
 

1 Назва 

дысцыпліны 

Руская мова 

2 Курс 

навучання 

Падрыхтоўчы 

3 Семестр 

навучання 

1, 2 

4 Колькасць 

крэдытаў 

 

5 П.І.па бацьку 

лектара 

Біруля Ірына Анатольеўна 

6 Мэты 

навучання 

дысцыпліне 

Паўтарэнне, абагульненне, сістэматызацыя 

- ведаў пра сістэму мовы па ўсіх раздзелах; 

- правіл функцыянавання моўных сродкаў у маўленні; 

- нормаў рускай літаратурнай мовы; 

- маўленчай тэорыяй. 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест 

дысцыпліны 

(асноўныя 

раздзелы) 

1. Фанетыка і арфаэпія. 

2. Арфаграфія. 

3. Марфалогія. 

4. Склад слова і словаўтварэнне. 

5. Лексіка і фразеалогія. 

6. Культура вуснай і пісьмовай мовы. 

7. Тэкст. 

8. Сінтаксіс і пунктуацыя. 

9. Агульныя звесткі аб мове. 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

(асноўная) 

1. 1.Русский язык: учебник для 5 класса учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения: в 2 ч. / 

Л.А. Мурина, Ф.М. Литвинко, Г.И. Николаенко. – Минск: Нац. ин-т 

образования, 2014 (размещен на национальном образовательном 

портале): 

https://adu.by/images/2020/09/rus-jaz-murina-5kl-ch1-bel-rus_old.pdf; 
https://adu.by/images/2020/09/rus-jaz-murina-5kl-ch2-bel-rus.pdf 
2. Русский язык: учебник для 6 класса учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения / Л.А. Мурина 

[и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015 (размещен на 

национальном образовательном портале): 

https://adu.by/images/2020/ucheb/Rus_yaz_Murina_6_rus_bel_2015.pdf 
3. Русский язык: учебник для 7 класса учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения / Л.А. Мурина 

[и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015 (размещен на 

национальном образовательном портале): 

https://adu.by/images/2020/ucheb/rus-jaz-murina-7kl-bel-rus-2015.pdf 
4. Русский язык: учебное пособие для 8 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 

Л.А. Мурина [и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011 (размещен 

на национальном образовательном портале: 

https://adu.by/images/2017/El_versii_uchebnikov/rus-jaz-murina-8kl-bel-
rus.pdf 
5. Русский язык: учебное пособие для 9 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 

https://adu.by/images/2020/09/rus-jaz-murina-5kl-ch1-bel-rus_old.pdf
https://adu.by/images/2020/09/rus-jaz-murina-5kl-ch2-bel-rus.pdf
https://adu.by/images/2020/ucheb/Rus_yaz_Murina_6_rus_bel_2015.pdf
https://adu.by/images/2020/ucheb/rus-jaz-murina-7kl-bel-rus-2015.pdf
https://adu.by/images/2017/El_versii_uchebnikov/rus-jaz-murina-8kl-bel-rus.pdf
https://adu.by/images/2017/El_versii_uchebnikov/rus-jaz-murina-8kl-bel-rus.pdf


Л.А. Мурина [и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2011 (размещен 

на национальном образовательном портале:  

https://adu.by/images/2020/ucheb/rus-jaz-murina-9kl-bel-rus.pdf 
6. Русский язык: учебное пособие для 10 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 

Л.А. Мурина [и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2015 (размещен 

на национальном образовательном портале): 

https://adu.by/images/2020/ucheb/Rus_yaz_Murina_10_rus_bel_2015.pd
f 
7. Русский язык: учебное пособие для 11 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения / 

Л.А. Мурина [и др.]. – Минск : Нац. ин-т образования, 2017 (размещен 

на национальном образовательном портале): 

https://adu.by/images/2020/07/rus_yaz_Murina_11kl_rus_bel_2017.pdf 
8.Долбик, Е.Е. Русский язык: таблицы, схемы упражнения : для 

поступающих в вузы / Е.Е Долбик, В.Л. Леонович, В.А. Саникович. – 

11-е изд., испр. -  Минск :Выш. шк., 2015. – 312 с. 

