфамі.
МОЎНЫ МАТЭРЫЯЛ
Фанетыка
Інтанацыя агульнага пытання ў сцвярджальна-адмоўнай форме.
Інтанацыя спецыяльных пытанняў.
Інтанацыя пытання з часціцай 呢.
Лексіка
Прадуктыўны мінімум: 210—250 лексічных адзінак.
Рэцэптыўны мінімум: 150—250 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём прадуктыўнай лексікі: 820—900 лексічных адзінак.
Агульны аб’ём рэцэптыўнай лексікі: 390—550 лексічных адзінак.
Граматыка
Граматычны матэрыял для прадуктыўнага засваення
Марфалогія
Лічыльныя словы:   部、片、座、套、首、部、头、群、匹.
Лічэбнік: лічэбнікі ад 100 да 1000. Прэфікс парадкавых лічэб
нікаў 第.
Прыметнік: параўнальныя канструкцыі 跟 ... 一样 і 像 ... 一样.
Параўнальныя канструкцыі з прыназоўнікам 比 у сказах з дзея
слоўным выказнікам (1). Дапаўненні колькасці ў параўнальных
канструкцыях з прыназоўнікам 比. Дапаўненні меры і ступені ў па
раўнальных канструкцыях з прыназоўнікам 比 (一点儿、多了、得多).
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Займеннік: указальныя займеннікі: 这些、那些.
Дзеяслоў: дапаможныя словы 过 і 了. Адмоўная і пытальная
формы прошлага часу.
Мадальныя дзеясловы: 应该、能、可以、要、愿意. Мадальны дзея
слоў 要 для выражэння будучага часу.
Прыслоўе: ужыванне прыслоўяў 都、也. Прыслоўі частотнасці:
总是、经常、有时、很少、从来(不). Прыслоўе 还. Прыслоўі: 非常、
挺、最、更. Прыслоўі 又 і 再. Дапаўненні кратнасці: 遍、次.
Паслялог: 北边、南边、西边、东边.
Злучнік: 或者、但是、可是.
Сінтаксіс
Сказы з іменным выказнікам без звязкі 是.
Сказы з дзеяслоўным выказнікам.
Сказы з дзеясловам-звязкай 是.
Сказы з дзеясловам 有.
Сказы з адным дапаўненнем.
Сказы з мадальным дзеясловам і дзеясловам 喜欢.
Шматдзеяслоўныя сказы (мэты).
Сказы з якасным выказнікам.
Пытальныя сказы з часціцай 呢.
Спецыяльнае пытанне з пытальнымі займеннікамі 几、几个、多少.
Сказы, якія абазначаюць размяшчэнне ў прасторы.
(在) ... 上有一个 ... / 是 ... (2).
Структура сказа з дапаўненнем працягласці (1).
Агульнае пытанне ў сцвярджальна-адмоўнай форме.
Спецыяльныя пытанні з пытальнымі словамі 哪儿?
多少? 多长时间? 怎么? 怎么样?
Кароткія адказы на агульныя пытанні.
Сінтаксічныя канструкцыі (一边 ... 一边、用 ... 做 ...、… 对 … 有 /
没有好处、坐 / 骑 … 去 / 走、往 / 向 … 走 / 拐、… 离 … 远 / 近、每
天都 …、跟 … 一起 …、从 … 回 / 到 / 去 / 来、… 极了、因为 … 所以、
一点儿、有一点儿、一些、有的 … 有的 …).
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***
Вучні павінны в а л о д а ц ь сацыякультурнымі ведамі і ўмен
нямі:
 ведаць геаграфічнае становішча, прыродныя асаблівасці, на
цыянальныя сімвалы Рэспублікі Беларусь і краін вывучаемай
мовы;
 ведаць імёны найбольш вядомых персанажаў дзіцячых літа
ратурных твораў краіны вывучаемай мовы;
 умець запрасіць замежнага равесніка правесці вольны час;
 умець напісаць пісьмо сябру па перапісцы, выконваючы са
цыякультурныя нормы.
Вучні павінны   в а л о д а ц ь   кампенсаторнымі ўменнямі ва
ўсіх відах маўленчай дзейнасці:
ўспрыманне і разуменне маўлення на слых
 прагназаваць змест аўдыятэксту па загалоўку, пачатку тэксту;
 абапірацца на сродкі зрокавай нагляднасці (малюнкі, здымкі,
табліцы);
 выкарыстоўваць моўную здагадку (па падабенстве са словамі
роднай мовы);
 удакладняць змест выказвання субяседніка з дапамогай мі
мікі і жэстаў;
чытанне
прагназаваць змест па загалоўку, пачатку тэксту;
 абапірацца на сродкі зрокавай нагляднасці (малюнкі, здымкі,
табліцы);
 выкарыстоўваць моўную здагадку (па падабенстве са словамі
роднай мовы, па словаўтваральных элементах);
 выкарыстоўваць двухмоўныя слоўнікі;


гаварэнне
звяртацца за дапамогай да субяседніка, выкарыстоўваючы
перапытванне;
 удакладняць змест выказвання з дапамогай мімікі і жэстаў;


пісьмо і пісьмовае маўленне
выкарыстоўваць тэкст-узор у якасці апоры.
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Вучні павінны  в а л о д а ц ь  вучэбна-пазнавальнымі ўменнямі:
 складаць план выказвання, прачытанага/праслуханага тэксту;
 выконваць самастойныя заданні рэпрадуктыўнага характару
з выкарыстаннем друкаваных матэрыялаў (раздатачны матэ
рыял, нагляднасць);
 выкарыстоўваць двухмоўныя слоўнікі.
Вучні павінны в ы к а р ы с т о ў в а ц ь набыты моўны, маў
ленчы і сацыякультурны вопыт:
 для пераадолення псіхалагічных бар’ераў у працэсе вусных
зносін на замежнай мове;
 азнаямлення з дзіцячым замежным фальклорам і даступнымі
ўзорамі дзіцячай мастацкай літаратуры на замежнай мове;
 драматызацыі нескладаных казак, баек, п’ес на замежнай
мове;
 развіцця добразычлівых адносін да прадстаўнікоў іншых
краін.

МАТЭМАТЫКА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета
Вучэбны прадмет «Матэматыка» пры рэалізацыі ўстановамі
адукацыі адукацыйнай праграмы базавай адукацыі займае вяду
чае месца ў фарміраванні ключавых інтэлектуальных уменняў і
асобасных якасцей вучняў, неабходных для жыцця ў сучасным
грамадстве.
Сукупнасць ведаў, уменняў, навыкаў, вопыту дзейнасці, а так
сама якасцей асобы, што фарміруюцца ў працэсе вывучэння матэ
матыкі, неабходная як пры вывучэнні іншых вучэбных прадметаў,
так і для працягу адукацыі, працоўнай дзейнасці, паспяховай
сацыялізацыі ў грамадстве.
У кантэксце мэт навучання і выхавання на II ступені агульнай
сярэдняй адукацыі мэтамі вывучэння матэматыкі як вучэбнага
прадмета з’яўляюцца:
		 у напрамку асобаснага развіцця:
l развіццё правільных уяўленняў пра характар адлюстравання матэматыкай з’яў і працэсаў у прыродзе і грамадстве,
ролю метадаў матэматыкі ў навуковым пазнанні навакольнага
свету і яго заканамернасцей;
l развіццё лагічнага і крытычнага мыслення, культуры вуснага
і пісьмовага маўлення з ужываннем матэматычнай тэрміна
логіі і сімволікі, здольнасці да эмацыянальнага ўспрымання
ідэй матэматыкі, разваг, доказаў, мысленнага эксперыменту;
l фарміраванне ўмення самастойна вучыцца, кантраляваць
вынікі вучэбнай дзейнасці;
l выхаванне якасцей асобы, якія забяспечваюць сацыяльную
мабільнасць, здольнасць прымаць самастойныя рашэнні і
несці за іх адказнасць;
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l фарміраванне якасцей мыслення, неабходных для сацыяльнай

адаптацыі ў сучасным грамадстве;
l развіццё матэматычных здольнасцей, цікавасці да творчай

l

l

l

l

l

дзейнасці;
у метапрадметным напрамку:
фарміраванне ўяўленняў пра матэматыку як частку агульна
чалавечай культуры, пра значнасць матэматыкі ў развіцці
цывілізацыі і сучаснага грамадства;
развіццё ўяўленняў пра матэматыку як форму апісання і ме
тад навуковага пазнання навакольнага свету, стварэнне ўмоў
для фарміравання вопыту мадэлявання сродкамі матэматыкі;
фарміраванне агульных спосабаў інтэлектуальнай дзейнасці,
характэрных для матэматыкі, якія з’яўляюцца асновай па
знавальнай культуры, значымай для розных сфер дзейнасці
чалавека;
у прадметным напрамку:
авалоданне матэматычнымі ведамі, уменнямі, навыкамі,
спосабамі дзейнасці, неабходнымі для прымянення ў паўся
дзённым жыцці, пры вывучэнні іншых вучэбных прадметаў;
стварэнне падмурка для далейшага развіцця матэматычнай
кампетэнцыі, фарміравання механізмаў мыслення, характэр
ных для спосабаў дзейнасці, якія выкарыстоўваюцца ў матэ
матыцы, і неабходных для паспяховага працягу адукацыі на
II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Месца вучэбнага прадмета ў Тыпавым вучэбным плане
агульнай сярэдняй адукацыі
Тыпавы вучэбны план агульнай сярэдняй адукацыі ўстанаўлівае
на вывучэнне матэматыкі ў VI класе 5 вучэбных гадзін на тыдзень.
Змест вучэбнага прадмета «Матэматыка» грунтуецца на раздзе
лах матэматыкі: арыфметыка; алгебра; мноствы; функцыі; геамет
рыя. У сваю чаргу змест названых раздзелаў матэматыкі выст
ройваецца з улікам логікі і мэтазгоднасці ў зместава-метадычныя
лініі, што праходзяць праз адпаведныя тэмы, якімі прадстаўлены
змест вучэбнага прадмета. Пры гэтым улічаны міжпрадметныя
сувязі з іншымі вучэбнымі прадметамі.
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Час, адведзены на вывучэнне асобных тэм у змесце вучэбнага
прадмета, з’яўляецца прыкладным. Ён залежыць ад выкарыстоў
ваемых настаўнікам метадаў навучання і выхавання, форм правя
дзення вучэбных заняткаў, вучэбных і пазавучэбных дасягненняў
вучняў.
Прадугледжаны рэзерв вучэбных гадзін прызначаны для аба
гульнення і сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу.
Падбор зместу вучэбнага матэрыялу адпавядае ўзроставым фі
зіялагічным і псіхалагічным асаблівасцям вучняў VI класа.

Абнаўленне зместу вучэбнага прадмета
У змест вучэбнага прадмета «Матэматыка» ўключаны элементы
тэорыі мностваў, прапедэўтычны геаметрычны матэрыял сабраны
ў раздзел «Наглядная геаметрыя», узмоцнена метадалагічная і
практычная накіраванасць зместу:
l праз пашырэнне і павышэнне ролі тэарэтычнага матэрыялу
і лагічных разважанняў;
l узмацненне ролі і значэння комплекснага інтэграванага спа
лучэння арыфметычнага, алгебраічнага і геаметрычнага ма
тэрыялу як сродка матэматычнага развіцця вучняў;
l выкарыстанне табліц, дыяграм, графікаў, схем для нагляд
нага прадстаўлення колькаснай інфармацыі;
l мадэляванне рэальных аб’ектаў, з’яў і працэсаў з дапамогай
матэматычных мадэлей;
l уключэнне для рашэння практыка-арыентаваных задач —
задач, якія апісваюць рэальную або набліжаную да яе сітуа
цыю на нефармальна-матэматычнай  мове, а таксама задач з
міжпрадметным зместам.
Пытанні, адзначаныя знакам «зорачка», прызначаны для са
мастойнай пошукава-даследчай або праектнай дзейнасці вучняў
(індывідуальнай або групавой), якую арганізуе настаўнік.

Арганізацыя адукацыйнага працэсу
Пры рэалізацыі прапанаванага вучэбнай праграмай зместу
адук ацыйны працэс накіраваны на далейшае фарміраванне ў
вучняў матэматычнай кампетэнцыі, а таксама развіццё сродкамі
матэматыкі камунікатыўнай, вучэбна-пазнавальнай, інфарма
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цыйнай і іншых ключавых кампетэнцый; авалоданне вучнямі ўні
версальнымі вучэбнымі дзеяннямі як сукупнасцю спосабаў дзеян
няў, якія забяспечваюць здольнасць да самастойнага засваення
новых ведаў і ўменняў (уключаючы і арганізацыю гэтага працэсу),
эфектыўнага рашэння рознага роду жыццёвых задач.
Адукацыйны працэс арганізуецца на аснове педагагічна абгрун
таванага выбару форм, метадаў і сродкаў навучання і выхавання,
сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій, якія павы
шаюць ступень актыўнасці вучняў. Нараўне з традыцыйнымі
сродкамі навучання і сродкамі дыягнаставання вынікаў вучэбнай
дзейнасці вучняў мэтазгодна выкарыстоўваць электронныя срод
кі, да якіх адносяцца электронныя вучэбныя дапаможнікі, інтэрактыўныя камп’ютарныя мадэлі, электронныя адукацыйныя рэ
сурсы (электронныя даведнікі, энцыклапедыі, трэнажоры, кант
рольна-дыягнастычныя матэрыялы) і інш. Іх ужыванне спрыяе
павышэнню ступені нагляднасці, канкрэтызацыі вывучаемых паняццяў, развіццю цікавасці, стварэнню станоўчых эмацыяналь
ных адносін да вучэбнай інфармацыі і фарміраванню матывацыі
да паспяховага вывучэння матэматыкі.
У раздзеле «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзей
насці вучняў» паказаны вынікі, якіх павінны дасягнуць вучні пры
засваенні прад’яўленага зместу. Да пытанняў адпаведнай тэмы,
выдзеленых зорачкай, асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай
дзейнасці вучняў не прад’яўляюцца.
Патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці структураваныя
па кампанентах: правільна ўжываць тэрміны і выкарыстоўваць
паняцці; ведаць; умець.
Патрабаванне «правільна ўжываць тэрміны і выкарыстоўваць
паняцці» азначае, што вучань суадносіць паняцце з тэрмінам,
які яго абазначае, распазнае канкрэтныя прыклады паняцця па
характэрных прыметах, выконвае дзеянні ў адпаведнасці з вы
значэннем і ўласцівасцямі паняццяў, канкрэтызуе іх прыкладамі.
Патрабаванне «ведаць» азначае, што вучань ведае азначэнні,
правілы, алгарытмы, прыёмы, метады, спосабы дзейнасці і аперы
руе імі.
Патрабаванне «ўмець» фіксуе сфарміраванасць навыкаў пры
мянення ведаў, спосабаў дзейнасці па іх засваенні і прымяненні,
арыентаваных на кампетэнтнасны складальнік вынікаў вучэбнай
дзейнасці.
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ЧАКАНЫЯ ВЫНІКІ ЗАСВАЕННЯ ЗМЕСТУ
ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

А с о б а с н ы я:
l уменне ясна, дакладна, пісьме́нна выкладаць свае думкі ў
вусным і пісьмовым маўленні, разумець сэнс пастаўленай
задачы, выбудоўваць аргументацыю, прыводзіць прыклады
і контрпрыклады;
l крэатыўнасць мыслення, ініцыятыва, знаходлівасць, актыў
насць;
l уменне кантраляваць вынікі вучэбнай дзейнасці;
l здольнасць да эмацыянальнага ўспрымання ідэй матэматыкі,
разважанняў, мысленнага эксперыменту.
М е т а п р а д м е т н ы я:
l першапачатковыя ўяўленні пра ідэі і метады матэматыкі як
універсальнай мовы навукі і тэхнікі, сродка мадэлявання з’яў
і працэсаў;
l уменне бачыць матэматычную задачу ў кантэксце праблемнай
сітуацыі ў іншых вучэбных прадметах, рэальным жыцці;
l развіццё ўніверсальных вучэбных дзеянняў (рэгулятыўных,
вучэбна-пазнавальных, камунікатыўных) сродкамі матэма
тыкі.
П р а д м е т н ы я:
l ўяўленне пра матэматыку як частку сусветнай культуры і яе
месца ў сучаснай цывілізацыі, пра спосабы апісання сродкамі
матэматыкі з’яў і працэсаў навакольнага свету;
l валоданне паняційным апаратам матэматыкі; уяўленне пра
асноўныя вывучаемыя паняцці (лік, геаметрычная фігура,
ураўненне, функцыя) як найважнейшыя матэматычныя ма
дэлі, якія дазваляюць апісваць і вывучаць рэальныя працэсы
і з’явы;
l уменне працаваць з матэматычным тэкстам (аналізаваць,
знаходзіць неабходную інфармацыю), дакладна і пісьменна
выказваць свае думкі ў вусным і пісьмовым маўленні з ужы
ваннем матэматычнай тэрміналогіі і сімволікі, правільна
класіфікаваць матэматычныя аб’екты, праводзіць лагічныя
абгрунтаванні і доказы матэматычных сцвярджэнняў;
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l уяўленне пра лік і лікавыя сістэмы ад натуральных да рацыя
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l

l

l

нальных лікаў; авалоданне навыкамі вусных, пісьмовых вы
лічэнняў;
валоданне прыёмамі выканання найпрасцейшых тоесных пе
раўтварэнняў рацыянальных выразаў, рашэння ўраўненняў,
няроўнасцей; уменне выкарыстоўваць сістэму каардынат на
плоскасці;
валоданне навыкамі мадэлявання пры рашэнні тэкставых,
практыка-арыентаваных задач, задач з міжпрадметным змес
там;
засваенне ведаў пра некаторыя плоскія фігуры і іх уласці
васці, на наглядным узроўні — пра найпрасцейшыя прасто
равыя целы;
уменне распазнаваць на чарцяжах, мадэлях і ў рэальным свеце
геаметрычныя фігуры, прымяняць веды пра геаметрычныя
фігуры для рашэння геаметрычных задач, практыка-арыен
таваных задач, задач з міжпрадметным зместам; вымяраць
даўжыні адрэзкаў, велічыні вуглоў, знаходзіць перыметр,
плошчу, аб’ём некаторых геаметрычных фігур.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
175 гадзін (5 гадзін на тыдзень)
Дзесятковыя дробы (30 гадзін)
Дзесятковы дроб. Параўнанне дзесятковых дробаў. Акругленне
дзесятковых дробаў. Пераўтварэнне дзесятковага дробу ў звычай
ны дроб і звычайнага дробу ў дзесятковы. Канечныя і бясконцыя
дзесятковыя дробы. Складанне, адніманне, множанне і дзяленне
дзесятковых дробаў. Множанне дзесятковага дробу на ступень
ліку 10. Пераўтварэнні лікавых выразаў са звычайнымі і дзесят
ковымі дробамі.
* Бясконцы перыядычны дроб. Запіс бясконцага перыядычнага
дзесятковага дробу ў выглядзе звычайнага.
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Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным
зместам і іх рашэнне.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны:
п р а в і л ь н а   ў ж ы в а ц ь   тэрміны   і   в ы к а р ы с т о ўв а ц ь паняцці: дзесятковы дроб; разрады дзесятковага дробу;
канечны дзесятковы дроб; бясконцы дзесятковы дроб;
в е д а ц ь:
 правілы выканання арыфметычных дзеянняў з дзесятковымі
дробамі;
 правілы акруглення дзесятковых дробаў;
 правіла множання дзесятковага дробу на ступень ліку 10;
у м е ц ь:
 чытаць і запісваць дзесятковыя дробы;
 паказваць дзесятковыя дробы на каардынатным прамені;
 замяняць дзесятковы дроб роўным яму звычайным дробам;
 замяняць звычайны дроб роўным яму дзесятковым дробам;
 акругляць дзесятковыя дробы;
 параўноўваць дзесятковыя дробы;
 рашаць практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадмет
ным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вынікі.

Працэнты і прапорцыі (30 гадзін)
Працэнты. Асноўныя задачы на працэнты.
Прапорцыя і яе ўласцівасці.
Прамая прапарцыянальная залежнасць. Адваротная прапар
цыянальная залежнасць.
Залежнасці паміж велічынямі: шлях, хуткасць, час; работа,
прадукцыйнасць, час; кошт, цана, колькасць.
Задачы на прапорцыі (часткі, працэнты) і іх рашэнне.
* Складаныя працэнты.
Кругавыя дыяграмы. Маштаб.
Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным
зместам і іх рашэнне.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні   п а в і н н ы:
п р а в і л ь н а  ў ж ы в а ц ь  тэрміны і  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  
паняцці: працэнт; прапорцыя, крайнія члены прапорцыі, сярэднія
члены прапорцыі; прама прапарцыянальныя велічыні, адваротна
прапарцыянальныя велічыні; кругавыя дыяграмы; маштаб;
в е д а ц ь:
 правіла знаходжання працэнта ад ліку, лік па яго працэнце,
працэнтныя адносіны лікаў;
 уласцівасці прапорцыі;
у м е ц ь:
 знаходзіць працэнт ад ліку, лік па яго працэнце, працэнтныя
адносіны лікаў;
 пераходзіць ад адной формы запісу лікаў да другой: прадстаў
ленне працэнтаў у выглядзе дзесятковага дробу, звычайнага
дробу; прадстаўленне звычайнага дробу, дзесятковага дробу
з дапамогай працэнтаў;
 знаходзіць невядомы член прапорцыі;
 рашаць і складаць задачы на часткі, працэнты;
 рашаць і складаць задачы на выкарыстанне залежнасці паміж
велічынямі: шлях, хуткасць, час; работа, прадукцыйнасць,
час; кошт, цана, колькасць;
 інтэрпрэтаваць і пераўтвараць інфармацыю, прадстаўленую
на кругавых дыяграмах, якая перадае ўласцівасці і характа
рыстыкі рэальных працэсаў і з’яў, паказваць на кругавых
дыяграмах інфармацыю, якая перадае ўласцівасці і харак
тарыстыкі рэальных працэсаў і з’яў;
 рашаць практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вы
нікі.

Мноства (12 гадзін)
Мноства. Элементы мноства. Спосабы задання мностваў. Пустое
мноства. Падмноства. Аперацыі над мноствамі (перасячэнне, аб’яд
нанне).
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Задачы на знаходжанне агульных элементаў і ўсіх элементаў
зададзеных мностваў.
*Рознасць, дапаўненне мноства.
*Кругі Эйлера. Рашэнне задач з дапамогай кругоў Эйлера.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні   п а в і н н ы:
п р а в і л ь н а   ў ж ы в а ц ь   тэрміны   і   в ы к а р ы с т о ўв а ц ь   паняцці: мноства, элемент мноства, пустое мноства,
падмноства, канечнае і бясконцае мноства, перасячэнне мностваў,
аб’яднанне мностваў;
у м е ц ь:
 задаваць мноствы;
 знаходзіць агульныя элементы для зададзеных мностваў лі
каў і ўсе элементы зададзеных мностваў.

Рацыянальныя лікі (38 гадзін)
Мноства натуральных лікаў. Мноства цэлых лікаў. Мноства
рацыянальных лікаў.
Каардынатная прамая. Каардынаты пунктаў на каардынатнай
прамой. Паказ пункта на каардынатнай прамой па яго каардынаце.
Знаходжанне каардынаты пункта на каардынатнай прамой. Модуль
ліку. Геаметрычная інтэрпрэтацыя модуля ліку. Параўнанне ра
цыянальных лікаў.
Дзеянні над рацыянальнымі лікамі.
* Знаходжанне значэнняў выразаў, якія змяшчаюць знак модуля.
Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным зме
стам і іх рашэнне.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні   п а в і н н ы:
п р а в і л ь н а  ў ж ы в а ц ь  тэрміны і  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  
паняцці: лікавыя мноствы (мноства натуральных лікаў, мноства
цэлых лікаў, мноства рацыянальных лікаў), элементы лікавых
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мностваў; дадатныя лікі, адмоўныя лікі; рацыянальныя лікі;
каардынатная прамая, каардыната пункта; модуль ліку;
в е д а ц ь:
 адрозненне каардынатнай прамой і прамой;
 геаметрычны сэнс модуля ліку;
 правілы выканання дзеянняў з рацыянальнымі лікамі;
у м е ц ь:
 знаходзіць модуль ліку;
 параўноўваць рацыянальныя лікі;
 паказваць пункт на каардынатнай прамой па яго каардынаце;
 знаходзіць каардынату пункта на каардынатнай прамой;
 выконваць дзеянні з рацыянальнымі лікамі;
 знаходзіць сярэднеарыфметычнае некалькіх рацыянальных
лікаў;
 рашаць практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадмет
ным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вынікі.

Каардынатная плоскасць (10 гадзін)
Прамавугольная (дэкартава) сістэма каардынат на плоскасці.
Каардынаты пункта. Пабудова пункта па яго каардынатах. Вызна
чэнне каардынат пункта на каардынатнай плоскасці. Графік.
Графікі рэальных працэсаў: змяненне сутачнай тэмпературы
паветра, змяненне шляху ў залежнасці ад хуткасці і часу руху,
іншых працэсаў.
Графік прама прапарцыянальнай залежнасці. Графік адваротна
прапарцыянальнай залежнасці.
Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным
зместам і іх рашэнне.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні   п а в і н н ы:
п р а в і л ь н а  ў ж ы в а ц ь  тэрміны і  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  
паняцці: каардынатная плоскасць; каардынаты пункта на
плоскасці; абсцыса пункта; ардыната пункта; пачатак каар
дынат; графік; прама прапарцыянальная залежнасць; адваротна
прапарцыянальная залежнасць;
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у м е ц ь:
 паказваць пункт на каардынатнай плоскасці па яго каарды
натах і па зададзеным у каардынатнай плоскасці пункце
знаходзіць яго каардынаты;
 адлюстроўваць графікі прама прапарцыянальнай залежнасці,
адваротна прапарцыянальнай залежнасці;
 мадэляваць рэальныя працэсы на каардынатнай плоскасці і
чытаць атрыманыя графікі;
 рашаць практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрад
метным зместам з выкарыстаннем графікаў, аналізаваць і
даследаваць атрыманыя вынікі.

Наглядная геаметрыя (20 гадзін)
Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы. Відарысы прасто
равых цел, прыклады разгортак і сячэнняў.
Сумежныя вуглы. Вертыкальныя вуглы.
Акружнасць (цэнтр, радыус, хорда, дыяметр, датычная да
акружнасці, сякучая (сечная) акружнасці). Круг. Формулы даў
жыні акружнасці і плошчы круга (6 гадзін).
*Круг і яго часткі (сегмент, сектар, кальцо).
Віды трохвугольнікаў (адвольны трохвугольнік, раўнабедраны
(раўнабокі) трохвугольнік, роўнастаронні трохвугольнік, востра
вугольны   трохвугольнік, прамавугольны трохвугольнік, тупа
вугольны   трохвугольнік) (4 гадзіны).
Сіметрыя адносна пункта. Фігуры, сіметрычныя адносна
пункта. Цэнтральна-сіметрычныя фігуры. Цэнтр сіметрыі. Фігуры
ў рэальным жыцці, якія маюць цэнтр сіметрыі.
Фігуры, сіметрычныя адносна прамой. Вось сіметрыі. Фігуры
ў рэальным жыцці, якія маюць вось сіметрыі (5 гадзін).
Практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрадметным
зместам і іх рашэнне (5 гадзін).
* Пазнавальныя і развіваючыя задачы з геаметрычнымі фігу
рамі.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны:
м е ц ь наглядна-вобразнае   ў я ў л е н н е: пра цэнтральнасіметрычныя фігуры, фігуры, якія маюць вось сіметрыі;
в е д а ц ь:
 віды трохвугольнікаў: адвольны трохвугольнік, раўнабедраны
(раўнабокі) трохвугольнік, роўнастаронні трохвугольнік,
востравугольны трохвугольнік, прамавугольны трохвугольнік,
тупавугольны трохвугольнік;
 формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга;
у м е ц ь:
 распазнаваць і адлюстроўваць: трохвугольнік (адвольны,
раўнабедраны (раўнабокі), роўнастаронні, востравугольны,
прамавугольны, тупавугольны); цэнтр, радыус, хорду, дыя
метр акружнасці, сякучую (сечную), датычную да акружнас
ці; фігуры, якія маюць цэнтр сіметрыі і вось сіметрыі;
 вылічваць даўжыню акружнасці, плошчу круга;
 рашаць практыка-арыентаваныя задачы, задачы з міжпрад
метным зместам, аналізаваць і даследаваць атрыманыя вы
нікі.

Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага
матэрыялу — 35 гадзін.

IНФАРМАТЫКА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Развіццё інфармацыйных і камп’ютарных тэхналогій у сучас
ным свеце адбываецца вельмі інтэнсіўна. У паўсядзённым жыцці
мы пастаянна сутыкаемся з рознымі відамі інфармацыі і разна
стайнымі лічбавымі ўстройствамі, з дапамогай якіх атрымліваем
(перадаём, захоўваем, апрацоўваем, ствараем і г. д.) неабходныя
звесткі.
Значнасць вучэбнага прадмета «Інфарматыка» абумоўлена
павышэннем узроўню развіцця інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій (ІКТ) і іх уплывам на ўсе бакі чалавечай дзейнасці.
Вывучэнне інфарматыкі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі
накіравана на практычную падрыхтоўку вучняў да жыцця ў інфар
мацыйным грамадстве.
Асноўныя мэты вывучэння вучэбнага прадмета «Інфарматыка»:
l фарміраванне камп’ютарнай граматнасці;
l развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення;
l выхаванне інфармацыйнай культуры вучняў.
Асноўныя задачы, якія вырашаюцца ў працэсе вывучэння ву
чэбнага прадмета «Інфарматыка»:
l фарміраванне тэарэтычных ведаў і практычных уменняў у
галіне інфарматыкі, алгарытмізацыі і праграмавання, інфар
мацыйных і камунікацыйных тэхналогій;
l развіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых
здольнасцей;
l фарміраванне ўменняў індывідуальнай і калектыўнай работы;
l выхаванне працавітасці, адказных адносін да выканання этыч
ных і маральных норм пры выкарыстанні інфармацыйных і
камунікацыйных тэхналогій.
Светапоглядны і выхаваўчы аспекты навучання ў рамках ву
чэбнага прадмета «Інфарматыка» рэалізуюцца праз развіццё інфар
мацыйнай культуры, выхаванне самасвядомасці, фарміраванне
культуры разумовай работы, выхаванне агульначалавечых якасцей
133

асобы (працавітасці, мэтанакіраванасці, волі, самастойнасці, твор
чай актыўнасці і інш.).
Змест вучэбнага прадмета паступова раскрываецца ў працэсе
навучання па наступных зместавых лініях:
l інфармацыя і інфармацыйныя працэсы;
l апаратнае і праграмнае забеспячэнне камп’ютараў;
l асновы алгарытмізацыі і праграмавання;
l камп’ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі;
l камунікацыйныя тэхналогіі.
Асноўнымі прынцыпамі выкладання вучэбнага прадмета «Ін
фарматыка» з’яўляюцца спалучэнне сістэмнасці, навуковасці і
даступнасці, сувязь тэорыі з практыкай.
Праграма складзена ў адпаведнасці з вучэбным планам, згодна
з якім на вывучэнне вучэбнага прадмета «Інфарматыка» ў VI класе
адводзіцца 35 вучэбных гадзін.
Кожная тэма вучэбнай праграмы структураваная на пэўныя
раздзелы:
l абавязковы змест адукацыi;
l мэта вывучэння тэмы;
l прадметна-спецыфічныя кампетэнцыі, якія фарміруюцца ў
дадзенай тэме.
Назвы тэм і змест вывучаемага вучэбнага матэрыялу прадстаў
лены без указання канкрэтнага праграмнага забеспячэння.
Усе пералічаныя тэмы вучэбнай праграмы з’яўляюцца абавяз
ковымі для вывучэння. Прыведзенае ў вучэбнай праграме размер
каванне вучэбных гадзін па тэмах можа быць зменена настаўнікам
у аб’ёме да 25 % з абавязковым выкананнем патрабаванняў, што
прад’яўляюцца дадзенай вучэбнай праграмай.
Зместава-дзейнасная кампанента вучэбнай праграмы «Інфар
матыка. VI клас» прадугледжвае фарміраванне прадметна-спецы
фічных і агульнапрадметных кампетэнцый вучняў па наступных
асноўных напрамках:
l тэхналагічны — фарміраванне ўменняў работы з прыкладны́м
праграмным забеспячэннем;
l алгарытмічны — развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыс
лення.
Асноўны змест вучэбнага прадмета «Інфарматыка», які засвой
ваецца вучнямі пры рэалізацыі вучэбнай праграмы «Інфарматыка.
VI клас», складаюць элементы ведаў пра інфарматыку як навуку
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і ўменні выкарыстоўваць інфармацыйна-камунікацыйныя тэх
налогіі ў розных прадметных галінах, складаць найпрасцейшыя
алгарытмы для камп’ютарнага выканаўцы.
Фарміраванне прадметна-спецыфічных кампетэнцый ажыццяў
ляецца праз выкананне практычных заданняў у рамках унутрыі міжпрадметных сувязей.
Сістэма кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў вызна
чаецца патрабаваннямі да ведаў і ўменняў (прадметна-спецыфіч
ных кампетэнцый) па кожнай тэме дадзенай вучэбнай праграмы.
Правядзенне ўсіх відаў кантролю ажыццяўляецца ў адпаведнасці
з 10-бальнай сістэмай ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці
вучняў па інфарматыцы.
Выбар форм, метадаў і сродкаў навучання і выхавання вызна
чаецца настаўнікам самастойна на аснове сфармуляваных у вучэб
най праграме патрабаванняў да кампетэнцый, якiя фармiруюцца
ў дадзенай тэме, ведаў і ўменняў вучняў з улікам іх узроставых
асаблівасцей і ўзроўню навучанасці. Мэтазгодна выкарыстоўваць
актыўн ыя формы і метады навучання, прыцягваць вучняў да
абгрунтавання матэрыялу сваімі прыкладамі, аналізу спосабаў
работы, выбару аптымальных прыёмаў вучэбнай дзейнасці.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(35 гадзін)
Інфармацыя і інфарматыка (2 гадзіны)
Паняцце пра інфармацыю і яе ролю ў грамадстве. Даныя. Вы
карыстанне тэхнічных сродкаў для работы з інфармацыяй.
Паняцце пра інфарматыку як навуку.
Арганізацыя работы ў камп’ютарным класе.
Мэта: падрыхтоўка да работы ў камп’ютарным класе; фарміра
ванне ўяўлення пра інфармацыю і яе ролю ў грамадстве; фарміра
ванне паняцця пра тэхнічныя сродкі апрацоўкі інфармацыі; фар
міраванне ўяўлення пра інфарматыку як навуку.
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Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 правілы работы ў камп’ютарным класе;
у м е ц ь:
 прыводзіць прыклады выкарыстання тэхнічных сродкаў для
работы з інфармацыяй.

Прыёмы работы з лічбавымі ўстройствамі (2 гадзіны)
Функцыянальныя блокі камп’ютара і іх прызначэнне: сістэмны
блок, манітор, клавіятура, мыш, прынтар, сканер.
Паняцце аб праграмным забеспячэнні персанальнага камп’ютара.
Паняцце пра аперацыйную сістэму і файлавую сістэму. Паняц
це пра файлавыя менеджары. Спосабы адлюстравання файлавай
структуры. Правілы запісу імёнаў файлаў у аперацыйнай сістэме.
Паняцце пра аперацыі з файламі і папкамі.
Лічбавыя ўстройствы. Сэнсарныя панэлі і экраны. Сумеснае
выкарыстанне лічбавых устройстваў і камп’ютара.
Мэта: фарміраванне ўяўлення пра файлавую сістэму; фарміра
ванне элементаў інфармацыйнай культуры пры выбары інфарма
тыўных імёнаў файлаў і зручнай структуры папак; фарміраванне
ўяўлення пра прызначэнне лічбавых устройстваў.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 магчымасці сумеснага выкарыстання лічбавых устройстваў
і камп’ютара;
у м е ц ь:
 працаваць з мышшу і клавіятурай;
 запускаць праграмы і завяршаць іх работу на камп’ютары;
 прысвойваць імёны файлам і папкам.

Апрацоўка растравых відарысаў (5 гадзін)
Паняцце растравага відарыса.
Прызначэнне растравага графічнага рэдактара. Элементы інтэр
фейсу графічнага рэдактара. Стварэнне і рэдагаванне відарысаў.
Змена памераў палатна і відарыса.
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Фрагмент відарыса. Буфер абмену. Аперацыі над фрагментам
відарыса: выдзяленне, перамяшчэнне, капіраванне, устаўка, выда
ленне і трансфармацыя.
Паняцце пра фарматы графічных файлаў. Захаванне і загрузка
відарысаў.
Мэта: фарміраванне ўяўлення пра растравы відарыс; фарміра
ванне ўяўлення пра аперацыі над фрагментамі відарыса ў раст
равым графічным рэдактары: выдзяленне, перамяшчэнне, капі
раванне, устаўка, выдаленне; фарміраванне паняцця пра фарматы
графічных файлаў.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 прызначэнне растравага графічнага рэдактара;
 асноўныя фарматы графічных файлаў;
у м е ц ь:
 ствараць і рэдагаваць відарысы ў растравым графічным рэ
дактары;
 выкарыстоўваць аперацыі над фрагментамі відарыса ў растра
вым графічным рэдактары;
 захоўваць відарыс, адкрываць файл з відарысам.

Стварэнне тэкставых дакументаў (5 гадзін)
Паняцце тэкставага дакумента.
Прызначэнне тэкставага рэдактара. Элементы інтэрфейсу тэк
ставага рэдактара.
Загрузка і захаванне тэкставага дакумента.
Увод і рэдагаванне тэксту. Фрагмент тэксту. Работа з фрагментам
тэксту: капіраванне, выразанне і ўстаўка фрагмента тэксту.
Фармаціраванне тэксту. Параметры фармаціравання сімвалаў:
шрыфт, памер, напісанне, колер. Параметры фармаціравання
абзацаў: выраўноўванне, водступ, інтэрвал.
Друкаванне тэксту.
Мэта: фарміраванне ўменняў работы з тэкставым рэдактарам.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 прызначэнне тэкставага рэдактара;
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у м е ц ь:
 выкарыстоўваць тэкставы рэдактар для ўводу і рэдагавання
тэксту;
 капіраваць, выразаць і ўстаўляць фрагменты тэксту;
 выкарыстоўваць сродкі фармаціравання тэксту;
 адкрываць і захоўваць тэкставыя файлы, рыхтаваць дакумент
да друку.
Кантрольная работа па тэмах 3 і 4 (1 гадзіна).

Т э м а 5. Інтэрнэт. Электронная пошта (3 гадзіны)
Паняцце сеткі Інтэрнэт. Сэрвісы сеткі Інтэрнэт: World Wide
Web, электронная пошта; іх прызначэнне.
Паняцці «вэб-старонка», «вэб-сайт», «адрас сайта». Выкары
станне браўзера для прагляду вэб-старонак.
Паняцце пра электронную пошту. Адрас электроннай пошты.
Стварэнне і выкарыстанне электроннай паштовай скрыні. Элемен
ты электроннага пісьма.
Сеткавы этыкет і меры бяспекі пры рабоце ў сетцы Інтэрнэт.
Мэта: фарміраванне ўяўленняў пра сетку Інтэрнэт; фарміраванне
ўменняў работы з праграмай-браўзерам і электроннай поштай.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 прызначэнне асноўных сэрвісаў інтэрнэту;
 прызначэнне праграм-браўзераў;
 элементы электроннага пісьма;
у м е ц ь:
 праглядаць вэб-старонкі;
 ствараць, адпраўляць, атрымліваць, захоўваць, перасылаць
электронныя пісьмы, прымацоўваць да электронных пісьмаў
файлы;
 выкарыстоўваць электронную пошту для рэгістрацыі на вэбсайтах.

Алгарытмы і выканаўцы (8 гадзін)
Паняцце алгарытму. Выканаўца алгарытмаў.
Спосабы запісу алгарытмаў: слоўнае апісанне, блок-схема,
праграма.
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Асяроддзе праграміравання і даведачная сістэма асяроддзя пра
граміравання. Выканаўца Чарцёжнік, сістэма каманд выканаўцы.
Вывучэнне гатовых алгарытмаў. Складанне алгарытмаў з
дапамогай гатовых фрагментаў. Змена гатовых алгарытмаў. Вы
карыстанне дапаможных алгарытмаў (падпраграм).
Мэта: фарміраванне лагічнага і алгарытмічнага мыслення; фар
міраванне ўяўлення пра алгарытм і яго выканаўцу, спосабы запісу
алгарытмаў, сістэму каманд выканаўцы.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 паняцці алгарытму і выканаўцы алгарытму, спосабы запісу
алгарытмаў;
у м е ц ь:
 складаць алгарытмы для выканаўцы Чарцёжнік.

Камп’ютарныя прэзентацыі (8 гадзін)
Паняцце прэзентацыі. Мэты і задачы прэзентацыі. Паняцце
камп ’ютарнай прэзентацыі. Магчымасці праграмы стварэння
прэзентацыі. Элементы інтэрфейсу.
Шаблоны і каляровыя схемы.
Стварэнне прэзентацыі з элементамі мультымедыя: тэкст, графіка, гук, відэа. Эфекты анімацыі. Асноўныя патрабаванні да
камп’ютарнай прэзентацыі.
Стварэнне прэзентацый па тэмах розных вучэбных прадметаў.
Дэманстрацыя прэзентацыі.
Мэта: фарміраванне ўменняў ствараць і дэманстраваць камп’ю
тарную прэзентацыю.
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 прызначэнне і магчымасці праграмы для работы з камп’ю
тарнымі прэзентацыямі;
у м е ц ь:
 ствараць, адкрываць, рэдагаваць, захоўваць і дэманстраваць
прэзентацыю з элементамі мультымедыя.

