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МЕТАДЫЧНЫЯ  РЭКАМЕНДАЦЫІ
па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення 

ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць 
адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

(вытрымкі)

ІІ. НАВУЧАЛЬНЫЯ І КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ, ЯКІЯ
ВЫКОНВАЮЦЦА Ў ПІСЬМОВАЙ ФОРМЕ

6. Асноўнымi вiдамi работ вучняў на вучэбных занятках ва ўстанове 
адукацыі і дома з’яўляюцца навучальныя работы, якія выконваюцца ў 
пісьмовай форме (далей – навучальныя работы).

Да іх адносяцца:
на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі:
віншавальнай паштоўкі па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“
на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі:
сачынення на прапанаваную тэму па вучэбным прадмеце ”Замежная 

мова“
пісьмовыя адказы на пытанні, змешчаныя ў падручніках, вучэбных

дапаможніках, дыдактычных матэрыялах
складанне планаў-канспектаў, апорных схем, аналітычных і 

абагульняльных табліц, дыяграм, схем, алгарытмаў

ІІІ. КОЛЬКАСЦЬ І ПРЫЗНАЧЭННЕ ВУЧНЁЎСКІХ СШЫТКАЎ

10. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання 
на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ – 2 сшыткі для навучальных
работ; сшытак для запісу замежных слоў – па меркаванні настаўніка

11. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання 
на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі для выканання  
навучальных і кантрольных работ вучням рэкамендуецца мець наступную 
колькасць сшыткаў:

па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ – 2 сшыткі для навучальных
работ; па меркаванні настаўніка дадаткова можна выкарыстоўваць сшытак 
для запісу замежных слоў. Сшытак для запісу замежных слоў для вучняў 



X–XI (XII) класаў выкарыстоўваецца па іх жаданні

Выкарыстанне рабочых сшыткаў, апорных канспектаў на друкаванай
аснове з’яўляецца неабавязковым.

ІV. АФАРМЛЕННЕ I ВЯДЗЕННЕ СШЫТКАЎ, АФАРМЛЕННЕ
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ

18.  У  І  і  ІІ  класах  надпіс  на  вокладцы  сшытка  афармляецца
настаўнікам, у ІІІ і ІV класах – вучнем пад кiраўнiцтвам настаўніка, у V–
ХІ (XII) класах – вучнем.

19. Пры выкананні розных відаў работ вучні павінны захоўваць 
чырвоны радок, пісаць ад самага пачатку і да самага канца радка, пры 
неабходнасці падзяляючы словы для пераносу. Усе запiсы ў сшытках 
робяцца шарыкавай ручкай з пастай сіняга або фіялетавага колеру (па 
рашэнні ўстановы адукацыі) акуратна, разборлiвым почыркам, 
выпраўленні памылковага напісання на правільнае выконваюцца без 
выкарыстання карэктара. 

Падкрэслiванне членаў сказа, выдзяленне марфем у слове, умоўныя 
абазначэннi, чарцяжы, схемы, графікі, табліцы, дыяграмы, малюнкі 
выконваюцца акуратна алоўкам або ручкай, пры неабходнасці – з 
прымяненнем лiнейкi i цыркуля.

Па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ дата ў сшытку запісваецца
так, як гэта прынята ў краіне мовы, якая вывучаецца

Англійская мова October 10, 2013

Нямецкая мова 6. Dezember 2013

V. ПРАВЕРКА НАВУЧАЛЬНЫХ, КАНТРОЛЬНЫХ,
ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ І ПРАВЯДЗЕННЕ РАБОТЫ НАД

ПАМЫЛКАМІ

25.  У  сшытку  для  навучальных  работ  па  вучэбным  прадмеце
”Замежная мова“ правяраюцца:

кожная  навучальная  работа  ў  вучняў  ІІІ–VІІ класаў  да  наступных
вучэбных заняткаў; 

найбольш  значныя  навучальныя  работы  (на  выбар  настаўніка)  у
вучняў VІІІ–ХІ (XII) класаў, але з такiм разлiкам, каб адзiн раз на тыдзень
адпаведныя  навучальныя  работы  правяралiся  ва  ўсіх  вучняў  VІІІ  і  ІХ
класаў і адзiн раз на два тыдні ва ўсіх вучняў Х–ХІ (XII) класаў.

Асноўныя віды навучальных работ вучняў вызначаны ў вучэбнай 



праграме па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“. 

28. Адзнакі за выкананне вучнямі ІІІ–ХІ (XII) класаў навучальных 
работ, выстаўленыя ў сшытках для навучальных работ па адпаведным 
вучэбным прадмеце, па меркаванні настаўніка могуць заносіцца ў класны 
журнал і дзённік вучня. 

Узоры афармлення надпiсу на вокладцы сшытка*
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