9.Русский язык: электронный учебно-методический комплекс для 
слушателей факультета доуниверситетского образования при 
подготовке к прохождению вступительных испытаний в форме 
централизованного тестирования / И.А.Бируля,Е.В.Кутян, 
М.А.Романовская ; БГУ, Фак. Доуниверситетского образования,Каф. 
доуниверситетской подготовки. – Минск : БГУ,2018. – 120. : табл. – 

Библиограф. : с.119-120.  
10. Бируля, И.А. Русский язык. Практикум [Электронный ресурс ] : 
учеб.-метод.пособие/ И.А.Бируля,М.А.Романовская. – Минск: БГУ, 
2022. -    

10 Метады 

выкладання 

дыялогава-эўрыстычны 

11 Мова 

навучання 

руская 

12 Умовы 

(патрабаванні), 

бягучы 

кантроль 

- вуснае апытванне 

- дыктант 

- праверачны тэст 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

- кантрольныя работы 

- залік 

 

  

https://adu.by/images/2020/ucheb/rus-jaz-murina-9kl-bel-rus.pdf
https://adu.by/images/2020/ucheb/Rus_yaz_Murina_10_rus_bel_2015.pdf
https://adu.by/images/2020/ucheb/Rus_yaz_Murina_10_rus_bel_2015.pdf
https://adu.by/images/2020/07/rus_yaz_Murina_11kl_rus_bel_2017.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
http://elib.bsu.by/handle/123456789/208598
https://elib.bsu.by/handle/123456789/285781
https://elib.bsu.by/handle/123456789/285781
https://elib.bsu.by/handle/123456789/285781


 

1 Назва дысцыпліны Беларуская мова 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Давыдава Галіна Міхайлаўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Паўтарэнне, абагульненне, сістэматызацыя 

- ведаў пра сістэму мовы па ўсіх раздзелах; 

- правіл функцыянавання моўных сродкаў у маўленні; 

- норм беларускай літаратурнай мовы (вымаўленчыя, 

арфаграфічныя, словаўтваральныя, марфалагічныя, 

сінтаксічныя, пунктуацыйныя); 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Фанетыка і арфаэпія 

2. Графіка і арфаграфія 

3. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне і 

арфаграфія 

4. Лексіка і фразеалогія 

5. Марфалогія і арфаграфія 

6. Сінтаксіс і пунктуацыя 

7. Маўленне 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1.Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 5 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання: у 2 ч. / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019 (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале). 
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01764 
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01848  

2.  Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 6 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020 (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале). 
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01957  

 3. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 7 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020 (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале). 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01980  

 4. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 8 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання / З. І. Бадзевіч, І. М. Саматыя – 

Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале).  
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01986   

5. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019 (размешчаны 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01764
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01848
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01957
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01980
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01986


на нацыянальным адукацыйным партале). 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01774  

6. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання ( з электронным дадаткам для 

павышанага ўзроўню) / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020 (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале). 
https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id01971   

7. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 11 класа 

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай 

мовамі навучання ( з электронным дадаткам для 

павышанага ўзроўню)  / Г. М. Валочка – Мінск: 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2021 (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале. 

https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id02157  

8.  Беларуская мова: электронны вучэбна-метадычны 

комплекс для слухачоў факультэта даўніверсітэцкай 

адукацыі БДУ / Г.М. Давыдава; БДУ, Фак. 

Даўніверсітэцкай адукацыі, Каф. Даўніверсітэцкай 

падрыхтоўкі. – Мінск: БДУ, 2018. – 159 с.: табл. – 

Бібліягр.: с. 156-159. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222  
9. Беларуская мова: сінтаксіс, пунктуацыя, 

стылістыка [Электронны рэсурс]: вучэб. -метад. 

дапам. / Г. М. Давыдава, В.А. Тарасевіч. - Мінск; 

БДУ, 2019. - 90с. 

https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725 

 

10 Метады выкладання дыялогава-эўрыстычны, метад фарміравання 

асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання беларуская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- слоўнікавая дыктоўка 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік  

 

 

  

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01774
https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id01971
https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id02157
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
http://elib.bsu.by/handle/123456789/206222
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725
https://elіb.bsu.by/handle/123456789/229725


 

1 Назва дысцыпліны Англiйская мова 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Ермашкевiч Мiкалай Мiкалаевiч 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Дапамагчы слухачам факультэта даўнiверсiтэцкай 

адукацыi  паўтарыць, абагулiць, сiстэматызаваць веды 

па розных моўных  аспектах, а таксама падрыхтаваць 

iх да ўступных iспытаў, якiя праводзяцца ў выглядзе 

стандартызаванага тэста, якi ўтрымлiвае заданнi на 

контроль навыкаў валодання моўным (лексiчным i 

граматычным) матэрыялам i кантроль разумення 

тэкстаў для чытання. 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Дзеяслоў. Актыўны залог. 

2. Назоўнiк. 

3. Артыкль. 

4. Прыметнiк. 

5. Прыслоўе. 

6. Займеннiк. 

7. Неасабовыя формы дзеяслова. 

8. Прыназоўнiкi. 

9. Фразавыя дзеясловы.. 

10. Словаўтварэнне. 

11. Тэкставыя коннектары. 