Рэзерв (1 гадзіна)
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РЭКАМЕНДУЕМАЯ ЛІТАРАТУРА
Асноўная
Глухарева, С. Л. Занимательная информатика : 6—7 кл. : пособие
для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обуче
ния / С. Л. Глухарева, Г. В. Кирись, А. А. Мещерякова. — Минск :
Адукацыя і выхаванне, 2010.
Макарова, Н. В. Информатика. 7—9 классы. Базовый курс /
Н. В. Макарова. — СПб. : Питер, 2003.
Могилев, А. В. Информация и информационные процессы. Социаль
ная информатика / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. — СПб. : БХВ, 2006.
Пупцев, А. Е. Информатика. VI класс / А. Е. Пупцев, Н. П. Мака
рова, А. И. Лапо. — Минск : Народная асвета, 2008.
Пупцев, А. Е. Информатика. 6 кл. / А. Е. Пупцев, П. Л. Гращенко,
А. И. Лапо. — Минск : Народная асвета, 2003.
Семакин, И. Информатика. Базовый курс. 7—9 классы / И. Сема
кин [и др.]. — М. : Бином, 2003.
Симонович, С. Информатика. Базовый курс / С. Симонович. — 2-е
изд. — СПб. : Питер, 2008.
Терещук, В. А. Информатика в школе : Pascal ABC в теории и на
практике / В. А. Терещук, Г. Т. Филиппова. — Минск : Аверсэв, 2009.

Дадатковая
Босова, Л. Л. Уроки информатики в 5—6 классах / Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова. — М. : Бином, 2005.
Вишневская, Л. Компьютерная графика для школьников / Л. Виш
невская. — Минск : Новое знание, 2007.
Воройский, Ф. Информатика. Энциклопедический словарь-справоч
ник / Ф. Воройский. — М. : Физматлит, 2006.
Залогова, Л. Компьютерная графика. Практикум / Л. Залогова. —
2‑е изд. — М. : Бином, 2007.
Игры, кроссворды, задания по информатике / Г. В. Кузьмич,
В. В. Кузьмич, М. В. Комарова. — Минск : Аверсэв, 2008.
Леонтьев, В. П. Школьная энциклопедия Интернет / В. П. Леонть
ев. — М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
Макарова, Н. П. Информатика в 6 классе : учеб.-метод. пособие для
учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения /
Н. П. Макарова, А. Е. Пупцев, А. И. Лапо. — Минск : Издат. центр
БГУ, 2010.
Солоницын, Ю. Презентация на компьютере / Ю. Солоницын. —
СПб. : Питер, 2005.
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ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI
-

СА СТАРАЖЫТНЫХ ЧАСОУ ДА КАНЦА ХV ст.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
У VI класе пачынаецца сістэматычнае вывучэнне гісторыі Бела
русі са старажытнасці да канца XV ст. Яе вывучэнне ажыццяўляец
ца на падзейна-храналагічным узроўні і накіравана на забеспячэнне
засваення вучэбных гістарычных ведаў:
l пра характэрныя рысы развіцця першабытнага грамадства
на тэрыторыі Беларусі;
l асаблівасці фарміравання беларускага этнасу;
l развіццё дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі;
l асаблівасці ўнутрыпалітычнага развіцця беларускіх зямель
у складзе Вялікага Княства Літоўскага;
l асаблівасці становішча беларускіх зямель ва ўмовах знеш
няй небяспекі і барацьбы за геапалітычнае верхавенства ва
ўсходнееўрапейскім рэгіёне;
l асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зя
мель;
l асаблівасці духоўнага жыцця грамадства на тэрыторыі Бе
ларусі, звязаныя з зараджэннем рэлігійных уяўленняў і мас
тацтва, з распаўсюджваннем хрысціянства і канфесійнымі
адносінамі;
l дзейнасць выдатных гістарычных асоб і творчасць дзеячаў
культуры перыяду Сярэднявечча і іх укладу ў станаўленне
дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі і культурна-гістарычную
спадчыну Беларусі;
l паўсядзённае жыццё насельніцтва беларускіх зямель.
Мэта вывучэння вучэбнага прадмета:
l авалодаць асновамі сістэматызаваных факталагічных ведаў
аб важнейшых падзеях гісторыі Беларусі са старажытнасці
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да канца XV ст. і ўменнямі, якія неабходны для паспяховай
сацыялізацыі асобы ў сучасным сацыякультурным асяроддзі
з улікам засваення ўрокаў гістарычнага мінулага.
Задачы вывучэння прадмета:
l забяспечыць засваенне важнейшых паняццяў і фактаў, якія
характарызуюць перыяд развіцця Беларусі, звязаны з развіц
цём першабытнага грамадства і дзяржаўнасці на тэрыторыі
Беларусі ў IX—ХV стст. з тлумачэннем найбольш істотных
прычынна-выніковых сувязей;
l выпрацоўваць каштоўнасныя арыентацыі асобы на аснове
любові да Радзімы і краіны, павагі да айчыннай гісторыі,
азнаямлення з узорамі паводзін чалавека ў гісторыі, фарміра
вання пачуцця гонару за культурна-гістарычную спадчыну
Беларусі;
l фарміраваць вопыт пазнавальнай дзейнасці, арыентаваны на
магчымасць паступовага развіцця гістарычнага мыслення
і ўжыванне вучнямі набытых ведаў і ўменняў у практыцы
жыццядзейнасці асобы.
Вучэбная праграма складзена з улікам стварэння дыдактычных
умоў для рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу да падрыхтоўкі
вучняў VI класа. Кампетэнтнасны падыход арыентаваны на фар
мір аванне асобасных, метапрадметных і прадметных вынікаў
навучання, якія забяспечваюць асабістае развіццё і паспяховую
сацыялізацыю асобы.
У адпаведнасці з асобаснымі вынікамі навучання кампетэнцыі
разглядаюцца як асабістыя якасці і каштоўнасці (сям’я, вера,
патрыятызм, пачуццё ўласнай годнасці, культурна-нацыянальная
ідэнтычнасць і гатоўнасць вучняў выкарыстоўваць засвоеныя імі
веды і ўменні ў сучаснасці. Дзякуючы вывучэнню гісторыі Беларусі
вучні атрымліваюць магчымасць прасачыць эвалюцыю ў сямейных
адносінах; засвоіць ідэі рэлігійна-асветніцкіх дзеячаў; усвядоміць
гістарычныя сувязі паміж усходнеславянскімі плямёнамі і бела
рускім этнасам у Сярэднія вякі і сучаснай беларускай нацыяй.
У адпаведнасці з метапрадметнымі вынікамі навучання праду
гледжваецца фарміраванне ў вучняў уменняў вызначаць мэты
сваёй пазнавальнай дзейнасці і навучання; сістэматызаваць змест
вучэбнага матэрыялу і рабіць на гэтай падставе аргументаваныя
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высновы; выкарыстоўваць разнастайныя крыніцы гістарычнай
інфармацыі з магчымай ацэнкай яе дакладнасці.
У адпаведнасці з прадметнымі вынікамі навучання вучням
патрэбна засвоіць найважнейшыя факты, якія характарызуюць
гістарычны працэс у цэлым і розныя бакі грамадскага развіцця з
тлумачэннем найбольш істотных прычынна-выніковых сувязей, а
таксама асноўныя гістарычныя паняцці ў іх сістэме і ўзаемасувязі.
Разам з засваеннем зместу гістарычнага матэрыялу ў вучняў вы
працоўваюцца агульнавучэбныя і спецыяльныя гістарычныя спо
сабы дзейнасці. Прадметныя вынікі навучання прадстаўлены ў
раздзеле праграмы «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай
дзейнасці вучняў».
Вывучэнне краязнаўчага матэрыялу рэкамендуецца ажыццяў
ляць на працягу ўсяго працэсса навучання, у тым ліку на факуль
татыўных занятках, і падагульніць на ўроку «Наш край».
Настаўнік мае права, з улікам асаблівасцей арганізацыі вучэбнапазнавальнай дзейнасці ва ўстанове адукацыі і пазнавальных маг
чымасцей вучняў, змяніць колькасць вучэбных гадзін і паслядоў
насць вывучэння матэрыялу ў межах вучэбнага часу, прызначанага
для засваення зместу раздзелаў, не парушаючы логіку разгортван
ня зместу вучэбнага прадмета.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(35 гадзін)
Уводзіны (1 гадзіна)
Значэнне ведаў па айчыннай гісторыі. Гісторыя Беларусі — ча
стка сусветнай гісторыі. Перыяды ў гісторыі Беларусі. Гістарычныя
крыніцы.
Асноўныя паняцці: летапіс, прывілей, Судзебнік.

Р а з д з е л I
Беларускія землі ў старажытныя часы
і Раннім сярэднявеччы (5 гадзін)
Старажытнейшыя людзі на беларускіх зямлях. Прырода і лю
дзі ў старажытнасці. Пранікненне першых людзей на тэрыторыю
Беларусі. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Заняткі і лад жыцця
старажытных людзей у каменным веку. Роды і плямёны.
Змены ў новым каменным веку. Зараджэнне вытворчай гаспа
даркі. З’яўленне жывёлагадоўлі. Першыя земляробы. Узнікненне
няроўнасці ў грамадстве. Першабытнае мастацтва.
Пачатак выкарыстання металаў на беларускіх землях. Першыя
прылады працы з металу. Здабыча жалеза. Значэнне адкрыцця
жалеза. Будаўніцтва гарадзішчаў. Міфы і рэлігійныя ўяўленні.
Насельніцтва беларускіх зямель у бронзавым і жалезным вя
ках. Рассяленне індаеўрапейцаў. Плямёны балтаў. Лад жыцця.
Удзел у гандлі. Рамёствы і мастацтва. Суседская абшчына і раз
віццё грамадства.
Рассяленне славян. Паходжанне славян. Шляхі рассялення
на тэрыторыі Беларусі. Славянскія саюзы плямён на тэрыторыі
Беларусі.
На шляху да дзяржавы. Князі і вайсковая сіла. Веча. Племян
ныя княжанні. Заняткі і вераванні старажытных славян.
Асноўныя паняцці: стаянка, прысвойвальная (спажывецкая)
гаспадарка, род, племя, вытворчая гаспадарка, падсечна-агнявое
земляробства, ворыўнае земляробства, родавая абшчына, гарадзі
шча, індаеўрапейцы, балты, усходнія славяне, саюз плямён, крыві
чы-палачане, дрыгавічы, радзімічы, князь, даніна, дружына, веча,
племянное княжанне, бортніцтва, язычніцтва, свяцілішча, ідал.

Р а з д з е л II
Першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі
ў IX — сярэдзіне XIII ст. (10 гадзін)
Дзяржаўнасць усходніх славян. Паходжанне дзяржаўнасці ва
ўсходніх славян. Месца беларускіх зямель у складзе Старажыт
нарускай дзяржавы. Старажытная Русь — супольная дзяржава
ўсходніх славян.
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Полацкае княства ў X—XI стст. Старажытны Полацк. Пачатак
полацкай княжацкай дынастыі. Умацаванне Полацкага княства.
Пачатак уладарання Усяслава Брачыславіча. Бітва на Нямізе.
Найвышэйшы ўздым Полацкага княства.
Полацкая зямля ў XII — першай палове XIII ст. Зямля і волас
ці. Часовы ўздым Менскага княства. Адносіны Полацка і Кіева.
Веча ў Полацкай зямлі.
Тураўскае княства. Старажытны Тураў. Адносіны Турава з
Кіевам. Здабыццё незалежнасці Тураўскім княствам. Гарады і
воласці Тураўскай зямлі.
Беларускія землі ва ўмовах раздробленасці. Полацкая і Тураў
ская землі. Беларускія землі ў складзе Смаленскага і Чарнігаўскага
княстваў. Лёс Берасцейшчыны. Узнікненне гарадоў і княстваў у
Панямонні. Балцкія суседзі Русі.
Знешняя небяспека ў першай палове XIII ст. З’яўленне крыжа
коў ва Усходняй Прыбалтыцы. Напады нямецкіх рыцараў. Суп
рацьстаянне крыжакам. Саюз Полацка з Ноўгарадам Вялікім.
Мангольскае нашэсце і беларускія землі.
Гаспадарчае развіццё беларускіх зямель і ўзнікненне гарадоў.
Гаспадарчыя заняткі. Данніцкія абавязкі насельніцтва. Грашовае
абарачэнне. Пачатак феадалізму. Узнікненне гарадоў на тэрыторыі
Беларусі. Гарадскія рамёствы і гандаль.
Хрысціянізацыя беларускіх зямель. Прычыны прыняцця хрыс
ціянства. Першыя хрысціяне беларускіх зямель. Язычніцтва і хрыс
ціянства. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы. Вынікі і значэнне распаў
сюджання хрысціянства.
Культура беларускіх зямель. Архітэктура гарадоў. Мураванае
дойлідства. Мастацтва. Пісьменнасць. Помнікі пісьменства.
Паўсядзённае жыццё нашых продкаў. Старажытнарускае гра
мадства. Паселішчы і жыллё. Адзежа  і харчаванне. Сродкі зносін.
Ваенная справа і зброя. Забавы.
Абагульненне па раздзелах І і ІІ (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская
Русь), Полацкае княства (Полацкая зямля), Тураўскае княства
(Тураўская зямля), волакі, баяры, княствы-земли, княствы-волас
ці, крыжакі, манголы, Залатая Арда, верв, дзядзінец, палюддзе,
царкоўная дзесяціна, берасцяная грамата, апалчэнне.
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Р а з д з е л III
Беларускія землі ў перыяд узнікнення і ўмацавання ВКЛ
(сярэдзіна ХІІІ — канец ХІV ст.)
(7 гадзін)
Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Перадумовы ўтварэн
ня Вялікага Княства. Міндоўг — першы ўладар новай дзяржавы.
Барацьба за ўмацаванне дзяржавы.
Умацаванне вялікакняскай улады. Барацьба з крыжакамі.
Шляхі ўключэння беларускіх зямель у склад ВКЛ. Княжанне
Гедзіміна і Альгерда. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй. Стараста
Давыд Гарадзенскі, князь Андрэй Полацкі.
Княжанне Ягайлы. Крэўская унія. Барацьба Ягайлы за вялікае
княжанне. Прычыны збліжэння ВКЛ і Польшчы. Крэўская унія
і яе ўмовы.
Дзяржаўны лад ВКЛ. Тэрытарыяльны падзел ВКЛ. Дзяржаўны
лад і кіраванне. Мясцовыя органы ўлады.
Гаспадарчае развіццё. Сельская гаспадарка і промыслы. Гарады
і заняткі іх жыхароў. Архітэктура. Выяўленчае і дэкаратыўна-пры
кладное мастацтва.
Насельніцтва і рэлігіі ВКЛ. ВКЛ — дзяржава розных народаў.
Язычніцтва. Роля праваслаўнай царквы ў ВКЛ. Пачатак распаў
сюджвання каталіцтва.
Абагульненне па раздзеле ІІІ (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці і тэрміны: Вялікае Княства Літоўскае, Літ
ва, Беларускае Панямонне, Крэўская унія, прывілей, Востраўскае
пагадненне, вялікі князь («гаспадар»), вялікакняжацкая (гаспа
дарская) рада, удзелы, рэлігійная цярпімасць.

Р а з д з е л IV
Беларускія землі ў складзе ВКЛ у канцы ХІV—ХV ст.
(8 гадзін)
Княжанне Вітаўта. Намаганні Вітаўта па аднаўленні самастой
насці ВКЛ. Знешняя палітыка Вітаўта. Вялікае Княства Літоўскае
на вяршыні магутнасці. Спробы Вітаўта атрымаць каралеўскую
карону.
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Вялікая вайна і Грунвальдская бітва. Узмацненне крыжацкай
небяспекі. Падрыхтоўка да рашучага адпору крыжакам. Грунвальд
ская бітва. Вынікі і гістарычнае значэнне бітвы. Торуньскі мір.
Грамадзянская вайна 1432—1439 гг. Супярэчнасці паміж гру
поўкамі феадалаў у ВКЛ. Змаганне паміж Свідрыгайлам і Жыгі
монтам. Казімір Ягайлавіч і яго палітыка.
Войска і ваенная справа. Знешняя палітыка ВКЛ у другой палове ХV ст. Арганізацыя войска. Узбраенне. Асаблівасці знешняй
палітыкі. Страта ВКЛ першынства ў «збіранні рускіх зямель».
Развіццё феадальнага грамадства. Сельская гаспадарка. Фармі
раванне саслоўяў у Вялікім княстве Літоўскім. Землеўладанне і
землекарыстанне. Сялянскія павіннасці. Пачатак запрыгоньвання
сялян.
Развіццё гарадоў. Рост гарадоў і іх насельніцтва. Узрастанне
ролі рамяства і гандлю. Магдэбургскае права. Гістарычная роля
гарадоў.
Этнічнае развіццё беларускіх зямель. Царква і рэлігія. Асаблі
васці фарміравання беларускага этнасу. Паходжанне назвы «Белая
Русь». Этнічныя меншасці ў ВКЛ. Становішча праваслаўнай царк
вы і каталіцкага касцёла.
Культура беларускіх зямель. Асноўныя мастацкія стылі. Куль
тавае і абарончае дойлідства. Жывапіс і скульптура. Літаратура.
Абагульненне па раздзеле IV (1 гадзіна)
Асноўныя паняцці: Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жа
мойцкае; ваяводства, канцлер, паспалітае рушэнне, харугва, паны,
прыгонніцтва, чынш, паншчына, мяшчане, магдэбургскае права,
магістрат, бурмістры, ратуша, народнасць, «Белая Русь», этнас.

Наш край (1 гадзіна)
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
в е д а ц ь:
 перыядызацыю і храналогію асноўных падзей гісторыі Бела
русі са старажытных часоў да канца XV ст.;
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лакалізацыю асноўных падзей гісторыі Беларусі са старажыт
ных часоў да канца XV ст. на гістарычнай карце;
 значэнне пададзеных у праграме паняццяў і тэрмінаў з кан
крэтызацыяй іх зместу;
 сацыяльныя адносіны першабытнага грамадства на тэрыто
рыі Беларусі;
 асаблівасці фарміравання беларускага этнасу;
 характэрныя рысы развіцця дзяржаўнасці на тэрыторыі Бе
ларусі ў перыяд Сярэднявечча;
 асаблівасці ўнутрыпалітычнага развіцця беларускіх зямель
у складзе Вялікага Княства Літоўскага;
 асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зя
мель;
 асаблівасці рэлігійных вераванняў і канфесійныя адносіны
насельніцтва беларускіх зямель;
 важнейшых гістарычных асоб і дзеячаў культуры, вынікі іх
дзейнасці і прыклады творчасці;
 помнікі культуры Беларусі, створаныя ў перыяд першабыт
насці і Сярэднявечча;
 асаблівасці паўсядзённага жыцця насельніцтва беларускіх
зямель;
у м е ц ь:
 суадносіць дату са стагоддзем, вызначаць паслядоўнасць і
працягласць гістарычных падзей, суадносіць падзеі з пэўным
гістарычным перыядам;
 чытаць легенду гістарычнай карты, лакалізаваць гістарыч
ныя аб’екты і падзеі на карце;
 рыхтаваць і выступаць з кароткімі паведамленнямі аб гіста
рычных падзеях і іх удзельніках з выкарыстаннем адпавед
най тэрміналогіі;
 ажыццяўляць з дапамогай настаўніка параўнанне гістарычных
фактаў з мэтай выяўлення агульнага і асаблівага, рабіць на
падставе параўнання высновы;
 тлумачыць з дапамогай настаўніка прычынна-выніковыя
сувязі паміж гістарычнымі падзеямі;
 атрымліваць з дапамогай настаўніка неабходную інфармацыю
з нескладаных гістарычных крыніц;
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складаць расказ па гістарычнай ілюстрацыі і працаваць з ёй;
характарызаваць умовы жыцця насельніцтва Беларусі;  
у ж ы в а ц ь набытыя веды і ўменні:
 для фарміравання паважлівых адносін да значнасці гістарыч
ных ведаў;
 бачання гістарычных каранёў беларускай дзяржаўнасці;
 пабудовы сваіх сацыяльных паводзін з улікам засваення ста
ноўчых прыкладаў паводзін чалавека ў гісторыі;
 сваёй ідэнтыфікацыі як ураджэнца ці жыхара Беларусі;
 для выкарыстання ў працэсе сацыяльных зносін у школе і ў
пазашкольным жыцці;
 падтрымання талерантных адносін да вернікаў розных кан
фесій;
 беражлівых адносін да помнікаў гісторыі і культуры.



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
Аўдзееў, І. А. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны
ХІІІ ст. 6 клас. Атлас / І. А. Аўдзееў [і інш.]. — Мінск : Белкартаграфія,
2011—2015.
Атлас. Гісторыя Беларусі, другая палова ХІІІ — першая палова
ХVI ст. 7 клас / А. В. Перзашкевіч ; навук. рэд. Э. М. Загарульскі,
Ю. М. Бохан. — Мінск : Белкартаграфія, 2015.
Варонін, В. А. Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоў
скага : дапам. для настаўнікаў. 7 клас / В. А. Варонін. — Мінск :
Асар, 2010.
Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст. : 6 кл. :
хрэстаматыя / склад. С. М. Цемушаў. — Мінск : Народная асвета, 2012.
Контурныя карты. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да ся
рэдзіны ХІІІ ст. 6 клас / С. М. Цемушаў. — Мінск : Белкартаграфія,
2012, 2015.
Контурныя карты. Гісторыя Беларусі, другая палова ХІІІ — першая
палова ХVІ ст. 7 клас / Ю. М. Бохан, А. В. Перзашкевіч. — Мінск :
Белкартаграфія, 2015.
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Краснова, М. А. Гісторыя Беларусі ў 7 класе : вучэб.-метад. дапам.
для настаўнікаў / М. А. Краснова, Ю. М. Бохан. — Мінск : Адукацыя
і выхаванне, 2011.
Лазіцкі, В. Л. Гісторыя Беларусі : тэставыя заданні : 6—9 класы :
дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус.
мовамі навучання / В. Л. Лазіцкі. — Мінск : Сэр-Віт, 2012.
Паноў, С. В. Гісторыя Беларусі : рознаўзроўневыя заданні : 6—9 кла
сы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус.
і рус. мовамі навучання / С. В. Паноў. — Мінск : Сэр-Віт, 2012.
Цемушаў, С. М. Гісторыя Беларусі ў 6 класе : вучэб.-метад. дапам.
для настаўнікаў / С. М. Цемушаў. — Мінск, 2011.
Цемушаў, С. М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны
XIII ст. : дапам. для настаўнікаў. 6 клас / С. М. Цемушаў. — Мінск :
Асар, 2010.
Цемушаў, С. М. Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны
XIII ст. : дапам. для вучняў. 6 клас / С. М. Цемушаў. — Мінск : Асар,
2010.
Для фарміравання картаграфічных уменняў вучняў у адукацыйным
працэсе неабходна выкарыстоўваць наступныя вучэбныя насценныя
карты:
1. Каменны век на тэрыторыі Беларусі (100—35 тыс. гадоў назад —
канец 3-га тыс. да н. э.).
2. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі (пач. II тыс. да н. э. —
VIII ст. да н. э.).
3. Жалезны век на тэрыторыі Беларусі (VII ст. да н. э. — V ст. н. э.).
4. Балцкае і славянскае насельніцтва ва Усходняй Еўропе.
5. Беларускія землі ў IX — першай палове XIII ст.
6. Беларускія землі ў X—XIII стст.
7. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага (каля 1245—1316 гг.).
8. Вялікае Княства Літоўскае (XIV—XV стст.).

СУСВЕТНАЯ ГIСТОРЫЯ
(ГIСТОРЫЯ СЯРЭДНIХ ВЯКОУ)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета,
яго спецыфіка ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі
У VI класе вучні працягваюць сістэматычнае вывучэнне гісторыі
сусветных цывілізацый. Для засваення вучням прапануюцца най
важнейшыя факты і працэсы палітычнага, сацыяльна-эканаміч
нага, этнічнага, рэлігійнага і культурнага развіцця сярэдневяковых
грамадстваў розных рэгіёнаў свету. Асноўная ўвага надаецца ста
наўленню і развіццю заходнееўрапейскіх, славянскіх і азіяцкіх
цывілізацый і дзяржаў, палітагенезу ў афрыканскім і амерыкан
скім рэгіёнах.
У выніку паслядоўнага і сістэмнага вывучэння гісторыі чала
вецтва ў сярэдневяковы перыяд у вучняў павінна сфарміравацца
ўяўленне пра падабенства асноўных тэндэнцый і заканамернасцей
развіцця грамадства і спецыфіку сярэдневяковых цывілізацый.
Надзвычай важна сфарміраваць у вучняў уяўленні пра адрозненні
людзей Сярэднявечча ад сучаснасных у сістэме адносін паміж лю
дзьмі ў соцыуме, ва ўспрыманні свету і грамадства, у іх уяўленні
жыццёвых каштоўнасцей чалавека.

Месца вучэбнага прадмета ў вучэбным плане
У адпаведнасці з вучэбным планам на 2016/2017 навучальны
год на вывучэнне гісторыі Сярэдніх вякоў адводзіцца 1 вучэбная
гадзіна на тыдзень, 35 вучэбных гадзін на год.
Настаўнік, зыходзячы з педагагічнай мэтазгоднасці і ўлічваючы
асаблівасці навучання ў канкрэтных умовах, можа змяніць рэка
мендаваную праграмай колькасць вучэбных гадзін на вывучэнне
асобных тэм, не выходзячы за агульную колькасць вучэбнага часу
па раздзелах або тэмах, і парадак іх вывучэння.
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Мэта і задачы вывучэння вучэбнага прадмета
Мэтай вывучэння гісторыі Сярэдніх вякоў з’яўляецца фармі
раванне ў вучняў цэласнага ўяўлення пра асаблівасці развіцця
розных рэгіёнаў свету ў перыяд ад падзення Заходняй Рымскай
імперыі ў V ст. н. э. да канца XV ст., інтэлектуальнае і культурнае
развіццё вучняў, выхаванне павагі да культур розных народаў.
Зыходзячы з названай мэты, задачамі гістарычнай адукацыі
ў VI класе з’яўляюцца:
l засваенне вучнямі асноўных факталагічных і тэарэтычных
ведаў пра найважнейшыя падзеі, з’явы, працэсы і асноўныя
напрамкі развіцця сярэдневяковага грамадства;
l засваенне вучнямі асноўных гістарычных паняццяў;
l выяўленне агульнага і асаблівага ў развіцці асобных краін і
рэгіёнаў у перыяд Сярэднявечча;
l асэнсаванне вучнямі своеасаблівасці культур народаў свету,
іх самабытнасці і ўплыву на наступнае развіццё чалавецтва;
l азнаямленне з жыццём і дзейнасцю выдатных гістарычных
дзеячаў, разуменне іх ролі ў развіцці сусветнай цывілізацыі;
l фарміраванне інтэлектуальных якасцей асобы, неабходных
для пераўтваральнай і творчай пазнавальнай дзейнасці, раз
віццё гістарычнага мыслення;
l выхаванне пачуцця патрыятызму і грамадзянскасці, дачы
нення да сусветнай культурна-гістарычнай спадчыны.

Асобасныя, метапрадметныя і прадметныя вынікі засваення
вучэбнага прадмета
У працэсе навучання ў VI класе вучні авалодваюць ведамі па
гісторыі перыяду Сярэднявечча, якія ўключаюць найважнейшыя
факты, што характарызуе гістарычны працэс у цэлым і розныя
бакі грамадскага развіцця з раскрыццём найбольш істотных пры
чынна-выніковых сувязей, а таксама асноўныя сацыяльна-гіста
рычныя паняцці ў іх сістэме і ўзаемасувязі. На аснове паслядоў
нага раскрыцця гістарычнага працэсу ў розных рэгіёнах свету
ў вучняў павінны сфарміравацца яркія вобразы пра найбольш
значныя гістарычныя падзеі, з’явы, гістарычных дзеячаў перыяду
Сярэднявечча. Разам з засваеннем фактычнага матэрыялу вучні
набываюць і ўдасканальваюць агульнавучэбныя і спецыяльныя
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гістарычныя ўменні. Авалоданне ведамі і ўменнямі ў комплексе
мяркуе фарміраванне ў вучняў адукацыйных кампетэнцый.
Кампетэнтнасны падыход у навучанні гісторыі прадугледжвае
арыентацыю не на механічнае запамінанне пэўнага аб’ёму інфар
мацыі — дат, паняццяў, асоб, падзей і г. д., — а на фарміраванне
ў вучняў вопыту самастойнага рашэння задач, звязаных з практыч
ным прымяненнем ведаў сацыякультурнага і гістарычнага зместу
з апорай на сацыяльны вопыт — і назапашаны чалавецтвам на
працягу ўсёй гісторыі, і свой уласны.
У цэлым кампетэнтнасць, якая фармiруецца ў вучняў у рамках
навучання гісторыі ў VI класе, прадугледжвае:
l магчымасць устанаўлення вучнямі сувязі мінулага з сучас
насцю;
l здольнасць знаходзіць вытокі сучасных з’яў у мінулым;
l разуменне абумоўленасці і ўзаемасувязі сацыяльна-эканаміч
ных і грамадска-палітычных працэсаў у мінулым і сучаснасці;
l уменне выкарыстоўваць ужо засвоеную інфармацыю ў паў
сядзённай жыццядзейнасці і ўпісваць новую інфармацыю ў
схему, якая склалася, і пэўны кантэкст.
У канкрэтным праламленні сфарміраваная на ўроках гісторыі
індывідуальная кампетэнтнасць вучняў прадугледжвае больш глы
бокае, правільнае і асэнсаванае разуменне гістарычнага кантэксту
пры чытанні мастацкай літаратуры, праглядзе розных фільмаў,
знаёмстве з помнікамі выяўленчага мастацтва і архітэктуры, на
ведванні гістарычных месцаў у ходзе турыстычных экскурсій і
падарожжаў.
Асобасныя вынікі вывучэння гісторыі Сярэдніх вякоў уклю
чаюць:
l усведамленне сябе грамадзянамі Рэспублікі Беларусь;
l далучэнне да культурнай разнастайнасці сучаснага гра
мадства;
l умацаванне матываванасці і накіраванасці вучняў на актыў
ную вучэбна-пазнавальную дзейнасць;
l выхаванне нацыянальных, патрыятычных і грамадзянскіх
якасцей вучняў;
l фарміраванне ўласных каштоўнасных арыенціраў у адносінах
да вывучаемага матэрыялу па гісторыі Сярэдніх вякоў і сфе
рах дзейнасці.
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Метапрадметныя вынікі вывучэння гісторыі Сярэдніх вякоў
выяўляюцца:
l у(ва) уменні вызначаць мэты сваёй пазнавальнай дзейнасці;
l авалоданні рознымі відамі вучэбнай дзейнасці (складанне
простага плана, напісанне паведамлення, аповеду ад першай
асобы, ад імя гістарычнага персанажа, падтрыманне дыскусіі)
і выкананні этычных норм і правіл вядзення дыялогу;
l здольнасці ўзаемадзейнічаць у ходзе выканання групавой
работы;
l здольнасці ацэньваць дакладнасць атрыманай інфармацыі,
аддзяляць асноўную інфармацыю ад другараднай;
l уменні перадаваць змест інфармацыі ў адпаведнасці з пастаў
ленай мэтай (сцісла, поўна, выбарачна);
l уменні складаць апісанне па ілюстрацыі з апорай на вучэбны
тэкст;
l падмацоўваць вывучаныя палажэнні канкрэтнымі прыкла
дамі.
Прадметныя вынікі вывучэння гісторыі фарміруюцца ў рам
ках вучэбнага прадмета «Сусветная гісторыя» і накіраваны на
засваенне прадметнага зместу гісторыі Сярэдніх вякоў і засваенне
спецыяльных спосабаў вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

Рэкамендуемыя формы і метады навучання
і выхавання
Паспяховае засваенне зместу вучэбнага прадмета «Сусветная
гісторыя» ў VI класе прадугледжвае выкарыстанне разнастайных
сродкаў і метадаў навучання.
Працэс навучання гісторыі варта арганізоўваць такім чынам, каб
большая частка новага вучэбнага матэрыялу была засвоена вучнямі
на ўроку, для чаго мэтазгодна выкарыстоўваць актыўныя формы
навучання. Рэкамендуецца выкарыстанне розных форм арганізацыі
вучэбных заняткаў: сюжэтна-ролевыя і інтэлектуальныя гульні,
завочныя падарожжы, падарожжы на «машыне часу», дыялогі
«сярэдневяковага чалавека» з сучасным, «прагулкі» па сярэдне
вяковых гарадах, напісанне міні-сачыненняў ад першай асобы, ад
імя прадстаўніка таго ці іншага саслоўя, той ці іншай цывілізацыі
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і да т. п., складанне буклетаў, калажаў, даведнікаў, падрыхтоўка
паведамленняў і прэзентацый з прыцягненнем разнас тайн ых
крыніц гістарычнай інфармацыі, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсаў.
У цэлым гульнявыя метады і тэхналогіі могуць заняць годнае
месца ў працэсе навучання гісторыі Сярэдніх вякоў. Правядзенне
дыдактычных гульняў магчыма на розных этапах урока і дазволіць
рашаць розныя задачы.
Значны эфект у засваенні паняццяў, развіцці вобразных уяў
ленняў вучняў дае выкарыстанне ўсіх відаў нагляднасці на ўроках:
выяўленчай (рэпрадукцыі карцін, фатаграфіі помнікаў архітэктуры
і скульптуры, вучэбныя карціны, малюнкі і аплікацыі, аўдыя-  і
відэам атэрыялы), умоўна-графічнай (табліцы, схемы, карты,
картасхемы), прадметнай (музейныя экспанаты, макеты, мадэлі).
Асаблівую ролю пры вывучэнні матэрыялу па сусветнай гісторыі
адыгрываюць гістарычныя карты.
Аб’ём дамашняга задання настаўнік вызначае з улікам санітар
на-гігіенічных правіл і норм арганізацыі адукацыйнага працэсу,
пазнавальных магчымасцей вучняў, вынікаў урока.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
35 гадзін, у тым ліку 1 гадзіна — рэзервовы час
Уводзіны (1 гадзіна)
Сярэднявечча ў гісторыі чалавецтва. Храналагічныя рамкі і
перыядызацыя Сярэдніх вякоў. Асноўныя крыніцы па гісторыі
Сярэднявечча.
Асноўныя паняццi: Сярэднія вякі, Ранняе сярэднявечча, Вы
сокае сярэднявечча, Позняе сярэднявечча, гістарычная крыніца,
рэчавыя крыніцы, пісьмовыя крыніцы.
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Раздзел I
ЗАХОДНЯЯ ЕЎРОПА І ВІЗАНТЫЯ (15 гадзін)

Ранняе сярэднявечча (3 гадзіны)
Заходняя Еўропа ў V—IX стст. Заняпад Заходняй Еўропы.
Асноўныя заняткі насельніцтва. Змены ў грамадскім жыцці гер
манцаў. Варварскія каралеўствы. Палітычная карта Еўропы ў
Раннім сярэдневякоўі. Царква і распаўсюджванне хрысціянства.
Дзяржава франкаў. Хлодвіг — кароль франкаў. Адносіны ў
грамадстве. Росквіт дзяржавы франкаў пры Карле Вялікім. Франк
ская імперыя.
Візантыйская імперыя. Усходняя Рымская імперыя — Ві
зантыя. Асаблівасці развіцця Візантыі. Дзяржаўны лад. Росквіт
Візантыі пры кіраванні Юсцініяна. Развіццё адукацыі. Навуковыя
веды. Архітэктура і жывапіс Візантыі.

Высокае сярэднявечча (8 гадзіны)
Феадальны лад у Заходняй Еўропе X—XIII стст. Феадалы:
сеньёры і васалы. Феадалы і сяляне. Натуральная гаспадарка. Феа
дальная раздробленасць.
Сярэдневяковы горад. Прычыны ўзнікнення гарадоў. Як узні
калі гарады. Горад і натуральная гаспадарка. Таварна-грашовая гас
падарка. Гарадское рамяство. Барацьба гараджан за самакіраванне.
Паўсядзённае жыццё чалавека. Побыт сялян. Жыццё феадалаў.
Побыт гараджан.
Краіны Заходняй і Паўднёвай Еўропы. Францыя ў X—XIII стст.
Германія і Італія ў Высокім сярэдневякоўі, стварэнне Свяшчэннай
Рымскай імперыі. Краіны Пірэнейскага паўвострава, рэканкіста.
Англія і краіны Скандынавіі ў X—XIII стст. Паходы вікінгаў.
Дзяржавы Скандынавіі. Нармандскія заваёвы Англіі, каралеўская
ўлада. Войны англійскіх каралёў. Узнікненне парламента.
Каталіцкая царква. Царкоўны раскол 1054 г., каталіцкая і пра
васлаўная цэрквы. Папы Рымскія — валадары Заходняй Еўропы
ў XIII ст. Крыжовыя паходы.
Заходнееўрапейская культура Высокага сярэднявечча. Адука
цыя, універсітэты. Развіццё навуковых ведаў. Архітэктура. Літа
ратура.
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Візантыя ў X—XIII стст. Асаблівасці развіцця Візантыі. Візан
тыйскія гарады і гандаль. Царква ў Візантыі. Чацвёрты крыжовы
паход і Візантыя, аднаўленне Візантыі.

Позняе сярэднявечча (4 гадзіны)
Познефеадальнае грамадства ў Заходняй Еўропе. Развіццё сель
скай гаспадаркі, вызваленне сялян. Мануфактурная вытворчасць.
Цэнтралізаваная дзяржава. Саслоўна-прадстаўнічая манархія.
Дзяржавы Заходняй Еўропы і каталіцкая царква.
Стагадовая вайна. Прычыны Стагадовай вайны. Асноўныя ваен
ныя дзеянні. Жанна д’Арк. Вынікі Стагадовай вайны.
Краіны Заходняй Еўропы і Візантыя ў XIV—XV стст. Цэнт
ралізаваныя дзяржавы. Францыя і Англія. Свяшчэнная Рымская
імперыя. Іспанія.
Ранняе Адраджэнне. Тэрмін «Адраджэнне» і яго значэнне.
Узнікненне культуры Адраджэння. Яе характэрныя рысы. Дантэ,
Петрарка. Мастацтва ранняга Адраджэння. Кнігадрукаванне.
Асноўныя паняццi: Вялікае перасяленне народаў, варварскія
каралеўствы, бенефіцый, феод, феадал, пазямельная залежнасць, аса
бістая залежнасць, феадальная залежнасць, павіннасці, натуральная
гаспадарка, феадальная раздробленасць, горад, таварна-грашовая
гаспадарка, праваслаўная царква, каталіцкая царква, крыжовыя
паходы, універсітэт, раманскі і гатычны стылі, познефеадальнае
грамадства, цэнтралізаваная дзяржава, парламент, Генеральныя
штаты, мануфактура, Адраджэнне, гуманісты, кнігадрукаванне.