12. Гутарковыя фармулёўкi i фразы. 

13. Выбар слова. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Английский язык: учеб. пособие для 5-го кл. 

учреждений общего среднего образования с рус. яз. 

обучения. В 2 ч. Ч.1 / Л.М. Лапицкая [и др.]. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014 (размещен на национальном 

образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

2. Английский язык: учеб. пособие для 5-го кл. 

учреждений общего среднего образования с рус. яз. 

обучения. В 2 ч. Ч.2 / Л.М. Лапицкая [и др.]. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2014 (размещен на национальном 

образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

3.  Юхнель, Н.В. Английский язык: учеб. пособие для 

6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения / Н.В. Юхнель, Е.Г. Наумова, Е.А. 

Родовская. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2014 

(размещен на национальном образовательном портале:  

https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

4. Юхнель, Н.В. Английский язык: учеб. пособие для 

7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 

https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html


обучения : (с электр. прил.) / Н.В. Юхнель, Е.Г. 

Наумова, Н.В. Демченко. – Минск: Вышэйшая школа, 

2016 (размещен на национальном образовательном 

портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

5. Английский язык: учеб. пособие для 8-го кл. 

учреждений общего среднего образования с рус. яз. 

обучения: (с электр. прил.) / Л.М. Лапицкая [и др.]. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2016 (размещен на 

национальном образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

6.  Английский язык: учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения 

: (с электронным прил.) / Л.М. Лапицкая [и др.]. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2018 (размещен на 

национальном образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

7. Английский язык / Англійская мова: учеб. пособие 

для 9-го кл. гимназий с белорус. и рус. яз. обучения : 

(с электронным прил.). В 2 ч. Ч.1 / Н.В. Юхнель [и 

др.]. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017 (размещен на 

национальном образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

8. Английский язык / Англійская мова : учеб. пособие 

для 9-го кл. гимназий с белорус. и рус. яз. обучения : 

(с электронным прил.). В 2 ч. Ч.2 / Н.В. Юхнель [и 

др.]. – Мінск: Вышэйшая школа, 2017 (размещен на 

национальном образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

9. Юхнель, Н.В. Английский язык : учеб. пособие для 

10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 

обучения : (с электронным прил.) / Н.В. Юхнель, Е.Г. 

Наумова, Н.В. Демченко. – Минск: Вышэйшая школа, 

2019 (размещен на национальном образовательном 

портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

10. Английский язык / Англійская мова: учеб. пособие 

для 10-го кл. гимназий с белорус. и рус. яз. обучения / 

Н.В. Демченко [и др.]. – Мінск: Издательский центр 

БГУ, 2014 (размещен на национальном 

образовательном портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

11. Английский язык: учеб. пособие для 11-го кл. 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения 

https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
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/ Н.В. Юхнель [и др.].– Минск: Вышэйшая школа, 

2012 (размещен на национальном образовательном 

портале: 

 https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

12.  Английский язык / Англійская мова: учеб. 

пособие для 11-го кл. гимназий и лицеев с белорус. и 

рус. яз. обучения: (с электронным прил.) / Н.В. 

Демченко [и др.]. – Мінск: Вышэйшая школа, 2015 

(размещен на национальном образовательном портале:  

https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-

ekzamenam.html). 

13. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Англiйская мова: 

Поўны зборнiк тэстаў / Рэсп. iн-т кантроля ведаў М-ва 

адукацыi Рэсп. Беларусь. – Мiнск: Аверсэв, 2016. – 264 

с. 

14. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Англiйская мова: 

Зборнк тэстаў / Рэсп. iн-т кантроля ведаў М-ва 

адукацыi Рэсп. Беларусь. – Мiнск: Аверсэв, 2017.  – 47 

с. 

15. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Англiйская мова: 

зборнiк тэстаў. /  Рэсп. iн-т кантроля ведаў М-ва 

адукацыi Рэсп. Беларусь. - Мiнск: Новое Знание, 2018. 

– 48 с. 

16. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Англiйская мова: 

зборник тэстаў. / Рэсп. iн-т кантроля ведаў М-ва 

адукацыi Рэсп. Беларусь. – Мiнск:Аверсэв, 2019. – 45 

с. 

17. Драздова, Т.Ю. English Grammar. Reference and 

Practice.Version 2.0 / Т.Ю. Драздова, А.I.Берастава,  

В.Г.Маiлава.  – СПб.: Анталогiя, 2017. – 424 с. 

18. Практыкум па граматыцы англiйскай мовы = 

English Grammar Foundations: вучэб.-метад. 

дапаможнiк / Т.В. Галавiна, М.М. Ермашкевiч. – Мiнск 

: БДУ, 2019. – 119 с. 

19. Англiйская мова : электронны вучэбна-метадычны 

комплекс для слухачоў факультэта даўнiверсiтэцкай 

адукацыi пры падрыхтоўцы да праходжання ўступных 

выпрабаванняў у форме цэнтралiзаванага тэсцiравання 

/ Т.В. Галавiна, М.М. Ермашкевiч; БДУ, Факультэт 

даўнiверсiтэцкай адукацыi, Кафедра даўніверсітэцкай 

падрыхтоўкі. – Мінск: БДУ, 2020. – 211 с.: табл. – 

Бібліягр.: с. 148 – 149. Рэжым доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/243782 

10 Метады выкладання дыялогава-эўрыстычны, метад фарміравання 

асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання англійская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік 

https://www.adu.by/ru/ucheniky/podgotovka-k-ekzamenam.html
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1 Назва дысцыпліны Гісторыя Беларусі 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Гаро Святлана Аляксандраўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Дапамагчы навучэнцам  паўтарыць, абагульніць, 

сістэматызаваць: 

- засваенне тэарэтычнага, факталагічнага, у тым ліку 

храналагічнага, картаграфічнага, а таксама 

ацэначнага кампанентаў вучэбных гістарычных ведаў 

і адпаведных спосабаў вучэбна-пазнавальнай 

дзейнасці; 

- асэнсаванае аднаўленне факталагічных ведаў аб 

гістарычных падзеях і асобах з выкарыстаннем 

адпаведных гістарычных паняццяў і характарыстыкі 

ўдзельнікаў гістарычных падзей,  

- авалодванне сістэмнымі цэласнымі ведамі па 

гісторыі Беларусі,  

- разуменне асаблівасцей дзяржаўна-палітычнага, 

сацыяльна-эканамічнага, этнаканфесіянальнага 

развіцця беларускага народа, яго матэрыяльнай і 

духоўнай культуры. 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Беларускія землі са старажытных часоў да 

сярэдзіны ХІІІ ст. 

2. Беларускія землі ў другой палове ХІІІ – першай 

палове ХVІ ст. 

3. Беларускія землі ў другой палове ХVІ – ХVІІІ ст. 

4. Беларусь у ХІХ – пачатку ХХ ст. 

5. Беларусь у 1917– 1945 гг. 

6. Беларусь у другой палове 1940 –  2019 гг. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Гісторыя Беларусі са старажытныхчасоў да канца 

XV ст.: вучэб. дапаможік для 6-га кл. устаноў  

агульнай сярэд. адукацыі з бел. мов. навучання: у 2-х. 

Ч.1 / Ю.М.Бохан, С. М. Цемушаў; пад рэд. Ю. М. 

Бохана. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2016 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01070  

2. Гісторыя Беларусі са старажытныхчасоў да канца 

XV ст.: вучэб. дапаможік для 6-га кл устаноў  

агульнай сярэд. адукацыі з бел. мов. навучання: у 2-х. 

Ч.1 / Ю.М.Бохан, С. М. Цемушаў; пад рэд. Ю. М. 

Бохана. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2016 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01175  

3. Гісторыя Беларусі, XVI–XVIII ст: вучэб. 

дапаможік для 7-га кл. устаноў  агульнай сярэд. 

адукацыі з бел. мов. навучання / В. А Варонін, А. А. 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01070
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01175


Скеп’ян, А. У. Мацук, В. В. Краўчанка; пад рэд. В. А 

Вароніна, А. А. Скеп’ян. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 

2017 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01364  

4. Гісторыя Беларусі: канец XVIII – пачатак ХХ ст.: 

вучэб. дапаможік для 8-га кл. устаноў  агульнай 

сярэд. адукацыі з бел. мов. навучання / С. В. 

Марозова, У. А. Сосна, С. В. Паноў; пад рэд. У. А. 

Сосна. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2018 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01502 

5. Гісторыя Беларусі, 1917 – пачатак ХХI ст. вучэб. 

дапаможік для 9-га кл. устаноў  агульнай сярэд. 

адукацыі з бел. мов. навучання / С. В. Паноў, 

У.Н.Сідарцоў, В.М.Фамін. – Мінск.: Нац. ін-т 

адукацыі, 2019 (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01734  

6. Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да канца 

XVIII ст: вучэб. дапаможік для 10-га кл. устаноў  

агульнай сярэд. адукацыі з бел. мов. навучання / 

В.А.Белазаровіч, С.А.Кудраўцава, А.У.Любый; пад 

рэд. В.А.Белазаровіча – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 

2020 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id01983  

7. Гісторыя Беларусі, XIX – пачатак XXI ст.: вучэб. 

дапаможік для 11-га кл. устаноў  агульнай сярэд. 