Р а з д з е л II
СЛАВЯНЕ Ў СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ (8 гадзін)
Славяне ў Раннім сярэднявеччы. Рассяленне славян. Грамадскі
лад і заняткі славян. Вераванні славян. Утварэнне першых дзяр
жаў. Дзейнасць Кірылы і Мяфодзія.
Чэхія і Польшча ў X—XV стст. Чэхія ў Сярэднявеччы. Рух
гусітаў. Польшча ў Сярэднявеччы. Грамадства і гаспадарка заход
ніх славян.
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Лёсы славян Балканскага паўвострава. Асаблівасці развіцця
балканскіх зямель. Балгарскія царствы. Сербскія дзяржавы. Харва
тыя. Асманскія заваёвы. Балканы пад уладай Асманскай дзяржавы.
Утварэнне Старажытнарускай дзяржавы і яе першыя кіраўнікі.
Усходнія славяне і іх суседзі. Ля вытокаў дзяржавы. Першыя кіеў
скія князі. Прыняцце хрысціянства. Росквіт Кіеўскай Русі.
Раздробленасць Старажытнай Русі. Прычыны раздробненасці.
Буйнейшыя дзяржавы-княствы. Барацьба з качэўнікамі. Манголь
скае нашэсце на Русь. Націск крыжакоў.
Узмацненне Маскоўскага княства. Узвышэнне Масквы. Пер
шыя маскоўскія князі. Дзмітрый Данскі і Кулікоўская бітва. Сель
ская гаспадарка, рамяство і гандаль.
Утварэнне адзінай Расійскай дзяржавы. Іван III — «гасудар
усяе Русі». «Стаянне» на рацэ Угры. Расійская дзяржава. Феадаль
нае грамадства. Судзебнік Івана III.
Праваслаўная царква і культура ўсходніх славян. Роля царк
вы ва ўсходнеславянскім грамадстве. Мітрапаліт Алексій і Сергій
Раданежскі. Пісьменнасць і літаратура Старажытнай Русі. Архі
тэктура ўсходніх славян. Маскоўскі Крэмль. Рускі іканапіс.
Асноўныя паняццi: заходнія, паўднёвыя і ўсходнія славяне,
саюз плямёнаў, веча, князь, дружына, кірыліца, паны, гусіты,
шляхта, магнаты, магдэбургскае права, варагі, Старажытнару
ская дзяржава (Кіеўская Русь), «Руская Праўда», баяры, халопы,
смерды, вотчыны, дзяржавы-княствы, Наўгародская баярская
рэспубліка, мангольскае нашэсце, Залатая Арда, ярлык, надзел,
Баярская дума, дваране, маёнтак, Судзебнік, берасцяныя граматы,
летапіс, крэмль.
Абагульненне па раздзелах I і II: «Еўропа ў Сярэднявеччы»
(1 гадзіна).
Р а з д з е л III
ЦЫВІЛІЗАЦЫІ АЗІІ, АФРЫКІ І АМЕРЫКІ (7 гадзін)
Узнікненне ісламу і аб’яднанне арабаў. Прыродныя ўмовы і
насельніцтва Аравійскага паўвострава. Арабы напярэдадні аб’яд
нання ў адзіную дзяржаву. Мухамед і ўзнікненне ісламу. Стварэнне
адзінай дзяржавы арабаў. Каран — свяшчэнная кніга мусульман.
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Арабскі халіфат. Заваёвы арабаў. Гаспадарка халіфата. Росквіт
і распад халіфата. Араба-ісламская культура.
Іран і Сярэдняя Азія. Іран і Сярэдняя Азія пасля распаду Араб
скага халіфата. Мангольскае нашэсце. Дзяржава Цімура. Культура
Ірана і Сярэдняй Азіі.
Кітайская цывілізацыя. Насельніцтва сярэдневяковага Кітая,
яго асноўныя заняткі. Дзяржава ў Кітаі. Кітай і качэўнікі. Рэлігіі
сярэдневяковага Кітая. Культура Кітая.
Японская цывілізацыя. Утварэнне Японскай дзяржавы. Саму
раі. Барацьба з мангольскім нашэсцем. Рэлігія і культура Японіі.
Індыйская цывілізацыя. Гаспадарчае жыццё Індыі. Каставы
строй і рэлігіі. Дэлійскі султанат. Навука і культура.
Цывілізацыі Трапічнай Афрыкі і Амерыкі. Асноўныя цывілі
зацыі Трапічнай Афрыкі. Амерыканскія цывілізацыі.
Асноўныя паняццi: іслам, халіфат, Каран, мячэць, шах, хан,
канфуцыянства, даасізм, будызм, самураі, сінтаізм, касты, ін
дуізм, майя, ацтэкі, інкі.
Абагульненне па раздзеле III: «Цывілізацыі Азіі, Афрыкі і
Амерыкі» (1 гадзіна).
Выніковае абагульненне «Сярэднія вякі ў гісторыі чалавецтва»
(1 гадзіна).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У выніку засваення зместу вучэбнага прадмета «Гісторыя Ся
рэдніх вякоў» вучні VI класа павінны:
в е д а ц ь:
 перыядызацыю гісторыі Сярэдніх вякоў;
 асноўныя падзеі, з’явы, працэсы грамадскага развіцця Сярэд
нявечча.
 найважнейшых гістарычных дзеячаў і дзеячаў культуры вы
вучаемага перыяду;
 змест гістарычных паняццяў гісторыі Сярэдніх вякоў;
159

у м е ц ь:
 вызначаць храналагічную паслядоўнасць гістарычных па
дзей, суадносіць гістарычныя падзеі з пэўным перыядам;
 сінхранізаваць пад кіраўніцтвам настаўніка гістарычныя
падзеі, якія адбываліся ў розных рэгіёнах і дзяржавах;
 ажыццяўляць з дапамогай настаўніка параўнанне гістарычных
фактаў і з’яў з мэтай выяўлення агульнага і асаблівага; скла
даць план параўнання і рабіць нескладаныя высновы;
 вывучаць пад кіраўніцтвам настаўніка гістарычныя крыніцы
і атрымліваць з іх дапамогай неабходныя веды;
 чытаць легенду карты, паказваць на карце гістарычныя
аб’екты;
 складаць просты план па тэксце вучэбнага дапаможніка і на
яго аснове ствараць кароткі аповед;
 складаць аповед па гістарычнай ілюстрацыі і працаваць з ёй;
 удакладняць адказы іншых вучняў з выказваннем свайго
меркавання па змесце дакумента;
 даваць характарыстыку гістарычных з’яў і дзеячаў з дапамо
гай адпаведнай тэрміналогіі;
 выказваць свае адносіны да той ці іншай гістарычнай асобы;
 ацэньваць асноўныя дасягненні матэрыяльнай і духоўнай
культуры з пункта гледжання агульначалавечых каштоў
насцей;
в а л о д а ц ь:
 уменнем пераказваць засвоеную на ўроках інфармацыю,
ажыццяўляць яе першасны аналіз і рабіць высновы;
 навыкамі сістэматызацыі інфармацыі, уменнем вылучаць
галоўнае;
 мінімальнымі навыкамі пошуку і крытычнага адбору інфар
мацыі ў крыніцах розных тыпаў і паходжання;
 навыкамі работы з гістарычнымі карцінамі, картамі, хранала
гічнымі і сінхранічнымі табліцамі, найпрасцейшымі схемамі
структуры грамадства, органаў улады і да т. п., генеалагіч
нымі схемамі;
в ы к а р ы с т о ў в а ц ь набытыя веды і ўменні:
 для вызначэння вытокаў культурных з’яў сучаснасці ў міну
лым, суаднясення з’яў навакольнай рэчаіснасці з пэўнымі
перыядамі ў гісторыі чалавецтва;
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размежавання фактаў і іх апісання, адрознівання прычын і
вынікаў гістарычных падзей;
фарміравання ўласнай пазіцыі адносна з’яў мінулага, сваіх
адносін да найбольш значных падзей і гістарычных асоб;
разумення гістарычнага кантэксту пры чытанні мастацкай
літаратуры, праглядзе фільмаў;
усведамленне каштоўнасці і значэння культурных з’яў, якія
маюць вытокі ў перыядзе Сярэднявечча.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
Авдеев, И. А. Атлас. История средних веков. 6 класс / И. А. Авдеев
[и др.]. — Минск : Белкартография, 2015.
Волынец, А. О. История Средних веков, V—ХIII вв. : тестовые и
разноуровневые задания : 6 класс : пособие для учителей учреждений
общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / А. О. Волынец,
О. В. Забельникова. — Минск : Сэр-Вит, 2012.
Воронович, В. М. История Средних веков, XIV—XV вв. : тестовые и
разноуровневые задания : 7 класс : пособие для учителей учреждений
общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / В. М. Воро
нович. — Минск : Сэр-Вит, 2012.
Воронович, В. М. На пороге нового времени : пособие для учащихся.
7 класс / В. М. Воронович. — Минск : Асар, 2010.
Воронович, В. М. На пороге нового времени : пособие для учителей.
7 класс / В. М. Воронович. — Минск : Асар, 2010.
История средних веков в 6 классе : учеб.-метод. пособие для учите
лей / В. А. Федосик [и др.]. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2011.
История средних веков в 7 классе : учеб.-метод. пособие для учите
лей / В. А. Федосик [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2012;
История Средних веков. V—XIII вв. 6 класс. Хрестоматия : пособие
для учащихся учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз.
обучения. — Мозырь : Белый Ветер, 2015.
История Средних веков. XIV—XV вв. 7 класс. Хрестоматия : пособие
для учащихся учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз.
обучения. — Мозырь : Белый Ветер, 2015.
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Для фарміравання картаграфічных уменняў вучняў у адукацыйным
працэсе неабходна выкарыстоўваць наступныя вучэбныя насценныя
карты:
1. Европа в IV—VII вв. Великое переселение народов.
2. Западная Европа в V — середине IX в.
3. Европа, конец V в. Великое переселение народов.
4. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
5. Арабы в VII—XI вв.
6. Западная Европа в X—XIII вв. Крестовые походы.
7. Индия, Китай, Япония в Средневековье.
8. Древняя Русь. IX — начало XII в.
9. Древняя Русь в IX—XI вв.
10. Древняя Русь в середине XI — начале XIII в.
11. Славяне и их соседи на рубеже XII—XIII вв.
12. Борьба народов Восточной Европы с иноземными захватчиками.
13. Западная Европа в XIV—XV вв.
14. Образование и расширение Российского государства.

ГЕАГРАФIЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбны прадмет «Геаграфія» накіраваны на фарміраванне ў
вучняў ведаў пра прыродныя, эканамічныя і сацыяльныя аб’екты,
з’явы і працэсы на Зямлі, прасторавыя асаблівасці іх праяўлен
няў на лакальным, рэгіянальным і глабальным узроўнях. Прад
мет сучасных геаграфічных даследаванняў уключае геаграфіч
ную абалонку Зямлі і кампаненты якія складаюць геасiстэму,
тэрытарыяльную структуру грамадства і яго гаспадарчай дзей
насці. Геаграфія спрыяе фарміраванню ў вучняў пазітывісцкіх,
гуманістычных і сацыяльна-маральных светапоглядных каштоў
насных арыентацый, развіццю іх інтэлектуальнага і творчага
патэнцыялу; іх падрыхтоўцы да адаптацыі і дзейнасці ў разна
стайным прыродным і сацыяльным асяроддзі; дасягненню ўмен
ня аб’ектыўна ацэньваць падзеі, што адбываюцца ў прыродзе і
грамадстве; выхаванню адказнасці за свае паводзіны ў грамадстве
і патрыятызму.
Геаграфія дае ўсебаковыя веды пра прасторавую структуру су
часнага свету, яго рэгіёнаў і асобных краін, Рэспублікi Беларусь,
неабходныя для аб’ектыўнага пазнання прыродных і сацыяльных,
эканамічных і палітычных працэсаў. Маючы вялiкае агульнааду
кацыйнае значэнне, геаграфія адносiцца да вучэбных прадметаў
палітыка-выхаваўчай накіраванасці. Значнасць вучэбнага прадмета
«Геаграфія» заключаецца ў фарміраванні ў вучняў адказных адно
сін да прыроды і чалавека, выхаванні ідэйна-маральных, культур
ных і этычных прынцыпаў, норм і правіл паводзін у прыродзе
і грамадстве, якія павінны стаць найважнейшымі элементамі ў
сістэме сацыяльных адносін будучага грамадзяніна. Пры дапамозе
геаграфіі фармiруецца навукова абгрунтаванае светапогляднае
разуменне эканамічных, сацыяльных, палітычных і экалагічных
праблем развіцця сучаснага свету.
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Праграмы ўяўляюць адзіную сістэму ўзаемазвязаных кампа
нентаў, якія забяспечваюць пераемнасць зместу, форм і метадаў
арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў:
l Геаграфія. Фізічная геаграфія. VI клас;
l Геаграфія. Мацерыкі і акіяны. VII клас;
l Геаграфія. Краіны і народы. VIII клас;
l Геаграфія. Геаграфія Беларусі. IX клас.
Агульная мэта — фарміраванне асобы вучня, тых якасцей,
поглядаў, прынцыпаў і норм паводзін, якія адпавядаюць агульна
чалавечым каштоўнасцям.
Роля геаграфіі як вучэбнага прадмета ў фарміраванні і раз
віцці асобы вызначаецца спецыфікай навукі. Геаграфія — комп
лексная грамадска-прыродазнаўчанавуковая дысцыпліна, для якой
характэрны комплексны падыход у даследаванні і тлумачэнні
заканамернасцей узаемадзеяння прыроды і грамадства, узаема
сувязей паміж іх асобнымі кампанентамі. Толькі сродкамі геагра
фіі можа быць сфарміравана ўяўленне аб прасторава-часавым
характары з’яў, працэсаў, неабходнае для разумення сутнасці
сучасных праблем чалавецтва — сацыяльных, экалагічных, экана
мічных і палітычных.
Геаграфія. Фізічная геаграфія. У VI класе пачынаецца выву
чэнне геаграфіі як самастойнага вучэбнага прадмета, аднак неаб
ходныя прапедэўтычныя веды вучнi атрымліваюць пры вывучэн
ні вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» у пачатковай школе і ў
V класе.
Фізічная геаграфія як пачатак вывучэння ў сістэме геаграфічных
дысцыплін мае галоўную мэту — даць уяўленне пра Зямлю як
буйны прыродны комплекс, яго структуру, узаемасувязі зямных
абалонак. Фарміраванне ключавых кампетэнцый абапіраецца на
сістэмна-дзейнасны падыход у навучанні.
Асноўнымі задачамі з’яўляюцца фарміраванне ў вучняў на пад
ставе геаграфічных ведаў:
l агульных уяўленняў пра Зямлю, яе форму, памеры і ўнутра
ную будову, верхнія абалонкі Зямлі і іх узаемасувязь;
l уяўленняў пра геаграфічныя карты, як асобую мову геаграфіі,
іх значэнне ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей;
l неабходных практычных уменняў і навыкаў арыентавання
на мясцовасці, складання найпрасцейшых планаў, вылічэння
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адлегласцей з дапамогай маштабу, вызначэння геаграфічных
каардынат з дапамогай градуснай сеткі, назірання за прырод
нымі аб’ектамі і з’явамі навакольнага асяроддзя і апрацоўкі
матэрыялаў назіранняў, складання апісанняў прыродных
аб’ектаў па геаграфічных картах і на аснове краязнаўчага
матэрыялу;
l гатоўнасці да вывучэння геаграфіі мацерыкоў і акіянаў, краін
і народаў і геаграфіі сваёй краіны.
У змесце вучэбнай праграмы выдзелены 2 раздзелы: раздзел I —
«Зямля на плане мясцовасці, глобусе і карце», які ўключае 2 тэмы,
і раздзел II —«Прырода Зямлі», які ўключае 4 тэмы. Вывучэнне тэа
рэтычнага матэрыялу з выкананнем практычных работ разлічана на
35 вучэбных гадзін (1 гадзіна на тыдзень). Выніковыя практычныя
работы пазначаны зорачкай. У вучэбнай праграме прадугледжаны
рэзерв часу.
Геаграфія. Мацерыкі і акіяны. Грунтуецца на ведах, атрыманых
пры вывучэнні фізічнай геаграфіі ў VI класе, і заклікана фарміра
ваць у вучняў веды пра разнастайнасць прыроды Зямлі, раскрываць
асаблівасці прыроды мацерыкоў і акіянаў.
Галоўная мэта — фарміраванне ведаў пра геаграфічную абалон
ку, яе асноўныя заканамернасці, уключаючы цэласнасць і ды
ферэнцыяцыю кампанентаў, прыроды мацерыкоў, гэта значыць
фарміраванне неабходнага мінімуму ведаў геаграфічных вобразаў,
пра геаграфічнае асяроддзе Беларусі.
Асноўныя задачы — фарміраванне на падставае геаг рафічных
ведаў:
l агульных уяўленняў пра геаграфічныя заканамернасці развіц
ця геаграфічнай абалонкі, уплыў прыроды Зямлі на жыццё
людзей, іх залежнасць ад стану навакольнага асяроддзя;
l уяўленняў пра разнастайнасць прыроды Зямлі ад планетарнага
да лакальнага ўзроўню (мацерыкоў і акіянаў);
l неабходных практычных уменняў і навыкаў комплекснай
фізіка-геаграфічнай характарыстыкі прыроды мацерыкоў і
акіянаў, выдзялення найбольш агульных і адметных асаблі
васцей мацерыкоў і акіянаў;
l гатоўнасці да вывучэння геаграфіі краін і народаў і сваёй дзяр
жавы — Рэспублiкi Беларусь.
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У змесце вучэбнай праграмы выдзелены 2 раздзелы: раздзел I —
«Агульная характарыстыка прыроды Зямлі», які ўключае 1 тэму,
і раздзел II — «Рэгіянальны агляд зямнога шара», які ўключае
7 тэм. Вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу з выкананнем практыч
ных работ разлічана на 35 вучэбных гадзін (1 гадзіна на тыдзень).
Выніковыя практычныя работы пазначаны зорачкай. У вучэбнай
праграме прадугледжаны рэзерв часу.
Геаграфія. Краіны і народы. Заклікана фарміраваць у вучняў
веды пра краіны, іх насельніцтва і культуру, асаблівасці развіцця
гаспадаркі дзяржаў і палітычнай карты. Фарміраванне ключавых
кампетэнцый абапіраецца на тэрытарыяльны і краіназнаўчы па
дыходы ў навучанні.
Галоўная мэта — фарміраванне геаграфічных ведаў пра ўну
траныя і знешнія фактары развіцця тэрытарыяльных комплексаў
(геапалітычныя, геаграфічныя, эканамічныя, сацыякультурныя
і інш.), краіны і рэгіёны.
Асноўныя задачы — фарміраванне ў вучняў на падставе геагра
фічных ведаў:
l уяўлення пра этнакультурную своеасаблівасць насельніцтва
мацерыкоў і асобных краін;
l уяўлення пра сучасную палітычную карту і яе дынамічнасць;
l разумення цэласнай карціны сусветнай гаспадаркі і сусвет
нага рынку; узроўней і эканамічных паказчыкаў сацыяльнаэканамічнага развіцця краін;
l умення называць фактары размяшчэння гаспадаркі на зям
ным шары;
l умення даваць эканоміка-геаграфічную характарыстыку асоб
ных краін;
l прымянення геаграфічнага мыслення для вылучэння і ацэнь
вання геаграфічных фактараў, якія вызначаюць сутнасць і
дынаміку найважнейшых працэсаў.
У змесце вучэбнай праграмы выдзелены 2 раздзелы: раздзел I —
«Насельніцтва і яго гаспадарчая дзейнасць», які ўключае 7 тэм,
і раздзел II — «Рэгіянальны агляд зямнога шара», які ўключае
8 тэм. Вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу з выкананнем практычных работ разлічана на 70 вучэбных гадзін (2 гадзіны на ты
дзень).
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Геаграфія. Геаграфія Беларусі. Фарміруе ў вучняў цэласны
геаграфічны вобраз сваёй краіны. Вучнi вывучаюць прыродныя
ўмовы і рэсурсы, асаблівасці структуры гаспадаркі, дынамікі і ўмоў
жыцця насельніцтва, экалагічныя, сацыяльна-эканамічныя асаб
лівасці і асаблiвасці прыродна-гаспадарчага патэнцыялу краіны.
Галоўная мэта — фарміраванне ў вучняў сістэмы ведаў пра пры
родныя асаблівасці, прыродна-рэсурсны, сацыяльна-дэмаграфічны
і вытворчы патэнцыял краіны, асноў яе ўстойлівага развіцця.
Асноўныя задачы — фарміраванне ў вучняў на падставе  геагра
фічных ведаў:
l уяўленняў пра асаблівасці прыродакарыстання, працэсу нара
стання экалагічных праблем у межах асобнай дзяржавы;
l разумення асаблівасцей геаграфічнага і геапалітычнага ста
новiшча Беларусі;
l разумення ролі Беларусі як суб’екта сусветнай геаграфічнай
прасторы і ўяўлення пра тэрытарыяльную арганізацыю Бе
ларусі;
l разумення геаграфічных аспектаў сучасных сацыяльна-эка
намічных праблем Рэспублікі Беларусь;
l навыкаў і практычных уменняў самастойнай работы, якія
спрыяюць адаптацыі і сацыяльна-адказным паводзінам у
грамадстве;
l адказнасці за свае паводзіны ў грамадстве і патрыятызму,
павагі да культуры і гісторыі сваёй краіны і народаў, якiя яе
насяляюць.
У змесце вучэбнай праграмы выдзелена 10 тэм, якія ўключаюць
асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці з улікам іх
зместавай вобласці і ўзроставых фізіялагічных асаблівасцей вуч
няў. Вывучэнне тэарэтычнага матэрыялу з выкананнем практыч
ных работ разлiчана на 70 вучэбных гадзін (2 гадзіны на тыдзень).
Вучэбнай праграмай прадугледжваецца правядзенне практычных
работ. Асобныя практычныя работы праводзяцца на вучэбных за
нятках падагульняльнае паўтарэння. Выніковыя практычныя рабо
ты пазначаны зорачкай. У праграме прадугледжаны рэзерв часу.
Выдзелены патрабаванні да вынікаў навучання з улікам іх
зместавай вобласці і ўзроставых фізіялагічных асаблівасцей вуч
няў. Геаграфічная наменклатура пералічваецца ў патрабаваннях
пры вывучэнні новага матэрыялу.
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Ключавыя канцэптуальныя падыходы да пабудовы зместу ву
чэбнага прадмета «Геаграфія»:
l комплексны геаграфічны падыход, які ўлічвае пры аналізе
любой тэрыторыі (малога арэала і населенага пункта, раёна,
краіны, групы краін, кантынента, геаграфічнай абалонкі)
ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць прыродных, сацыяльных,
эканамічных і палітычных структур, з’яў і працэсаў;
l сістэмна-дзейнасны, прадстаўлены трыма кампанентамі: ве
давым, практычным і аперацыйным;
l прафесійна-кампетэнтнасны, накіраваны на фарміраванне ў
вучняў асноўных геаграфічных ведаў і развіццё ўменняў і
навыкаў, якія маюць практычную і прыкладну́ю значнасць
у іх жыцці і будучай прафесійнай дзейнасці;
l культуралагічны (каштоўнасна-арыентаваны), які дазваляе
разгледзець геаграфічнае асяроддзе праз прызму дасягненняў
агульначалавечай культуры; нацэлены на развіццё духоўнасці,
маралі і гуманістычных якасцей асобы вучня.
Прафесійна-кампетэнтнасны і сістэмна-дзейнасны падыходы
прадугледжваюць неабходнасць захавання матывацыі вучняў на
набыццё фундаментальных ведаў і ўменняў, якія складаюць аснову
геаграфічнага светаразумення і культуры, развіццё геаграфічнага
мыслення, а таксама разглядаюць геаграфію як адну з асноў прак
тычнага паўсядзённага жыцця.
У рамках прафесійна-кампетэнтнаснага падыходу магчыма
вылучэнне ключавых асобасных, метапрадметных (міжпрадметных)
і прадметных (геаграфічных) кампетэнцый у змесце вучэбнага прад
мета «Геаграфія». Кампетэнтнасны падыход арыентаваны на вынік
навучання, фарміраванне здольнасці вучня да выкарыстання ведаў,
уменняў і прымянення навыкаў у розных сітуацыях.
Асобаснымі кампетэнцыямі, якія фармiруюцца пры вывучэнні
вучэбнага прадмета «Геаграфія», з’яўляюцца: каштоўнасна-сэнса
вая, агульнакультурная, сацыяльная, кампетэнцыя асобаснага
самаўдасканалення. Вучэбна-пазнавальная, інфармацыйная і ка
мунікатыўная кампетэнцыі вылучаюцца як метапрадметныя:
l каштоўнасна-сэнсавая кампетэнцыя: засваенне вучнямі
ўяўленняў пра асаблівасці развіцця геаграфічных працэсаў і
з’яў, пра стан абалонак Зямлі: гідрасферы, атмасферы, літа
сферы, біясферы; месца і ролю чалавека ў свеце;
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l агульнакультурная кампетэнцыя: разуменне і імкненне дзей

нічаць у адпаведнасці з нормамі агульначалавечай культуры
і маралі, адносін да ўсяго жывога, адказнасці за свае паво
дзіны ў прыродзе і грамадстве, павагі да працы як асновы
дабрабыту грамадства;
l сацыяльная кампетэнцыя: успрыманне і разуменне вучнямі
асноўных узаемасувязей у сістэме «прырода — чалавек — гра
мадства»;
l кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення — выхаванне
станоўчых эмацыянальна-каштоўнасных адносін да нава
кольнага свету і самога сябе як яго часткі;
l вучэбна-пазнавальная і інфармацыйная кампетэнцыі фар
мiруюцца праз авалоданне ведамі, а таксама мэтазгоднымі
спосабамі дзейнасці аб цэласнай карціне геаграфічных ведаў,
задавальненне і развіццё індывідуальных пазнавальных ін
тарэсаў вучняў да пазнання прыродных, сацыяльных і эка
намічных працэсаў і з’яў, да вывучэння вучэбнага прадмета
«Геаграфія»;
l камунікатыўная кампетэнцыя фарміруецца праз стварэнне
ўмоў для развіцця здольнасцей вучняў да камунікатыўнай
дзейнасці: выкарыстанне гнуткіх міжасобасных узаемадзеян
няў, разнастайных форм зносін у працэсе навучання.
Ключавыя прадметныя геаграфічныя кампетэнцыі з’яўляюцца
комплексам і кампанентаў, якія яго складаюць, дапаўняюць адзін
аднаго і прадстаўляюць у цэлым геаграфічную кампетэнцыю, якая
фарміруецца пры вывучэнні вучэбнага прадмета «Геаграфія» ва
ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі:
l агульнагеаграфiчная — фарміраванне станоўчых каштоў
насных і сэнсавых арыенціраў вучня ў адносінах да вывучэн
ня вучэбнага прадмета «Геаграфія» і яго важнасці шляхам
пазнання геаграфічнай карціны свету; знаёмства з развіццём
геаграфічных ведаў пра Зямлю;
l геаграфічная ведавая — здольнасць і гатоўнасць прымяняць
геаграфічныя веды і ўменні, разумець тэрытарыяльную арга
нізацыю і самаарганізацыю прыродных і грамадскіх геагра
фічных сістэм на розным прасторавым узроўні (лакальным,
рэгіянальным і глабальным); уменне аналізаваць сутнасць,
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характар і дынаміку прыродных, сацыяльных, эканамічных
і геапалітычных працэсаў, якія адбываюцца ў свеце і ў Рэс
публіцы Беларусь;
l картаграфічная — здольнасць да арыентацыі ў прасторы (та
паграфічная арыентацыя, чытанне карт, геаграфічнае пра
сторавае ўспрыманне), якая выходзіць за рамкі валодання
базавымі тапаграфічнымі ведамі і служыць падставай для
далейшага развіцця геаграфічных кампетэнцый;
l геаінфармацыйная — уменне самастойна працаваць з рознымі
крыніцамі геаграфічнай інфармацыі, атрымліваць, ацэньваць
і аналізаваць такую інфармацыю; карыстацца сучаснымі ін
фармацыйнымі тэхналогіямі, валодаць неабходнай камп’ю
тарнай граматнасцю, набываць пачатковыя веды аб мадэля
ванні і прагназаванні;
l камунікацыйна-геаграфічная — здольнасць успрымаць і ра
зумець геаграфічную інфармацыю, выказваць і прэзентаваць
яе, умець абмяркоўваць з аднагодкамі (кампетэнтнасць мае
двайную функцыю: зносін у класе і камунікацыі ў сацыяль
ным кантэксце);
l прасторава-дыягнастычная — здольнасць ацэньваць прасто
равую геаграфічную інфармацыю і праблемы з пункта гле
джання пэўных крытэрыяў і ў кантэксце ўкладу ў развіццё
геаграфіі як навукі і сферы дзейнасці людзей;
l практыка-арыентаваная — здольнасць і гатоўнасць дзейні
чаць у адпаведнасці з натуральнымі і сацыяльнымі ўмовамі ў
розных сферах дзейнасці, выкарыстоўваць свае геаграфічныя
веды ў паўсядзённым жыцці і практычнай дзейнасці.
Асноўныя вынікі вучэбнай дзейнасці складаюць веды, уменні і
навыкі вучняў. Асноўныя патрабаванні да вынікаў прадстаўлены
з улікам іх зместавай вобласцi і ўзроставых фізіялагічных асаблі
васцей. Патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў скла
даюцца з трох кампанентаў:
l ведавага (уяўленнi і веды);
l практычнага (уменні);
l аперацыйнага (навыкі).
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(35 гадзін)
Уводзiны (1 гадзіна)
Геаграфія як навука. Фізічная і сацыяльна-эканамічная геагра
фія. Абалонкі Зямлі: літасфера, гідрасфера, атмасфера, біясфера.
Значэнне геаграфіі ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н і:
 пра фізічную геаграфію;
 сацыяльна-эканамічную геаграфію;
 абалонкі Зямлi;
в е д а ц ь:
 аб’ект вывучэння геаграфіі;
 асноўныя паняццi: геаграфія;
у м е ц ь:
 тлумачыць ролю геаграфіі ў жыцці і гаспадарчай дзейнасці
людзей.

Раздзел I
ЗЯМЛЯ НА ПЛАНЕ МЯСЦОВАСЦІ, ГЛОБУСЕ І КАРЦЕ
(9 гадзін)
Т э м а 1. План мясцовасці (3 гадзіны)
Стораны гарызонту. Арыентаванне на мясцовасці. Компас.
Азімут. Вызначэнне азімута з дапамогай компаса і напрамкаў па
зададзеных азімутах.
Паняцце пра план мясцовасці, умоўныя знакі. Маштаб і яго
віды.
Абсалютная і адносная вышыні. Чытанне плана мясцовасці.
Практычная работа
1. Чытанне плана мясцовасці. Вызначэнне азімутаў і напрамкаў
па зададзеных азімутах з дапамогай компаса.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н і:
 пра адлюстраванне тэрыторыі на плане мясцовасцi;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняццi: арыентаванне, азімут, план мясцовасці,
маштаб, лiкавы, найменны і лінейны маштабы, умоўныя зна
кі, абсалютная і адносная вышыні;
у м е ц ь:
 чытаць план мясцовасці (вызначаць аб’екты па ўмоўных
знаках, стораны гарызонту, азімут, абсалютную вышыню,
адносную вышыню, напрамкі, адлегласці, іх узаемаразмя
шчэнне);
 вызначаць маштаб, перакладаць маштаб з аднаго віду ў іншы;
 працаваць з компасам;
п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы з планам мясцовасці пры чытанні картаграфіч
най інфармацыі.

Т э м а 2. Глобус і геаграфічная карта (5 гадзін)
Глобус — мадэль Зямлі. Геаграфічныя полюсы. Градусная сет
ка: паралелі, экватар, мерыдыяны, пачатковы мерыдыян.
Паняцце пра геаграфічную карту. Адрозненні геаграфічнай карты ад плана мясцовасці. Асаблівасці выявы зямной паверхні (вы
шынь і глыбінь) на глобусе і карце. Легенда карты.
Геаграфічныя каардынаты: геаграфічныя шырата і даўгата.
Сучасныя спосабы вызначэння геаграфічных каардынат.
Адрозненні карт па маштабе (дробнамаштабныя, сярэднемаш
табныя, буйнамаштабныя), па ахопе тэрыторыі (сусветныя карты,
карты асобных мацерыкоў і акіянаў, частак мацерыкоў), па змесце
(агульнагеаграфiчныя, у тым ліку тапаграфічныя, і тэматычныя).
Значэнне карт у геаграфіі, жыцці і гаспадарчай дзейнасці людзей.
Практычная работа
2*. Вызначэнне геаграфічных каардынат па картах і нанясенне
геаграфічных аб’ектаў па зададзеных каардынатах на контурную
карту.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н і:
 пра глобус;
 значэнне геаграфічных карт;
 сучасныя спосабы вызначэння геаграфічных каардынат;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняццi: геаграфічная карта, легенда карты, эква
тар, паралель, мерыдыян, пачатковы мерыдыян, градусная
сетка, геаграфічныя полюсы, геаграфічныя шырата і даўгата,
геаграфічныя каардынаты, ізалініі, гарызанталі;
у м е ц ь:
 тлумачыць адрозненні плана ад карты;
 адрозніваць геаграфічныя карты па маштабе, ахопе тэрыто
рыі, змесце;
 паказваць на карце і глобусе: геаграфічныя полюсы, экватар,
пачатковы мерыдыян, геаграфічныя аб’екты;
 вызначаць (вымяраць) адлегласці па картах і глобусе, геагра
фічныя каардынаты і напрамкі;
 пазначаць і падпісваць геаграфічныя аб’екты на контурнай
карце;
п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы з геаграфічнай картай для вызначэння геагра
фічных каардынат свайго населенага пункта;
 навыкі работы з контурнай картай для абазначэння свайго
населенага пункта з выкарыстаннем геаграфічных каардынат.
Падагульняльнае паўтарэнне (1 гадзiна)

Р а з д з е л II
ПРЫРОДА ЗЯМЛІ (24 гадзiны)
Т э м а 3. Літасфера і рэльеф Зямлі (6 гадзін)
Паняцце пра літасферу. Унутраная будова Зямлі: ядро, мантыя,
зямная кара. Будова і магутнасць зямной кары. Тыпы зямной
кары: мацерыковая і акіянічная. Літасферныя пліты.
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Унутраныя сілы Зямлі. Землетрасенні, вулканізм: прычыны і
геаграфічнае распаўсюджанне, сейсмічныя паясы. Будова вулкана,
адрозненне вулканаў па актыўнасці.
Знешнія сілы Зямлі. Выветрыванне: фізічнае, хімічнае, біяла
гічнае.
Горныя пароды і мінералы зямной кары. Магматычныя, асад
кавыя і метамарфічныя горныя пароды. Выкарыстанне і ахова
нетраў Зямлі.
Рэльеф Зямлі. Асноўныя формы рэльефу сушы: раўніны, горы.
Горныя краіны. Адрозненне гор па вышыні (нізкія, сярэднія, вы
сокія). Адрозненне раўнін па характары паверхні (плоскія, паго
рыстыя), па абсалютнай вышыні (упадзіны, нізіны, узвышшы,
пласкагор’і).
Рэльеф дна Сусветнага акіяна (шэльф, мацерыковы схіл, глы
бакаводныя жалабы, астраўныя дугі, ложа акіяна, сярэдзіннаакіянічныя хрыбты).
Практычная работа
3*. Апісанне па геаграфічнай карце асобных раўнін і горных
краін.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н і:
 пра будову і тыпы зямной кары;
 літасферныя пліты;
 сейсмічныя паясы;
 будову вулкана;
 адрозненні вулканаў па актыўнасці;
 эпіцэнтр і ачаг землетрасення;
 адрозненні раўнін па вышыні і характары паверхні;
 адрозненні гор па вышыні;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняццi: літасфера, ядро, мантыя, зямная кара,
горныя пароды (магматычныя, асадкавыя, метамарфічныя),
землетрасенне, вулканізм, вулкан, выветрыванне, рэльеф, раў
ніна, горы, шэльф, мацерыковы схіл, глыбакаводны жолаб,
астраўная дуга, ложа акіяна, сярэдзінна-акiянiчны хрыбет;
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у м е ц ь:
 характарызаваць раўніны і горы па прапанаваным плане;
 тлумачыць адрозненні мацерыковай і акіянічнай зямной кары,
адрозненні фізічнага, хімічнага, біялагічнага выветрывання;
адрозненні магматычных, асадкавых і метамарфічных гор
ных парод;
 паказваць на карце раўніны: Усходне-Еўрапейская, Лаў
рэнційскае ўзвышша, Амазонская нізменнасць, Сярэднесi
бiрскае пласкагор’е, упадзіна Гхор; горы: Альпы, Атласкія,
Вялікі Водападзельны хрыбет, Каўказ, Уральскія, Гімалаі
(г. Джамалунгма), Кардыльеры, Анды; вулканы: Везувій,
Кiлiманджара; сярэдзiнна-акiянiчны хрыбет СярэдзiннаАтлантычны; жолаб Марыянскi; катлавiны Амундсена,
Паўночна-Усходняя; асноўныя сейсмічныя паясы;
 пазначаць на контурнай карце асноўныя формы рэльефу;
п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы з геаграфічнай картай для апісання раўнін і
горных краін.

Т э м а 4. Атмасфера. Надвор’е і клімат (8 гадзін)
Паняцце пра атмасферу. Склад і будова атмасферы. Значэнне
атмасферы. Азонавы пласт.
Тэмпература паветра. Сярэдняя тэмпература, амплітуда тэм
ператур. Змена тэмпературы з вышынёй і размеркаванне тэмпера
туры паветра па зямной паверхні. Цеплавыя паясы.
Атмасферны ціск. Змена атмасфернага ціску з вышынёй. Раз
меркаванне атмасфернага ціску па зямной паверхні.
Вецер. Напрамак і хуткасць ветру. Пастаянныя вятры (пасаты,
заходнія вятры, усходнія вятры палярных абласцей). Сезонныя
вятры (мусоны). Мясцовыя вятры (брызы).
Вільготнасць паветра: абсалютная і адносная. Атмасферныя
ападкі. Размеркаванне ападкаў па паверхні Зямлі.
Паняцце надвор’я. Метэаралагічныя элементы: тэмпература
паветра, атмасферны ціск, вецер, вільготнасць паветра. Метэарала
гічныя з’явы. Назіранне за надвор’ем.
Паняцце клімату. Клiматаўтваральныя фактары: геаграфічная
шырата, размеркаванне сушы і акіяна, аддаленасць тэрыторыі ад
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акіянаў і мораў, марскія плыні, вышыня мясцовасці над узроўнем
мора, рэльеф мясцовасці.
Практычная работа
4*. Апрацоўка матэрыялаў назіранняў за надвор’ем і апісанне
надвор’я сваёй мясцовасці (складанне графіка ходу тэмпературы і
ружы вятроў, разлік сярэднясутачных і сярэднямесячных тэмпе
ратур, амплітуды тэмператур).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н i:
 пра пастаянныя і сезонныя вятры;
 мясцовыя вятры;
 клiматаўтваральныя фактары;
 метэаралагічныя з’явы;
 метэаназіранні і прагноз надвор’я;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняццi: атмасфера, надвор’е, тэмпература паветра,
атмасферныя ападкі, атмасферны ціск, вецер, мусон, брыз,
пасаты, вільготнасць паветра, абсалютная і адносная вільгот
насць паветра, клімат;
 метэаралагічныя элементы і прыборы для іх вымярэння (тэр
мометр, барометр, гігрометр, флюгер);
у м е ц ь:
 характарызаваць склад і будову атмасферы, цеплавыя паясы;
 тлумачыць размеркаванне атмасфернага ціску па зямной па
верхні, змену атмасфернага ціску з вышынёй, размеркаванне
тэмпературы паветра па зямной паверхні, змяненне тэмпера
туры з вышынёй, размеркаванне ападкаў па паверхні Зямлі,
распаўсюджванне пастаянных вятроў;
 карыстацца тэрмометрам, барометрам;
 складаць апісанне надвор’я;
 тлумачыць уплыў асноўных кліматаўтваральных фактараў
на клімат;
 складаць графікі ходу тэмпературы, складаць ружу вятроў,
вылічваць сярэднясутачныя, сярэднямесячныя тэмпературы
і амплітуды тэмператур;
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п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы з данымі назірання для пабудовы графікаў і
ружы вятроў.