адукацыі з бел. мов. навучання / А. В. Касовіч [і інш.] 

; пад рэд. А. П. Салавўянава, А. В. Касовіча. – Мінск.: 

ВЦ БДУ, 2021.  

8. Гісторыя Беларусі: электронны вучэбна-

метадычны комплекс для слухачоў падрыхтоўчага 

аддзялення і падрыхтоўчых курсаў факультэта 

даўніверсітэцкай адукацыі БДУ/С.А.Гаро: БГУ, 

факультэт даўніверсітэцкай адукацыі, кафедра 

даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. – Мінск: БДУ, 2019. – 

380 с.: табл., іл. – Бібліяграфія: с. 380. Электронная 

бібліятэка БДУ 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/236647 

10 Метады выкладання дыялогава-эўрыстычны, метад фарміравання 

асабаснай значнасці ведаў, метад праблемнага 

выкладання, тлумачальна-ілюстаыйны, даследчы, 

метад развіваючага навучання, метад работы з 

падручнікам, метад работы па гістарычным 

дакуменце 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

-вуснае апытванне,  

-тэст 

https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01364
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01502
https://uchebniki.by/bel/katalog/5-9-klassy/id01734
https://uchebniki.by/bel/katalog/10-11-klassy/id01983
https://elib.bsu.by/handle/123456789/236647


13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік 

 

 

  



 

1 Назва дысцыпліны Грамадазнаўства 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў - 

5 П.І.Па бацьку лектара Гаро Святлана Аляксандраўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

1. 1.падрыхтаваць навучэнца да вывучэння адпаведных 

уласна навуковых філасофскіх, сацыяльных, 

гуманітарных дысцыплін; 

2. 2.сфармаваць агульнакультурны багаж (метад і 

базавыя паняцці), а менавіта здольнасць самому 

арыентавацца (разумець і даваць ацэнку) у 

матэрыялах, звязаных з жыццём грамадства, якія 

могуць быць атрыманы з самых розных крыніц 

(прэсы, навуковай і мастацкай літаратуры, жыццёвага 

досведу і г.д.). 

7 Прэрэквізіты - 

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Чалавек. Грамадства. Культура. 

2. Сацыяльная сфера жыцця грамадства. 

3. Эканамічнае жыццё грамадства. 

4. Палітыка-прававая сфера жыцця грамадства. 

5. Духоўная жыццё грамадства. 

6. Канстытуцыйныя асновы грамадства. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. – Мінск: 

Амалфея, 2020. – 48 с. 

2. Грамадазнаўства: вучэбны дапаможнік для 9-га кл.; 

пад рэд. А. Н. Данілава - Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 

2019 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01884  

3. Грамадазнаўства:  вучэбны дапаможнік для 10-га 

кл.; пад рэд. А. Н. Данілава - Мінск.: Нац. ін-т 

адукацыі, 2020 (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01993  

4. Грамадазнаўства:  вучэбны дапаможнік для 11-га 

кл.; пад рэд. В.І. Чупрыс, С.А. Балашэнка. – Мінск: 

Адукацыя і выхаванне, 2021. – 253 с. 

10 Метады выкладання кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 

метад фарміравання асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы  

- залік 

  

  

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01884
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01993


 

1 Назва дысцыпліны Сусветная гісторыя Навейшага часу 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў - 

5 П.І.Па бацьку лектара Гаро Святлана Аляксандраўна  

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Дапамагчы слухачам факультэта дауніверсітэцкай 

адукацыі паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 

праграмны матэрыял. 

7 Прэрэквізіты - 

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Краіны Еўропы і ЗША ў 1918 - 1939 гг. 

2. Савецкая дзяржава ў міжваенны перыяд. 

3. Краіны Азіі і Афрыкі ў міжваенны перыяд. 

4. Другая сусветная вайна. Вялікая Айчынная вайна 

Савецкага Саюза. 

5. ЗША і краіны Еўропы ў другой палове XX - 

пачатку XXI ст. 

6. СССР. Расійская Федэрацыя. 

7. Краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў другой 

палове XX - пачатку XXI ст. 

8. Міжнародныя адносіны ў другой палове XX - 

пачатку XXI ст. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918- пачатак 

XXІ ст.: вучэбны дапаможнік для 9 класа. / пад 

рэдакцыяй У.С. Кошалева. – Мінск: выдавецтва 

Аверсэв», 2019 (размешчаны на адукацыйным 

партале выдавецтва «Аверсэв»): 

 https://www.aversev.by/skachat/susvetnaya-gistoryya-

novaga-chasu-9-bel-2019/  

1. Сусветная гісторыя, XIX– пачатак XXІ ст.: 

вучэбны дапаможнік для 11 класа /пад рэдакцыяй 

У.С. Кошалева. — Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2021 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02158  

2. Атлас. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 

(у кантэксце Другой сусветнай вайны). 9, 11 класы / 

Каваленя А.А, Жылінскі М.Г., Лукашова А.А.- Мінск: 

Белкартаграфія, 2021 г.   