Т э м а 5. Гідрасфера (7 гадзін)
Паняцце пра гідрасферу. Асноўныя часткі гідрасферы. Сусвет
ны акіян і яго часткі. Моры. Залівы. Пралівы. Тэмпература, салё
насць акіянічных вод.
Рух вады ў акіяне — марскія хвалі, цунамі, прылівы і адлівы.
Цёплыя і халодныя акіянічныя плыні.
Воды сушы. Падземныя воды: грунтовыя і мiжпластавыя (на
порныя (артэзіянскія) і безнапорныя). Крыніцы. Гейзеры.
Паверхнёвыя воды. Рака і яе часткі. Рачная даліна і яе эле
менты: рэчышча, пойма, тэраса. Рачная сістэма, рачны басейн,
водападзел. Раўнінныя і горныя рэкі. Парогі, вадаспады. Каналы.
Жыўленне рэк (снегавое, дажджавое, ледніковае, падземнае,
змешанае) і рэжым рэк (разводдзе, паводка, межань). Уплыў
паверхневых і падземных вод на фарміраванне рэльефу. Карст,
апоўзень.
Азёры і балоты. Азёры сцёкавыя і бяссцёкавыя, прэсныя і салё
ныя. Асноўныя тыпы азёрных катлавін: тэктанічныя, вулканіч
ныя, ледніковыя, запрудныя, карставыя. Вадасховішчы, балоты,
іх значэнне.
Ледавікі, іх утварэнне. Мацерыковыя і горныя ледавікі. Уз
дзеянне ледавікоў на рэльеф. Значэнне гідрасферы ў жыцці людзей.
Ахова акіянічных вод і вод сушы.
Практычная работа
5. Складанне апісання воднага аб’екта сваёй мясцовасці па пра
панаваным плане.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н і:
 пра цёплыя і халодныя акіянічныя плыні;
 тэмпературу і салёнасць акіянічных вод;
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прыток рачной сістэмы, водападзел, рачныя парогі, крынiцы,
каналы;
 прэсныя і салёныя азёры, сцёкавыя і бяссцёкавыя азёры;
 апоўзні;
 уздзеянне ледавікоў на рэльеф;
 уплыў паверхнёвых і падземных вод сушы на рэльеф;
 змену вод гідрасферы пад уплывам гаспадарчай дзейнасці
чалавека;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняцці: гідрасфера, Сусветны акіян, мора, унут
раныя і ўскраінныя моры, заліў, праліў, салёнасць, хвалі,
цунамі, акіянічныя плыні, прыліў, адліў, воды сушы, падзем
ныя воды, гейзер, рака, рачная даліна, рэчышча, пойма, рач
ны басейн, вадаспад, возера, ледавік, балота, вадасховішча,
водны рэжым ракі, жыўленне ракі, карст;
у м е ц ь:
 паказваць на карце моры: Міжземнае, Чырвонае, Чорнае,
Балтыйскае; залівы: Гвінейскі, Бенгальскi, Вялікі Аўстра
лійскі, Мексіканскі; пралівы: Берынгаў, Гібралтарскі,
Магеланаў; цячэнні: Гальфстрым, Заходніх Вятроў; рэкі:
Амазонка, Місісіпі, Ніл, Янцзы, Мурэй; азёры: Байкал, Вя
лікія Амерыканскія, Каспійскае мора; вадаспады: Анхель,
Вікторыя; каналы: Суэцкі, Панамскі; вадасховішчы: Брац
кае, Вілейскае; ледавік Федчанкi; балота Васюганскае;
 тлумачыць прычыны ўтварэння марскіх хваль, прыліваў і
адліваў, цунамі; фазы воднага рэжыму рэк; адрозненні ты
паў жыўлення рэк, раўнінных рэк ад горных, грунтовых вод
ад мiжпластавых, мацерыковых ледавікоў ад горных, азёр
ных катлавін (тэктанічныя, вулканічныя, ледавіковыя, за
прудныя, карставыя);
 характарызаваць асобныя рэкі і азёры па прапанаваным пла
не, значэнне гідрасферы для жыцця людзей;
 пазначаць на контурнай карце рэкі, вадаспады і азёры, вада
сховішчы, балоты, ледавікі;
п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы па прапанаваным плане пры апісанні ўнут
раных вод сваёй мясцовасці.
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Т э м а 6. Біясфера (3 гадзіны)
Паняцце пра біясферу і яе межы. Разнастайнасць жывых арга
нізмаў і асаблівасці іх размеркавання ў літасферы, гідрасферы,
атмасферы. Роля жывых арганізмаў у біясферы.
Глеба: склад, будова, урадлівасць. Разнастайнасць глебавага
покрыва (асноўныя тыпы глеб). Значэнне глебы ў гаспадарчай
дзейнасці людзей. Эрозія глеб.
Паняцце прыроднага комплексу. Кампаненты прыроднага
комплексу. Разнастайнасць і ахова прыродных комплексаў Зямлі.
Практычная работа
6*. Апісанне прыроднага комплексу сваёй мясцовасці.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучням неабходна:
м е ц ь у я ў л е н н i:
 пра асаблівасць біясферы;
 урадлівасць глебы;
 асноўныя тыпы глеб;
 кампаненты і разнастайнасць прыродных комплексаў;
в е д а ц ь:
 асноўныя паняццi: бiясфера, эрозія, прыродны комплекс;
 межы біясферы;
 склад і будову глебы;
у м е ц ь:
 характарызаваць асноўныя тыпы глеб; разнастайнасць жывых
арганізмаў і асаблівасці іх размеркавання ў літасферы, гідра
сферы, атмасферы; разнастайнасць глебавага покрыва; ролю
жывых арганізмаў у біясферы;
 тлумачыць прычыны разнастайнасці прыродных комплексаў
сушы і Сусветнага акіяна, значэнне глеб у гаспадарчай дзей
насці людзей;
п р ы м я н я ц ь:
 навыкі работы па прапанаваным плане пры апісанні прырод
нага комплексу сваёй мясцовасці.
Падагульняльнае паўтарэнне (1 гадзiна)
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БIЯЛОГIЯ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Праграма па біялогіі падрыхтавана ў адпаведнасці з Канцэпцыяй
вучэбнага прадмета «Біялогія». Асноўныя палажэнні канцэпцыі
грунтуюцца на тым, што вучэбны прадмет «Біялогія» займае адно з
вядучых месцаў у сістэме агульнай сярэдняй адукацыі. Роля біяло
гіі ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі абумоўлена яе значэннем
у фарміраванні агульнай культуры падрастаючага пакалення,
выхаванні творчай асобы, усведамленні сваёй адказнасці перад
грамадствам за захаванне жыцця на Зямлі. Біялагічная адукацыя
заклiкана фарміраваць у падрастаючага пакалення разуменне жыц
ця ў любой яго праяве як найвышэйшай каштоўнасці.
Біялогія ўваходзіць у лік прыродазнаўчых навук, якія выву
чаюць прыроду, а таксама шляхі пазнання чалавекам прыроды.
Акрамя светапогляднага значэння, адэкватныя ўяўленні пра жы
вую прыроду ляжаць у аснове мерапрыемстваў па падтрыманні
здароўя чалавека, яго бяспекі і вытворчай дзейнасці ў любой га
ліне гаспадаркі.
Дасягненні біялагічнай навукі і змены ў навакольным свеце
прад’яўляюць да біялягічнай адукацыі патрабаванне сфарміраваць
у падрастаючага пакалення біялагічную граматнасць і экалагічную
культуру. Веданне прыродных працэсаў і з’яў, розных узроўняў
арганізацыі жывой матэрыі, разнастайнасці ўзаемадзеянняў пры
родных аб’ектаў і сістэм спрыяе фарміраванню адзінай карціны
свету і разуменню цэласнасці прыроды, яе залежнасці ад дзейнасці
чалавека.
Галоўная мэта вывучэння біялогіі — фарміраванне сучаснага
навуковага светапогляду, неабходнага для разумення з’яў і працэ
саў, якія адбываюцца ў прыродзе, жыццядзейнасці ўласнага арга
нізма, розных галінах народнай гаспадаркі, для працягу адукацыі,
будучай прафесійнай дзейнасці.
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Галоўная мэта ўключае:
l засваенне ведаў пра жывую прыроду і ўласцівыя ёй закана
мернасці; будову, жыццядзейнасць і асяроддзеўтваральную
ролю жывых арганізмаў; чалавека як біясацыяльную істоту;
ролю біялагічнай навукі ў практычнай дзейнасці людзей;
метады пазнання жывой прыроды;
l авалоданне ўменнямі абгрунтоўваць месца і ролю біялагічных
ведаў у практычнай дзейнасці, развіцці сучасных тэхналогій;
працаваць з біялагічнымі прыборамі, інструментамі, давед
нікамі;
l развіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і твор
чых здольнасцей у працэсе правядзення назіранняў за біяла
гічнымі аб’ектамі і станам уласнага арганізма, біялагічных
эксперыментаў, работы з рознымі крыніцамі інфармацыі;
l выхаванне пазітыўных каштоўнасных адносін да здароўя
чалавека; фарміраванне экалагічнага мыслення, неабходнага
для паўнавартаснага функцыянавання ў грамадстве, гарма
нічных адносін вучняў з прыродай, з усім жывым як галоў
най каштоўнасцю на Зямлі;
l выкарыстанне набытых ведаў і ўменняў у штодзённым жыцці для догляду раслін, хатніх жывёл, аказання першай да
памогі сабе і іншым; ацэнкі наступстваў сваёй дзейнасці ў
дачыненні да навакольнага асяроддзя, здароўя іншых людзей
і ўласнага здароўя; абгрунтавання і выканання мер прафілак
тыкі захворванняў, правіл паводзін у прыродзе.
Задачы вучэбнага прадмета «Біялогія»:
l авалоданне сістэмай ведаў пра малекулярныя і структурнафункцыянальныя асновы жыцця, размнажэнне і развіццё
арганізмаў асноўных царстваў, экасістэм, біяразнастайнасць,
эвалюцыю, што неабходна для ўсведамлення каштоўнасці
ўсяго жывога на Зямлі;
l фарміраванне на базе ведаў пра жывую прыроду навуковай
карціны свету;
l фарміраванне экалагічнай граматнасці людзей, якія ведаюць
біялагічныя заканамернасці, сувязі паміж жывымі арганіз
мамі, іх эвалюцыю, прычыны і каштоўнасць відавой разна
стайнасці;
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l усталяванне гарманічных адносін з прыродай, самім сабой,

фарміраванне норм і правіл экалагічнай этыкі, адказных адно
сін да жывой прыроды як асновы экалагічнага выхавання;
l фарміраванне генетычнай граматнасці як асновы здаровага
ладу жыцця, захавання псіхічнага, фізічнага, маральнага
здароўя чалавека;
l развіццё асобы вучня, імкненне прымяніць біялагічныя ве
ды на практыцы, удзельнічаць у практычнай дзейнасці ў
галіне медыцыны, сельскай гаспадаркі, біятэхналогіі, рацыя
нальнага прыродакарыстання і аховы прыроды.

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета
Змест структураваны ў выглядзе чатырох раздзелаў: «Уводзіны
ў біялогію», «Жывыя арганізмы ў асяроддзі свайго пасялення»,
«Чалавек і яго здароўе», «Агульныя біялагічныя заканамернасці».
Раздзел «Уводзіны ў біялогію» з’яўляецца прапедэўтычным і
ўключае першапачатковыя звесткі пра жывую прыроду, яе кам
паненты (арганізмы, віды, экасістэмы), асаблівасці іх арганізацыі,
узаемасувязі арганізмаў адзін з адным і з навакольнай нежывой
прыродай, ролю чалавека ў прыродзе, неабходнасцю яе аховы.
У VI класе адбываецца станаўленне першаснага падмурка біяла
гічных ведаў.
Раздзел «Жывыя арганізмы ў асяроддзі свайго пасялення»
ўключае звесткі пра адметныя прыкметы жывых арганізмаў, іх
разнастайнасць, сістэму арганічнага свету, бактэрыі, пратысты,
грыбы, лішайнікі, расліны і жывёлы. Змест раздзела прадстаўлены
на аснове эколага-эвалюцыйнага і функцыянальнага падыходаў,
у адпаведнасці з якімі акцэнты ў вывучэнні арганізмаў перано
сяцца з асаблівасцей будовы асобных прадстаўнікоў на раскрыц
цё працэсаў іх жыццядзейнасці, прыстасаванасці да асяроддзя
пражывання, ускладнення ў ходзе гістарычнага развіцця, ролі ў
экасістэмах і жыцці чалавека.
У раздзеле «Чалавек і яго здароўе» ўтрымліваюцца звесткі пра
чалавека як біясацыяльнай істоце, будову чалавечага арганізма,
працэсы жыццядзейнасці, сацыяльную сутнасць чалавека, умовах
захавання яго здароўя, ролю чалавека ў навакольным асяроддзі і
яго залежнасць ад якасці асяроддзя.
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Змест раздзела «Агульныя біялагічныя заканамернасці» пад
парадкаваны, па-першае, абагульненню і сістэматызацыі таго
зместу, які быў засвоены вучнямі пры вывучэнні курса біялогіі
на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі; па-другое, знаёмству
вучняў з найбольш агульнымі заканамернасцямі, характэрнымі
для жывых сістэм рознага рангу — ад біясферы да клеткі. Раздзел
«Агульныя біялагічныя заканамернасці» вывучаецца на базавым
і павышаным узроўнях.
У аснову вучэбнага прадмета «Біялогія» пакладзены дзейнасны,
асобасна арыентаваны, культуралагічны і кампетэнтнасны пады
ходы.
Дзейнасны падыход рэалізуецца на аснове максімальнага ўклю
чэння ў адукацыйны працэс практычнага кампанента вучэбнага
зместу — назіранняў, доследаў, лабараторных і практычных работ,
экскурсій, рашэння біялагічных задач і інш.
Асобасна арыентаваны падыход прадугледжвае напаўненне пра
грам вучэбным зместам, значным для кожнага вучня ў штодзённым
жыцці, важным для фарміравання адэкватных паводзін чалавека
ў навакольным асяроддзі.
Культуралагічны падыход дазваляе ў поўнай меры захаваць
фундаментальныя крытэрыі біялагічнага ведання, яго цэльнасць і
пераемнасць. Канчатковай мэтай біялагічнай адукацыі з’яўляецца
фарміраванне навуковага светапогляду і каштоўнасных арыентацый
асобы, што цалкам адпавядае мэтам і задачам яе гарманічнага
развіцця. Толькі асоба, якая авалодала навыкамі культуры ўзаема
адносін з жывымі сістэмамі, здольная адказна ставіцца да жывой
прыроды і чалавечай асобы.
Біялагічная адукацыя ўключае не толькі веды пра свет і спо
сабы дзейнасці, але і вопыт творчага пошуку, эмацыянальна-каш
тоўнасных адносін чалавека да навакольнага асяроддзя і адзін да
аднаго. Сэнс культуралагічнага падыходу ў выкладанні вучэбнага
прадмета «Біялогія» заключаецца ў падрыхтоўцы інфармаванага,
кампетэнтнага выпускніка, які ўсведамляе сябе ў агульнакультур
ным кантэксце, гатоў працягнуць адукацыю, жыць i працаваць у
новых сацыяльна-эканамічных умовах. Пры гэтым асноўны акцэнт
робіцца на такія чалавечыя каштоўнасці, як жыццё і здароўе, год
насць чалавека, свабода асобы і натуральнае права чалавека быць
гаспадаром свайго лёсу, які ўсведамляе меру  маральнай адказнасці
за свой выбар і за свае дзеянні.
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Кампетэнтнасны падыход заключаецца ва ўжыванні атрыма
ных ведаў у практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці, фармі
раванні ўніверсальных уменняў на аснове практычнай дзейнасці.
Кампетэнтнасны падыход з’яўляецца адным з напрамкаў абнаў
лення адукацыі на аснове фарміравання і развіцця ключавых
кампетэнцый вучняў.
Кампетэнцыя — гэта гатоўнасць (здольнасць) вучня выкарыстоў
ваць засвоеныя веды, вучэбныя ўменні і навыкі, а таксама спосабы
дзейнасці ў жыцці для рашэння практычных і тэарэтычных задач.
З пункта гледжання патрабаванняў да ўзроўню падрыхтоўкі
выпускнікоў адукацыйныя кампетэнцыі ўяўляюць сабой інтэграль
ныя змястоўныя характарыстыкі якасці падрыхтоўкі вучняў,
звяз аныя з іх здольнасцю мэтавага асэнсаванага прымянення
комплексу ведаў, уменняў і спосабаў дзейнасці для вырашэння
пэўнага кола праблем.

Рэкамендаваныя формы і метады навучання і выхавання
Змест вучэбных заняткаў і выкарыстоўваемыя формы і метады
навучання павінны быць накіраваны на засваенне вучнямі ведавага
і дзейнаснага кампанентаў, развіццё асобы вучня і рэалізацыю
выхаваўчага патэнцыялу біялогіі.
Важным аспектам навучання з’яўляецца арганізацыя і стыму
ляванне настаўнікам актыўнай пазнавальнай дзейнасці вучняў.
У ходзе вучэбных заняткаў рэкамендуецца стварыць сітуацыі, у
якіх вучні будуць не толькі засвойваць веды, але і спрабаваць пры
мяняць іх пры вырашэнні розных жыццёвых сітуацый. Як адзін
са спосабаў актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў добра
зарэкамендавала сябе навучанне на аснове стварэння праблемных
сітуацый, пастаноўкі праблемных задач. Развіццю біялагічнага
мыслення вучняў садзейнічае таксама ўключэнне на рэгулярнай
аснове ў працэс навучання рашэння пазнавальных задач.
Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на фарміраванне ў вучняў
уменняў назіраць, апісваць аб’екты, планаваць і праводзіць прос
тыя доследы і эксперыменты, рашаць біялагічныя задачы розных
тыпаў складанасці і зместу, раскрываць і ўстанаўліваць прычыннавыніковыя сувязі, працаваць з вызначальнікамі; працаваць з пад
ручнікам і іншымі крыніцамі інфармацыі.
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Вялікае значэнне ў працэсе навучання біялогіі мае выкарыстанне
гульнёвых метадаў. Правядзенне дыдактычных гульняў магчыма
на розных этапах вучэбнага занятку. Яны дазваляюць зрабіць
працэс успрымання біялагічнай інфармацыі больш дынамічным
і цікавым. Падчас дзелавой або ролевай гульні ўзнікае асаблівы
эмацыянальны стан, абумоўлены натуральным імкненнем вучня
дамагчыся выніку. У выніку атрыманыя веды становяцца асобас
на значымымі.
Вялікім патэнцыялам у засваенні паняццяў, развіцці вобразных
уяўленняў вучняў валодае выкарыстанне ўсіх відаў нагляднасці на
вучэбных занятках: табліц, малюнкаў, аплікацый, схем, мадэлей,
муляжоў, аўдыя- і відэаматэрыялаў, гербарыя, вільготных прэпа
ратаў, натуральных аб’ектаў.
Інтэнсіфікацыі працэсу навучання і павышэнню яго эфектыў
насці будзе садзейнічаць выкарыстанне камп’ютарнай і мультыме
дыйнай тэхнікі, інтэрактыўных дошак і электронных сродкаў навучання.

Асобасныя, метапрадметныя і прадметныя вынікі засваення
вучэбнага прадмета
А с о б а с н ы я в ы н і к і:
l веданне асноўных прынцыпаў і правіл адносін да жывой
прыроды, асноў здаровага ладу жыцця і здароўезберагальных
тэхналогій;
l рэалізацыя ўстановак здаровага ладу жыцця;
l сфарміраванасць пазнавальных інтарэсаў і матываў, накі
раваных на вывучэнне жывой прыроды; інтэлектуальных
уменняў (даказваць, будаваць разважанні, аналізаваць, па
раўноўваць, рабіць высновы і інш.);
l сфарміраванасць эстэтычнага стаўлення да жывых аб’ектаў;
l уменне вызначаць сваё месца і ролю ў навакольным свеце,
сям’і, калектыве;
l развіццё светапогляду, самасвядомасці, адносін да рэчаіснасці,
характару, здольнасцей, псіхічных працэсаў; назапашванне
вопыту.
М е т а п р а д м е т н ы я в ы н і к і:
l авалоданне складальнікамі даследчай і праектнай дзейнасці,
уключаючы ўменні бачыць праблему, ставіць пытанні, вылу
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чаць гіпотэзы, даваць азначэнні паняццям, класіфікаваць,
назіраць, праводзіць эксперыменты, рабіць высновы і заклю
чэнні, структураваць матэрыял, тлумачыць, даказваць, аба
раняць свае ідэі і г. д.;
l уменне працаваць з рознымі крыніцамі біялагічнай інфарма
цыі: знаходзіць біялагічную інфармацыю ў розных крыніцах
(тэксце падручніка, навукова-папулярнай літаратуры, бія
лагічных слоўніках і даведніках), аналізаваць і ацэньваць
інфармацыю, пераўтвараць інфармацыю з адной формы ў
іншую;
l здольнасць выбіраць мэтавыя і сэнсавыя ўстаноўкі ў сваіх
дзеяннях і ўчынках у адносінах да жывой прыроды, здароўя —
свайго і акружаючых;
l уменне адэкватна выкарыстоўваць маўленчыя сродкі для
дыскусіі і аргументацыі сваёй пазіцыі, параўноўваць розныя
пункты гледжання, аргументаваць свой пункт гледжання,
адстойваць сваю пазіцыю.
П р а д м е т н ы я в ы н і к і вывучэння біялогіі накіраваны
на засваенне вучнямі прадметнага зместу і спецыяльных спосабаў
вучэбна-пазнавальнай дзейнасці. Яны прадстаўлены ў раздзеле
«Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў».

Матэрыяльна-тэхнічнае і вучэбна-метадычнае забеспячэнне
адукацыйнага працэсу
Вучэбныя заняткі па біялогіі рэкамендуецца праводзіць у спе
цыяльна абсталяваным кабінеце. Аснашчэнне кабінета біялогіі
ўключае абсталяванне, працоўныя месцы для вучняў і настаўніка,
тэхнічныя і мультымедыйныя сродкі навучання, камп’ютар, ша
фы для захоўвання вучэбнага абсталявання (дэманстрацыйнага і
лабараторнага), дэманстрацыйны стол настаўніка.
Спецыфіка вучэбнага прадмета «Біялогія» патрабуе выкарыстан
ня абсталявання для азнаямлення вучняў з жывой прыродай, мета
дамі біялагічнай навукі.
Вучэбнае абсталяванне па біялогіі павінна ўключаць:
l натуральныя аб’екты (прэпараваныя расліны і жывёлы, іх
часткі, органы, мікрапрэпараты, шкілеты і іх часткі, калек
цыі, гербарыі);
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l прыборы і лабараторнае абсталяванне (аптычныя прыборы,

посуд і прылады, у тым ліку неабходныя рэактывы);
l сродкі на друкаванай аснове (дэманстрацыйныя друкаваныя

табліцы, дыдактычныя матэрыялы);
l муляжы і мадэлі (аб’ёмныя, рэльефныя, мадэлі-аплікацыі);
l экранна-гукавыя сродкі навучання (відэафільмы, транспа

ранты), дапаможнікі на інфармацыйных носьбітах (кампактдыскі, электронныя дапаможнікі);
l тэхнічныя сродкі навучання — праекцыйную апаратуру (муль
тымедыйны праектар, камп’ютар, экран, інтэрактыўны план
шэт, дэманстрацыйны мікраскоп з відэакамерай);
l вучэбна-метадычную літаратуру для настаўніка і вучняў (вы
значальнікі, даведачныя матэрыялы, вучэбныя заданні, кант
рольна-дыягнастычныя матэрыялы і інш.);
l электронныя сродкі навучання, якія распрацоўваюцца ў Рэс
публіцы Беларусь.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
(1 гадзіна на тыдзень; усяго 35 гадзін, з іх 2 гадзіны — рэзервовы час)
Уводзіны (1 гадзіна)
Паняцце пра жывую і нежывую прыроду. З’явы прыроды. Бія
логія — навука пра жывую прыроду. Асноўныя раздзелы біялогіі.
Значэнне біялогіі.
Дэманстрацыі: табліцы з выявай цел і з’яў прыроды.

Жывая прырода і метады яе вывучэння (5 гадзін)
Жывая прырода. Жывыя арганізмы. Адрозненне жывых арга
нізмаў ад цел нежывой прыроды (клетачная будова, жыўленне,
рост, развіццё, дыханне, выдзяленне, размнажэнне, рэакцыі на
змены ў навакольным асяроддзі).
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Метады вывучэння жывой прыроды. Назіранне і біялагічныя
доследы (эксперыменты) — найважнейшыя метады вывучэння
жывой прыроды. Павелічальныя прыборы. Лупа. Мікраскоп. Пра
вілы работы з мікраскопам. Падрыхтоўка найпрасцейшых прэ
паратаў.
Дэманстрацыі: табліцы з выявамі жывых арганізмаў і іх улас
цівасцей; лупа, мікраскоп, абсталяванне для падрыхтоўкі най
прасцейшых прэпаратаў.
Лабараторныя работы
1. Устройства павелічальных прыбораў (лупа, мікраскоп) і пра
вілы работы з імі.
2. Падрыхтоўка найпрасцейшых прэпаратаў.
Практычныя работы
1. Развіццё раслін фасолі з насення (дослед у дамашніх умовах).
Экскурсіі
1. Жывая і нежывая прырода; назіранне за жывымі аб’ектамі.

Клетачная будова жывых арганізмаў (5 гадзін)
Клетачная будова жывых арганізмаў. Адкрыццё клеткі Р. Гукам.
Будова расліннай клеткі. Разнастайнасць клетак. Будова кле
так: абалонка (клетачная сценка), цытаплазматычная мембрана,
цытаплазма, арганоіды, пластыды (хларапласты), вакуолі з клетач
ным сокам, ядро.
Будова жывёльнай клеткі. Форма і велічыня жывёльных кле
так, асаблівасці ўнутранай будовы: цытаплазма, арганоіды, ядро.
Жыццядзейнасць клетак. Жыўленне клетак, паступленне рэ
чываў у клетку. Клетачнае дыханне. Выдзяленне. Паняцце пра
абмен рэчываў.
Размнажэнне і рост клетак. Паняцце пра размнажэнне клетак.
Дзяленне клетак. Вынік дзялення. Рост клетак.
Дэманстрацыі: табліцы, слайды з адлюстраваннем будовы
расліннай і жывёльнай клетак, іх дзялення. Фрагмент кінафільма
«Дзяленне клеткі».
Дэманстрацыйныя вопыты
1. Выбарчая пранікальнасць цытаплазматычнай мембраны на
мадэлі з цэлафану.
2. Рух цытаплазмы ў клетках ліста эладэі канадскай.
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Лабараторныя работы
3. Будова клетак скуркі лускі цыбулі.
4. Будова клетак ліста эладэі канадскай.
5. Будова клетак крыві жабы.

Разнастайнасць жывых арганізмаў (10 гадзін)
Разнастайнасць жывых арганізмаў. Паняцце пра царствы жы
вых арганізмаў: Бактэрыі, Пратысты, Грыбы, Расліны, Жывёлы.
Бактэрыі. Форма бактэрыяльных клетак. Распаўсюджванне
бактэрый. Будова бактэрый. Жыўленне бактэрый. Роля бактэрый
у прыродзе і жыцці чалавека. Хваробатворныя бактэрыі. Паняцце
пра паразітаў і інфекцыйныя хваробы.
Пратысты. Распаўсюджванне і асаблівасці будовы. Пратысты
на прыкладзе амёбы, хларэлы, эўглены зялёнай, спірагіры. Роля
пратыстаў у прыродзе і жыцці чалавека.
Грыбы. Распаўсюджванне грыбоў. Паняцце пра шапачкавыя
і плесневыя грыбы. Будова грыбоў. Жыўленне грыбоў. Ядомыя
і ядавітыя грыбы. Дрожджы і плесневыя грыбы. Роля грыбоў у
прыродзе.
Расліны. Будова, разнастайнасць і распаўсюджванне раслін.
Асноўныя групы раслін (паняцце пра мхі, папаратнікі, хвашчы,
дзеразу, хвойныя і кветкавыя расліны). Фотасінтэз — спосаб жыў
лення раслін.
Значэнне раслін у прыродзе і жыцці чалавека.
Жывёлы. Адметныя прыкметы жывёл. Паняцце пра расліннаед
ных, драпежных, усёедных жывёл і жывёл-паразітаў. Перамя
шчэнне жывёл. Разнастайнасць жывёл. Паняцце пра пазваночных
і беспазваночных, халаднакроўных і цеплакроўных жывёл. Асноў
ныя групы жывёл. Роля жывёл у прыродзе. Дзікія і свойскія жы
вёлы. Значэнне жывёл у жыцці чалавека.
Дэманстрацыі: табліцы, слайды з выявамі форм бактэрый і пра
тыстаў, асаблівасцей будовы іх клетак, будовы шапачкавых грыбоў,
разнастайнасці ядомых, ядавітых і плесневых грыбоў, муляжы
пладовых цел. Гербарныя і жывыя экзэмпляры культурных, пакаё
вых і дзікарослых раслін. Шкілеты пазваночных жывёл; табліцы
з выявамі свойскіх і дзікіх жывёл, жывёл-паразітаў і шкоднікаў
сельскагаспадарчых культур, калекцыі беспазваночных жывёл.
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Дэманстрацыйныя вопыты
3. Утварэнне крухмалу ў лістах на святле.
4. Вылучэнне кіслароду ў працэсе фотасінтэзу.
Практычныя работы
2. Вырошчванне цвілі на хлебе (дослед у дамашніх умовах).
Экскурсіі
2. Жывыя арганізмы зімой.

Размнажэнне арганізмаў
(2 гадзіны)
Паняцце пра размнажэнне арганізмаў і яго значэнне. Спосабы
размнажэння. Бясполае размнажэнне (дзяленне клеткі, утварэнне
спор, часткамі цела — вегетатыўнае размнажэнне, пачкаванне).
Палавое размнажэнне. Паняцце пра палавыя клеткі — гаметы,
іх апладненне, знешнім і ўнутраным апладненні.
Дэманстрацыі: табліцы з выявамі спосабаў размнажэння роз
ных арганізмаў, будовы палавых клетак.
Практычныя работы
3. Вегетатыўнае размнажэнне раслін (дослед у дамашніх умовах).

Віды і супольнасці арганізмаў
(2 гадзіны)
Від. Паняцце пра віды жывых арганізмаў. Прыкметы віду: па
дабенства асобін аднаго віду па знешняй і ўнутранай будове, умовах
пражывання, здольнасці арганізмаў да размнажэння і ўтварэння
пладавітага патомства. Падабенства паміж блізкароднаснымі
відамі. Паняцце пра роды, падвойныя назвы відаў.
Супольнасці жывых арганізмаў. Паняцце пра біяцэноз. Харчо
выя сувязі арганізмаў, ланцугі харчавання. Арганізмы — вытвор
цы, спажыўцы і разбуральнікі арганічных рэчываў. Нехарчовыя
ўзаемаадносіны арганізмаў у біяцэнозах.
Дэманстрацыі: табліцы, слайды з выявамі розных відаў жы
вёл і раслін, у тым ліку блізкароднасных, біяцэнозаў. Схемы, ма
люнкі і слайды, якія ілюструюць крытэрыі віду, харчовыя сувязі,
ланцугі харчавання.
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Экасістэмы
(5 гадзін)
Агульная характарыстыка экасістэм. Паняцце пра асяроддзе
пражывання жывых арганізмаў. Фактары асяроддзя. Паняцце
пра экасістэмы. Паняцце пра кругаварот рэчываў у экасістэмах.
Прэснаводная экасістэма — возера. Заканамернасці рассялення
жывых арганізмаў у возеры. Сувязі паміж арганізмамі. Возера зімой.
Наземная экасістэма — лес. Паняцце пра хвойныя, лісцевыя і
змешаныя лясы. Яруснае размеркаванне раслін і іншых груп арга
нізмаў. Значэнне лясных экасістэм у прыродзе і жыцці чалавека.
Правілы паводзін у лесе.
Сезонныя змены экасістэм. Сезонныя змены ў экасістэмах (на
прыкладзе лясной экасістэмы).
Дэманстрацыі: табліцы, слайды, схемы, фатаграфіі разнастай
ных экасістэм, іх структуры, кругавароту рэчываў, сувязей арганіз
маў, яруснага размеркавання арганізмаў у экасістэмах, сезонных
змен у экасістэмах. Акварыум як мадэль экасістэмы.
Экскурсіі
3. Жывыя арганізмы вясной.

Чалавек і яго роля ў прыродзе
(3 гадзіны)
Узаемаадносіны чалавека з прыродай. Умовы жыцця сучаснага
чалавека. Залежнасць чалавека ад прыроды (патрэбнасць чалавека
ў вадзе, ежы, чыстым паветры, уздзеянне на чалавека тэмпературы
і атмасфернага ціску).
Роля чалавека ў прыродзе (станоўчыя і адмоўныя бакі гаспадар
чай дзейнасці чалавека). Вынікі ўздзеяння чалавека на прыроду.
Ахова прыроды. Паняцце пра Чырвоныя кнігі, ахоўныя прырод
ныя тэрыторыі — запаведнікі, заказнікі, нацыянальныя паркі.
Дэманстрацыі: табліцы, відэаролікі, якія дэманструюць лад
жыцця старажытных людзей і сучаснага чалавека, умовы жыцця
сучаснага чалавека, дыяграмы суадносін розных груп прадуктаў
у рацыёне правільнага харчавання вучня, вымерлыя віды жывых
арганізмаў і віды, якія маюць патрэбу ў ахове.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Уводзіны
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра целы і з’явы прыроды;
 біялогію і яе асноўныя раздзелы;
у м е ц ь:
 тлумачыць, што вывучае біялогія;
 адрозніваць фізічныя, хімічныя, астранамічныя, геаграфічныя
і біялагічныя з’явы;
 прыводзіць прыклады біялагічных з’яў;
 характарызаваць значэнне біялогіі ў жыцці чалавека;
р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: біялогія, прырода,
з’явы прыроды (фізічныя, хімічныя, астранамічныя, геаграфічныя,
біялагічныя).
Жывая прырода і метады яе вывучэння
Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 асноўныя прыкметы жывых арганізмаў;
 адрозненне жывых арганізмаў ад цел нежывой прыроды;
 асноўныя метады вывучэння жывой прыроды;
 устройства лупы і светлавога мікраскопа;
 правілы работы з лупай і мікраскопам;
 лабараторнае абсталяванне і паслядоўнасць дзеянняў пры
падрыхтоўцы найпрасцейшых прэпаратаў;
у м е ц ь:
 характарызаваць метады біялагічных даследаванняў;
 абыходзіцца з лабараторным абсталяваннем;
 рыхтаваць найпрасцейшыя прэпараты;
 працаваць з лупай і светлавым мікраскопам;
 выконваць правілы паводзін і працы з прыборамі і прыладамі
ў кабінеце біялогіі:
 праводзіць назіранні за жывымі арганізмамі;
 знаходзіць дадатковую інфармацыю па тэме вучэбнага занят
ку ў розных крыніцах і рабіць кароткія паведамленні;
 тлумачыць значэнне біялагічных ведаў у паўсядзённым жыцці;
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р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: жыўленне, рост,
развіццё, дыханне, выдзяленне, размнажэнне, актыўная рэакцыя
на змены ў навакольным асяроддзі, назіранне, біялагічны вопыт,
лупа, мікраскоп, мікрапрэпарат.
Клетачная будова жывых арганізмаў
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра клетачную будову жывых арганізмаў;
 разнастайнасць клетак;
 харчаванне, клетачнае дыханне і выдзяленне;
 абмен рэчываў у клетцы;
 размнажэнне клетак і паслядоўнасць падзей пры дзяленні
клеткі;
в е д а ц ь:
 асноўныя структуры расліннай і жывёльнай клетак і іх функ
цыі;
 асноўныя арганоіды клеткі і іх функцыі;
у м е ц ь:
 называць асноўныя структуры клеткі і іх функцыі;
 распазнаваць і паказваць на табліцах асноўныя структуры
клеткі;
 называць асноўныя рысы падабенства і адрозненні ў будове
расліннай і жывёльнай клетак;
 падрыхтоўваць мікрапрэпараты, разглядаць іх пад мікраско
пам і рабіць высновы пра асаблівасці будовы клеткі вывучае
мага аб’екта;
 распазнаваць на мікрапрэпаратах вывучаных аб’ектаў асноў
ныя структурныя часткі клеткі;
 умець карыстацца інструкцыяй пры выкананні практычных
работ, падручнікам і дадатковай літаратурай;
 знаходзіць дадатковую інфармацыю па тэме вучэбнага за
нятку ў розных крыніцах і на яе падставе рабіць кароткія
паведамленні;
р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: клетка, клетачная
абалонка (клетачная сценка), цытаплазматычная мембрана,
цытаплазма, арганоіды, пластыды, вакуолі, ядро, храмасома,
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жыўленне клетак, клетачнае дыханне, выдзяленне, абмен рэчы
ваў, дзяленне.
Разнастайнасць жывых арганізмаў
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра разнастайнасць жывых арганізмаў;
 асноўныя групы раслін і жывёл;
 пазваночных, беспазваночных, расліннаедных, драпежных
жывёл, арганізмы-паразіты;
в е д а ц ь:
 асноўныя прыметы прадстаўнікоў царстваў жывой прыроды;
 істотныя прыметы будовы і жыццядзейнасці вывучаемых
біялагічных аб’ектаў;
 асноўныя культурныя расліны і свойскіх жывёл;
 асноўныя ядомыя і ядавітыя грыбы;
у м е ц ь:
 праводзіць найпрасцейшую класіфікацыю жывых арганізмаў
па асобных царствах;
 вызначаць прыналежнасць біялагічных аб’ектаў да аднаго з
царстваў жывой прыроды;
 усталёўваць рысы падабенства і адрозненні ў прадстаўнікоў
розных царстваў;
 адрозніваць вывучаныя аб’екты ў прыродзе, на табліцах;
 выкарыстоўваць дадатковыя крыніцы інфармацыі і самастой
на рыхтаваць вусныя паведамленні на 2-3 мін;
 тлумачыць ролю прадстаўнікоў царстваў жывой прыроды ў
жыцці чалавека;
р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: бактэрыі, хвароба
творныя бактэрыі, паразіты, пратысты, грыбы, шапачкавыя
грыбы, плесневыя грыбы, дрожджы, расліны, ліст, сцябло, корань,
імхі, папараць, хвашчы, дзераза, хвойныя расліны, кветкавыя рас
ліны, фотасінтэз, жывёлы, расліннаедныя жывёлы, драпежныя
жывёлы, або драпежнікі, жывёлы-паразіты, пазваночныя жывёлы,
беспазваночныя жывёлы, кішачнаполасцевыя, чарвякі, малюскі,
членістаногія, ракападобныя, павукападобныя, насякомыя, земна
водныя, паўзуны, птушкі, млекакормячыя, або звяры, дзікія жывё
лы, свойскія жывёлы.
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Размнажэнне арганізмаў
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра працягласць жыцця жывых арганізмаў і іх размнажэнне;
 асноўныя спосабы размнажэння;
 гаметы, знешняе і ўнутранае апладненне, зіготу, развіццё
арганізмаў;
 значэнне размнажэння арганізмаў у прыродзе;
в е д а ц ь / р а з у м е ц ь:
 асноўныя віды бясполага размнажэння;
 прынцыповыя адрозненні паміж бясполым і палавым размна
жэннем;
у м е ц ь:
 прыводзіць прыклады вегетатыўнага размнажэння раслін;
 праводзіць размнажэнне раслін чаранкамі;
р а з у м е ц ь сэнс тэрмінаў і паняццяў: размнажэнне (бяс
полае, палавое), споры, вегетатыўнае размнажэнне, пачкаванне,
палавыя клеткі (гаметы), апладненне.
Віды і супольнасці арганізмаў
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра віды жывых арганізмаў;
 асноўныя крытэрыі віду;
 супольнасці жывых арганізмаў (біяцэнозы);
 харчовыя і нехарчовыя сувязі арганізмаў у біяцэнозе;
 ланцугі і сеткі харчавання;
 вытворцаў, спажыўцоў і разбуральнікаў арганічнага рэчыва
ў біяцэнозах;
у м е ц ь:
 знаходзіць падабенства і адрозненні паміж асобінамі аднаго
і розных відаў;
 класіфікаваць арганізмы па іх функцыях у біяцэнозе;
 прыводзіць прыклады вытворцаў, спажыўцоў і разбуральнікаў
арганічнага рэчыва;
 прыводзіць прыклады харчовых і нехарчовых сувязей арга
нізмаў;
 праводзіць назіранні за арганізмамі ў біяцэнозах;
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р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: від, род, біяцэноз,
ланцуг харчавання, вытворцы арганічнага рэчыва, спажыўцы
арганічнага рэчыва, арганізмы — разбуральнікі арганічнага рэчы
ва, нехарчовыя ўзаемадзеянні арганізмаў.
Экасістэмы
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра асяроддзе пражывання і яго фактары;
 экалагічную сістэму;
 кругаварот рэчываў у экасістэмах;
 сезонныя змены ў экасістэмах і іх прычыны;
в е д а ц ь   асноўныя віды жывых арганізмаў, якія жывуць у
прэснаводным вадаёме і лясных экасістэмах;
у м е ц ь:
 апісваць возера і лес як прыклады экасістэмы;
 характарызаваць размеркаванне арганізмаў у возеры;
 характарызаваць яруснасць у лясной экасістэме;
 прыводзіць прыклады жывых арганізмаў, якія жывуць у асоб
ных экасістэмах;
 апісваць асноўныя біялагічныя з’явы, якія назіраюцца ў пры
родных экасістэмах у розны час;
 адрозніваць на малюнках, табліцах, фотаздымках, у прыродзе
асноўныя віды жывых арганізмаў, якія насяляюць прэсна
водны вадаём і лясную экасістэму;
 праводзіць назіранні за жывымі арганізмамі і фіксаваць вы
нікі назіранняў;
р а з у м е ц ь  сэнс тэрмінаў і паняццяў: навакольнае асяроддзе,
фактары асяроддзя, экалогія, экасістэма, кругаварот рэчываў,
яруснасць, сезонныя змены экасістэм.
Чалавек і яго роля ў прыродзе
Вучні павінны:
м е ц ь   у я ў л е н н е:
 пра старажытнага чалавека і яго лад жыцця;
 прыручэнне жывёл і адамашніванні раслін;
 неабходныя ўмовы жыцця сучаснага чалавека;
 уплыў умоў навакольнага асяроддзя на чалавека;
 ролю чалавека ў прыродзе;
 асабліва ахоўваемыя прыродныя тэрыторыі;
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у м е ц ь:
 характарызаваць вынікі негатыўнага ўздзеяння гаспадарчай
дзейнасці чалавека на прыроду;
 выконваць правілы паводзін у прыродзе;
 весці здаровы лад жыцця;
 працаваць у адпаведнасці з пастаўленай задачай;
 складаць план тэксту;
 удзельнічаць у сумеснай дзейнасці;
 працаваць з тэкстам параграфа падручніка і яго кампанентамі;
 вылучаць у тэксце падручніка сэнсавыя часткі і азагалоўліваць
іх, ставіць пытанні да тэксту;
р а з у м е ц ь   сэнс тэрмінаў і паняццяў: Чырвоныя кнігі, за
паведнік, заказнік, нацыянальны парк.
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ПРАЦОУНАЕ НАВУЧАННЕ
ТЭХНIЧНАЯ ПРАЦА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбны прадмет «Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца»
складаецца з інварыянтнай і варыятыўнай частак. Інварыянт
ная частка ўключае наступныя раздзелы:«Апрацоўка драўні
ны»,«Апрацоўка металаў»,«Рамонтныя работы ў быце».
Варыятыўная частка змяшчае тэмы, якія адлюстроўваюць
розныя віды тэхнічнай і мастацкай творчасці вучняў. Настаўніку
даецца магчымасць самастойна вызначыць паслядоўнасць і коль
касць тэм для вывучэння ў кожным класе з улікам узроставых
асаблівасцей і жаданняў вучняў, стану матэрыяльна-тэхнічнай
базы, рэгіянальных і мясцовых умоў, асаблівасцей і традыцый.
Працэс вывучэння інварыянтнай часткі вучэбнага прадмета
«Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца» накіраваны на пасля
доўнае авалоданне вучнямі VI класа асобнымі тэхналагічнымі апе
рацыямі па ручной і механічнай апрацоўцы драўніны і металаў,
а таксама рамонтнымі работамі ў быце (табл. 1).
Змест вучэбнай праграмы прадугледжвае азнаямленне вучняў
з абсталяваннем вучэбных майстэрняў і арганізацыяй вучэбных
месцаў для ручной і механічнай апрацоўкі канструкцыйных і (або)
прыродных матэрыялаў, правіламі бяспечных паводзін; вывучэнне
відаў і асноўных уласцівасцей выкарыстоўваемых матэрыялаў, іх
эканомнае выкарыстанне; вывучэнне відаў інструментаў і пры
стасаванняў, бяспечных метадаў і прыёмаў іх выкарыстання; рас
крыццё зместу, паслядоўнасці і прыёмаў выканання тэхналагічных
аперацый па апрацоўцы матэрыялаў і выкананні вырабаў; вывучэн
не розных відаў рамонтных работ у быце і авалоданне прыёмамі
іх выканання, вывучэнне відаў тэхнічнай і мастацкай творчасці;
чытанне і афармленне графічнай дакументацыі; азнаямленне з
тэхналагічным працэсам, чытанне і распрацоўку тэхналагічнай
дакументацыі.
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Табліца 1
Пералiк тэхналагічных аперацый па ручной і механічнай
апрацоўцы драўніны і металаў, відаў рамонтных работ
у быце
Апрацоўка
драўніны
Разметка загатовак з
драўніны (рэйсмус, раз
метачны цыркуль);
l

Апрацоўка
металаў
Праўка металаў (тон
каліставога металу);
l

l

струганне драўніны;

разметка загатовак з
тонкаліставога металу;

l

шліфаванне драўніны;

l

l

свідраванне (ручное);

зборка дэталей з драў
ніны на шрубах
l

l

рэзка тонкаліставога
металу нажніцамі;

Рамонтныя
работы ў быце
Рамонтна-будаў
нічыя работы ў бы
це (рамонт ручных
інструментаў;
мацаванне насцен
ных прадметаў)
l

гібка тонкаліставога
металу;
l

шліфаванне тонкалі
ставога металу
l

Пасля кожнага раздзела вучэбнай праграмы вызначаны патра
баванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў, якія ўтрымліваюць пера
лік асноўных ведаў, уменняў і навыкаў, што падлягаюць кантролю
ў працэсе навучання на занятках тэхнічнай працы.
У канцы раздзелаў інварыянтнай («Апрацоўка драўніны» і
«Апрацоўка металаў») і варыятыўнай частак прапануецца пры
кладны пералік вырабаў, у тым ліку дэкаратыўных і сувенірных.
Выявы ў якасці малюнкаў і фатаграфій сувенірных вырабаў
рознага прызначэння ўтрымліваюцца ў спецыяльнай літаратуры
і ў інтэрнэце. З аднаго боку, творчая тэхнічная і мастацкая дзей
насць вучняў, накіраваная на распрацоўку і выкананне сувенірных
вырабаў, узмоцніць іх патрэбы, цікавасць і матывы да заняткаў
тэхнічнай працы. З другога боку, гэта дазволіць настаўніку і вуч
ням удасканальваць распрацоўкі і набыць новыя ідэі для стварэння
вырабаў (у рамках некалькіх раздзелаў), якія будуць арыгінальнымі
выставачнымі экспанатамі, дэкаратыўнымі і нестандартнымі ўпры
гожаннямі розных па прызначэнні памяшканняў, а таксама добрымі
падарункамі на памяць да свята, юбілею, дня нараджэння і інш.
199

Неабходныя тэарэтычныя звесткі і графічныя работы па ас
новах тэхнічнай графікі ўключаны ў змест вучэбнай праграмы
ў адпаведнасці са спецыфікай і логікай вывучаемага матэрыялу.
Асноўнай мэтай вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне.
Тэхнічная праца» з’яўляецца фарміраванне асноў кампетэнтнасці
вучняў у розных сферах працоўнай, гаспадарча-бытавой, канструк
тарска-тэхналагічнай дзейнасці, тэхнічнай і мастацкай творчасці,
якая спрыяе сацыялізацыі асобы ў сучасных сацыяльна-эканаміч
ных умовах.
Рэалізацыя гэтай мэты прадугледжвае рашэнне вучэбных, раз
віваючых і выхаваўчых задач:
l фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў у працэсе выканання
розных відаў вучэбна-пазнавальнай і працоўнай дзейнасці
(тэхналагічных аперацый) па апрацоўцы матэрыялаў, тэхніч
най i мастацкай творчасці, рамонтных работ у быце;
l фарміраванне асноў графічнай і тэхналагічнай граматнасці,
уменняў эканомна выкарыстоўваць матэрыялы і выконваць
правілы бяспекі;
l развіццё пазнавальных інтарэсаў, канструктарска-тэхнала
гічных і творчых здольнасцей, тэхнічнага і мастацкага мыс
лення, камунікатыўных і арганізатарскіх уменняў у працэсе
выканання розных відаў працоўнай дзейнасці;
l выхаванне працавітасці, культуры працы, калектывізму, іні
цыятыўнасці і самастойнасці, эстэтычнага густу, культуры
паводзін і адносін, павагі да майстэрства; далучэнне да куль
турных нацыянальных каштоўнасцей і традыцый.
У працэсе працоўнага навучання настаўніку неабходна выка
рыстоўваць міжпрадметныя сувязі, якія актывізуюць пазнаваль
ную дзейнасць вучняў, развіваюць іх мысленне і памяць пры пера
носе і абагульненні ведаў з розных прадметаў. На ўроках тэхнічнай
працы прасочваюцца міжпрадметныя сувязі з такімі вучэбнымі
прадметамі, як фізіка, біялогія, хімія, матэматыка, інфарматыка і
чарчэнне. Вывучэнне і аналіз вучэбных праграм іншых прадметаў
дае магчымасць настаўніку дыдактычна пісьменна рэалізаваць
міжпрадметныя сувязі ў сістэме вучэбнай і пазакласнай работы
па тэхнічнай працы з апорай на раней засвоеныя веды вучняў.
Фарміраванне тэарэтычных звестак праводзіцца ў працэсе вы
вучэння новага матэрыялу і пры інструктаванні вучняў да выка
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нання імі практычных заданняў. На ўсё гэта павінна адводзіцца
не больш за 20-30 % вучэбнага часу на працягу ўсяго навучальнага
года (табл. 2).
Усе віды вучэбных заняткаў па тэхнічнай працы носяць у
асноўным практыка-арыентаваны характар. Праграмай прадугле
джаны графічныя, лабараторныя і практычныя работы, а таксама
прыкладны пералік вырабаў, як для індывідуальных, так і для
групавых практычных работ. Пералік вырабаў удакладняецца на
стаўнікам з улікам мясцовых магчымасцей і патрэб.
З мэтай павышэння эфектыўнасці правядзення вучэбных за
няткаў па тэхнічнай працы настаўнік можа выкарыстоўваць па
сваім меркаванні да 15 % вучэбнага часу з улікам мясцовых умоў
і наяўнасці матэрыяльна-тэхнічнай базы майстэрні (кабінета) па
працоўным навучанні.
Асаблівую ўвагу ў працэсе працоўнага навучання варта звяр
таць на выкананне вучнямі правіл бяспекі, супрацьпажарнай бя
спекі і санітарна-гігіенічных умоў працы ў вучэбных майстэрнях.
Практычныя работы, якія прадугледжваюць выкарыстанне вучэб
нага станочнага абсталявання, павінны выконвацца з абавязковым
кантролем з боку настаўніка тэхнічнай працы.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне ў вучэб
ных майстэрнях павінны адпавядаць нарматыўным патрабаванням
адпаведных нарматыўных дакументаў па ахове працы.
Тэарэтычныя веды, практычныя ўменні і навыкі, творчыя
здольнасці, якія атрымалі вучні на ўроках тэхнічнай працы, рэка
мендуецца паглыбляць і развіваць у сістэме пазавучэбнай работы
(факультатыўныя заняткі, гурткі і г. д.), а таксама ў працэсе гра
мадска карыснай працы ў школе.
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Табліца 2
Тэматычны план
№
п/п

Назва раздзелаў і тэм

Колькасць гадзін

ІНВАРЫЯНТНАЯ ЧАСТКА

1. Апрацоўка драўніны

28/14

2. Апрацоўка металаў

16/8

3. Рамонтныя работы ў быце

12/6

ВАРЫЯТЫЎНАЯ ЧАСТКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тэхнічная творчасць:
Пачатковае мадэліраванне
Аўтамадэліраванне
Авіямадэліраванне
Суднамадэліраванне
Канструяванне і інш.
Мастацкая апрацоўка матэрыялаў:
Выпальванне па драўніне
Аплікацыя з саломкі
Пляценне з саломкі
Аплікацыя і пляценне з бяросты
Прапільная разьба па драўніне
Контурная разьба па драўніне
Геаметрычная разьба па драўніне
Драўняная мазаіка (інтарсія)
Лясная скульптура і інш.

Рэзерв часу
Усяго
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12/6

2/1
70/35

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
І Н ВА Р Ы Я Н Т Н А Я Ч АСТ К А

Апрацоўка драўніны (28/14 гадзін)
Разметка (рэйсмус, разметачны цыркуль). Струганне. Шліфаванне.
Свідраванне (ручное). Зборка дэталей з драўніны на шрубах
Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі піламатэрыялаў і фане
ры. Правілы бяспечных паводзін.
Агульныя звесткі пра лясную прамысловасць1. Нарыхтоўка
драўніны. Пароды драўніны: лісцевыя і хвойныя. Асноўныя ўла
сцівасці драўніны. Агульныя паняцці ўласцівасцей, якія вызнача
юць знешні выгляд (колер, тэкстура) драўніны.
Піламатэрыялы, іх атрыманне і прымяненне. Віды піламатэ
рыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне выра
баў з піламатэрыялаў і фанеры. Паняцце пра маршрутную карту.
Асноўныя віды на чарцяжы.
Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстан
нем піламатэрыялаў таўшчынёй да 30 мм і фанеры таўшчынёй да
5 мм. Віды тэхналагічных аперацый: разметка загатовак з драў
ніны (рэйсмус, разметачны цыркуль), струганне драўніны, шлі
фаванне драўніны, свідраванне драўніны (ручное), зборка дэталей
з драўніны на шрубах. Віды шруб. Інструменты, прыстасаванні
і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі драўніны. Віды
свердлаў. Якасць выканання тэхналагічных аперацый. Правілы
бяспечных паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі
і прыстасаваннямі.
Прафесіі ў лясной і дрэваапрацоўчай прамысловасці.
Графічная работа:
1. Чытанне зборачнага чарцяжа.
Лабараторныя работы:
1. Азнаямленне з пародамі драўніны.
__________
1

Курсівам вылучаецца змест вучэбнай праграмы, які вывучаецца да
даткова ў школах у VI класе ў параўнанні з гімназіямі.
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2. Азнаямленне з відамі піламатэрыялаў.
3. Азнаямленне з відамі свердлаў.
Практычныя работы:
1. Разметка загатовак з драўніны рэйсмусам.
2. Струганне загатовак з драўніны.
3. Свідраванне драўніны.
4. Шліфаванне загатоўкі з драўніны.
5. Зборка дэталей з драўніны на шрубах.
6. Чытанне і распрацоўка тэхналагічнай дакументацыі.
Прыкладны пералік вырабаў: паліцы, падстаўкі пад сурвэткі,
рамкі для фатаграфій, вешалкі, стульчыкі, прадметы кухонных
набораў, шпакоўні, макеты і мадэлі, дэкаратыўныя і сувенірныя
вырабы і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 агульныя звесткі пра лясную прамысловасць і пра нарыхтоўку
драўніны; пароды драўніны; асноўныя ўласцівасці драўніны;
віды піламатэрыялаў, іх атрыманне і прымяненне;
 графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне
вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры;
 парадак арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі
піламатэрыялаў і фанеры; азначэнні і тэхналогіі выканання
вывучаных тэхналагічных аперацый: патрабаванні, што
прад’яўляюцца да якасці выканання тэхналагічных апе
рацый;
 інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для руч
ной апрацоўкі драўніны; віды свердлаў; правілы бяспечных
паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і пры
стасаваннямі;
 прафесіі ў дрэваапрацоўчай прамысловасці;
у м е ц ь:
 адрозніваць пароды драўніны; распазнаваць розныя віды
піламатэрыялаў;
 чытаць і афармляць графічную і тэхналагічную дакументацыю
на выкананне вырабаў з піламатэрыялаў і фанеры, вызначаць
асноўныя віды на чарцяжы;
204

арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі пілама
тэрыялаў і фанеры; вызначаць і выконваць вывучаныя тэх
налагічныя аперацыі, правяраць якасць выканання тэхна
лагічных аперацый; карыстацца інструментамі, прыстаса
ваннямі і вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі
драўніны, выконваць правілы бяспечных паводзін пры рабоце
з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі;
в а л о д а ц ь:
 навыкамі арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі
піламатэрыялаў і фанеры;
 прыёмамі выканання тэхналагічных аперацый: разметка
загатовак з драўніны (рэйсмус, разметачны цыркуль), стру
ганне драўніны, шліфаванне драўніны, свідраванне драўніны
(ручное), зборка дэталей з драўніны на шрубах;
 навыкамі распазнавання відаў піламатэрыялаў і парод драў
ніны, выбару загатовак з піламатэрыялаў і фанеры з прыпу
скам на апрацоўку.


Апрацоўка металаў (16/8 гадзін)
Праўка. Разметка. Рэзка металаў нажніцамі. Гібка. Шліфаванне
Вучэбнае месца для ручной апрацоўкі тонкаліставога металу.
Правілы бяспечных паводзін.
Тонкаліставы метал, яго атрыманне і прымяненне. Эканомнае
выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з тонкаліставога металу. Паняцце пра разгортку. Чарцёж разгорткі.
Тэхналогія выканання тэхналагічных аперацый з выкарыстан
нем тонкаліставога металу таўшчынёй да 1 мм. Віды тэхналагічных
аперацый: праўка металаў, разметка загатовак з металаў, рэзка ме
талаў нажніцамі, гібка металаў, шліфаванне металаў. Інструменты
і прыстасаванні для ручной апрацоўкі металаў. Якасць выканання
тэхналагічных аперацый. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце
з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці.
Графічная работа:
2. Чытанне і афармленне графічнай дакументацыі на выкананне
вырабаў з тонкаліставога металу. Выкананне чарцяжа разгорткі.
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Лабараторная работа:
4. Азнаямленне з тонкаліставым металам.
Практычныя работы:
7. Праўка і разметка загатовак з тонкаліставога металу.
8. Рэзка нажніцамі тонкаліставога металу.
9. Гібка і шліфаванне загатовак з тонкаліставога металу.
Прыкладны пералік вырабаў: флюгеры, саўкі, скрыначкі,
бірулькі, жэтоны, кветкі з металаў, урны, кручкі для вешалак,
макеты і мадэлі, дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 паняцце «тонкаліставы метал»; як атрымліваюць і прымя
няюць тонкаліставы метал;
 графічную і тэхналагічную дакументацыю на выкананне
вырабаў з тонкаліставога металу; паняцце «разгортка»;
 парадак арганізацыі вучэбнага месца ручной апрацоўкі тонка
ліставога металу; азначэнні і тэхналогіі выканання вывучаных
тэхналагічных аперацый; патрабаванні, што прад’яўляюцца
да якасці выканання тэхналагічных аперацый; інструменты,
прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для ручной апрацоўкі
тонкаліставога металу і правілы бяспечных паводзін пры ра
боце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі;
 прафесіі ў металаапрацоўчай прамысловасці;
у м е ц ь:
 адрозніваць паняцці «метал» і «тонкаліставы метал»;
 чытаць і афармляць графічную і тэхналагічную дакументацыю
на выкананне вырабаў з тонкаліставога металу;
 арганізоўваць вучэбнае месца для ручной апрацоўкі тонкалі
ставога металу; вызначаць і выконваць вывучаныя тэхналагіч
ныя аперацыі; карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і
вучэбным абсталяваннем для ручной апрацоўкі тонкаліставога
металу, выконваць правілы бяспечных паводзін пры рабоце
з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі;
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в а л о д а ц ь:
 навыкамі арганізацыі вучэбнага месца для ручной апрацоўкі
тонкаліставога металу;
 прыёмамі выканання тэхналагічных аперацый: праўка мета
лаў, разметка загатовак з металаў, рэзка металаў нажніцамі,
гібка металаў, шліфаванне металаў;
 навыкамі распазнавання відаў тонкаліставога металу, выбару
загатовак з тонкаліставога металу з прыпускам на апрацоўку.

Рамонтныя работы ў быце
(12/6 гадзін)
Рамонтна-будаўнічыя работы ў быце
(рамонт ручных інструментаў; мацаванне насценных прадметаў)
Рамонтна-будаўнічыя работы ў быце (рамонт ручных інструмен
таў: малаткоў, швабраў, лапат, грабель і інш.; мацаванне насцен
ных прадметаў: карцін, паліц, фатаграфій і інш.). Віды і пры
значэнне ручных інструментаў у быце. Класіфікацыя сцен па
матэрыяле. Віды і прызначэнне насценных прадметаў у быце.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя для выканання ра
монтна-будаўнічых работ у быце. Вучэбнае месца для выканання
рамонтна-будаўнічых работ у быце. Матэрыялы, інструменты,
прыстасаванні і абсталяванне для рамонту ручных інструментаў
(малаткоў, швабраў, лапат, грабель і інш.) і мацавання насценных
прадметаў (карцін, паліц, фатаграфій і інш.). Віды крапежных
вырабаў: шрубы, самарэзы, дзюбелі, анкеры і інш. Свідраванне
адтулін у сцяне. Мацаванне на сцяне лёгкіх і цяжкіх прадметаў.
Якасць выканання рамонтна-будаўнічых работ у быце (рамонт
ручных інструментаў, мацаванне насценных прадметаў). Правілы
бяспечных паводзін.
Прафесіі, звязаныя з рамонтна-будаўнічымі работамі ў быце.
Практычныя работы:
10. Найпрасцейшы рамонт ручных інструментаў (малаткоў,
швабраў, лапат, грабель і інш.).
11. Мацаванне на сцяне лёгкіх прадметаў (карцін, паліц, фа
таграфій і інш.).
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні павінны:
в е д а ц ь:
 віды і прызначэнне ручных інструментаў у быце;
 класіфікацыю сцен па матэрыяле;
 віды і прызначэнне насценных прадметаў у быце;
 матэрыялы, інструменты, прыстасаванні, абсталяванне для
рамонту ручных інструментаў (малаткоў, швабраў, лапат,
грабель і інш.), мацаванне насценных прадметаў (карцін,
паліц, фатаграфій і інш.), правілы бяспечных паводзін; віды
крапежных вырабаў;
 прафесіі, звязаныя з рамонтна-будаўнічымі работамі ў быце;
у м е ц ь:
 чытаць графічную і тэхналагічную дакументацыю для выка
нання рамонтна-будаўнічых работ у быце;
 арганізоўваць вучэбнае месца для выканання рамонтна-бу
даўнічых работ у быце;
 выконваць рамонт ручных інструментаў (малаткоў, швабраў,
лапат, грабель і інш.); мацаванне на сцяне лёгкіх прадметаў
(карцін, паліц, фатаграфій і інш.);
 карыстацца інструментамі, прыстасаваннямі і абсталяваннем
для рамонту ручных інструментаў, мацавання насценных
прадметаў, выконваючы правілы бяспечных паводзін пры
рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі;
в а л о д а ц ь:
 найпрасцейшымі спосабамі рамонту ручных інструментаў (ма
латкоў, швабраў, лапат, грабель і інш.), мацавання насцен
ных прадметаў (карцін, паліц, фатаграфій і інш.);
 навыкамі праверкі якасці рамонту ручных інструментаў,
мацавання на сцяне лёгкіх прадметаў.
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ВА Р Ы Я Т Ы Ў Н А Я Ч АСТ К А
ТЭХНІЧНАЯ ТВОРЧАСЦЬ

Пачатковае мадэліраванне
Мадэліраванне. Мадэль. Віды мадэлей.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб простых
мадэлей з плоскіх дэталей, з дэталей канструктараў. Паняцце пра
маршрутную карту. Чытанне чарцяжоў і тэхнічных малюнкаў
простых мадэлей з плоскіх дэталей, з дэталей канструктараў. Чытан
не простых маршрутных карт на выраб мадэлей з плоскіх дэталей,
з дэталей канструктараў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для пачатковага мадэліравання. Тэхналогія
пачатковага мадэліравання з плоскіх дэталей (папера, кардон, пі
ламатэрыялы таўшчынёй да 30 мм, фанера таўшчынёй да 5 мм;
мяккі дрот), з дэталей канструктараў. Зборка мадэлей па ўзоры,
тэхнічным рысунку, чарцяжы, апісанні і ўласнай задуме. Інстру
менты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пачатковага
мадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных паводзін пры
рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, звязаныя з мадэліраваннем.
Практычныя работы:
l Арганізацыя вучэбнага месца для пачатковага мадэліравання.
l Чытанне маршрутных карт.
l Пачатковае мадэліраванне простых вырабаў з плоскіх дэта
лей, з дэталей канструктараў.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя вырабы з плоскіх дэ
талей, з дэталей канструктараў; мадэлі-цацкі, мадэлі-сувеніры,
мадэлі парашутаў, планёраў, самалётаў; плоскія паветраныя змеі;
контурныя макеты і мадэлі аўтамабіляў, дэкаратыўныя і сувенір
ныя вырабы і інш.

Аўтамадэліраванне
Аўтамадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства мадэлей. Гра
фічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб мадэлей. Эканомнае
выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для аўтамадэліравання. Тэхналогія вырабу
асноўных дэталей і зборачных адзінак мадэлей: кузава і хадавой
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часткі. Аздабленне мадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае
абсталяванне для аўтамадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы
бяспечных паводзін.
Прафесіі, звязаныя з мадэліраваннем.
Практычныя работы:
l Выраб кузава мадэлі легкавога аўтамабіля.
l Выраб хадавой часткі мадэлі легкавога аўтамабіля.
Прыкладны пералік вырабаў: нескладаныя дзеючыя або ня
дзеючыя аўтамадэлі; мадэлі-копіі легкавых або грузавых аўтама
біляў, мадэлі-сувеніры, дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

Авіямадэліраванне
Агульныя звесткі пра лятальныя апараты. Класіфікацыя ля
тальных апаратаў.
Авіямадэліраванне. Віды і агульнае ўстройства авіямадэлей.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб авіямадэлей.
Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для авіямадэліравання. Тэхналогія вырабу
асноўных дэталей і зборачных адзінак авіямадэлей: фюзеляжа,
крыла, кіля, стабілізатара; вінтаматорнай устаноўкі. Аздабленне
авіямадэлей. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяван
не для авіямадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных
паводзін.
Прафесіі, звязаныя з мадэліраваннем.
Практычныя работы:
l Выраб найпрасцейшай мадэлі планёра з паперы.
l Выраб загатовак асноўных дэталей мадэлі планёра.
l Выраб асноўных дэталей мадэлі планёра. Выраб паветранай
шрубы.
l Выраб вінтаматорнай устаноўкі мадэлі самалёта з гумавым
рухавіком.
Прыкладны пералік вырабаў: нескладаныя мадэлі планёраў;
свабодналятаючыя мадэлі самалётаў; настольныя мадэлі-копіі
самалётаў; авіямадэлі свабоднай канструкцыі, мадэлі-сувеніры,
дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.
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Суднамадэліраванне
Агульныя звесткі пра судны і караблі. Класіфікацыя суднаў
і караблёў.
Суднамадэліраванне. Віды і агульная будова мадэлей. Асноўныя
ўласцівасці суднамадэлей. Галоўныя памеры мадэлі судна.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб мадэлей.
Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для суднамадэліравання. Тэхналогія вырабу
асноўных дэталей і зборачных адзінак суднамадэлей: корпуса,
вінтаматорнай устаноўкі, рулявога ўстройства, палубнай надбу
довы. Спосабы вырабу корпусаў з паперы, пенапласту, пап’е-ма
шэ, драўніны. Аздабленне, выпрабаванне і рэгуляванне мадэлей.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для судна
мадэліравання. Якасць мадэлей. Правілы бяспечных паводзін пры
рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, звязаныя з мадэліраваннем.
Лабараторныя работы:
l Азнаямленне з відамі мадэлей.
l Знаёмства з асноўнымі ўласцівасцямі мадэлей.
l Вызначэнне галоўных памераў мадэлі судна.
Практычныя работы:
l Выраб корпуса мадэлі лодкі з паперы.
l Выраб корпуса мадэлі судна з драўніны.
l Выраб рубкі суднамадэлі з драўніны.
l Выраб корпуса мадэлі судна з пап’е-машэ.
l Выраб гумавага рухавіка для суднамадэлі.
l Выраб і рэгуляванне найпрасцейшай вяслярнай шрубы.
l Выраб простага руля.
l Выраб рубкі з тонкаліставога металу.
l Аздабленне корпуса суднамадэлі.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя сілуэтныя суднамадэлі
(яхта, катар, падводная лодка і інш.); мадэлі суднаў і караблёў;
настольныя мадэлі-копіі суднаў і караблёў; мадэлі паруснікаў,
мадэлі суднаў і караблёў з гумавымі рухавікамі; настольныя ма
дэлі-копіі суднаў і караблёў; суднамадэлі свабоднай канструкцыі
з электрарухавікамі, дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.
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Канструяванне
Канструяванне. Тэхнічнае канструяванне. Канструкцыя выра
бу (устройства вырабу, віды злучэнняў дэталей вырабу і да т. п.).
Канструкцыйныя матэрыялы і іх віды.
Паняцце пра тыпавыя дэталі. Віды тыпавых дэталей. Злучэнне
дэталей. Паняцце пра механізм. Віды механізмаў. Паняцце пра
машыну. Віды машын. Прынцыпы канструявання. Спосабы кан
струявання. Паняцце пра тэхніку і транспарт. Віды транспарту.
Мастацкае канструяванне. Кампазіцыя вырабу (форма вырабу,
віды аздаблення дэталей вырабу і да т. п.). Уласцівасці кампазіцыі
вырабу: сіметрычнасць і асіметрычнасць (сіметрыя і асіметрыя);
статычнасць і дынамічнасць (статыка і дынаміка), прапарцыяналь
насць (прапорцыі) і маштабнасць (маштаб), кантраснасць (кан
траст) і нюанснасць (нюанс), метрычнасць (метр, метрычны паўтор)
і рытмічнасць (рытм, рытмічны паўтор), колеравасць (колер).
Графічная і тэхналагічная дакументацыя для канструявання
вырабаў. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Вучэбнае месца для канструявання вырабаў. Тэхналогіі канст
руявання і выканання вырабаў. Зборка вырабаў па ўзоры, тэхніч
ным рысунку, чарцяжы, апісанні і ўласнай задуме. Інструменты,
прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для канструявання выра
баў. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з
абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, звязаныя з канструяваннем.
Графічная работа:
l Чытанне і выкананне эскізаў канструкцый і кампазіцый вы
рабаў; чарцяжоў і тэхнічных малюнкаў вырабаў.
Лабараторныя работы:
l Азнаямленне з відамі тыпавых дэталей і злучэнняў дэталей.
l Азнаямленне з відамі механізмаў.
l Азнаямленне з відамі машын.
Практычная работа:
Канструяванне вырабаў з плоскіх і аб’ёмных дэталей.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з плоскіх і аб’ёмных дэ
талей (матэрыял: папера, кардон, драўніна, метал); дэкаратыўныя
і сувенірныя вырабы і інш.
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МАСТАЦКАЯ АПРАЦОЎКА МАТЭРЫЯЛАЎ

Выпальванне па драўніне
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку матэрыялаў. Эка
номнае выкарыстанне матэрыялаў.
Паняцце пра выпальванне па драўніне. Віды відарысаў: кон
турнае, святлоценявое, сілуэтнае. Паняцці «фон», «контур» і «сі
луэт». Спосабы выпальвання: плоскае, глыбокае. Віды штрыхоўкі
пры выпальванні: паралельныя лініі, перасякальныя лініі, непе
расякальныя адрэзкі, кропкі.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі выпальвання. Чытанне
простых эскізаў і маршрутных карт для выпальвання па драўніне.
Вучэбнае месца для выпальвання па драўніне. Тэхналогія вы
пальвання па драўніне: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да наня
сення малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпальванне па
драўніне, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі. Інструмен
ты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для выпальвання па
драўніне. Прыбор для выпальвання, устройства і прынцып дзеян
ня. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з
абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Графічная работа:
Чытанне простых эскізаў для выпальвання па драўніне.
Практычныя работы:
l Чытанне простых маршрутных карт на выкананне вырабаў
з элементамі выпальвання па драўніне.
l Выпальванне па драўніне.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі выпальван
ня па драўніне і з відарысам кветак, птушак, звяроў, паруснікаў;
мастацка аформленыя наборы апрацоўчых дошак для кухні, сувені
ры, дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

Аплікацыя з саломкі
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку прыродных ма
тэрыялаў. Прыродныя матэрыялы і іх віды. Саломка як прыродны
матэрыял. Нарыхтоўка саломы культурных і дзікарослых раслін.
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Паняцце пра аплікацыю з саломкі. Віды аплікацыі з саломкі.
Падрыхтоўка саламяных стужак. Эканомнае выкарыстанне ма
тэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне простых
вырабаў з саломкі. Чытанне простых эскізаў і маршрутных карт
для аплікацыі з саломкі.
Вучэбнае месца для аплікацыі з саломкі. Тэхналогія аплікацыі
з саломкі: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон, пе
равод малюнка на паперу, падрыхтоўка саламяных стужак, наклей
ванне саламяных стужак на паперу, сушка саламяных стужак, вы
разанне дэталей малюнка з саламяных стужак, наклейванне дэталей
малюнка на фон, сушка, аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і
вучэбнае абсталяванне для аплікацыі з саломкі. Якасць вырабаў.
Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інстру
ментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Графічная работа:
Чытанне простых эскізаў для аплікацыі з саломкі.
Практычныя работы:
l Выбар загатовак з саломы з прыпускам на апрацоўку.
l Падрыхтоўка саламяных стужак і палатна.
l Аздабленне саламяных стужак.
l Выкананне аплікацыі з саломкі.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі аплікацыі
з саломкі і з выявай раслін, жывёл або птушак; пано, шкатулкі,
дэкаратыўныя і сувенірныя вырабы і інш.

Пляценне з саломкі
Паняцце пра пляценне з саломкі. Падрыхтоўка саламяных
стужак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне выра
баў з саломкі. Чытанне і выкананне простых эскізаў, чытанне і
распрацоўка простых маршрутных карт на выкананне вырабаў з
элементамі пляцення з саломкі.
Вучэбнае месца для пляцення з саломкі. Тэхналогія пляцення
з саломкі: падрыхтоўка саломкі да пляцення, пляценне саламяных
«павукоў»; выраб плоскіх пляцёнак; сушка, аздабленне. Інструмен
ты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з саломкі.
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Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з абста
ляваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка саломкі і саламяных стужак да пляцення.
l Пляценне плоскай пляцёнкі «коска».
l Пляценне плоскай пляцёнкі «зубатка».
l Выраб саламяных «павукоў».
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі пляцення
з саломкі: саламяныя «павукі»; сурвэткі, вееры, шкатулкі, ко
шыкі, вазы, рамкі для фатаграфій, дэкаратыўныя і сувенірныя
вырабы і інш.

Аплікацыя і пляценне з бяросты
Агульныя звесткі пра мастацкую апрацоўку бяросты. Бяроста
як прыродны матэрыял. Нарыхтоўка бяросты.
Паняцце пра аплікацыю з бяросты. Падрыхтоўка бяросты.
Паняцце пра пляценне з бяросты. Падрыхтоўка берасцяных сту
жак. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў. Графічная і тэхнала
гічная дакументацыя на выкананне вырабаў з бяросты.
Вучэбнае месца для аплікацыі з бяросты. Тэхналогія аплікацыі
з бяросты: выбар і падрыхтоўка фону, перавод малюнка на фон,
перавод малюнка на паперу, падрыхтоўка бяросты, наклейванне
бяросты на паперу, сушка бяросты, выразанне дэталей малюнка
з бяросты, наклейванне дэталей малюнка на фон, сушка, аздаб
ленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для
аплікацыі з бяросты. Правілы бяспечных паводзін пры рабоце з
абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Вучэбнае месца для пляцення з бяросты. Тэхналогія пляцення
з бяросты: падрыхтоўка бяросты да пляцення, выраб берасцяных
стужак, пляценне з берасцяных стужак. Інструменты, прыстаса
ванні і вучэбнае абсталяванне для пляцення з бяросты.
Якасць вырабаў.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка бяросты да аплікацыі.
l Аплікацыя з бяросты.
l Падрыхтоўка бяросты да пляцення.
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l Пляценне з берасцяных стужак палатна.
l Пляценне з берасцяных стужак.

Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі аплікацыі
і пляцення з бяросты: дэкаратыўныя пано розных кампазіцый,
дэкаратыўныя вырабы з элементамі пляцення з берасцяных сту
жак, берасцянкі для захоўвання сыпучых прадуктаў, кошыкі і
вазачкі, сувеніры і інш.

Прапільная разьба па драўніне
Паняцце аб прапільнай разьбе па драўніне лобзікам. Віды
контураў: замкнёны і незамкнёны, знешні і ўнутраны. Плоскія і
аб’ёмныя вырабы. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная дакументацыя на выкананне вырабаў з піламатэрыя
лаў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы. Чытанне і выканан
не простых эскізаў для прапільнай разьбы па драўніне.
Тэхналагічная дакументацыя на выкананне  вырабаў з пілама
тэрыялаў і фанеры з элементамі прапільнай разьбы. Чытанне і
распрацоўка простых маршрутных карт на выкананне вырабаў з
элементамі прапільнай разьбы па драўніне.
Вучэбнае месца для прапільнай разьбы па драўніне лобзікам.
Тэхналогія прапільнай разьбы па драўніне для выканання плоскіх
і аб’ёмных вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення
малюнка, перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам
па знешнім і ўнутраным контурах прамых і хвалістых ліній, тупых
і вострых вуглоў, шліфаванне, аздабленне. Інструменты, прыста
саванні і вучэбнае абсталяванне для прапільнай разьбы па драўніне.
Ручны і электрычны лобзікі, устройства і прынцып дзеяння. Якасць
вырабаў. Правілы бяспечных паводзін пры працы з абсталяваннем,
інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Нанясенне малюнка на загатоўку з фанеры.
l Выпілоўванне ручным лобзікам.
l Выпілоўванне ручным і электрычным лобзікамі.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі прапіль
най разьбы па драўніне: паліцы, падстаўкі, рамкі для фатаграфій;
паліцы для кніг, упрыгожанняў, дыскаў, касет; сувеніры і інш.
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Контурная разьба па драўніне
Разьба па драўніне (нож, стамеска). Матэрыял для разьбы па
драўніне. Асноўныя прыёмы разьбы па драўніне.
Паняцце пра контурную разьбу па драўніне. Эканомнае выка
рыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне вырабаў
з піламатэрыялаў і фанеры з элементамі контурнай разьбы.
Вучэбнае месца для контурнай разьбы па драўніне. Тэхналогія
контурнай разьбы па драўніне з простым узорам: падрыхтоўка па
верхні загатоўкі да нанясення малюнка, перавод малюнка на зага
тоўку, разьба па драўніне нажом-касяком, вугалковай і паўкруг
лай стамескамі, шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для контурнай
разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паводзін
пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка паверхні загатоўкі з драўніны да нанясення
малюнка.
l Выкананне контурнай разьбы па драўніне.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі контурнай
разьбы па драўніне: пано, наборы апрацоўчых дошак, дэкара
тыўныя вырабы, сувеніры і інш.

Геаметрычная разьба па драўніне
Паняцце пра геаметрычную разьбу па драўніне. Элементы
геаметрычнай разьбы: прамалінейныя (двухгранныя, трохгран
ныя, чатырохгранныя) выемкі; крывалінейныя (двухгранныя,
трохгранныя, скабяныя) выемкі. Узоры геаметрычнай разьбы:
трохвугольнікі, змейкі, зорачкі, разеткі з прамымі і выгнутымі
прамянямі і інш. Эканомнае выкарыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне выра
баў з піламатэрыялаў з элементамі геаметрычнай разьбы.
Вучэбнае месца для геаметрычнай разьбы па драўніне. Тэхна
логія геаметрычнай разьбы па драўніне (прамалінейныя, крыва
лінейныя выемкі): падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення
малюнка, перавод малюнка на загатоўку, разьба па драўніне:
прамалінейныя (двухгранныя, трохгранныя, чатырохгранныя),
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крывалінейныя (двухгранныя, трохгранныя, скабяныя) выемкі;
трохвугольнікі, змейкі, зорачкі, разеткі з прамымі і выгнутымі
прамянямі і інш.; шліфаванне і аздабленне паверхні загатоўкі.
Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне для геамет
рычнай разьбы па драўніне. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных
паводзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстаса
ваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка.
l Выкананне геаметрычнай разьбы па драўніне (прамалінейныя
выемкі).
l Выкананне геаметрычнай разьбы па драўніне (крывалінейныя
выемкі).
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы з элементамі геаметрыч
най разьбы: апрацоўчыя дошкі, аздабленне мэблі, шкатулкі, саль
ніцы, сухарніцы, вазы, сувеніры і інш.

Драўняная мазаіка (інтарсія)
Паняцце пра драўняную мазаіку (інтарсію). Віды інтарсіі. Выбар і падрыхтоўка матэрыялаў. Эканомнае выкарыстанне матэ
рыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выкананне про
стых і складаных вырабаў з піламатэрыялаў, ліставых драўняных
матэрыялаў з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі).
Вучэбнае месца для выканання драўнянай мазаікі (інтарсіі).
Тэхналогія выканання драўнянай мазаікі для простых і складаных
вырабаў: падрыхтоўка паверхні загатоўкі да нанясення малюнка,
перавод малюнка на загатоўку, выпілоўванне лобзікам, шліфаванне
і аздабленне. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае абсталяванне
для драўнянай мазаікі. Якасць вырабаў. Правілы бяспечных паво
дзін пры рабоце з абсталяваннем, інструментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка паверхні загатоўкі з драўніны да нанясення
малюнка.
l Выкананне драўнянай мазаікі (інтарсіі) для выканання про
стых вырабаў.
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Прыкладны пералік вырабаў: простыя і складаныя (шмат
дэталей розных па памерах, форме і аздабленні) сувенірныя вырабы
з элементамі драўнянай мазаікі (інтарсіі) і выявай раслін, жывёл
і інш.

Лясная скульптура
Паняцці пра лясную скульптуру і лясную знаходку. Нарыхтоўка
і падрыхтоўка да апрацоўкі лясных знаходак. Эканомнае выка
рыстанне матэрыялаў.
Графічная і тэхналагічная дакументацыя на выраб лясной
скульптуры.
Вучэбнае месца для выканання лясной скульптуры. Тэхналогія
вырабу лясной скульптуры. Інструменты, прыстасаванні і вучэбнае
абсталяванне для вырабу лясной скульптуры. Якасць вырабаў.
Правілы бяспечных паводзін пры працы з абсталяваннем, інстру
ментамі і прыстасаваннямі.
Прафесіі, якія звязаны з мастацкай апрацоўкай матэрыялаў.
Практычныя работы:
l Выбар і падрыхтоўка матэрыялу (загатовак) для выканання
лясных знаходак і скульптур.
l Выраб простых лясных скульптур.
Прыкладны пералік вырабаў: простыя лясныя знаходкі і
скульптуры; сувенірныя вырабы з элементамі лясной скульптуры
і інш.
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ПРАЦОУНАЕ НАВУЧАННЕ
АБСЛУГОВАЯ ПРАЦА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Вучэбная праграма па абслуговай працы распрацавана ў ад
паведнасці з Канцэпцыяй вучэбнага прадмета «Працоўнае наву
чанне». Праграма складзена з улікам атрыманых вучнямі пры
навучанні на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ведаў і вопыту
працоўнай дзейнасці.
Асноўная мэта вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне (Аб
слуговая праца)» — фарміраванне асноў кампетэнтнасці вучняў
у розных сферах працоўнай, гаспадарча-бытавой дзейнасці, дэка
ратыўна-прыкладной творчасці, якая спрыяе сацыялізацыі асобы
ў сучасных сацыяльна-эканамічных умовах.
Дасягненне названай мэты прадугледжвае рашэнне наступных
задач:
l фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў у працэсе выканання
розных відаў вучэбна-пазнавальнай і працоўнай дзейнасці
(тэхналагічных аперацый) па апрацоўцы матэрыялаў і гата
ванні ежы, вядзенні хатняй гаспадаркі, дэкаратыўна-пры
кладной творчасці, дамаводстве, вырошчванні раслін;
l фарміраванне асноў графічнай і тэхналагічнай пісьменнасці,
уменняў эканомна выкарыстоўваць матэрыялы і выконваць
правілы бяспечных паводзін; гатоўнасцi да прафесiйнага са
мавызначэння;
l развіццё пазнавальных інтарэсаў і самастойнасці, творчых,
канструктарскіх здольнасцей, тэхнічнага і мастацкага мыс
лення, камунікатыўных і арганізатарскіх уменняў у працэсе
выканання розных відаў дзейнасці;
l выхаванне працавітасці, культуры працы, ініцыятыўнасці і
самастойнасці, эстэтычнага густу, культуры паводзін і зносін,
далучэнне да культурных нацыянальных каштоўнасцей і тра
дыцый.
228

Вучэбная праграма складаецца з інварыянтнай і варыятыўнай
частак. У адпаведнасці са зместавымі лініямі па вучэбным прадме
це Адукацыйнага стандарту па вучэбным прадмеце інварыянтная
частка ўключае раздзелы: «Асновы гатавання ежы», «Аcновы вы
канання швейных вырабаў», «Асновы дамаводства», «Асновы вы
рошчвання раслін», у змест якіх закладзены не толькі навучальныя,
але і выхаваўчыя, развіццёвыя, сацыялізуючыя функцыі.
Варыятыўная частка ахоплівае розныя віды дэкаратыўна-пры
кладной творчасці і накіравана галоўным чынам на азнаямленне
i далучэнне вучняў да народнай творчасці. Настаўніку даецца
магчымасць самастойна вызначаць паслядоўнасць і колькасць
тэм для вывучэння ў кожным класе з улікам пажаданняў вучняў,
рэгіянальных і мясцовых умоў, асаблівасцей і традыцый.
Усе раздзелы праграмы ўтрымліваюць асноўныя тэарэтычныя
звесткі, лабараторныя і практычныя работы. Пры гэтым праду
гледжваецца, што перад выкананнем практычных работ вучні
павінны асвоіць неабходны мінімум тэарэтычнага матэрыялу.
Пры вывучэнні раздзела «Асновы гатавання ежы» закладва
юцца асновы культуры харчавання. Асаблівую ўвагу трэба звяр
нуць на вывучэнне асноўных звестак аб прадуктах харчавання,
выбары прадуктаў харчавання, вызначэнне іх дабраякаснасці і
ўмоў захоўвання; на вывучэнне тэхналогіі гатавання страў і напояў
з выкарыстаннем сучаснага кухоннага абсталявання. Вывучэнне тэ
мы «Беларуская нацыянальная кухня» накіравана на адраджэнне
і захаванне кулінарных традыцый нацыянальнай кухні.
Змест раздзела «Асновы выканання швейных вырабаў» на
кір аваны на засваенне асноў праектавання, вырабу і догляду
вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў. Пры вывучэнні тэмы «Матэ
рыялазнаўства» звяртаецца ўвага на валакністы склад, уласцівасці
і асартымент тканін. Вывучэнне тэмы «Машыназнаўства» накіра
вана на набыццё вучнямі агульных звестак пра ўстройства бытавой
швейнай машыны і фарміраванне ўменняў працаваць на ёй. Пры
вывучэнні тэмы «Пашыў вырабаў» магчымы пашыў вырабаў у
натуральную велічыню ці ў зменшаным выглядзе (выкананыя
вырабы могуць быць прапанаваныя для выкарыстання ў групах
падоўжанага дня або ў групах устаноў дашкольнай адукацыі) па
жаданні вучняў, па выбары настаўніка. Змест практычных работ
накіраваны на фарміраванне ўменняў і навыкаў, неабходных у
паўсядзённым жыцці.
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Пералік вырабаў з’яўляецца прыкладным. Ён можа змяняцца
і дапаўняцца настаўнікам з улікам жаданняў і магчымасцей вуч
няў, стану матэрыяльна-тэхнічнай базы. Выбар вырабаў павінен
забяспечваць магчымасць дынамічнага развіцця ўменняў вучняў
і забяспечваць магчымасць дасягнення ўстаноўленых вынікаў ву
чэбнай дзейнасці вучняў (кампетэнцый).
Змест раздзела «Асновы дамаводства» фарміруе культуру
быту. У вучняў павінны быць сфарміраваны веды, неабходныя гас
падыні для забеспячэння камфорту і ўтульнасці ў доме. Вывучэнне
тэмы «Азбука этыкету» дазволіць сфарміраваць у вучняў этыку і
эстэтыку сямейнага быту, пасадзейнічае адраджэнню і захаванню
сямейных і нацыянальных культурных традыцый. Пры вывучэнні
дадзенага раздзела, плануючы выбар аб’ектаў работы, магчыма
выкарыстанне гадзін і тэм варыятыўнай часткі вучэбнай праграмы.
Пры вывучэнні тэмы «Эстэтыка жылля» магчыма выкарыстан
не камп’ютарнай праграмы «3D Home Дызайнер 2002» і іншых,
якія дазваляюць выканаць эскіз планіроўкі кватэры, даюць магчы
масць абставіць жыллё з улікам патрабаванняў да інтэр’еру, заха
ваннем розных стыляў, аформіць інтэр’ер карцінамі, прадметамі
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Раздзел «Асновы вырошчвання раслін» вывучаецца ва ўстано
вах агульнай сярэдняй адукацыі, якія маюць вучэбна-вопытны
ўчастак, і мае два варыянты. Для вывучэння выбіраецца адзін з
іх у залежнасці ад відаў раслін, якія вырошчваюцца на вучэбнавопытным участку.
Асаблівую ўвагу пры арганізацыі заняткаў варта звярнуць на
фарміраванне паняцця пра энергазберажэнне, веданне і дакладнае
выкананне ўсімі вучнямі правіл бяспечных паводзін, электрабяспе
кі, санітарна-гігіенічных патрабаванняў у працэсе выканання ра
боты ў кабінеце абслуговай працы.
У вучэбнай праграме для кожнага класа настаўнік мае права
змяніць паслядоўнасць вывучэння раздзелаў і тэм пры ўмове за
хавання цэласнасці сістэмы падрыхтоўкі вучняў да працоўнай,
гаспадарча-бытавой дзейнасці, не парушаючы пры гэтым логікі
вывучэння курса ў цэлым. Да 15 % вучэбнага часу настаўнік можа
выкарыстоўваць па сваім меркаванні з улікам мясцовых умоў і
наяўнасці матэрыяльна-тэхнічнай базы.
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У вучэбнай праграме для кожнага класа ўстаноўлены патраба
ванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў, якія выдзяляюць пералік
асноўных ведаў, уменняў і навыкаў, што падлягаюць кантролю ў
працэсе навучання на занятках. Патрабаванні да ўзроўню падрых
тоўкі вучняў агульнай сярэдняй адукацыі ўключаюць асобасныя,
метапрадметныя і прадметныя кампетэнцыі, якія павінны быць
сфарміраваны ў вучняў у працэсе навучання.
Тэматычны план
№
п/п

Раздзелы і тэмы

Колькасць
гадзін

ІНВАРЫЯНТНАЯ ЧАСТКА

I.