10 Метады выкладання кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 

метад фарміравання асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы  

- залік 

 

  

https://www.aversev.by/skachat/susvetnaya-gistoryya-novaga-chasu-9-bel-2019/
https://www.aversev.by/skachat/susvetnaya-gistoryya-novaga-chasu-9-bel-2019/
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02158


 

1 Назва дысцыпліны Матэматыка 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Дземідовіч Святлана Уладзіміраўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 
 паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя 

тэарэтычных ведаў па ўсіх раздзелах школьнага курса 

матэматыкі; 

 фарміраванне здольнасцяў па выкарыстанні 

атрыманных ведаў пры рашэнні стандартных і 

нестандартных заданняў па матэматыцы 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Лікі і вылічэнні 

2. Выразы і іх пераўтварэнні 

3. Ураўненні. Сістэмы ураўненняў 

4. Няроўнасці. Сістэмы няроўнасцяў 

5. Функцыі і іх уласцівасці 

6. Лікавыя послядоўнасці. Арыфметычная і 

геаметрычная паслядоўнасці 

7. Тэкставыя задачы 

8.Паказальная і лагарыфмічная функцыі 

9. Паказальныя і лагарыфмічныя ураўненні і 

няроўнасці, сістэмы ураўненняў 

10. Трыганаметрычныя функцыі 

11. Трыганаметрычныя ураўненні 

12. Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці. 

Трохвугольнік 

13. Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці. 

Акружнасць 

14. Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці. 

Чатырохвугольнікі 

15. Прамая і плоскасць у просторы 

16. Мнагаграннікі. Прызма  і піраміда 

17. Фігуры вярчэння. Цыліндр і конус 

18. Сфера і шар. Камбінацыі мнагаграннікаў і цел 

вярчэння. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Алгебра: вучэбны дапаможнік для 10-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

мовай навучання / І. Г. Арефьева, А.М. Пирютко.- 

Мінск: Народная асвета, 2019 (размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале) 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01974 

2. Геаметрыя: вучэбны дапаможнік для 10-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

мовай навучання (базавы і повы-шенный ўзроўні) - 

Мінск.: Адукацыя і выхаванне, 2020. (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале) 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01911 

3. Алгебра: вучэбны дапаможнік для 11-га класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01974
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01911


мовай навучання / І. Г. Арефьева, А.М. Пирютко.- 

Мінск: Народная асвета, 2020 (размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале). 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01891 

4. Геаметрыя: вучэбны дапаможнік для 11 класа 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 

мовай навучання (базавы і павышаны ўзровень) / Л. 

А. Латоцін і інш ..- Мінск .: Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале) 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02062 

10 Метады выкладання кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 

метад фарміравання асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік 

 

  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01891
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02062


 

1 Назва дысцыпліны Фізіка 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Дземідовіч Святлана Уладзіміраўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Дапамагчы слухачам факультэта даўніверсітэцкай 

адукацыі: 

 - прадоўжыць фарміраванне ўяўленняў аб фізічнай 

карціне свету на аснове асваення малекулярна-

кінетычнай, электрамагнітнай, квантава-механічнай 

тэорый;  

 - усвядоміць ролі фізікі ў жыцці грамадства; 

 - працягнуць фарміравання агульнавучэбных 

уменняў і навыкаў у вырашэнні практычных задач, 

звязаных з выкарыстаннем фізічных ведаў;  

- забяспечыць падрыхтоўку да паспяховай здачы 

цэнтралізаванага тэставання па фізіцы і працягу 

атрымання адукацыі;  

 - паспрыяць развіццю аналітычнага мыслення, 

творчых здольнасцяў, усвядомленых матываў 

вучэнні. 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Асновы кінематыкі.  

2. Асновы дынамікі.  

3. Законы захавання ў механіцы.  

4. Элементы гідрастатыкі.  

5. Асновы малекулярнай фізікі і тэрмадынамікі.  

6. Асновы электрадынамікі.  

7. Ваганні і хвалі. Оптыка.  

8. Элементы тэорыі адноснасці.  

9. Элементы квантавай і ядзернай фізікі. 

9 Рэкамендуемая літаратура 

(асноўная) 

1. Фізіка: вучэб. для 7-га кл. устаноў агул. 

асяроддзяў. адукацыі з рус. яз. навучання / Л.А. 