Асновы гатавання ежы

14/14* —
7**

1.

Культура харчавання

2/2 — 1

2.

Работа з харчовымі прадуктамі;
l асноўныя звесткі аб прадуктах харчавання;
l купля і ўмовы захоўвання прадуктаў;
l прыёмы і спосабы апрацоўкі харчовых прадуктаў;
l кухонны інвентар і інструменты;
l гатаванне страў

8/8 — 5

3.

Беларуская нацыянальная кухня

II.

Асновы выканання швейных вырабаў

4/4 — 1

1.

Матэрыялазнаўства

4/4 — 2

2.

Машыназнаўства

4/4 — 3

3.

Канструяванне і мадэліраванне

4/4 — 3

4.

Пашыў вырабу

9/7 — 5

5.

Эстэтыка адзення

2/2 — 1

6.

Догляд вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў

1/1 — 1

24/22 — 15

__________
* — колькасць гадзін для вывучэння раздзелаў (тэм): ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі, акрамя гімназій (у лічніку — для ўстаноў,
якія не маюць вучэбна-вопытных участкаў, у назоўніку — для ўстаноў,
якія маюць участак);
** — колькасць гадзін для вывучэння раздзелаў (тэм) у гімназіях;
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№
п/п
III.

Раздзелы і тэмы
Асновы дамаводства

Колькасць
гадзін
12/10 — 7

1.

Эстэтыка жылля

6/4 — 3

2.

Азы гаспадарання

2/2 — 2

3.

Азбука этыкету

4/4 — 2

IV.

Асновы вырошчвання раслін

0/8 — 0

Варыянт 1
1.

Вырошчванне кветкава-дэкаратыўных раслін у
адкрытым грунце

0/8 — 0

Варыянт 2
2.

Кветкава-дэкаратыўныя расліны

0/8 — 0

ВАРЫЯТЫЎНАЯ ЧАСТКА***

18/14 — 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вышыўка
Вязанне кручком
Вязанне пруткамі
Абрэзкавая тэхніка (пэчворк)
Бісерапляценне
Работа з саломкай
Ткацтва
Нітачны дызайн (ізанітка)
Роспіс па тканіне
Валянне
Дэкупаж і інш.
Рэзерв часу
Усяго

2/2 — 1
70/70 — 35

__________
*** — паслядоўнасць і выбар колькасці відаў дэкаратыўна-прыклад
нога мастацтва варыятыўнай часткі ў кожным класе ажыццяўляецца
настаўнікам самастойна на аснове пажаданняў вучняў, рэгіянальных
асаблівасцей і традыцый.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
УСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ
(акрамя гімназій)

.....................................................
І Н ВА Р Ы Я Н Т Н А Я Ч АСТ К А
АСНОВЫ ГАТАВАННЯ ЕЖЫ (14/14 гадзін)

1. Культура харчавання (2/2 гадзіны)
Рацыянальнае харчаванне. Энергетычная каштоўнасць харчо
вых прадуктаў. Нормы харчавання.
Сервіроўка стала да вячэры.
Практычная работа:
1. Сервіроўка стала да вячэры.

2. Работа з харчовымі прадуктамі (8/8 гадзін)
(гатаванне вячэры (снедання))
Асноўныя звесткі аб прадуктах харчавання
Харчовая каштоўнасць малака і малочных прадуктаў. Асарты
мент малочных прадуктаў.
Харчовая каштоўнасць і значэнне круп у харчаванні чалавека.
Віды круп. Асартымент круп.
Макаронныя вырабы. Асартымент макаронных вырабаў.

Купля і ўмовы захоўвання прадуктаў
Вызначэнне якасці малака і малочных прадуктаў. Умовы і тэр
міны іх захоўвання.
Вызначэнне якасці круп. Умовы і тэрміны захоўвання круп.
Вызначэнне якасці макаронных вырабаў. Умовы і тэрміны іх
захоўвання.
Лабараторная работа:
1. Вызначэнне якасці круп.

Прыёмы і спосабы апрацоўкі харчовых прадуктаў
Першасная і цеплавая апрацоўка круп. Цеплавая апрацоўка
малака і малочных прадуктаў, макаронных вырабаў.
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Кухонны інвентар і інструменты
Набор кухонных прылад і посуду, неабходных для апрацоўкі
прадуктаў і гатавання страў з малака і малочных прадуктаў, круп,
макаронных вырабаў.

Гатаванне страў
Стравы з малака і малочных прадуктаў. Тэхналогія іх гатаван
ня. Патрабаванні да якасці. Правілы падачы.
Стравы з круп. Тэхналогія іх гатавання. Патрабаванні да якас
ці. Правілы падачы.
Стравы з макаронных вырабаў. Тэхналогія іх гатавання. Па
трабаванні да якасці. Правілы падачы.
Практычныя работы:
2. Гатаванне страў з малочных прадуктаў.
3. Гатаванне страў з круп.
4. Гатаванне страў з макаронных вырабаў.

3. Беларуская нацыянальная кухня (4/4 гадзіны)
Асаблівасці штодзённых традыцыйных трапез.
Практычныя работы:
5. Гатаванне страў нацыянальнай беларускай кухні (пелюхі,
каша з проса («пячона»), сашні з тварагом, зацірка і інш.).
II. АСНОВЫ ВЫКАНАННЯ ШВЕЙНЫХ ВЫРАБАЎ
(24/22 гадзіны)

1. Матэрыялазнаўства (4/4 гадзіны)
Валокны расліннага паходжання, іх уласцівасці. Атрыманне
тканін з раслінных валокнаў. Уласцівасці баваўняных і льняных
тканін.
Ткацкія перапляценні: саржавае перапляценне.
Асартымент баваўняных і льняных тканін, якія выпускаюцца на
тэкстыльных прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь. Выкарыстанне
тканін з раслінных валокнаў у выкананні вырабаў.
Лабараторныя работы:
Вывучэнне ўласцівасцей баваўняных і льняных тканін.
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Распазнаванне баваўняных і льняных тканін па знешнім выгля
дзе і навобмацак.

2. Машыназнаўства (4/4 гадзіны)
Прызначэнне, устройства і ўстаноўка машыннай іголкі. Падбор
таўшчыні іголак і нітак у залежнасці ад віду тканіны. Непаладкі ў
рабоце швейнай машыны, выкліканыя дэфектамі машыннай ігол
кі, няправільнай яе ўстаноўкай, і спосабы іх ліквідацыі.
Прызначэнне і будова маталкі.
Тэрміналогія ручных, машынных работ: нафастрыгаваць; на
страчыць.
Прызначэнне і прыёмы выканання машынных швоў: наклад
нога, настрачнога.
Практычныя работы:
6. Падбор і ўстаноўка машыннай іголкі.
7. Намотванне нітак на шпульку.
8. Выкананне ўзораў машынных швоў (накладнога, настрач
нога).

3. Канструяванне і мадэліраванне (4/4 гадзіны)
Сталовая бялізна, яе віды і прызначэнне.
Распрацоўка эскізаў, падбор асноўных і аздобных матэрыялаў.
Пабудова чарцяжа. Мадэліраванне вырабаў. Разлік колькасці
тканіны на выкананне вырабу.
Практычныя работы:
9. Распрацоўка эскіза вырабу. Падбор матэрыялаў, выбар віду
аздаблення.
10. Пабудова чарцяжа.
11. Мадэліраванне швейнага вырабу.

4. Пашыў вырабу (9/7 гадзін)
Паслядоўнасць пашыву вырабу. Падрыхтоўка тканіны да рас
крою. Раскладка выкрайкі на тканіне. Паслядоўнасць раскрою.
Падрыхтоўка дэталей крою да апрацоўкі. Апрацоўка і аздаблен
не вырабу.
Канчатковая апрацоўка вырабу. Кантроль і ацэнка якасці га
товага вырабу.
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Практычныя работы:
12. Падрыхтоўка тканіны і яе раскрой.
13. Выкананне швейнага вырабу.
14. Канчатковая апрацоўка вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: камплект сталовай бялізны (сур
вэткі, абрус, дарожка, наперон і інш.) і інш.

5. Эстэтыка адзення (2/2 гадзіны)
Паняцце пра целасклад. Тыпы фігур. Прапорцыі і памеры адзен
ня. Сілуэт у вопратцы.
Практычныя работы:
15. Вызначэнне тыпу фігуры і памеру адзення.
16. Вывучэнне сілуэтаў сучаснага адзення.

6. Догляд вырабаў з тэкстыльных матэрыялаў
(1/1 гадзіна)
Догляд адзення з баваўняных, ільняных тканін.
Практычная работа:
17. Складанне алгарытму догляду адзення з баваўняных, ільня
ных тканін.
III. АСНОВЫ ДАМАВОДСТВА (12/10 гадзін)

1. Эстэтыка жылля (6/4 гадзін)
Інтэр’ер, яго значэнне. Функцыянальныя зоны жылля.
Асноўныя сродкі ў дасягненні стылявога адзінства інтэр’ера:
святло, колер, абсталяванне.
Значэнне колеру. Асновы колеразнаўства. Каляровая гама
інтэр’ера.
Значэнне асвятлення. Светлавы дызайн. Роля і віды свяціль
нікаў. Градацыя ўзроўняў асветленасці.
Значэнне, класіфікацыя і віды мэблі.
Практычныя работы:
18. Колеравае рашэнне інтэр’ера кватэры.
19. Светлавое рашэнне інтэр’ера кватэры.
20. Выбар аптымальнага варыянта размеркавання мэблі.
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2. Азы гаспадарання (2/2 гадзін)
Догляд мэблі (паліраванай, скураной, велюравай і інш.)
Догляд свяцільнікаў.
Прэпараты бытавой хіміі па доглядзе мэблі, свяцільнікаў. Меры
засцярогі пры рабоце з прэпаратамі бытавой хіміі.
Практычная работа:
21. Складанне алгарытму догляду мэблі.

3. Азбука этыкету (4/4 гадзіны)
Прыём гасцей
Падрыхтоўка да прыёму гасцей. Правядзенне свята.
Практычныя работы:
22. Выраб карт меню.
23. Выраб кувертных картак.
24. Выраб кольца для сурвэтак.

IV. АСНОВЫ ВЫРОШЧВАННЯ РАСЛІН (0/8 гадзін)

Варыянт1
Вырошчванне кветкава-дэкаратыўных раслін
у адкрытым грунце
Агульныя звесткі пра кветкава-дэкаратыўныя расліны, іх зна
чэнні.
Умовы вырошчвання кветкава-дэкаратыўных раслін.
Асаблівасці размнажэння кветкава-дэкаратыўных раслін. Спо
сабы вегетатыўнага і насеннага размнажэння раслін.
Догляд раслін у адкрытым грунце.
Шкоднікі і хваробы кветкава-дэкаратыўных раслін і меры ба
рацьбы з імі.
Збор і захоўванне насення. Вырошчванне насеннікаў.
Правілы бяспечных паводзін на вучэбна-вопытным участку.
Практычныя работы:
25. Падрыхтоўка глебы для пасадкі кветкава-дэкаратыўных
раслін.
26. Высадка расады кветкава-дэкаратыўных раслін у грунт.
237

27. Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін.
28. Збор насення, уборка клубняў і цыбулін шматгадовых рас
лін. Падрыхтоўка і складванне іх на захоўванне.

Варыянт2
Кветкава-дэкаратыўныя расліны
Класіфікацыя і значэнне кветкава-дэкаратыўных раслін. Умовы
іх вырошчвання.
Выбар і падрыхтоўка ўчастка.
Роля пажыўных рэчываў у жыцці дэкаратыўных раслін. Пры
мяненне ўгнаенняў. Садовы інвентар і абсталяванне.
Асаблівасці размнажэння кветкава-дэкаратыўных раслін.
Догляд раслін у адкрытым грунце.
Шкоднікі і хваробы кветкава-дэкаратыўных раслін і меры ба
рацьбы з імі.
Збор і захоўванне насення.
Асновы пабудовы ландшафтных кампазіцый. Патрабаванні
да ўладкавання кветнікаў. Кампазіцыі бесперапыннага цвіцення.
Правілы бяспечных паводзін на вучэбна-вопытным участку.
Практычныя работы:
25. Падрыхтоўка глебы для пасадкі кветкава-дэкаратыўных
раслін.
26. Высадка расады кветкава-дэкаратыўных раслін у грунт.
27. Догляд кветкава-дэкаратыўных раслін.
28. Збор насення, уборка клубняў і цыбулін шматгадовых рас
лін. Падрыхтоўка і складванне іх на захоўванне.

ГІМНАЗІІ

.....................................................
І Н ВА Р Ы Я Н Т Н А Я Ч АСТ К А
I. АСНОВЫ ГАТАВАННЯ ЕЖЫ (7 гадзін)

1. Культура харчавання (1 гадзіна)
Рацыянальнае харчаванне. Нормы харчавання.
Сервіроўка стала да вячэры.
Практычная работа:
1. Сервіроўка стала да вячэры.

2. Работа з харчовымі прадуктамі (5 гадзін)
(гатаванне вячэры (снедання))
Асноўныя звесткі аб прадуктах харчавання
Пажыўная каштоўнасць малака і малочных прадуктаў. Асар
тымент малочных прадуктаў.
Пажыўная каштоўнасць і значэнне круп у харчаванні чалавека.
Віды круп. Асартымент круп.
Макаронныя вырабы. Асартымент макаронных вырабаў.

Купля і ўмовы захоўвання прадуктаў
Вызначэнне якасці малака і малочных прадуктаў. Умовы і тэр
міны захоўвання.
Вызначэнне якасці круп. Умовы і тэрміны захоўвання круп.
Вызначэнне якасці макаронных вырабаў. Умовы і тэрміны іх
захоўвання.
Лабараторная работа:
1. Вызначэнне якасці круп.

Прыёмы і спосабы апрацоўкі харчовых прадуктаў
Першасная і цеплавая апрацоўка круп. Цеплавая апрацоўка
малака і малочных прадуктаў, макаронных вырабаў.
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Кухонны інвентар і інструменты
Набор кухонных прылад і посуду, неабходных для апрацоўкі
прадуктаў і гатавання страў з малака і малочных прадуктаў, круп,
макаронных вырабаў.

Гатаванне страў
Стравы з малака і малочных прадуктаў. Тэхналогія іх гатаван
ня. Патрабаванні да якасці. Правілы падачы.
Стравы з круп. Тэхналогія іх гатавання. Патрабаванні да яка
сці. Правілы падачы.
Стравы з макаронных вырабаў. Тэхналогія іх гатавання. Па
трабаванні да якасці. Правілы падачы.
Практычныя работы:
2. Гатаванне страў з малочных прадуктаў.
3. Гатаванне страў з круп.
4. Гатаванне страў з макаронных вырабаў.

3. Беларуская нацыянальная кухня (1 гадзіна)
Асаблівасці штодзённых традыцыйных трапез.
Практычная работа:
5. Гатаванне страў нацыянальнай беларускай кухні (каша з про
са («пячона»), зацірка і інш.).

II. АСНОВЫ ВЫТВОРЧАСЦІ ШВЕЙНЫХ ВЫРАБАЎ
(15 гадзін)

1. Матэрыялазнаўства (2 гадзіны)
Валокны расліннага паходжання, іх уласцівасці. Атрыманне
тканін з раслінных валокнаў. Уласцівасці баваўняных і льняных
тканін.
Асартымент баваўняных і льняных тканін, якія выпускаюцца
на тэкстыльных прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь.
Лабараторная работа:
2. Вывучэнне ўласцівасцей баваўняных і льняных тканін.
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2. Машыназнаўства (3 гадзіны)
Прызначэнне, устройства і ўстаноўка машыннай іголкі. Непа
ладкі ў рабоце швейнай машыны, выкліканыя дэфектамі машын
най іголкі, няправільнай яе ўстаноўкай, і спосабы іх ліквідацыі.
Прызначэнне і будова маталкі.
Тэрміналогія ручных, машынных работ: зафастрыгаваць; на
страчыць.
Прызначэнне і прыёмы выканання машынных швоў: наклад
нога, настрачнога.
Практычныя работы:
6. Падбор і ўстаноўка машыннай іголкі.
7. Намотванне нітак на шпульку.
8. Выкананне ўзораў машынных швоў (накладнога, настрач
нога).

3. Канструяванне і мадэліраванне (3 гадзіны)
Сталовая бялізна, яе віды і прызначэнне.
Распрацоўка эскізаў, падбор асноўных і аздобных матэрыялаў.
Пабудова чарцяжа. Мадэліраванне вырабаў. Разлік колькасці
тканіны на выкананне вырабу.
Практычныя работы:
9. Распрацоўка эскіза вырабу. Падбор матэрыялаў, выбар віду
аздаблення.
10. Пабудова чарцяжа.
11. Мадэліраванне швейнага вырабу.

4. Пашыў вырабу (5 гадзін)
Паслядоўнасць пашыву вырабу. Падрыхтоўка тканіны да рас
крою. Раскладка выкрайкі на тканіне. Паслядоўнасць раскрою.
Падрыхтоўка дэталей крою да апрацоўкі. Апрацоўка і аздаб
ленне вырабу.
Канчатковая апрацоўка вырабу. Кантроль і ацэнка якасці га
товага вырабу.
Практычныя работы:
12. Падрыхтоўка тканіны і яе раскрой.
13. Выкананне швейнага вырабу.
14. Канчатковая апрацоўка вырабу.
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Прыкладны пералік вырабаў: сталовая бялізна (сурвэткі, да
рожка і інш.) і інш.

5. Эстэтыка адзення (1 гадзіна)
Паняцце пра целасклад. Тыпы фігур. Прапорцыі і памеры
адзення. Сілуэт у вопратцы.
Практычная работа:
15. Вызначэнне тыпу фігуры і памеру адзення.

6. Догляд вырабаў з тэкстыльных
матэрыялаў (1 гадзіна)
Догляд адзення з баваўняных, ільняных тканін.
Практычная работа:
16. Складанне алгарытму догляду адзення з баваўняных, іль
няных тканін.
III. АСНОВЫ ДАМАВОДСТВА (7 гадзін)

1. Эстэтыка жылля (3 гадзіны)
Інтэр’ер, яго значэнне. Функцыянальныя зоны жылля.
Асноўныя сродкі ў дасягненні стылявога адзінства інтэр’ера:
святло, колер, мэбліроўка.
Значэнне колеру. Колеравая гама інтэр’ера.
Значэнне асвятлення. Светлавы дызайн. Роля і віды свяціль
нікаў.
Значэнне, класіфікацыя і віды мэблі.
Практычныя работы:
17. Колеравае рашэнне інтэр’ера кватэры.
18. Светлавое рашэнне інтэр’ера кватэры.
19. Выбар аптымальнага варыянта размеркавання мэблі.

2. Азы гаспадарання (2 гадзіны)
Догляд мэблі (паліраванай, скураной, велюравай і інш.).
Прэпараты бытавой хіміі па доглядзе мэблі. Меры засцярогі пры
рабоце з прэпаратамі бытавой хіміі.
Практычная работа:
20. Складанне алгарытму догляду мэблі.
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3. Азбука этыкету (2 гадзіны)
Прыём гасцей
Падрыхтоўка да прыёму гасцей. Правядзенне свята.
Практычныя работы:
21. Выраб карт меню. Выраб кувертных картак.
22. Выраб кольца для сурвэтак.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Раздзел «Асновы гатавання ежы»
в е д а ц ь: асновы рацыянальнага харчавання, паняцце «нормы
харчавання», асноўныя звесткі пра малако і малочныя прадукты,
макаронныя вырабы, крупы; спосабы вызначэння іх дабраякас
насці і правілы захоўвання; асартымент страў з гэтых прадуктаў;
тэхналогію іх гатавання, інструменты, прыстасаванні і кухонныя
прылады, якія выкарыстоўваюцца пры гатаванні страў; патраба
ванні да якасці і правілы падачы гатовых страў; правілы сервіроўкі
стала да вячэры; асаблівасці штодзённых традыцыйных трапез
(беларуская нацыянальная кухня);
у м е ц ь: вызначаць дабраякаснасць круп, малочных прадук
таў, макаронных вырабаў; пры гатаванні карыстацца неабходнымі
інструментамі, прыстасаваннямі, кухонным абсталяваннем і гата
ваць стравы з малака і малочных прадуктаў, круп, макаронных
вырабаў; афармляць гатовыя стравы; сервіраваць стол да вячэры;
в а л о д а ц ь: навыкамі гатавання страў на вячэру па гато
вых рэцэптах, уключаючы стравы нацыянальнай кухні; навыкамі
сервіроўкі стала і афармлення прыгатаваных страў; правіламі
бяспечных паводзін.
Раздзел «Асновы выканання швейных вырабаў»
в е д а ц ь: віды валокнаў расліннага паходжання, уласцівасці
баваўняных, ільняных тканін і правілы догляду адзення з гэтых
тканін; прызначэнне і будову машыннай іголкі, маталкі; пры
значэнне і прыёмы выканання машынных швоў (накладнога, на
страчнога); пабудаванне чарцяжа і тэхналагічную паслядоўнасць
выканання швейных вырабаў; паняцці «тып фігуры», «сілуэт
адзення»; прапорцыі і памеры адзення;
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у м е ц ь: распазнаваць баваўняныя і льняныя тканіны па вон
кавым выглядзе, улічваць іх уласцівасці пры выкананні вырабаў,
складаць алгарытм догляду вырабаў з гэтых тканін; падбіраць
і ўстанаўліваць машынную іголку; намотваць ніткі на шпульку;
адрозніваць і выконваць машынныя швы (накладны, настрачны);
разлічваць колькасць тканіны, неабходную для пашыву вырабу
(сталовая бялізна); выконваць раскрой матэрыялу, эканомна рас
ходаваць матэрыялы; выконваць швейны выраб; вызначаць тып
фігуры і памер адзення;
в а л о д а ц ь: спосабамі рацыянальнай арганізацыі вучэбнага
месца; прыёмамі выканання тэхналагічных аперацый; правіламі
бяспечных паводзін; прыёмамі ажыццяўлення самакантролю яка
сці выконваемага вырабу.
Раздзел «Асновы дамаводства»
в е д а ц ь: асноўныя патрабаванні да афармлення інтэр’ера; ха
рактарыстыку функцыянальных зон кватэры; прызначэнне і віды
мэблі; значэнне колеру, асвятлення; віды свяцільнікаў; правілы
догляду мэблі, свяцільнікаў; правілы прыёму гасцей;
у м е ц ь: выбіраць варыянт каляровага і светлавога рашэння
інтэр’ера кватэры, рацыянальнага размяшчэння мэблі; складаць
алгарытм догляду мэблі; вырабляць карты меню, кувертныя карт
кі, кольца для сурвэтак;
в а л о д а ц ь: навыкамі знаходжання неабходнай інфармацыі
ў розных крыніцах, складання алгарытму выконваемай работы.
Раздзел «Асновы вырошчвання раслін»
в е д а ц ь: асартымент, віды і агратэхналогію вырошчвання
кветкава-дэкаратыўных раслін у адкрытым грунце; віды кветнікаў,
патрабаванні да іх устройства; правілы пабудовы ландшафтных
кампазіцый; спосабы размнажэння раслін; віды глебы і ўгнаенняў;
меры барацьбы са шкоднікамі і хваробамі раслін;
у м е ц ь: рыхтаваць глебу для пасадкі кветкава-дэкаратыўных
раслін; высаджваць расаду кветкава-дэкаратыўных раслін у грунт;
даглядаць кветкава-дэкаратыўныя расліны; ажыццяўляць збор
насення, уборку клубняў і цыбулін мнагалетнікаў, укладваць іх
на захоўванне; выконваць правілы бяспечных паводзін;
в а л о д а ц ь: прыёмамі догляду раслін; правіламі бяспечных
паводзін на вучэбна-вопытным участку.
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ВАРЫЯТЫЎНАЯ ЧАСТКА

1. Вышыўка
Аздабляльныя швы
Вышыванне як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Віды
вышыўкі. Асаблівасці беларускай народнай вышыўкі.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Выбар малюнка для вышыўкі. Спосабы пераводу малюнка на
тканіну.
Віды аздабляльных швоў. Тэхналогія іх выканання. Спосабы
замацавання ніткі ў пачатку і канцы вышывання. Патрабаванні
да якасці вышыўкі.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы:
l Выкананне ўзораў аздабляльных швоў.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэткі, вышытая мініяцюра
і інш.

Лічыльныя швы
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Лічыльныя швы ў беларускай народнай вышыўцы.
Набор. Тэхніка выканання вертыкальных і гарызантальных
набораў. Спосабы павароту вышывальнай ніткі ў канцы кожнага
рада. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Лічыльная гладзь. Спосабы выканання: аднабаковы, двухба
ковы. Тэхніка выканання. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Разнавіднасці шва «крыж». Тэхналогія вышывання простага
крыжыка радамі па гарызанталі, вертыкалі і дыяганалі. Патраба
ванні да афармлення добрага і вываратнага бакоў. Патрабаванні
да якасці вышыўкі.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы:
l Практыкаванні ў выкананні лічыльных швоў.
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l Выкананне вырабу.

Прыкладны пералік вырабаў: сурвэткі, вышытая мініяцюра
і інш.

Гладзь
Віды свабоднага вышывання.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Гладзь. Класіфікацыя гладзі па спосабе выканання, форме эле
ментаў, колеры. Тэхналагічныя асаблівасці выканання. Спосабы
замацавання ніткі на тканіне. Патрабаванні да якасці вышыўкі.
Выбар малюнкаў для вышыўкі. Спосабы перакладу малюнка
на тканіну.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы:
l Практыкаванні ў вышыванні гладдзю.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэткі, вышываная мініяцюра
і інш.

Скразная вышыўка
Віды скразной вышыўкі. Строчавая вышыўка. Паняцце пра
мярэжку. Віды мярэжак. Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні
для работы. Арганізацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя
патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Тэхналогія і паслядоўнасць выканання мярэжкі. Патрабаванні
да якасці работы.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.
Практычныя работы:
l Практыкаванні ў выкананні мярэжак.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэткі і інш.

Аплікацыя з тканіны
Аплікацыя. Віды аплікацый. Прымяненне аплікацыі з тканіны.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
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Тэхналогія выканання аплікацыі. Спосабы замацавання апліка
цыі. Афармленне работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Практыкаванні ў выкананні матываў.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэткі, пано і інш.

2. Вязанне кручком
Вязанне кручком як від декаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Асартымент вырабаў.
Інструменты, прыстасаванні і матэрыялы для работы. Сані
тарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Падбор кручка і пражы. Пачатковая пятля, ланцужок. Асноў
ныя віды петляў, іх умоўнае абазначэнне. Структура пятлі. Споса
бы вывязвання пятлі. Патрабаванні да якасці работы.
Прыёмы вязання палатна. Віды вязання па крузе. Рапарт узо
ра. Пабудова і чытанне схем для вязання. Канчатковая апрацоўка
вязанага вырабу.
Практычныя работы:
l Выкананне ўзораў.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сурвэтка, прыхватка і інш.

3. Вязанне пруткамі
Вязанне пруткамі. Віды і спосабы вязання пруткамі. Асартымент
вырабаў.
Інструменты, прыстасаванні і матэрыялы для работы. Санітар
на-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных паводзін.
Падбор пруткоў і пражы. Падрыхтоўка пражы да вязання, якая
ўжывалася раней.
Набор петляў пачатковага рада. Асноўныя віды петляў. Схема
пабудовы пятлі. Спосабы вывязвання петляў. Паняцце пра пруга
выя петлі. Віды пругоў. Замацаванне петляў.
Спосабы дадавання і ўбаўлення петляў пры вязанні пруткамі.
Тэхналогія вязання пяццю пруткамі.
Патрабаванні да якасці работы.
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Схема вязанага палатна. Разлік шчыльнасці вязання і колька
сці петляў пачатковага рада.
Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабаў.
Практычныя работы:
l Выкананне ўзораў.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: шалік, павязка на галаву, шкар
пэткі, шапачка і інш.

4. Абрэзкавая тэхніка (пэчворк)
Пэчворк. Асартымент вырабаў.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Кампазіцыя з геаметрычных элементаў. Гарманічныя спалучэн
ні тканін па фактуры, колеры.
Тэхналогія выканання вырабу. Машынны спосаб злучэння аб
рэзкаў. Патрабаванні да якасці работы.
Канчатковае аздабленне і афармленне вырабаў.
Практычныя работы:
l Выкананне элементаў узора.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: прыхватка, сурвэтка і інш.

5. Бісерапляценне
Бісернае рукадзелле. Асноўныя віды нізання. Асартымент выра
баў. Матэрыялы і інструменты для работы. Арганізацыя вучэбнага
месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечных
паводзін.
Тэхніка нізання аднарадовых і шматрадовых ланцужкоў у адну
і некалькі нітак. Схемы нізання.
Аздабленне вырабаў. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Адпрацоўка прыёмаў нізання.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: упрыгажэнні з бісеру.
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6. Работа з саломкай
Аплікацыя з саломкі
Аплікацыя з саломкі як від декаратыўна-прыкладнога мастацт
ва. Класіфікацыя аплікацый з саломкі.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Віды саломы, якая прымяняецца ў аплікацыі. Уласцівасці са
ломы. Віды фону для аплікацыі. Клеі, якія прымяняюцца ў аплі
кацыі. Апрацоўка элементаў кампазіцыі: таніраванне, наданне
аб’ёмнай формы.
Тэхналогія выканання аплікацыі з саломкі. Канчатковае аздаб
ленне кампазіцыі. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Падрыхтоўка саламяных стужак.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: дэкаратыўнае пано і інш.

Саломапляценне
Саломапляценне як адзін са старажытнейшых відаў народных
рамёстваў.
Віды пляцення. Плоскае і аб’ёмнае пляценне. Асноўныя віды
плоскіх і аб’ёмных пляцёнак.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Нарыхтоўка і першасная апрацоўка саломы. Падрыхтоўка са
ломкі да пляцення.
Тэхналогія саломапляцення. Спосабы нарошчвання саломін.
Аздабленне гатовых пляцёнак. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Засваенне прыёмаў пляцення.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: сувеніры з саломкі.
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7. Ткацтва
Ткацтва як адзін з самых старажытных відаў народных рамёстваў.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
Паняцце аб працэсе ткацтва. Аснова і ўток. Патрабаванні, што
прад’яўляюцца да нітак асновы і ўтку.
Падрыхтоўка нітак асновы і ўтку да ткацтва. Разлік асновы.
Нацягванне асновы на раму. Спосабы намотвання нітак утку.
Прыёмы ткацтва.
Тэхналогія выканання работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Засваенне прыёмаў ткацтва.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: пояс, павязка на галаву і інш.

8. Нітачны дызайн (ізанітка)
Нітачны дызайн як від мастацкай дзейнасці.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Пра
вілы бяспечных паводзін.
Асаблівасці распрацоўкі кампазіцыі для ізаніткі.
Выкананне элементаў на аснове прамых ліній, вуглоў, дуг,
акружнасцей. Разметка асновы. Падрыхтоўка фону.
Тэхналогія выканання работы. Афармленне работы. Патраба
ванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Практыкаванні ў выкананні матываў.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: паштоўка, закладка, пано і інш.

9. Роспіс па тканіне
Роспіс па тканіне як від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.
Віды роспісу тканіны: халодны і гарачы батык, трафарэтны, сва
бодны і вузельчыкавы роспіс.
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Вузельчыкавы роспіс.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Праві
лы бяспечных паводзін.
Падбор фарбавальніка для тканіны з улікам яе валакністага
складу.
Тэхналогія выканання вузельчыкавага роспісу. Спосабы зама
цавання фарбаў.
Афармленне работы. Патрабаванні да якасці работы.
Практычныя работы:
l Выкананне ўзораў у тэхніцы вузельчыкавага роспісу.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: шалік, сурвэткі і інш.

10. Валянне
Валянне з шэрсці як тэхніка рукадзелля. Віды валяння.
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Аргані
зацыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Праві
лы бяспечных паводзін.
Сухое валянне. Віды іголак для фільцавання. Сухое валянне з
дапамогай шаблона.
Мокрае валянне. Разнастайныя хімічныя рэчывы, якія ўжыва
юцца для валяння, тэхніка бяспекі пры іх прымяненні. Прынцып
звальвання шарсцяных валокнаў. Асноўныя віды раскладкі шэрсці:
перпендыкулярная і радыяльная. Спосабы звальвання палатна.
Наданне формы звальваемаму вырабу.
Практычныя работы:
l Засваенне прыёмаў валяння.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: брошка, цацка і інш.

11. Дэкупаж
Гісторыя ўзнікнення і развіцця тэхнікі «дэкупаж».
Матэрыялы, інструменты і прыстасаванні для работы. Арганіза
цыя вучэбнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы
бяспечных паводзін.
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Асаблівасці выканання на розных паверхнях.
Практычныя работы:
l Засваенне прыёмаў выканання дэкупажу.
l Выкананне вырабу.
Прыкладны пералік вырабаў: вырабы ў тэхніцы дэкупажу.
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ФIЗIЧНАЯ КУЛЬТУРА
I ЗДАРОУЕ

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета. У сістэме ву
чэбных прадметаў агульнай сярэдняй адукацыі вывучэнне вучэб
нага прадмета «Фізічная культура і здароўе» забяспечвае атрыман
не вучнямі базавай фізкультурнай адукацыі.
Змест вучэбнага прадмета «Фізічная культура і здароўе» дыфе
рэнцыраваны з улікам узростава-палавых асаблівасцей вучняў і
прадстаўлены інварыянтным і варыятыўным кампанентамі.
Інварыянтны кампанент з’яўляецца зместам вучэбнага прад
мета «Фізічная культура і здароўе», абавязковым для засваення
вучнямі, аднесенымі па стане здароўя да асноўнай і падрыхтоўчай
медыцынскіх груп. Ён складаецца з двух раздзелаў — «Асновы
фізкультурных ведаў» і «Асновы відаў спорту», — якія змяшчаюць
мінімальны аб’ём вучэбнага матэрыялу, неабходнага для агульнай
фізкультурнай адукацыі, агульнакультурнага, духоўнага і фізічна
га развіцця, аздараўлення, маральнага ўдасканалення вучняў,
фарміравання здаровага ладу жыцця, актыўнага адпачынку з
выкарыстаннем сродкаў фізічнай культуры.
Раздзел «Асновы фізкультурных ведаў» уключае тэарэтычны
матэрыял, неабходны для фарміравання светапогляду здаровага
ладу жыцця, самастойнага выкарыстання сродкаў фізічнай куль
туры з мэтай аздараўлення і актыўнага адпачынку, вывучэння і
практычнага траўмабяспечнага засваення вучэбнага прадмета. Як
правіла, настаўнік пры распрацоўцы паўрочнага планавання вы
значае вучэбныя заняткі, на якіх вылучаецца неабходная коль
касць часу для вывучэння тэарэтычнага матэрыялу.
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Раздзел «Асновы відаў спорту» ўключае практычны і неабходны
для яго засваення тэарэтычны вучэбны матэрыял, які вывучаецца
на вучэбных занятках адначасова з фарміраваннем рухальных
уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці. Змест практычнага вучэб
нага матэрыялу прадстаўлены практыкаваннямі, комплексамі і
элементамі такіх відаў спорту, як лёгкая атлетыка, гімнастыка,
акрабатыка, лыжныя гонкі, спартыўныя гульні (баскетбол, валей
бол, гандбол, футбол), што адпавядае агульным задачам развіцця
каардынацыйных і кандыцыйных здольнасцей вучняў.
Варыятыўны кампанент прадстаўлены відамі спорту інва
рыянтнага кампанента, а таксама практыкаваннямі, комплексамі
і гульнявымі элементамі плавання, аэробікі спартыўнай, тэніса
настольнага, канькабежнага спорту. З агульнага аб’ёму зместу
варыятыўнага кампанента настаўнік, з улікам наяўнасці адпавед
най фізкультурна-спартыўнай базы, інтарэсаў вучняў, спартыў
ных традыцый установы агульнай сярэдняй адукацыі, выбірае і
выкарыстоўвае ў адукацыйным працэсе вучэбны матэрыял для
кожнага з V—IX класаў. Дапускаецца ў якасці вучэбнага матэ
рыялу выкарыстоўваць змест вучэбных праграм факультатыўных
заняткаў, якія адпавядаюць пераліку відаў спорту варыятыўнага
кампанента і зацверджаны ва ўстаноўленым парадку Міністэр
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама электронныя сродкі
навучання — вучэбна-метадычныя дапаможнікі для настаўнікаў
фізічнай культуры.
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу па кампанентах, раздзелах
і тэмах з указаннем колькасці гадзін на іх вывучэнне ў кожным
з V—IX класаў прадстаўлена ў таблічным варыянце.
Вучэбныя заняткі праводзяцца ў форме ўрокаў фізічнай культу
ры і здароўя.
Арганізацыя вучэбных заняткаў павінна адпавядаць агульнапе
дагагічным заканамернасцям, прынцыпам і патрабаванням агуль
най сярэдняй адукацыі. Формы і метады правядзення ўрокаў фізіч
най культуры і здароўя вызначаюцца настаўнікам пры распрацоўцы
дакументаў планавання зместу вучэбнага матэрыялу.
Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета «Фізічная культура і
здароўе» на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі з’яўляецца
фарміраванне фізічнай культуры асобы і аздараўленне вучняў з
улікам іх узростава-палавых асаблівасцей.
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Указаная мэта дасягаецца ў выніку фарміравання ў вучняў кам
петэнцый у галіне фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці, рашэння
асобасна арыентаваных адукацыйных, выхаваўчых, аздараўленчых
і прыкладны́х задач.
Да адукацыйных задач вучэбнага прадмета адносяцца засваен
не і навучанне выкарыстанню на практыцы даступных у сярэднім
школьным узросце:
l фізкультурных ведаў, неабходных для бяспечных арганізава
ных і самастойных заняткаў;
l рухальных уменняў, навыкаў, спосабаў дзейнасці, якія скла
даюць змест вывучаемых відаў спорту;
l духоўных каштоўнасцей алімпізму і алімпійскага руху як
культурных гуманістычных феноменаў сучаснасці.
Выхаваўчымі задачамі вучэбнага прадмета з’яўляецца садзей
нічанне станаўленню і развіццю:
l адносін да ўласнага здароўя і здароўя іншых як да каштоў
насці;
l станоўчых рыс характару, такіх як дысцыплінаваныя паводзі
ны, добразычлівае стаўленне да таварышаў, калектывізм,
сумленнасць, спагадлівасць, смеласць, настойлівасць у дасяг
ненні мэты;
l гарманічнага спалучэння маральных, фізічных і інтэлектуаль
ных якасцей асобы.
Аздараўленчымі задачамі вучэбнага прадмета з’яўляюцца:
l прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця;
l павышэнне разумовай працаздольнасці;
l прафілактыка стрэсавых станаў і захворванняў сродкамi
фiзiчнай культуры;
l садзейнічанне ўмацаванню здароўя вучняў, фарміраванню
правільнай паставы, прафілактыцы міяпіі і плоскаступнёвасці.
Да прыкладных задач вучэбнага прадмета, якія забяспечваюць
паспяховую сацыяльную адаптацыю і бяспеку жыццядзейнасці
вучняў, адносяцца:
l навучанне ўменням i навыкам супрацоўніцтва з аднагодкамі
ў працэсе фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці;
l засваенне ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для бяспекі
падчас самастойных фiзкультурных заняткаў;
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l фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў па бяспецы жыцця

дзейнасці ў экалагічна неспрыяльных умовах (для тых, хто
пражывае на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ва
ўмовах уздзеяння наступстваў аварыі на ЧАЭС).
Пры засваенні зместу вучэбнай праграмы вучні набываюць
кампетэнцыі, якія маюць сацыяльную і асабістую значнасць.
Асобасныя і прадметныя кампетэнцыі вучняў, якія заканчваюць
V—IX класы ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, канкрэтыза
ваны ў чатырох напрамках:
l вучні павінны ведаць і разумець;
l вучні павінны ведаць і выконваць;
l вучні павінны ведаць і ўмець;
l вучні павінны ўмець выкарыстоўваць набытыя кампетэнцыі
ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці.
Змест асобасных і прадметных кампетэнцый сфармуляваны ў
патрабаваннях да вучняў, якія заканчваюць навучанне ў кожным
з V—IX класаў установы агульнай сярэдняй адукацыі.
Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў і ступень засваення зместу
вучэбнай праграмы «Фізічная культура і здароўе» ацэньваюцца
па крытэрыях і ў адпаведнасці з правіламі правядзення атэстацыі
вучняў, якiя зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі
Беларусь.
Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па
вучэбным прадмеце «Фізічная культура і здароўе» прадстаўлена
ў Дадатку 1.
Умовы выканання тэставых практыкаванняў для ацэнкі ўзроў
ню развіцця рухальных якасцей вучняў выкладзены ў Дадатку 2.
Вучэбная праграма «Фізічная культура і здароўе» змяшчае
вучэбны матэрыял па спартыўных гульнях (баскетбол, валейбол,
гандбол, футбол), рэкамендаваны для вывучэння ў аб’ёме 35 гадзін
на вучэбных занятках «Гадзіна здароўя і спорту» (Дадатак 3).
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Табліца 1

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага матэрыялу
Кампаненты, раздзелы,
тэмы вучэбнага матэрыялу
ІНВАРЫЯНТНЫ КАМПАНЕНТ
Асновы фізкультурных ведаў

Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках
Гігіенічныя веды
Правілы самастойных заняткаў, самакантроль
Здаровы лад жыцця
Алімпізм і алімпійскі рух
Асновы відаў спорту
Лёгкая атлетыка
Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка1
Гімнастыка, акрабатыка
Лыжныя гонкі
Спартыўныя гульні
Тэсціраванне
Дамашнія заданні2
ВАРЫЯТЫЎНЫ КАМПАНЕНТ
Аэробіка спартыўная
Баскетбол
Валейбол
Гандбол
Гімнастыка атлетычная
Канькабежны спорт
Лёгкая атлетыка
Лыжныя гонкі
Плаванне3
Тэніс настольны
Футбол
УСЯГО
_________

Колькасць
гадзін
50
2
0,5
0,25

0,5
0,5
0,25
42
12
0 (8)
12
8
10
6
+
20
+
+
+
+
+
+
+
+
да 24
+
+
70

Ва ўмовах бясснежнай зімы замест лыжных гонак.
Колькасць гадзін не рэгламентуецца.
3
Пры наяўнасці ўмоў і магчымасцей для вучэбных заняткаў па
плаванні.
1
2
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

.....................................................
ІН ВА Р Ы Я Н Т Н Ы К А М П А Н Е Н Т

Асновы фізкультурных ведаў
Правілы бяспечных паводзін на вучэбных занятках. Правілы
бяспечных паводзін на ўроках і факультатыўных занятках. Праві
лы аказання першай даўрачэбнай дапамогі пацярпеламу.
Гігіенічныя веды. Уплыў фізкультурных і спартыўных занят
каў на стан здароўя і разумовую працаздольнасць. Паняцце і зна
чэнне загартоўвання для здароўя вучняў.
Правілы самастойных заняткаў. Правілы дыхання пры выка
нанні фізічных практыкаванняў. Правілы адной са спартыўных
гульняў, вывучаемых на ўроках.
Самакантроль. Норма вагі і акружнасці грудной клеткі для
свайго росту. Аптымальныя паказчыкі ЧСС і ЧД у стане спакою
і пасля фізічнай нагрузкі.
Здаровы лад жыцця. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні да
здаровага ладу жыцця. Месца фізічных практыкаванняў у рэжыме
дня шасцікласніка ў розныя перыяды года.
Алімпізм і алімпійскі рух. П’ер дэ Кубертэн — заснавальнік
сучасных Алімпійскіх гульняў і алімпійскага руху. Першыя Алім
пійскія гульні ў Афінах у 1896 г. Першыя зімовыя Алімпійскія
гульні (1924).
Роля і месца Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага комп
лексу Рэспублікі Беларусь у сістэме фізічнага выхавання вучняў.

Асновы відаў спорту
Лёгкая атлетыка
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на занятках лёгкай атлетыкай.
Патрабаванні да бяспечнага выкарыстання спартыўнага інвентару
і абсталявання.
Практычны матэрыял
Хадзьба: з розным становішчам рук на насках, скрыжаваным
крокам, з высокім падыманнем бядра, на знешнім боку ступні,
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у паўпрыседзе, са зменай даўжыні і частаты крокаў, па лініях і
разметках; скандынаўская хадзьба.
Бег: паўторны бег з паскарэннем на 20-30 м, бег па інерцыі
пасля паскарэння; паўторны бег з максімальнай хуткасцю. Старт
з апорай на адну руку. Нізкі старт, стартавы разбег. Бег 30, 60 м
на хуткасць*. Раўнамерны бег на зададзены час: 2, 4, 6 мін. Чаў
ночны бег 4 × 9 м*.
Скачкі з месца: ўверх штуршком дзвюма нагамі з падцягваннем
каленяў без перамяшчэння ўперад, з перамяшчэннем уперад; на
месцы на адной назе з падцягваннем каленяў без перамяшчэння
ўперад, з перамяшчэннем уперад (3-5-7 скачкоў).
Скачкі ў даўжыню: спосабам «сагнуўшы ногі» з кароткага раз
бегу*; у вышыню спосабам «пераступанне» з кароткага (3-5 крокаў)
і з доўгага (10-14 крокаў) разбегу*.
Кіданне мяча: 150 г з трох крокаў разбегу на зададзеную ад
легласць, на далёкасць па калідоры 10 м*. Кідкі набіўнога мяча
з-за галавы дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы, ногі
паасобку. Лоўля набіўнога мяча дзвюма рукамі пасля кідка ўверх
з двума воплескамі далонямі.
Развіццё каардынацыйных, сілавых, хуткасных, хуткаснасілавых здольнасцей, гібкасці, вынослівасці.

Лёгкая атлетыка — кросавая падрыхтоўка
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на занятках кросавай падрыхтоў
кай. Патрабаванні да спартыўнага адзення і абутку. Правілы пера
ходу да месца заняткаў і назад. Правілы папярэджання траўм пры
пераадоленні перашкод.
Практычны матэрыял
Хадзьба ў чаргаванні з бегам па перасечанай мясцовасці. Пе
раадоленне гарызантальных і вертыкальных перашкод крокам,
скачком у кроку, скачком сагнуўшыся, наступаючы, пераскокваю
чы. Узгадненне руху рук і ног пры пераадоленні перашкод. Паў
торны бег 500—1000—1500 м. Крос 1500 м*.
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, вынослівасці.
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Гімнастыка, акрабатыка
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на занятках па гімнастыцы і акра
батыцы. Правілы карыстання фізкультурным і спартыўным інвен
таром і абсталяваннем. Падрыхтоўка і прыбіранне абсталявання
і інвентару.
Практычны матэрыял
Страявыя практыкаванні: хадзьба спартыўным крокам, пера
страенне з адной шарэнгі ў дзве, перастраенне ў руху з калоны па
адным у калону па два, тры, чатыры паваротам у руху; хадзьба
па дыяганалях і разметках.
Хадзьба на насках са зменай даўжыні крокаў, звычайная, з
запаволеннем і паскарэннем тэмпу рухаў, у зададзеным тэмпе,
выпадамі, на пятках, на знешняй частцы ступні.
Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: хадзьба
з прадметам на галаве па падлозе, лаўцы, рэйцы перавернутай
гімнастычнай лаўкі, з гімнастычнай палкай за спінай, за галавой.
Наскокванні і саскокванні: наскокванне на гімнастычную лаўку
штуршком дзвюма нагамі з месца, штуршком адной і махам другой
нагой з кроку, на гімнастычнага каня ці казла ва ўпор прысеўшы;
саскокванне з гімнастычнай лаўкі, гімнастычнага каня або казла
(вышыня да 100 см) у прысед на мяккасць прызямлення, скачкі
ў глыбіню.
Апорныя скачкі: ногі паасобку праз гімнастычнага казла вы
шынёй 100 см у шырыню* (хлопчыкі, дзяўчынкі).
Практыкаванні на гімнастычным бервяне1 (дзяўчынкі): пе
рамяшчэнне на насках наперад, назад, прыстаўным крокам налева
і направа (нізкая апора); пачарговыя скачкі на адной і дзвюх нагах
з нязначным перамяшчэннем уперад; са стойкі падоўжна прыняць
становішча ўпору прысеўшы на адной назе, другая наперад-убок; са
стойкі папярок апусканне ў сед на бядро; са стойкі правая (левая)
нага спераду павароты на 90º і 180º.
__________
1
Пры адсутнасці гімнастычнага бервяна практыкаванне выкон
ваецца на рэйцы перавернутай гімнастычнай лаўкі.
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Вісы: на сагнутых руках з падыманнем і апусканнем сагнутых
у каленях ног; падцягванне на перакладзіне ў вісе* (хлопчыкі),
у вісе лежачы* (дзяўчынкі); у вісе на прамых руках падцягванне
сагнутых у каленях ног з наступным іх выпростваннем і павольным
апусканнем; у вісе на перакладзіне размахванне выгібамі (хлоп
чыкі); на нізкай перакладзіне віс сагнуўшыся, віс прагнуўшыся.
Упоры: на нізкай перакладзіне з вісу стоячы на сагнутых руках
махам адной і штуршком другой нагой пераварот ва ўпор, упор
прагнуўшыся, саскок з паваротам налева (направа)* (хлопчыкі);
з вісу стоячы на сагнутых руках махам адной і штуршком другой
нагой пераварот ва ўпор на ніжнюю жэрдку рознавысокіх брусоў,
упор прагнуўшыся, саскок з паваротам улева (управа)* (дзяўчын
кі); хадзьба на руках ва ўпоры на нізкіх паралельных брусах
(хлопчыкі); ва ўпоры на паралельных брусах падцягванне сагнутых
у каленях ног да грудзей з далейшым выпростваннем і апусканнем
(хлопчыкі).
Лажанне па канаце ў два прыёмы*.
Акрабатычныя практыкаванні: са стойкі на каленях перакат
наперад прагнуўшыся; з упору прысеўшы кулёк назад ва ўпор
прысеўшы, кулёк назад у паўшпагат (дзяўчынкі), кулёк назад ва
ўпор стоячы, ногі паасобку (хлопчыкі); штуршком дзвюма нагамі
з упору прысеўшы стойка на галаве і руках з сагнутымі нагамі*
(хлопчыкі); мост нахілам назад з дапамогай* (дзяўчынкі); камбі
нацыя з трох вывучаных практыкаванняў*.
Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8—10 прак
тыкаванняў (па адным комплексе ў кожнай чвэрці).
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацый
ных здольнасцей, гібкасці, вынослівасці.

Лыжныя гонкі
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на занятках лыжнымі гонкамі.
Патрабаванні да лыжнага інвентару. Правілы пераходу да месца
заняткаў і назад. Правілы папярэджання абмаражэнняў і траўм
пры перамяшчэнні на лыжах.
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Практычны матэрыял
Спосабы перамяшчэння. Адначасовы бяскрокавы ход, аднача
совы і папераменны двухкрокавы ход*; пад’ём «елачкай»; тарма
жэнне «плугам»*, паварот упорам дзвюма лыжамі. Прымяненне
вывучаных спосабаў перамяшчэння на дыстанцыі да 3 км.
Развіццё каардынацыйных здольнасцей, вынослівасці.

Спартыўныя гульні
(вывучаюцца элементы дзвюх з чатырох
спартыўных гульняў)
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін на занятках спартыўнымі гуль
нямі. Патрабаванні да фізкультурнага і спартыўнага інвентару,
спартыўнай вопраткі і абутку пры занятках спартыўнымі гульнямі.
Правілы спаборніцтваў па спартыўных гульнях.
Практычны матэрыял
Баскетбол. Спыненне крокам і скачком; перадача мяча ад пляча
ў руху*, вядзенне мяча са зменай напрамку і хуткасці*, абвядзенне
перашкод, кідкі мяча з месца ў скачку штуршком дзвюма нагамі*.
Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні.
Футбол. Удар па мячы, які коціцца, унутранай часткай пад’ёму*,
па нерухомым мячы знешняй часткай пад’ёму*, перадачы мяча ў
квадратах, у парах з перамяшчэннем, жангліраванне мячом*.
Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах гульні.
Гандбол. Перадача мяча ў руху рознымі спосабамі*, кідкі мяча
зверху, знізу і збоку сагнутай і прамой рукой*, лоўля мяча, які
коціцца, вядзенне мяча з нізкім адскокам, персанальная абарона.
Прымяненне вывучаных прыёмаў ва ўмовах вучэбнай гульні.
Валейбол. Стойка іграка, перамяшчэнні прыстаўнымі крокамі
управа, улева, уперад, назад, прыём мяча знізу дзвюма рукамі на
месцы і пасля перамяшчэння ўперад, перадача мяча знізу дзвюма
рукамі*, ніжняя прамая падача з крокам уперад*. Прымяненне
вывучаных прыёмаў ва ўмовах гульні.
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Развіццё вынослівасці, хуткасна-сілавых здольнасцей мыш
цаў-разгінальнікаў ног, частаты рухаў нагамі, здольнасці хутка
набіраць хуткасць ва ўмовах змены напрамку рухаў пры дэфіцыце
часу і прасторы.

Тэсціраванне ўзроўню
фiзiчнай падрыхтоўкi вучняў
Выкананне тэставых практыкаванняў плануецца настаўнікам
на пачатак і заканчэнне вучэбнага года. На працягу аднаго ўрока не
рэкамендуецца выконваць больш за два тэставыя практыкаванні.
Вынікі тэставых практыкаванняў (табл. 2) выкарыстоўваюцца
для вызначэння ўзроўню фізічнай падрыхтаванасці вучняў, плана
вання і карэкціроўкі зместу паўрочнага каляндарна-тэматычнага
плана, распрацоўкі планаў-канспектаў урокаў.
Умовы выканання тэставых практыкаванняў прадстаўлены ў
Дадатку 2.
Пералік тэставых практыкаванняў для хлопчыкаў:
1) бег 30 м;
1) чаўночны бег 4 × 9 м або скачкі праз кароткую скакалку за
1 мін;
2) скачок у даўжыню з месца або трайны скачок з месца штурш
ком дзвюма нагамі;
3) падцягванне на перакладзіне або згінанне і разгінанне рук
ва ўпоры лежачы;
4) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе
або нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы;
5) бег 1000 м, або хадзьба 2000 м, або 6-хвілінны бег.
Пералік тэставых практыкаванняў для дзяўчынак:
1) бег 30 м;
2) чаўночны бег 4 × 9 м або скачкі праз кароткую скакалку за
1 мін;
3) скачок у даўжыню з месца або кідок набіўнога мяча з-за гала
вы дзвюма рукамі з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку;
4) падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы на спіне
за 1 мін або падыманне і апусканне прамых ног за 1 мін;
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5) нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе
або нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы;
6) бег 1000 м, або хадзьба 1500 м, або 6-хвілінны бег.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Патрабаванні, што прад’яўляюцца да вучняў, якія заканчваюць
VI клас установы агульнай сярэдняй адукацыі, грунтуюцца на асо
басным і прадметным кампетэнтнасных падыходах і з’яўляюцца
крытэрыямі засваення вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы.
Вучні павінны в е д а ц ь і р а з у м е ц ь:
 змест здаровага ладу жыцця;
 адмоўнае ўздзеянне шкодных звычак на развіццё арганізма;
 станоўчае ўздзеянне рухальнай актыўнасці на арганізм чала
века;
 прыкладныя нормы рухальнай актыўнасці, неабходныя для
аптымальнага развіцця арганізма, умацавання здароўя, пад
трымкі разумовай і фізічнай працаздольнасці ў сваім узросце;
 крытэрыі фізічнага развіцця і ўзроўні фізічнай падрыхтава
насці;
 правілы самакантролю падчас вучэбных і самастойных за
няткаў;
 тэрмін «Алімпійскія гульні старажытнасці»;
 ролю і месца Дзяржаўнага фізкультурна-аздараўленчага
комплексу Рэспублікі Беларусь у сістэме фізічнага выхавання
вучняў;
 асноўныя каштоўнасці алімпізму, абвешчаныя ў Алімпійскай
хартыі, іх уплыў на фарміраванне ўяўленняў пра гарманічна
развітую асобу;
 значэнне алімпійскіх ідэалаў для фізічнага і духоўнага са
маўдасканалення.
Вучні павінны в е д а ц ь і в ы к о н в а ц ь:
 правілы бяспечных паводзін на вучэбных і самастойных за
нятках фізічнымі практыкаваннямі;
 правілы асабістай і грамадскай гігіены падчас заняткаў фізіч
най культурай;
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санітарна-гігіенічныя патрабаванні да адзення, абутку, спар
тыўнага абсталявання і інвентару;
 крытэрыі ацэнкі велічыні фізічнай нагрузкі;
 індывідуальны рухальны рэжым вучэбнага і выхаднога дня;
 правілы вывучаных спартыўных і рухомых гульняў.
Вучні павінны в е д а ц ь і ў м е ц ь   в ы к о н в а ц ь:
 комплексы практыкаванняў ранішняй гімнастыкі;
 тэставыя практыкаванні для вызначэння ўзроўню развіцця
рухальных якасцей;
 практыкаванні для захавання правільнай паставы.
Вучні павінны ў м е ц ь в ы к а р ы с т о ў в а ц ь набытыя
кампетэнцыі ў практычнай дзейнасці і паўсядзённым жыцці:
 для захавання здаровага ладу жыцця;
 аказання першай даўрачэбнай дапамогі пры розных траўмах;
 заняткаў плаваннем (праплываць не менш за 25 м любым
спартыўным спосабам плавання);
 удзелу ў вывучаных спартыўных і рухомых гульнях;
 лыжных прагулак з выкарыстаннем вывучаных лыжных
хадоў;
 веласіпедных прагулак;
 выканання агульнаразвіццёвых гімнастычных практыкаван
няў з прадметамі і без прадметаў;
 дасягнення індывідуальна максімальнага выніку ў тэставых
і кантрольных практыкаваннях.
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Бег 1000 м (мін, с), або
Хадзьба 2000 м (мін, с), або
6-хвілінны бег (м)

Нахіл уперад з зыходнага
становішча седзячы
на падлозе (см) або
Нахіл уперад з зыходнага
становішча стоячы
на гімнастычнай лаўцы (см)

Падцягванне на перакладзіне
(раз) або
Згінанне і разгінанне рук
ва ўпоры лежачы (разоў)

Скачок у даўжыню
з месца (см) або
Трайны скачок з месца
штуршком дзвюма нагамі (см)

4.32

6

5

22

4

510

179

82

10,0

5,4

4.45

4

3

20

3

500

174

77

10,2

5,5

8
7
Хлопчыкі

4.57

2

2

17

2

490

169

74

10,4

5,6

6

5.22

–3

–2

14

1

470

160

65

10,8

5,8

Балы
5

5.46

–5

–5

11

—

445

150

53

11,2

6,0

4

6.11

–8

–9

7

—

420

140

44

11,6

6,2

3

6.36

–10

–12

4

—

405

130

32

12,0

6,4

2

7.00 і больш

–11 і менш

–16 і менш

2 і менш

—

390 і менш

120 і менш

26 і менш

12,3 і больш

6,6 і больш

1

Табліца 2

1320 1290 1250

1200 1190 1140 1100 1030 1000

990 і менш

14.35 15.00 15.40 16.25 17.00 17.45 18.10 19.00 20.00 20.30 і больш

4.20

8

10
4.10

7

26

28
9

5

530

555
6

184

189

90

96

5,3
9,8

5,2
9,6

9

Чаўночны бег 4×9 м (с) або
Скачкі праз кароткую
скакалку за 1 мін (разоў)

10

Бег 30 м (с)

Тэставыя
практыкаванні

10-бальная шкала ацэнкі ўзроўню развіцця рухальных якасцей вучняў
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13

12

14

28

31
15

48

50

380

400

11

11

25

46

360

165

115

10

10

23

43

340

160

108

10,9

5,7

8

8

21

41

325

156

102

11,1

5,8

7
6
Дзяўчынкі

10,7

5,6

8

5

4

18

37

300

146

91

11,5

6,0

Балы
5

3

1

15

32

290

137

80

11,9

6,3

4

1

–3

11

28

260

128

72

12,3

6,5

3

0

–6

8

23

240

119

64

12,7

6,8

2

–2 і менш

–10 і менш

6 і менш

19 і менш

215 і менш

110 і менш

57 і менш

13,1 і больш

7,0 і больш

1

Бег 1000 м (мін, с), або
4.47 5.00 5.14 5.27 5.41 6.10 6.34 7.00 7.28 7.55 і больш
Хадзьба 1500 м (мін, с), або 12.00 12.45 13.10 13.50 14.00 14.25 14.55 15.15 15.50 16.00 і больш
6-хвілінны бег (м)
1240 1200 1130 1110 1095 1055 1000 960
925
890 і менш

Нахіл уперад з зыходнага
становішча седзячы
на падлозе (см) або
Нахіл уперад з зыходнага
становішча стоячы
на гімнастычнай лаўцы (см)

Падыманне тулава
за 1 мін (разоў) або
Падыманне і апусканне
прамых ног за 1 мін (разоў)

169

174

125

132

Скачок у даўжыню з месца
(см) або
Кідок набіўнога мяча
з-за галавы дзвюма рукамі
з зыходнага становішча
седзячы, ногі паасобку (см)

10,5

10,3

Чаўночны бег 4×9 м (с) або
Скачкі праз кароткую
скакалку за 1 мін (разоў)

5,4

9

5,3

10

Бег 30 м (с)

Тэставыя
практыкаванні

270
362
115
37

Скачок у даўжыню
з разбегу (см)

Скачок у вышыню
з разбегу (см)

Кіданне мяча 150 г
з разбегу (м)
35

110

350

7.36

9,9

9

33

105

338

7.42

10,1

8

30

—

327

7.49

10,3

6

28

100

315

7.56

10,5

Хлопчыкі

7

25

95

298

8.03

10,7

5

Балы

22

90

282

8.10

10,9

4

20

85

265

8.17

11,2

3

18

80

249

8.23

11,4

2

17 і менш

75 і менш

248 і менш

8.24 і больш

11,5 і больш

1

Табліца 3

50 м
8.25

1,00
8.14

Плаванне 25 м (мін, с);
50, 25 м — без уліку часу

Крос 1500 м (мін, с)

8.37

8.49

9.00

25 м
9.09

9.17

9.25

12 м
9.30

9.31 і больш

10 м і менш

10.00 10.15 10.28 10.42 10.55 11.04 11.12 11.20 11.28 11.29 і больш

7.30

Бег 1500 м (мін, с)

Бег на лыжах 1,5 км
(мін, с)

9,7

10

Бег 60 м (с)

Кантрольныя
практыкаванні

10-бальная шкала ацэнкі вучэбных нарматываў па засваенні ўменняў, навыкаў,
развіцці рухальных здольнасцей вучняў
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317
105
24
17

Скачок у даўжыню
з разбегу (см)

Скачок у вышыню
з разбегу (см)

Кіданне мяча 150 г
з разбегу (м)

Падцягванне на нізкай
перакладзіне (раз)
16

22

100

305

7.45

10,4

9

15

20

95

293

8.00

10,5

8

13

19

—

282

8.10

10,6

6

12

18

90

270

8.15

10,7

Дзяўчынкі

7

11

17

85

255

8.20

10,9

5

Балы

9

16

—

240

8.30

11,1

4

8

15

80

225

8.40

11,3

3

7

14

75

211

8.50

11,5

2

6 і менш

13 і менш

70 і менш

210 і менш

8.51 і больш

11,6 і больш

1

50 м
8.40

1,10
8.28

Плаванне 25 м (мін, с);
50, 25 м — без уліку часу

Крос 1500 м (мін, с)

8.52

9.04

9.15

25 м
9.34

9.52

10 м і менш
10.10 10.28 10.29 і больш

12 м

10.35 10.45 10.55 11.05 11.15 11.27 11.39 11.50 12.02 12.03 і больш

7.35

Бег 1500 м (мін, с)

Бег на лыжах 1,5 км
(мін, с)

10,2

10

Бег 60 м (с)

Кантрольныя
практыкаванні

ВА Р Ы Я Т Ы Ў Н Ы К А М П А Н Е Н Т

Аэробіка спартыўная
Тэарэтычныя звесткі
Аэробіка спартыўная — выкананне практыкаванняў у аэроб
ным рэжыме пад музычнае суправаджэнне. Аздараўленчая і пра
філактычная накіраванасць аэробікі. Аэробіка высокай і нізкай
інтэнсіўнасці. Гігіенічныя патрабаванні да адзення вучняў, якія
займаюцца. Збалансаванае харчаванне пры занятках аэробікай.
Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, спартыўнага абсталяван
ня і інвентару. Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай
даўрачэбнай дапамогі пры траўмах.
Практычны матэрыял
Разнавіднасці прыстаўнога кроку ўбок, асноўнага кроку, скры
жаванага кроку, крокаў ногі паасобку — ногі разам. Камбінацыі з
засвоеных крокаў у спалучэнні з рухамі рукамі (рукі ў бакі, уверх,
наперад, направа, налева, кругі рукамі, кругі перадплеччамі, кругі
плячыма, згінанні і разгінанні рук).
Падскокі: нагу ўперад, убок, назад. Падскокі: ногі паасобку —
ногі разам. Падскокі на месцы на дзвюх нагах у спалучэнні з роз
нымі рухамі рук; папераменна на левай, правай і на дзвюх нагах
у спалучэнні з рознымі рухамі рук. Спалучэнне падскокаў ногі па
асобку — ногі разам з розным становішчам рук.
Пачарговае шматразовае падыманне каленяў. Пачарговае па
дыманне каленяў з падскокам.
Выпады ўперад, убок, з падскокамі.
Махі нагамі ўперад, у бакі, уперад і ў бакі з падскокамі.
Паўшпагат на правую нагу, на левую нагу. Хвалі з зыходнага
становішча стоячы, седзячы на пятках на падлозе.
Павароты на 180° і 360° стоячы на адной назе, другая прыцісну
та да галенастопу. Раўнавага: стоячы на насках, рукі ўверх; стоячы
на адной назе, другую нагу ўбок, рукі ўверх або ў бакі. Трыманне
раўнавагі пасля прызямлення, скачкоў або падскокаў.
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Баскетбол
Тэарэтычныя звесткі
Баскетбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да
спартыўнага адзення і абутку баскетбаліста. Трэніровачны рэжым.
Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў,
абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у
нападзенні і абароне. Правілы спаборніцтваў па баскетболе. Аба
вязкі і правы ігракоў і суддзяў.
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках баскетболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай дапа
могі пры траўмах.
Лепшыя баскетбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і
іх дасягненні.
Практычны матэрыял
Высокая, сярэдняя і нізкая стойка баскетбаліста. Скачкі штурш
ком адной і дзвюма нагамі. Спыненне крокам і скачком. Павароты
на месцы, развароты.
Перадачы мяча дзвюма рукамі ад грудзей, дзвюма рукамі звер
ху, адной рукой ад пляча, стоячы на месцы і ў руху.
Лоўля мяча дзвюма рукамі на ўзроўні грудзей, дзвюма рукамі
пры паралельным і сустрэчным руху, у скачку. Лоўля мяча ў спа
лучэнні са спыненнем і паваротамі.
Спалучэнне прыёмаў «лоўля — перадача — паварот».
Вядзенне мяча са змяненнем вышыні адскоку і напрамку, з
абвядзеннем перашкод, па крузе; са спыненнем, паваротамі, пе
радачамі па сігнале.
Кідкі мяча па кальцы дзвюма рукамі ад грудзей, адной рукой
ад пляча, з адскокам і без адскоку ад шчыта, пад вуглом да шчыта
ў руху, штрафныя кідкі.
Спалучэнне прыёмаў «перадача — лоўля — вядзенне — кідок».
Захоп мяча — вырыванне. Вырыванне і выбіванне мяча ў ігра
ка, які спыніўся пасля вядзення. Накрыванне мяча. Перахоплі
ванне мяча ў становішчы стоячы збоку, з-за спіны пры перадачы,
выкананай уздоўж пляцоўкі. Перахопліванне перадачы, выкананай
уздоўж пляцоўкі.
Тактычныя дзеянні іграка без мяча: выхад на свабоднае месца
для атрымання мяча насустрач партнёру, убок ад партнёра з мячом.
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Вызначэнне гульнявой сітуацыі, мэтазгоднай для прымянення
вядзення, перадачы, кідка па кальцы. Выбар спосабу вядзення
мяча і кідка па кальцы.
Прымяненне спалучэнняў вывучаных прыёмаў у гульнявых
сітуацыях.

Валейбол
Тэарэтычныя звесткі
Валейбол — алімпійскі від спорту, яго разнавіднасці: валейбол, валейбол пляжны. Гігіенічныя патрабаванні да адзення і
абутку валейбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне спартсмена.
Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару.
Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у абароне і нападзенні. Расста
ноўка ігракоў, гульня «лібера». Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў.
Правілы спаборніцтваў па валейболе.
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках валейболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры
траўмах.
Лепшыя валейбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і
іх дасягненні.
Практычны матэрыял
Перамяшчэнне прыстаўным, шырокім і кароткім крокам,
тварам, бокам і спінай уперад, з выскокваннем і прызямленнем
на абедзве нагі. Скачок уверх штуршком адной і дзвюма нагамі.
Шматразовыя перадачы мяча зверху і знізу дзвюма рукамі
над сабой, з адскокам ад сценкі, у парах і тройках, з пераменай
месцаў, праз сетку ў становішчы стоячы на месцы.
Прыём мяча знізу дзвюма рукамі пасля падачы. Прыём мяча,
які адскочыў ад сеткі. Гульня нагой і іншымі часткамі цела.
Атакуючы ўдар у скачку штуршком дзвюма нагамі з зоны 2,
3 і 4.
Ніжняя прамая падача з пападаннем у зону 1, 5 і 6.
Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, падманныя пе
радачы, выбар напрамку перадачы; узаемадзеянні ігракоў першай
і другой ліній паміж сабой для заканчэння атакі.
Тактыка абароны: узаемастрахоўка свабодных зон. Выкары
станне ў гульні «лібера».
Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні.
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Гандбол
Тэарэтычныя звесткі
Гандбол — алімпійскі від спорту. Гігіенічныя патрабаванні да
адзення і абутку гандбаліста. Трэніровачны рэжым. Харчаванне
спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання
і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні ігракоў у нападзенні і
абароне. Тактыка-тэхнічныя дзеянні варатара. Абавязкі і правы
ігракоў і суддзяў. Правілы спаборніцтваў па гандболе.
Урачэбны кантроль і самакантроль на занятках гандболам.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры
траўмах.
Лепшыя гандбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Перамяшчэнне скрыжаваным, прыстаўным, шырокім і карот
кім крокам, тварам, бокам і спінай уперад. Спыненне адной і
дзвюма нагамі. Бег з паскарэннем на кароткіх адрэзках, бег з вы
скокваннем і прызямленнем на адну і абедзве нагі. Скачок убок
штуршком адной нагой. Падзенне на рукі, на бядро і тулава з
месца і з разгону.
Лоўля мяча дзвюма рукамі збоку (без павароту тулава), стоячы
на месцы, у руху, у скачку. Лоўля мяча адной рукой з захопам
і без захопу. Лоўля мяча на вялікай хуткасці перамяшчэння, у
скачку пры непасрэднай блізкасці абаронцы.
Перадачы мяча адной рукой (хлёстам, штуршком, кісцевая) на
блізкую адлегласць у розных напрамках з месца, з разбегу ў адзін,
два і тры крокі, у скачку, пасля спынення, пасля лоўлі мяча з
паўадскоку, пасля лоўлі ў непасрэднай блізкасці абаронцы. Пера
дача мяча адной і дзвюма рукамі ў адзін дотык. Дальняя перадача
адной рукой хлёстам партнёру ў руху.
Вядзенне мяча: аднаўдарнае без зрокавага кантролю, шмат
ударнае на высокай хуткасці перамяшчэння з праследаваннем.
Вядзенне на вялікай хуткасці з рэзкім спыненнем і змяненнем
напрамку руху, з паваротам кругом.
Кідкі мяча па варотах адной рукой хлёстам зверху і збоку,
з нахілам тулава ўлева і ўправа, у апорным становішчы, у скачку,
з рознымі спосабамі бегу, з рознай траекторыяй (гарызантальнай,
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сыходзячай, узыходзячай, навеснай) палёту мяча, з далёкай і бліз
кай адлегласці.
Тактыка нападзення: індывідуальныя дзеянні, кідкі з адкрытых
і закрытых пазіцый, выбар напрамку кідка; узаемадзеянне ігракоў
другой лініі паміж сабой для завяршэння атакі, узаемадзеянне з
лінейным іграком, з крайнім іграком, узаемадзеянне крайняга
іграка з лінейным. Камандныя дзеянні: пазіцыйнае нападзенне па
сістэме расстаноўкі 4 : 2, нападзенне 6 : 0 з выхадам.
Тактыка абароны: зонная абарона па сістэме расстаноўкі 3 : 3,
абарона ў меншасці 5 : 6 і 4 : 6.
Тактыка гульні варатара: выбар пазіцыі ў варотах і ў зоне
варатара, стойкі варатара, узаемадзеянне варатара з абаронцамі
і нападаючымі.
Выкарыстанне вывучаных прыёмаў у вучэбнай гульні.

Гімнастыка атлетычная
Правілы бяспечных паводзін у трэнажорнай зале, пры выканан
ні практыкаванняў з уцяжарваннямі і на трэнажорах.
Практыкаванні для фарміравання правільнай паставы: хадзьба
з прадметам на галаве па лініі на падлозе, па гімнастычнай лаўцы;
хадзьба па гімнастычнай лаўцы з гімнастычнай палкай за спінай,
за галавой, над галавой, прыстаўнымі крокамі, з паваротамі, пры
сяданнямі на двух і адной назе.
Практыкаванні для фарміравання рэльефу розных груп
мышцаў:
l для мышцаў галёнкі: пад’ёмы на наскі без уцяжарвання, з гантэлямі ў руках, з грыфам ад штангі на плячах;
l для мышцаў спіны: нахілы наперад са штангай за галавой; у
становішчы лежачы цяга штангі да грудзей; цяга Т-падобнай
штангі да грудзей у нахіле; падцягванне на перакладзіне ў
вісе звычайным, сярэднім і шырокім хватам;
l для мышцаў грудзей: згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежа
чы (далоні на шырыні плячэй, шырэй плячэй); жым штангі
вузкім хватам; развядзенне і звядзенне рук з гантэлямі ў
становішчы лежачы на нахіленай лаўцы; жым гантэлей і
штангі ў становішчы лежачы на нахіленай лаўцы;
l для мышцаў плечавога пояса: жым гантэлей і штангі стоячы
і седзячы; цяга блочнай прылады дзвюма рукамі стоячы,
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седзячы і ў нахіле; развядзенне рук з гантэлямі седзячы на
нахіленай лаўцы; пад’ём гантэлі па чарзе правай і левай ру
кой у становішчы седзячы на нахіленай лаўцы;
l для мышцаў рук: згінанне і разгінанне рук з гантэлямі се
дзячы на лаўцы пад вуглом 45°; хватам зверху разгінанне
рук са штангай з-за галавы ў становішчы стоячы, лежачы
на нахіленай лаўцы;
l для мышцаў брушнога прэса: у вісе падцягванне каленяў да
грудзей; стоячы нахілы тулава ў бакі; кругавыя рухі тулавам
з гантэлямі за галавой;
l для мышцаў бядра: частковыя прысяданні (практыкаванне
выконваецца на чвэрць, палову або тры чвэрці амплітуды)
са змяненнем тэмпу і колькасці паўтораў.
Практыкаванні, комплексы і гульні для развіцця каардына
цыйных і кандыцыйных здольнасцей вучняў: кросавы бег ад 10
да 30 мінут з частатой пульсу 120—140 уд./мін; гульня ў фут
бол, баскетбол, гандбол; агульнаразвіццёвыя практыкаванні з
уцяжарваннем ўласнага цела, з рознымі эспандарамі; практыка
ванні на гімнастычнай перакладзіне, брусах, трэнажорах; комп
лексы практыкаванняў кругавой трэніроўкі, якія ўключаюць да
8-12 станцый.

Канькабежны спорт
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспекі заняткаў на ўроках па канькабежным спорце.
Падрыхтоўка канькоў і адзення да заняткаў на лёдзе. Правілы
папярэджання траўм і абмаражэнняў.
Практычны матэрыял
Спосабы перамяшчэння: хадзьба ў каньках па снезе; стаянне на
каньках на лёдзе; адштурхоўванне па чарзе правай і левай нагой;
слізганне на двух каньках па краі лядовай пляцоўкі; слізганне на
адным каньку з прыстаўленнем другога канька, на двух каньках
«змейкай»; адштурхоўванне і слізганне на двух каньках па пра
мой, па павароце ўправа і ўлева. Павароты на двух каньках дугой і
прыстаўным крокам. Тармажэнне «паўплугам» і «плугам». Старт.
Бег па прамой, паварот. Бег з махавымі рухамі дзвюх рук. Фіні
шаванне. Бег на каньках 100—200—300—500 м без уліку часу.
Рухавыя гульні на лёдзе.
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Лёгкая атлетыка
Тэарэтычныя звесткі
Разнавіднасці і дыстанцыі бегу. Разнавіднасці і спосабы скач
коў. Разнавіднасці кіданняў і штурханняў. Лёгкаатлетычныя
мнагабор’і. Лёгкая атлетыка ў Дзяржаўным фізкультурна-аздараў
ленчым комплексе Рэспублікі Беларусь.
Практычны матэрыял
Бег. Са змяненнем хуткасці, са зменай напрамку, з павелічэннем
і памяншэннем даўжыні кроку, з выскокваннямі ўверх штуршком
правай і левай нагой. Эстафетны бег з адрэзкамі 30, 60, 100 м. Чаў
ночны бег 3 × 10 м, 4 × 9 м, 10 × 5 м. Бег з раўнамернай і зменнай
хуткасцю, кросавы бег.
Скачкі. З месца штуршком дзвюма нагамі. Мнагаскокі на дзвюх
нагах. Выскокванне ўверх з даставаннем рукой прадмета. У даў
жыню з разбегу на далёкасць. У вышыню з разбегу вывучаным
спосабам.
Кіданне. Тэніснага мяча на далёкасць з месца, з чатырох-шасці
крокаў і з поўнага разбегу на далёкасць, у гарызантальную цэль
(гімнастычны абруч) з адлегласці 10—25 м, на далёкасць адскоку
ад сцяны.

Лыжныя гонкі
Тэарэтычныя звесткі
Умовы захоўвання і асаблівасці падрыхтоўкі лыжнага інвен
тару, адзення і абутку да заняткаў. Спосабы папярэджання абмара
жэнняў пры перамяшчэнні на лыжах. Аказанне першай дапамогі
пры траўмах, абмаражэннях. Уплыў заняткаў лыжнымі гонкамі
на ўмацаванне здароўя. Гісторыя развіцця лыжнага спорту ў Рэс
публіцы Беларусь. Лыжныя гонкі ў Дзяржаўным фізкультурнааздараўленчым комплексе Рэспублікі Беларусь.
Практычны матэрыял
Павароты пераступаннем на месцы і ў руху. Павароты махам
на месцы праз лыжу ўперад і праз лыжу назад.
Папераменны двухкрокавы і адначасовы аднакрокавы ход. Пера
ход з папераменнага ходу на адначасовы. Чаргаванне папераменнага
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двухкрокавага з адначасовым аднакрокавым ходам. Адначасовы
двухкрокавы і папераменны чатырохкрокавы ход. Чаргаванне
папераменных і адначасовых хадоў. Каньковы ход. Чаргаванне
каньковага ходу з адначасовым і папераменным лыжнымі хадамі.
Бяскрокавы ход. Перамяшчэнне па слабаперасечанай мясцовасці
з чаргаваннем адначасовых, папераменных і бяскрокавага хадоў.
Пад’ём «паўелачкай», «елачкай» і «лесвічкай». Спуск прама і
наўскос у асноўнай стойцы. Спуск прама ў нізкай стойцы.
Тармажэнне «плугам», «упорам». Тармажэнне бакавым саслізг
ваннем.
Пераадоленне перашкод на лыжах спосабамі пераступанне,
пераскокванне, пералажанне. Пераадоленне бугроў (30—50 см
вышынёй) і упадзін пры перамяшчэнні ў нізкай стойцы.
Праходжанне вучэбных дыстанцый з выкарыстаннем вывучаных
спосабаў перамяшчэння. Праходжанне вучэбных дыстанцый з пе
раадоленнем спускаў і пад’ёмаў.