Ісачанкава, Ю.Д. Ляшчынскі; пад рэд. Л.А. 

Ісачанкавай. - Мінск: Нар. асвета, 2017. (размешчаны 

на нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01406 

2. Фізіка: вучэб. для 8-га кл. устаноў агул. 

асяроддзяў. адукацыі з рус. яз. навучання / Л.А. 

Ісачанкава, Ю.Д. Ляшчынскі, У.У. Дарафейчык; пад 

рэд. Л.А. Ісачанкавай. - Мінск: Нар. асвета, 2018. 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале):  

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01504 

3. Фізіка: вучэб. для 9-га кл. устаноў агул. 

асяроддзяў. адукацыі з рус. яз. навучання / Л.А. 

Ісачанкава, [і інш.]; пад рэд. Л.А. Ісачанкавай. - 

Мінск: Нар. асвета, 2019. (размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01739 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01406
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01504
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01739


4. Фізіка: вучэб. дапаможнік для 10-га кл. устаноў 

агул. асяроддзяў. адукацыі з рус. яз. навучання / Е.У. 

Грамыка [і інш.]. - Мінск: Адукацыя i выхаванне, 

2019(размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01885 

5. Фізіка: вучэб. дапаможнік для 11-га кл. устаноў 

агул. асяроддзяў. адукацыі з рус. яз. навучання / В.У. 

Жылко, В.Г. Марковіч, А.А. Сакольскi - Мінск: Нар. 

асвета, 2021. (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02141 

10 Метады выкладання iнтэрактыўныя метады з ужываннем элементаў 

модульнага навучання 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- фізічная дыктоўка, 

 - тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік 

 

  

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01885
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02141


 

1 Назва дысцыпліны Хімія 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў  

5 П.І.Па бацьку лектара Сячко Вольга Іванаўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

- фарміраванне цэльнай сістэмы хімічных ведаў як 

кампанента прыродазнаўчных ведаў; 

- развіццё прадстаўленняў аб ролі хімічных ведаў и 

метадаў хімічнай навукі ў працэсе пазнання прыроды і 

разумення магчымасцей хіміі  для рашэння праблем 

сучаснага грамадства; 

- фарміраванне адносін да прадмета як да магчымай 

вобласці будучай работы. 

7 Прэрэквізіты  

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Агульная і неарганічная хімія 

2. Арганічная хімія 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

(асноўная) 

1. Хімія: 8 клас: падручнік устаноў агульн.. сярэд. 

адукацыі з беларус. i рус. мовай. вывучэння/ І.Я. 

Шымановіч, В.А.Красіцкі, О.І.Сячко. – 2-е выд. Мінск.: 

Нац. ін-т адукацыі, 2018 (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01448  

2. Хімія: 9 клас: падручнк устаноў агульн.. сярэд. 

адукацыі з беларус. i рус. мовай. вывучэння/ І.Я. 

Шымановіч, Е.І.Васiлеўская, О.І.Сячко. – 3-е выд., 

Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2018 (размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01786  

3. Хімія: 10 клас: вучэб. дапаможнiк для 10 кл устаноў 

агульн.. сярэд. адукацыі з беларус. i рус. мовай. 

вывучэння/ / Т.А. Калевич [и др.]  – Мінск.: Нац. ін-т 

адукацыі, 2019 (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

 https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01184 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01855  

4. Хімія: 11 клас: вучэб. дапаможнiк для 10 кл устаноў 

агульн.. сярэд. адукацыі з беларус. i рус. мовай. 

вывучэння/ Д.И.Мычко [и др.]. Мінск.: Нац. ін-т 

адукацыі, 2021 (размешчаны на нацыянальным 

адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02133  

5. Хімія: электронны вучэбна-метадычны комплекс для 

слухачоў факультета даўніверсітэцкай адукацыі пры 

падрыхтоўкі да ўступных іспытаў у форме 

цэнтралізаванага тэсціравання / В.І. Сячко; БДУ, Фак. 

даўниверсітэцкай адукацыі, Каф. даўніверсітэцкай 

падрыхтоўкі. – Мінск  БДУ, 2018. – 52 с. : табл. – 

Бібліягр.: с. 51–52. 

6. Агульная хімія: табліцы, тэсты, практыкаванні: вучэб. 

матэрыялы для слухачоў фак. даўніверсітэц. адукацыі 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01448
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01786
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01184
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01855
https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02133
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355
https://elib.bsu.by/handle/123456789/226355


Беларус.дзярж. ун-та [Электронны рэсурс] / В. І. Сячко 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/251534 

10 Метады выкладання кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 

наглядны, метад фарміравання асобаснай значнасці ведаў 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы (патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай атэстацыі - кантрольныя работы 

- залік 

 

  



 

1 Назва дысцыпліны Біялогія 

2 Курс навучання Падрыхтоўчы 

3 Семестр навучання 1, 2 

4 Колькасць крэдытаў - 

5 П.І.Па бацьку лектара Селівёрстава Ала Віктараўна 

6 Мэты навучання 

дысцыпліне 

Дапамагчы слухачам факультэта даўніверсітэцкай адукацыі 

паўтарыць, абагульніць, сістэматызаваць: 

- валоданне асноўнымі біялагічнымі тэрмінамі і паняццямі, 

біялагічнымі законамі і тэорыямі; 

- веды і паняцці агульных заканамернасцяў, якія адбываюцца ў 

жывой прыродзе;  

- веды пра будову і працэсы жыццядзейнасці бактэрый, 

пратыстаў, грыбоў, раслін, жывёл і чалавека; 

- уменне ўстанаўліваць прычынна-выніковыя сувязі паміж 

будовай і функцыямі арганоідаў клеткі, асаблівасцямі будовы і 

функцыямі тканак, органаў і сістэм органаў; 

- уменне ўстанаўліваць прычынна-выніковыя сувязі паміж 

асяродкамі жыцця і прыстасаванасцю да іх жывых арганізмаў, 

фактарамі і вынікамі эвалюцыі, дзейнасцю чалавека і яе 

наступствамі;  

- уменне выкарыстоўваць атрыманыя веды і выкарыстоўваць іх 

для апісання важнейшых біялагічных працэсаў; характарыстыкі 

і параўнання біялагічных аб’ектаў ці з’яў; складанне 

характарыстыкі асноўных сістэматычных катэгорый (тыпаў, 

аддзелаў, класаў);  

- уменне рашаць біялагічныя задачы. 

7 Прэрэквізіты - 

8 Змест дысцыпліны 

(асноўныя раздзелы) 

1. Разнастайнасць арганічнага свету 

2. Няклетачныя формы жыцця 

3. Даядзерныя арганізмы (Пракарыёты) 

4. Пратысты 

5. Грыбы 

6. Лішайнікі 

7. Расліны 

8. Жывёлы 

9. Чалавек 

10. Агульная біялогія 

9 Рэкамендуемая 

літаратура 

(асноўная) 

1. Біялогія: для 6-га кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

рускай мовай навучання / М.Д. Лісаў. – 2-е выд., перагледж. – 

Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2015  (размешчаны на 

нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00046  

2. Біялогія: для 7-га кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

рускай мовай навучання / М.Д. Лісаў.  – Мінск.: Нац. ін-т 

адукацыі, 2016 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным 

партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00050  

3. Біялогія: вучэб. дапам. для 8-га кл. устаноў агульнай 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00046
https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id00050


сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / І.Г.Бядарык, 

А.Е.Бядарык, В.Н.Іваноў. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2018 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01514  

4. Біялогія: для 9-га кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

рускай мовай навучання / А.Л.Барысаў, А.А.Анціпенка, 

А.Н.Рагожнікаў. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 2019 

(размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/5-9-klassy/id01776  

5. Біялогія: для 10-га кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

рускай мовай навучанн  (з эл. дадаткам для повышанага 

ўзроўню) /пад рэд. С.С. Маглыша. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 

2020 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id01985  

6. Біялогія: для 11-га кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 

рускай мовай навучанн (з эл. дадаткам для повышанага 

ўзроўню) /пад рэд. М.Л. Дашкова. – Мінск.: Нац. ін-т адукацыі, 

2021 (размешчаны на нацыянальным адукацыйным партале): 

https://uchebniki.by/rus/katalog/10-11-klassy/id02139  

7.Біялогія: электронны вучэбна-метадычны комплекс для 

слухачоў падрыхтоўчага аддзялення  і падрыхтоўчых  курсаў 

факультэта даўніверсітэцкай адукацыі / А.В. Селівёрстава; 

БДУ, Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі, Кафедра 

даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. – Мінск : БДУ, 2019. – 379 с. – 

Бібліягр.: с.378–379. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/237574 

8. Біялогія: анатомія чалавека [Электронны рэсурс]: вуч. -

метад. дапаможнік / А. В. Селівёрстава. – Мінск : БДУ, 2021. – 

1 электрон. опт. дыск (CD-ROM). – ISBN 978-985-881-160-0 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/276433 

10 Метады выкладання праблемны, дыялогава-эўрыстычны, наглядны, метад 

фарміравання асобаснай значнасці ведаў, работа з кнігай 

11 Мова навучання руская 

12 Умовы 

(патрабаванні), 

бягучы кантроль 

- вуснае апытванне 

- тэст 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

- кантрольныя работы 

- залік 
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