Плаванне
Тэарэтычныя звесткі
Правілы бяспечных паводзін вучняў у басейне. Падрыхтоўка
купальных прыналежнасцей да заняткаў плаваннем. Правілы
асабістай і грамадскай гігіены пры наведванні басейна. Правілы
бяспечнага купання ў адкрытых вадаёмах.
Спосабы спартыўнага плавання. Уплыў заняткаў плаваннем
на здароўе вучняў. Загартоўваючы эфект плавання. Самакантроль
падчас заняткаў плаваннем.
Лепшыя плыўцы свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх да
сягненні.
Практычны матэрыял
Практыкаванні на сушы. Актыўныя і пасіўныя практыкаванні
для развіцця рухомасці ступні, плечавых, тазабедраных і галёнка
ступнёвых суставаў. Практыкаванні для развіцця сілавой вынос
лівасці мышцаў рук, ног, брушнога прэса, спіны. Імітацыйныя
практыкаванні для развіцця каардынацыі рухаў рук і ног пры
плаванні абраным стылем. Спецыяльныя практыкаванні для ад
працоўкі павароту.
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Практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні для фарміравання
тэхнікі рухаў рук, ног і дыхання пры плаванні абраным стылем.
Плаванне ў поўнай каардынацыі абраным стылем. Практыкаванні
для адпрацоўкі тэхнікі паваротаў пры плаванні абраным стылем.
Практыкаванні для адпрацоўкі тэхнікі старту. Праплыванне да
100 м любым спартыўным спосабам.
Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль
на грудзях»: імітацыя грабка рукамі на сушы; плаванне з дош
кай на нагах, плаванне на руках, узгадненне рухаў рук, ног і ды
хання; з зыходнага становішча лежачы на грудзях, рукі ўверсе,
праплыванне адрэзкаў 5-6 м, выконваючы грабок толькі левай
рукой, толькі правай рукой, папераменна дзвюма рукамі, выкары
стоўваючы для падтрымкі ног плавальныя дошкі, надзіманыя кругі
і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі і поўным цыклам
дыхання; плаванне спосабам «кроль на грудзях» у поўнай каар
дынацыі дыхання з рухамі рук і ног. Плаванне 25 м без уліку часу.
Каардынацыя рухаў рук і ног пры плаванні спосабам «кроль на
спіне»: імітацыя грабка рукамі на сушы; з зыходнага становішча
лежачы на спіне, рукі ўверсе, праплыванне адрэзкаў 5-6 м, выкон
ваючы грабок толькі левай рукой, толькі правай рукой, паперамен
на дзвюма рукамі, выкарыстоўваючы для падтрымкі ног дошкі,
надзіманыя кругі і да т. п.; тое ж, але з актыўнымі рухамі нагамі
і поўным цыклам дыхання; плаванне спосабам «кроль на спіне» ў
поўнай каардынацыі дыхання з работай рук і ног. Плаванне 25 м
без уліку часу.
Скачкі ў ваду. Скачкі ў ваду з борціка нагамі ўніз. Спад галавой
уніз з зыходных становішчаў седзячы на борціку і седзячы на тум
бачцы. Стартавы скачок у ваду з тумбачкі.
Развіццё хуткасных, хуткасна-сілавых, сілавых, каардынацый
ных здольнасцей, гібкасці, вынослівасці з акцэнтам на развіццё
аэробнай вынослівасці.

Тэніс настольны
Тэарэтычныя звесткі
Тэніс настольны — алімпійскі від спорту. Тэніс настольны ў
адзінай спартыўнай класіфікацыі Рэспублікі Беларусь. Патрабаван
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ні бяспекі да месцаў заняткаў, абсталявання і інвентару. Санітарнагігіенічныя патрабаванні да адзення і абутку тэнісіста. Харчаванне
спартсмена пры занятках тэнісам. Відазмяненне тэхнікі гульні ў
настольны тэніс. Удасканаленне абсталявання і інвентару. Правілы
гульні. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. Лепшыя спартсмены
свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх дасягненні.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі
пры траўмах.
Практычны матэрыял
Бег: 10, 30, 60 м, бег з паскарэннем; чаўночны бег 4 × 9 м, 6 × 20 м,
10 × 5 м; чаўночны бег з вар’іраваннем звычайнага бегу з бегам
спінай уперад; бег з максімальнай хуткасцю 5 × 30 м, 10 × 30 м
з інтэрваламі адпачынку да 1 мін.
Скачкі трайныя і пяцярныя з месца штуршком дзвюма нага
мі. Выскокванне ўверх з нізкага прыседу. Прысяданні па чарзе
на правай і левай назе. Скачкі на адной назе з паваротамі на 180°
у правы і левы бок. Паскарэнні пасля скачкоў з паваротамі на
180° і 360°. Скачкі з боку ў бок з пружыністымі прысяданнямі.
Пераскокванне праз гімнастычную лаўку правым і левым бокам.
Выскокванне ўверх з высокім падыманнем бёдраў («кенгуру»).
Выкруты рук назад з гімнастычнай палкай з паступовым па
мяншэннем шырыні захопу.
Набіванне тэніснага мяча на ракетцы ў гульнявой стойцы і ў
перамяшчэнні высока-нізка, па чарзе тыльным і далоневым бокам,
рабром ракеткі, ручкай ракеткі, аб сценку, аб сценку з паваротам
на 360° (з прысяданнем, з перакладваннем ракеткі ў другую руку)
у момант адскоку мяча.
Імітацыя удараў: з ракеткай і без ракеткі з уцяжарвальнікам
у руцэ; адзіночных, серыйных удараў, удараў з перамяшчэннем
управа і ўлева, наперад і назад; падачы мяча з падманным рухам
корпуса і рукі з ракеткай; удараў у розным тэмпе перад люстэр
кам; удараў у зададзеным тэмпе з вар’іраваннем ад павольнага да
максімальна хуткага ў становішчы стоячы на месцы і з перамя
шчэннем.
Кідкі мяча ў сценку і лоўля рознымі спосабамі (правай, левай
рукой, з дадатковымі скачкамі, прысяданнямі, паваротамі).
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Кіданне тэніснага мяча на далёкасць і ў цэль адной кісцю, кіс
цю і перадплеччам, усёй рукой і корпусам.
Гульня: дзвюма ракеткамі, «негульнявой» рукой. Гульня двума
мячамі. Гульня аднаго супраць двух чалавек.
Падача з элементамі вывучаемага ўдару. Удар на стале па дыя
ганалі. Змяненне напрамку палёту мяча па шырыні стала. Змяненне траекторыі і вышыні палёту мяча над сеткай. Змяненне
даўжыні палёту мяча. Удар па мячы са зменным прыходзячым
кручэннем.
Змяненне тэмпу гульні. Спаборніцтва ў працяглым утрыманні
мяча ў гульні. Гульня «трохвугольнікам» з аднаго пункта ў два
пункты процілеглага боку. Гульня вывучаемым ударам з двух
пунктаў, трох пунктаў, з адной трэці стала, з палавіны стала, з
дзвюх трацей стала.
Гульня вывучаемым ударам па кароткіх і доўгіх прыходзячых
мячах. Гульня і спаборніцтвы на дакладнасць пападання ў аба
значаныя на стале зоны. Гульня «васьмёркай» па чарзе па прамой
і па дыяганалі.
Удар па мячы штуршком злева ў перамяшчэнні ўправа-ўлева,
наперад-назад. Гульня штуршком злева доўга-коратка. Гульня па
ўзыходзячым, сыходзячым мячы, у вышэйшым пункце адскоку
мяча.
Падача штуршком злева ў абазначаныя на стале зоны.
Удар накатам справа. Перамяшчэнне пры ўдары накатам спра
ва. Хуткая падача накатам справа ў абазначаныя на стале зоны.
Спалучэнне накату справа і штуршка злева. Перамяшчэнне ў
левай стойцы пры накаце злева. Павароты пры ўдарах накатамі
справа і злева.
Падрэзка злева. Падача зрэзкай злева. Спалучэнне зрэзкі і
накату.
Зрэзка справа. Падача зрэзкай управа ў пазначаныя на стале
зоны. Спалучэнне зрэзкі справа і зрэзкі злева, зрэзкі і накату.
Падача плоская і з нязначным кручэннем. Прыём падачы.
Тактыка гульні ў сучасны настольны тэніс (на прыкладзе дэ
манстрацыі запісу гульні з паказам і разборам асноўных варыянтаў
тактычных дзеянняў).
Прымяненне вывучаных элементаў у вучэбнай гульні.
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ФУТБОЛ
Тэарэтычныя звесткі
Футбол — алімпійскі від спорту. Разнавіднасці футбола: фут
бол, міні-футбол, футбол у залах, пляжны футбол. Гігіенічныя
патрабаванні да адзення і абутку футбаліста. Трэніровачны рэ
жым. Харчаванне спартсмена. Патрабаванні бяспекі да месцаў
заняткаў, абсталявання і інвентару. Тактыка-тэхнічныя дзеянні
ігракоў у нападзенні, паўабароне, абароне. Тактыка-тэхнічныя
дзеянні варатара. Абавязкі і правы ігракоў і суддзяў. Правілы
спаборніцтваў па футболе.
Самакантроль на занятках футболам. Прафілактыка траўма
тызму. Аказанне даўрачэбнай дапамогі пры траўмах.
Лепшыя футбалісты свету, Еўропы, Рэспублікі Беларусь і іх
дасягненні.
Практычны матэрыял
Агульнападрыхтоўчыя, спецыяльна-падрыхтоўчыя практы
каванні і эстафеты з футбольным мячом. Рухавыя гульні і эстафеты
з вядзеннем мяча, з абводкай стоек, з прыёмам і спыненнем мяча,
з ўдарамі па варотах, у «лабірынт» (з мячом і без мяча), на зблі
жэнне з сапернікам, з двума і трыма нападаючымі на пляцоўцы
для міні-футбола, з абаронай варот (для падрыхтоўкі варатара),
шматпланавыя гульні для развіцця каардынацыйных, хуткасных
здольнасцей. Гульня ў футбол па спрошчаных правілах.
Разнастайныя спосабы вядзення мяча, перадачы, удары і прыё
мы мяча нагой і галавой, жангліраванне мячом, гульні і эстафеты
на развіццё спрытнасці, гульнявой вынослівасці, дакладнасці
ўдараў па варотах і перадач мяча, фарміраванне навыкаў тактыч
ных дзеянняў у абароне і нападзенні, спрошчаныя гульні 3 на 3,
4 на 4, 5 на 5 ігракоў, гульні для каманд з 7 чалавек, тэсты на
гульнявыя здольнасці, гульні ў футбол камандай з 8 чалавек з
улікам падзелу поля на ўчасткі.
Удары правай і левай нагой па нерухомым мячы і мячы, які
коціцца, сярэдзінай пад’ёму, унутраным бокам ступні, знешняй част
кай пад’ёму, наском. Практыкаванні ў парах, тройках, чацвёрках
з выкарыстаннем тэхніка-тактычных звязак: «вядзенне — перада
ча», «прыём — перадача», «прыём — вядзенне — перадача».
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Удары па мячы на далёкасць і дакладнасць, абвядзенне — ад
бор мяча, абвядзенне — адбор — удар па варотах, перахопліванне
мяча, гульня галавой, камбінацыі ў тройках з мячом, дзеянні без
мяча (адкрыванне, адцягванне, стварэнне колькаснай перавагі),
узаемадзеянне двух нападаючых супраць аднаго абаронцы, двух
абаронцаў супраць аднаго нападаючага, гульнявыя практыкаванні
ў крузе, квадраце, прамавугольніку і да т. п.
Практыкаванні з мячом і без мяча, накіраваныя на развіццё
каардынацыйных здольнасцей, хуткасці, спрытнасці, дакладнасці
рухаў. Гульні з бегам, скачкамі, перадачамі мяча.
Практыкаванні пераменнай інтэнсіўнасці для развіцця гульня
вой вынослівасці (бег з вядзеннем мяча на дыстанцыі да 1 км з па
скарэннямі, рыўкамі, скачкамі), хуткасна-сілавых якасцей, сілы.
Прыкладныя дамашнія заданні
Комплекс практыкаванняў ранішняй гімнастыкі з 8-10 прак
тыкаванняў. Падыманне тулава з зыходнага становішча лежачы
на спіне, рукі за галавой. Падыманне і апусканне прамых ног з
зыходнага становішча лежачы на спіне з дакрананнем наскамі ног
падлогі за галавой. З зыходнага становішча стоячы ўпор прысеў
шы, упор лежачы, упор прысеўшы, устаць у зыходнае становішча.
Раўнавага на адной назе «фламінга». Згінанне і разгінанне рук ва
ўпоры лежачы.
Падыманне і апусканне, адвядзенне і звядзенне рук з гантэлямі
1-2 кг. Прысяданні з гантэлямі ў руках. Прысяданні з выскокван
нем уверх. Скачкі праз кароткую скакалку.
Раўнамерны бег 1-2 км (дзяўчынкі) і 2-3 км (хлопчыкі). Паў
торны бег з высокім падыманнем бядра і максімальнай частатой
рухаў.
Язда на веласіпедзе 5-10 км.
Хадзьба на лыжах 3-5 км.
Падрыхтоўка і ўдзел у школьных фізкультурна-аздараўленчых
і спартыўна-масавых мерапрыемствах і святах.
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Дадатак 1

1

2

Бревно гимнастическое
Брусья гимнастические уни
версальные
Гантели переменной массы
(0,5—5 кг)

Аптечка

пара

штука
штука

3
штука

10

20

40

40

4
5
6
7
1 штука в каждом спортивном зале
и помещении, приспособленном
для занятий физической культурой
и спортом
—
1
1
1
1
1
1
2

—

—
—

8
—

Примечания

Дадатак 2 да пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 14.07.2014 № 105 (друкуецца
на мове арыгінала).

4

2
3

1
1

№
п/п

Спортивный инвентарь и оборудование для гимнастики, акробатики,
аэробики и атлетической гимнастики
Количество в учреждении образования с числом учащихся (чел.):
Единица
Наименование
измерения
до 220 до 440 до 880 свыше 880

Перечень и нормы
обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием, необходимыми для организации
физического воспитания обучающихся при получении ими общего среднего, специального,
профессионально-технического и среднего специального образования, проведения с ними
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий1

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ
ПА ВУЧЭБНЫМ ПРАДМЕЦЕ «ФІЗІЧНАЯ КУЛЬТУРА І ЗДАРОЎЕ»
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штука
штука
штука
штука

штука
штука

Диски для штанги

Жерди для гимнастических
брусьев

Канат для лазанья диаметром
30 мм

Канат для перетягивания

Кегли

Козел гимнастический

Конь гимнастический

Коврик туристский

Мат гимнастический

Мостик гимнастический

Мяч малый резиновый

Обруч гимнастический

Палка гимнастическая

Перекладина гимнастическая

Перекладина навесная

Скакалка гимнастическая

Скакалка гимнастическая

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

пара

штука

Гиря

штука

Гриф для штанги

3

5

2

6

1

2

20

5

1

10

15

10

2

10

12

1

1

6

1

1

1

8

2

1

4

2

20

10

1

20

20

16

2

20

12

1

1

8

1

1

2

8

4

1

5

3

40

10

1

40

30

16

2

30

24

1

1

10

1

2

3

16

4

2

6

3

40

10

2

40

40

20

4

40

24

2

2

12

1

3

4

16

6

2

7

длина 5 м

—

—

—

—

—

—

—

—

для занятий
спецмедгрупп

—

—

—

—

—

—

от 1 до 15 кг
каждого веса

16 кг, 24 кг

масса до 10 кг

8
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Флажок

Эспандер

27

Рулетка измерительная

штука

штука

34.2 измерительная для прыжков
в высоту

35

штука

34.1 для прыжков в высоту

Планка:

штука

34

штука

33.4 набивной медбол 5 кг

33.5 для метания (150 г)

1

1

1

12

5

5

5

1

штука

Мяч:

33

комплект

2
1

штука

Комплект указателей метража

32

пара
комплект

33.2 набивной медбол 2 кг

Комплект нагрудных номеров

31

4
100

33.3 набивной медбол 3 кг

Колодки стартовые

30

пара
метр

5

Канат оградительный с
флажками

штука

Брусок деревянный 5×5×10 см

28

29

33.1 набивной медбол 1 кг

6

10

6

6

4

10

15

10

8

5

10

20

10

10

6

1

1

1

15

8

8

10

10

1

1

4

100

8

2

2

2

20

8

10

15

15

1

1

6

100

10

Легкоатлетический спортивный инвентарь

штука

штука

штука

Стенка гимнастическая

25

26

3
штука

2

Скамейка гимнастическая

24

1

4

3

3

30

10

15

20

20

2

2

8

200

16

20

20

16

15

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

от 10 до 60 м

от 1 до 100

—

—

—

—

—

—

—

8
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штука
пара

Транспарант «Старт», «Финиш»

Туфли беговые с шипами

Эстафетная палочка

Ботинки лыжные

Коньки

Клюшка хоккейная

Лыжи беговые

Лыжные крепления

Мазь лыжная

Палки лыжные

Санки

Шайба хоккейная

Бита для городков

Волан

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

8

10

1

1

4
2

10

20

1

1

5
3

16

30

2

2

6
5

8

10

30

—

30

30

12

10

30

12

10

60

—

60

60

20

20

60

12

10

100

—

100

100

30

30

100

18

10

150

—

150

150

50

50

150

20

60

2

3

7
10

штука

штука

—

4

—

4

—

8

—

8

Инвентарь для спортивных, подвижных и народных игр

штука

штука

пара

комплект

пара

пара

пара

Спортивный инвентарь для зимних видов спорта

штука

пара

штука

пара

Стойки для прыжков в высоту

38

3
штука

37

2

Секундомер

1
36

приобретаются
по мере необхо
димости

—

—

—

—

приобретается
по мере необхо
димости

—

—

—

разных
размеров

—

—

—

—

—

8
—
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5
1
10
6
5

штука
штука
пара
пара
пара

футбольный
Насос
Ракетка:
бадминтонная
для настольного тенниса
теннисная

—

10
10
4
10
—

1
1
2
4
2

4

56.7
57
58
58.1
58.2
58.3

штука
штука
штука
штука
штука

пара
пара
комплект
пара
комплект

3

штука

Ворота:
гандбольные
футбольные
Городки
Кольцо баскетбольное
Комплект для настольного
тенниса
Мяч:
баскетбольный
волейбольный
гандбольный
малый резиновый
для настольного тенниса

2

56.6 теннисный

56
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5

1
52
52.1
52.2
53
54
55

15
12
10

10
2

—

20
20
6
20
—

1
1
3
6
4

5

20
18
15

15
2

—

30
30
10
30
—

1
1
4
8
6

6

30
24
20

30
4

—

60
60
20
60
—

2
2
6
14
6

7

—
—
—

—
—
—
—
приобретаются
по мере необхо
димости
приобретаются
по мере необхо
димости
—
—

—
—
—
—
—

8

290
пара
штука
пара
пара
пара
штука
штука

60.4 для гандбольных ворот

60.5 теннисная

60.6 футбольная

61.1 баскетбольные

61.2 волейбольные

61.3 для обводки

Стол для настольного тенниса

Флажок судейский

Часы шахматные

Шашки

Шахматы

Щит баскетбольный

62

63

64

65

66

67

пара

комплект

комплект

штука

штука

пара

Стойки:

пара

60.2 для баскетбольных колец

60.3 волейбольная

61

штука

Сетка:

60

штука

3

60.1 для бадминтона

Свисток судейский

2

59

1

2

6

6

2

6

2

8

1

1

1

2

1

1

6

1

2

4

4

8

8

4

6

3

10

1

1

1

2

1

2

10

1

3

5

6

12

12

4

8

4

15

2

2

1

3

1

3

15

2

4

6

10

20

20

6

8

6

20

3

3

2

4

2

4

30

3

6

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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штука

Палатка туристская

Рюкзак туристский

Топорик туристский

Фал капроновый:

74

75

76

77

4

5

метр

77.2 диаметром 12—14 мм

40

40

2

20

6

20

2

2

20

6

10

2

40

80

4

30

10

30

4

4

30

8

15

2

50

100

6

40

10

40

6

6

40

12

20

4

6

50

150

10

60

20

60

10

10

60

20

30

4

7

Винтовка пневматическая

Патроны для винтовки пнев
матической

85

86

штука

штука

—

2

—

4

—

6

—

10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8

приобретаются
по мере необхо
димости

Спортивный инвентарь для многоборий
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь

метр

77.1 диаметром 8—10 мм

штука

штука

штука

Мешок спальный

73

Комплект:

72

штука

штука

штука

Коврик туристский

71

72.2 посуды для приготовления
пищи

Компас

70

штука

штука

штука

Карабин туристский

69

3
Спортивный туристский инвентарь

72.1 костровых принадлежностей

Аптечка походная

2

68

1
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Компьютер

Мегафон

Микрофон

Музыкальный центр

Проектор мультимедийный

Телевизор

Усилитель с колонками

Шнур (удлинитель) электри
ческий

Экран переносной

Веревочка с грузом

Тренажер (операционный или
многофункциональный)

Штанга

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

штука

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

6

штука

штука

штука

1

2

2

2

4

3

2

4

4

Спортивный гимнастический инвентарь и оборудование

Видеокамера

2

87

1

Технические средства обучения

3

6

6

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

7

—

—

до 5 м

—

до 50 м

—

—

—

—

—

—

—

—

8

Дополнительный спортивный инвентарь и оборудование, приобретаемые за счет средств
приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

4

6

4
8

8

5
10

10

6
12

15

7

штука
штука
штука
пара

102 Костюм спортивный

103 Майка, полурукавка, футбол
ка спортивная

104 Трусы спортивные

105 Кроссовки спортивные

10

10

10

10

18

18

18

18

20

20

20

20

30

20

20

20

Спортивная экипировка для сборных команд учреждения образования

пара

101 Гантели разборные

3
штука

2

100 Эспандер

1

—

—

—

—

до 10 кг

—

8

Дадатак 2

УМОВЫ ВЫКАНАННЯ ТЭСТАВЫХ ПРАКТЫКАВАННЯ
Бег 1000, 1500 метраў выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна
з высокага старту. Кожнаму вучню даецца адна спроба. Старт —
групавы. Вучням, якія парушылі правілы спаборніцтваў па бегу,
а таксама не фінішавалі, у пратакол выканання кантрольных прак
тыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. Вынік вымяраецца з даклад
насцю да 1 с.
6-мінутны бег выконваецца на бегавой дарожцы стадыёна, якая
папярэдне размячаецца кожныя 10 ці 20 метраў. Рэкамендуецца
праводзіць забегі асобна сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Група
хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Падчас бегу настаўнік
лічыць колькасць кругоў, якія пераадолелі вучні. Па заканчэнні
6 мінут настаўнік падае гукавы сігнал (напрыклад, свісток), пасля
якога вучні пераходзяць на крок, запомніўшы месца, дзе іх застаў
сігнал. Затым настаўнік кожнаму вучню індывідуальна вылічвае
даўжыню пераадоленай дыстанцыі з улікам колькасці поўных
кругоў і той часткі бегавой дарожкі, дзе ён перайшоў на крок.
Пры выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пера
ходзіць на крок, спыняцца для адпачынку або «зразаць» дыстан
цыю. Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы, а таксама не
фінішавалі, у пратакол выканання тэставых практыкаванняў вы
стаўляецца «0» балаў. Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 10 м.
Хадзьба 1500, 2000 метраў выконваецца на бегавой дарожцы
стадыёна. Рэкамендуецца выконваць тэставае практыкаванне асобна
сярод хлопчыкаў і дзяўчынак. Пры невялікай напаўняльнасці
класа дапускаецца выкананне практыкавання адначасова ўсімі
вучнямі. Група хлопчыкаў (дзяўчынак) стартуе адначасова. Пры
выкананні тэставага практыкавання не дапускаецца пераходзіць
на бег, чаргаваць бег з хадзьбой, спыняцца для адпачынку або
«зразаць» дыстанцыю. Вучням, якія парушылі ўказаныя правілы,
а таксама тым, якія не фінішавалі, у пратакол выканання тэставых
практыкаванняў выстаўляецца «0» балаў. Час пераадолення ды
станцыі вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с.
Падцягванне на перакладзіне выконваецца на гімнастычнай
перакладзіне з зыходнага становішча віс хватам зверху. Кожнаму
вучню даецца адна спроба. Падчас выканання практыкавання не
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дапускаюцца згінанні тулава і ног у каленных суставах, развядзен
не, скрыжаванне і іншыя рухі нагамі, рыўкі, махі і разгойдванне,
перахопліванні рук. Падцягванне залічваецца, калі падбародак
вучня знаходзіцца вышэй за ўзровень перакладзіны, а пры апус
канні рукі поўнасцю выпрамляюцца ў локцевых суставах.
Падыманне тулава за 1 мінуту выконваецца на гімнастычным
маце з зыходнага становішча лежачы на спіне, рукі скрыжаваны
перад грудзьмі, далоні на локцевых суставах, ступні ног зафікса
ваны. Вугал у каленным суставе складае 90 градусаў.
Кожнаму вучню даецца адна спроба. Падчас выканання практы
кавання не дапускаюцца рыўкі рукамі. Залічваецца колькасць
нахілаў тулава пры дакрананні локцевых і каленных суставаў з
наступным апусканнем на спіну і дакрананнем лапаткамі да гім
настычнага мата.
Падыманне і апусканне прамых ног за 1 мінуту выконваецца
на гімнастычным маце з зыходнага становішча лежачы на спіне,
рукі за галавой, прамыя ногі разам. Настаўнік ці другі вучань
размяшчаецца з боку галавы тэсціруемага і ўтрымлівае яго за
локцевыя суставы. Па сігнале настаўніка (адначасова ўключаецца
секундамер) вучань падымае прамыя ногі да вугла 90 градусаў да
дакранання галёнкай да гімнастычнай палкі, загадзя замацаванай
у нерухомым становішчы або ўтрымліваемай настаўнікам. Затым
тэсціруемы апускае ногі да дакранання пяткамі да гімнастычнага
мата. Залічваецца колькасць поўных цыклаў (падыманне і апус
канне) на працягу 1 мін.
Згінанне і разгінанне рук ва ўпоры лежачы. Вучань прымае
зыходнае становішча ўпор лежачы, кісці рук на шырыне плячэй,
ногі разам. Захоўваючы прамое становішча тулава і ног, вучань
згінае рукі ў локцевых суставах да вугла не менш за 90 градусаў
і, выпрамляючы рукі, вяртаецца ў зыходнае становішча. Не да
пускаецца згінаць ногі і тулава, дакранацца да падлогі каленямі
і грудзьмі. Залічваецца колькасць згінанняў і разгінанняў рук без
парушэння ўказаных патрабаванняў.
Бег 30 метраў праводзіцца на прамой бегавой дарожцы стадыё
на. Дапускаецца выкарыстанне высокага ці нізкага старту. Кож
наму вучню даецца адна спроба. Вучню, які парушыў правілы спа
борніцтваў у бегу (фальстарт), можа быць дадзена адна дадатковая
спроба. Вынік бегу вымяраецца з дакладнасцю да 0,1 с.
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Чаўночны бег 4 × 9 метраў выконваецца ў спартыўнай зале на
палавіне валейбольнай пляцоўкі. Колькасць удзельнікаў у адным
забегу — не больш за 2 чалавекі. Кожнаму вучню даецца дзве спро
бы запар. Па камандзе «Падрыхтавацца!» вучні падыходзяць да
лініі старту (як правіла, гэта сярэдзіна валейбольнай пляцоўкі) і
прымаюць становішча высокага старту ў напрамку да пярэдняй лініі,
дзе насупраць кожнага вучня ляжаць два брускі 50 × 50 × 100 мм
на адлегласці 100 мм адзін ад аднаго.

Старт-фініш
   не менш за 6 м                                        9 м

Рыс. 1

Па камандзе «Марш!» вучні бягуць да пярэдняй лініі, бяруць
кожны па аднаму бруску (не закрануўшы другі), паварочваюцца і
бягуць назад. Падбегшы да лініі «старт-фініш», кладуць на яе (ці
за яе) брусок (кідаць нельга!), разварочваюцца і бягуць за бруском,
які застаўся на лініі. Падбегшы да лініі, бяруць другі брусок,
разварочваюцца, бягуць да лініі «старт-фініш» і, не зніжаючы
хуткасці, перасякаюць яе з бруском у руках.
Час выканання чаўночнага бегу кожным вучнем фіксуецца
з дакладнасцю да 0,1 с. Залічваецца лепшы вынік з двух спроб.
Скачкі праз кароткую скакалку за 1 мінуту выконваюцца на
цвёрдым пакрыцці (у спартыўнай зале, на гульнявой пляцоўцы
або бегавой дарожцы стадыёна). Кручэнне скакалкі выконваецца
толькі наперад. Скачкі выконваюцца з абавязковай апорай на
абедзве нагі адначасова. Дапускаецца выкарыстоўваць любыя
скакалкі прамысловай вытворчасці або самаробныя (напрыклад,
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з турысцкага фала). Забараняецца выкарыстоўваць на скакалцы
ўстаўкі-ўцяжарвальнікі. Пры памылцы ў час скачкоў секундамер
не спыняецца, а вучань працягвае выконваць скачкі. Залічваецца
сумарная колькасць скачкоў на працягу 30 с або 1 мін.
Скачок у даўжыню з месца выконваецца штуршком дзвюма
нагамі на падлозе спартыўнай залы. Кожнаму вучню даецца тры
спробы запар. Не дапускаецца выконваць скачкі ў яму з пяском.
Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца
лепшы вынік з трох спроб.
Трайны скачок з месца штуршком дзвюма нагамі выконваецца
на падлозе спартыўнай залы або на дарожцы стадыёна з прызямлен
нем пасля трэцяга скачка ў скачковую яму. Скачкі выконваюцца
штуршком дзвюма нагамі злітна без затрымак і спыненняў. Кож
наму вучню даецца тры спробы запар. Вынік вымяраецца з даклад
насцю да 1 сантыметра. Залічваецца лепшы вынік з трох спроб.
Кідок набіўнога мяча з-за галавы дзвюма рукамі выконваецца
ў спартыўнай зале з зыходнага становішча седзячы, ногі паасобку,
пяткі на кантрольнай лініі. Выкарыстоўваецца мяч вагой 1 кг.
Вучань утрымлівае мяч дзвюма рукамі над галавой, затым згінае
рукі ў локцевых суставах, апускае мяч за галаву і рэзкім рухам
кідае яго ўперад-уверх. Кожнаму вучню даецца тры спробы запар.
Вынік вымяраецца з дакладнасцю да 1 сантыметра. Залічваецца
лепшы вынік з трох спроб.
Нахіл уперад з зыходнага становішча седзячы на падлозе. Ву
чань садзіцца на падлогу з боку знака «–» (мінус), пяткі на шырыні
таза на лініі «ОВ» упіраюцца ва ўпоры для ног, ступні вертыкальна.
Два партнёры з двух бакоў прыціскаюць яго калені да падлогі, не
дазваляючы згінаць ногі ў каленных суставах.
С

О

Д

– (мінус)

В

+ (плюс)

Рыс. 2

Вучань кладзе адну далонь на тыльны бок другой далоні, апус
кае рукі на падлогу, выконвае два папярэднія нахілы, слізгаючы
далонямі ўздоўж вымяральнай лінейкі па лініі СД. На трэцім на
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хіле вучань максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым становішчы
затрымліваецца на тры секунды. Вынік фіксуецца па метцы, да
сягнутай кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызна
чаецца з дакладнасцю да 1 сантыметра.
Нахіл уперад з зыходнага становішча стоячы на гімнастычнай
лаўцы. Для ацэнкі выніку выкарыстоўваецца вымяральная ліней
ка, прымацаваная вертыкальна да гімнастычнай лаўкі. Вучань
прымае зыходнае становішча, пяткі і наскі ног разам. Наскі не
выходзяць за край гімнастычнай лаўкі. Тэсціруемы кладзе адну
далонь на тыльны бок другой далоні, выконвае два папярэднія
нахілы, слізгаючы далонямі рук уздоўж вымяральнай лінейкі. На
трэцім нахіле вучань максімальна нахіляецца ўперад і ў гэтым ста
новішчы затрымліваецца на тры секунды. Не дапускаецца згінанне
ног у каленных суставах. Вынік фіксуецца па метцы, дасягнутай
кончыкамі самкнутых (!) сярэдніх пальцаў рук, і вызначаецца з
дакладнасцю да 1 сантыметра.

Дадатак 3

ГАДЗІНА ЗДАРОЎЯ І СПОРТУ

(35 вучэбных гадзін)
Баскетбол
Вучэбны матэрыял
Абсталяванне, інвентар, форма баскетбаліста. Патрабаванні,
што прад’яўляюцца да пляцовак для гульні ў баскетбол, іх мак
сімальныя і мінімальныя памеры. Памеры баскетбольнага мяча,
кальца, шчыта. Прызначэнне зон пляцоўкі. Тэхнічнае абсталяванне
для правядзення спаборніцтваў (гульнявы гадзіннік, табло ліку,
паказальнікі фолаў і г. д.). Патрабаванні да формы іграка.
Правілы гульні. Камплектаванне каманды. Размяшчэнне ігра
коў на пляцоўцы. Перапынкі ў гульні. Замены ігракоў. Закінуты
мяч і яго кошт. Парушэнні (правілы: 5 с, 8 с). Фолы (персаналь
ныя і камандныя).
Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: стойка іграка; трыманне
і лоўля мяча; перамяшчэнні ў абароннай стойцы; спыненне скач
ком; перадача мяча дзвюма рукамі ад грудзей на месцы і ў руху;
вядзенне мяча правай і левай рукой; кідок адной рукой ад пляча
з месца.
Спыненне крокам: пасля бегу, па сігнале настаўніка, на указа
ных разметках; пасля лоўлі, вядзення мяча.
Перадача мяча адной рукой ад пляча на месцы і ў руху: у парах,
у тройках, у кругах, у крузе, які рухаецца.
Вядзенне мяча на месцы: седзячы, стоячы на каленях, са зме
най вышыні адскоку, пад выстаўленай наперад нагой і да т. п.
Вядзенне мяча: са змяненнем хуткасці, напрамку, у «калідоры»
са зменай напрамку і перакладваннем мяча з рукі на руку; абводка
стоек.
Кідок мяча адной рукой зверху ў руху (пасля двайнога кроку):
кідок пасля вядзення і двух крокаў, пасля двух крокаў з ходу
(з правага і левага боку, па цэнтры кальца).
Кідок з месца адной рукой ад пляча: у парах з дыстанцыі 3-4 м.
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Валейбол
Вучэбны матэрыял
Абсталяванне, інвентар, форма валейбаліста. Патрабаванні,
што прад’яўляюцца да пляцовак для гульні ў валейбол. Памеры
валейбольнага мяча, сеткі (жаночай, мужчынскай). Зоны пляцоў
кі. Тэхнічнае абсталяванне для правядзення спаборніцтваў (абме
жавальныя антэны, табло ліку і г. д.). Патрабаванні да формы
іграка.
Правілы гульні. Камплектаванне каманды (састаў каманды,
запасныя ігракі, капітан каманды). Расстаноўка ігракоў на пляцоў
цы. Перапынкі ў гульні, змена пляцовак. Замены ігракоў. Выйгрыш
ачка. Парадак падачы. Выкананне падачы.
Папярэдняя падрыхтоўка, накіраваная на выхаванне пачуцця
мяча: практыкаванні, рухомыя гульні і эстафеты з жангліраваннем,
кідкамі, перадачамі, лоўляй, катаннем мяча з розных зыходных
становішчаў, на месцы і ў руху.
Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу: стойкі; перамяшчэнні ігра
ка (хадзьба, прыстаўныя крокі, двайны крок, скачок, бег, скачкі,
спыненні пасля перамяшчэнняў); перамяшчэнні па арыенцірах,
па гукавым сігнале, спалучэнне перамяшчэнняў са спыненнямі;
перамяшчэнні ў стойцы валейбаліста.
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху на месцы: пасля розных
практыкаванняў (нахілы, прыседы, хлапкі), з ударам аб сцяну,
у пары, над сабой.
Перадача мяча дзвюма рукамі зверху пасля перамяшчэнняў: з
ударам аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам
ад падлогі, над сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя прак
тыкаванні: з пераменай месцаў.
Перадача мяча дзвюма рукамі знізу на месцы: пасля розных
практыкаванняў (нахілы, прыседы, хлапкі), з ударам аб сцяну, у
пары, над сабой.
Перадача мяча дзвюма рукамі знізу пасля перамяшчэнняў: з
ударам аб сцяну, з адскокам ад падлогі, у пары, у пары з адскокам
ад падлогі, над сабой (з адскокам ад падлогі і без); групавыя прак
тыкаванні: з пераменай месцаў.
Падача верхняя прамая: у сцяну, у пары, праз сетку за 5-6 метраў ад яе, паступова павялічваючы адлегласць, праз сетку за 8 мет
раў ад яе, з месца падачы.
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Падача ніжняя прамая: спаборніцтвы на выкананне ўстаноў
ленай выкладчыкам колькасці падач, падачы ў блізкую частку
пляцоўкі, падачы ў далёкую частку пляцоўкі, падачы ў левую
частку пляцоўкі, падачы ў правую частку пляцоўкі, падачы на
дакладнасць у зону, спаборніцтвы на дакладнасць пападання ва
ўстаноўлены квадрат.
Прыём мяча з падачы: у парах на бакавых лініях, прыём пада
чы, пары размешчаны праз сетку за 3 метры ад яе, за 6 метраў ад яе.
Падача ва ўстаноўлены квадрат, у пэўную зону пляцоўкі: па
дачы на дакладнасць у зону, спаборніцтва на дакладнасць пападан
ня ва ўстаноўлены квадрат.
Выбар месца пры прыёме падачы: выхад пад мяч у залежнасці
ад напрамку палёту мяча.
Выбар спосабу прыёму падачы: у залежнасці ад траекторыі і хут
касці палёту мяча прыём падачы выконваць дзвюма рукамі зверху
або дзвюма рукамі знізу.
Пры правядзенні вучэбных гульняў прымяняць вывучаныя
тэхніка-тактычныя дзеянні.

Гандбол
Вучэбны матэрыял
Гісторыя развіцця гандбола ў Беларусі. Першыя беларускія
майстры спорту СССР па гандболе. Беларускія гандбалісты — чэм
піёны свету і Алімпійскіх гульняў.
Правілы гульні ў гандбол. Гульнявое поле, мячы (памеры, стан
дарты), гульнявая форма. Састаў і размяшчэнне каманды. Гуль
нявое поле, перапынкі і затрымкі. Змена старон гульнявога поля.
Замена ігракоў у ходзе гульні, выключная замена пры траўмах.
Выйгрыш матча. Няяўка і няпоўная каманда. Структура гульні:
жараб’ёўка, расстаноўка ігракоў у пляцоўцы, размінка.
Вядзенне мяча адной рукой у высокім тэмпе і з паскарэннямі
па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком; вядзенне мяча папера
менна правай і левай рукой у высокім тэмпе і з паскарэннямі па
прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком; перадача мяча правай
і левай рукой на сярэднюю і далёкую дыстанцыі; жангліраванне
двума мячамі адной рукой, папераменна правай і левай рукой;
спыненне мяча, які коціцца, правай і левай рукой з наступнай
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перадачай; спыненне рукой мяча, які ляціць, з наступным кідком;
лоўля мяча дзвюма рукамі; кідкі па нерухомым мячы правай
рукой, левай рукой з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай
дыстанцыі; увядзенне мяча ў гульню перадачай адной рукой з-за
бакавой лініі.

Футбол
Вучэбны матэрыял
Гісторыя развіцця футбола. Стварэнне рэспубліканскіх федэра
цый футбола. Пашырэнне членства Міжнароднай федэрацыі фут
больных асацыяцый (ФІФА). Арганізацыя ўнутраных чэмпіянатаў
краін. Правядзенне міжнародных матчаў і турніраў. Правядзенне
чэмпіянатаў кантынентаў. Уключэнне футбола ў праграму Алімпій
скіх гульняў. Будаўніцтва футбольных стадыёнаў. Футбол — на
родная гульня. Футбол у вучэбнай праграме па вучэбным прадмеце
«Фізічная культура і здароўе». Удасканаленне правіл гульні ў
футбол.
Правілы бяспекі падчас заняткаў юных футбалістаў. Падрых
тоўка абсталявання і інвентару да факультатыўных заняткаў.
Прафілактыка траўматызму. Аказанне першай даўрачэбнай да
памогі пры ўдарах, ранах і іншых найбольш тыповых траўмах
футбалістаў.
Правілы гульні. Гульнявое поле, мячы, гульнявая форма. Са
стаў і размяшчэнне каманды. Кіраўнік каманды, капітан, трэнер,
памочнік трэнера. Гульнявы час, перапынкі і затрымкі. Змена ба
коў гульнявога поля. Замена ігракоў у ходзе гульні, выключная
замена пры траўмах. Выйгрыш матча. Няяўка і няпоўная каманда.
Структура гульні: жараб’ёўка, расстаноўка ігракоў у полі, размінка.
Гульнявыя дзеянні: мяч у гульні і мяч па-за гульнёй, памылкі
пры гульні з мячом, штрафны і свабодны ўдар, дазвол на ўвядзенне
мяча ў гульню. Скрыжаванне мяча бакавой і пярэдняй ліній гуль
нявога поля. Становішча «па-за гульнёй».
Паводзіны ігракоў: спартыўныя паводзіны, сумленная гульня,
парушэнні правілаў гульні і санкцыі, жоўтая і чырвоная судзейскія
карткі.
Вядзенне мяча адной нагой у высокім тэмпе і з паскарэннямі
па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком.
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Вядзенне мяча папераменна правай і левай нагой у высокім
тэмпе і з паскарэннямі па прамой, змейкай, васьмёркай, чаўнаком.
Перадачы мяча правай і левай нагой на сярэднюю і далёкую
дыстанцыі.
Жангліраванне мячом адной нагой, папераменна правай і левай
нагой, па чарзе нагой і галавой.
Спыненне мяча, які коціцца, правай і левай нагой з наступнай
перадачай.
Спыненне нагой мяча, які ляціць, з наступным ударам.
Спыненне грудзьмі мяча, які ляціць.
Удары па нерухомым мячы сярэдзінай пад’ёму, унутраным
бокам ступні, наском з пападаннем у вароты з сярэдняй і далёкай
дыстанцыі.
Гульня варатара: лоўля і адбіванне мяча рукамі стоячы на
месцы і ў руху, лоўля мяча рукамі ў падзенні, увядзенне мяча ў
гульню кідком адной рукой, ударам нагой па нерухомым мячы і
пасля накідвання.
Эстафеты з вядзеннем і перадачамі мяча ў максімальна хуткім
тэмпе.
Конкурсы: з ударамі па варотах «Хто дакладней»; з ударамі па
нерухомым мячы і пасля накідвання «Хто далей».
Гульні ў «лабірынт».
Увядзенне мяча ў гульню кідком дзвюма рукамі з-за бакавой
лініі. Гульня ў футбол па спрошчаных правілах 3 на 3, 4 на 4,
5 на 5 ігракоў.
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