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Беларуская мова.  
ЦТ за 60 урокаў
В. М. Сіўковіч

3-е выданне,  
перапрацаванае

Дапаможнік уяўляе сабой  
паўтаральна-абагульняль-
ны курс беларускай мовы 
і змяшчае тэарэтычныя 
звесткі па ўсіх раздзелах, 
практыкаванні, тэсты  
з адказамі і каментарыямі.
Вокладка мяккая. 240 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Арт. 22331

Беларуская мова.  
Зборнік тэстаў
Н. В. Самедава

Зборнік змяшчае 10 ва-
рыянтаў тэставых задан-
няў па беларускай мове, 
распрацаваных у адпавед-
насці з праграмай уступ-
ных выпрабаванняў, а так-
сама адказы да іх.
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23773

Беларуская мова.  
Сшытак 
для падрыхтоўкі 
да цэнтралізаванага 
тэсціравання
В. М. Сіўковіч

2-е выданне,  
перапрацаванае

Выданне ўяўляе сабой 
практычны дапаможнік 
па беларускай мове для 
падрыхтоўкі да цэнтралі-
заванага тэсціравання 
і змяшчае практыкаванні, 
тэматычныя тэсты, тэста-
вы комплекс, а таксама 
адказы да кожнай часткі. 
Можа выкарыстоўвацца 
як рабочы сшытак.
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Арт. 22234

Беларуская мова 
і літаратура.  
Дапаможнік  
для абітурыентаў 
Ліцэя БДУ
М. М. Казлоўская,  
І. У. Ківель, Н. Я. Краўцэвіч, 
В. В. Кушнярэвіч

Выданне змяшчае прагра-
мы ўступных іспытаў па  
бе ларускай мове і літа ра-
туры ў Ліцэй БДУ, практы-
каванні, тэматычныя тэс-
ты і тэставыя комплексы, 
а таксама адказы да іх.  
У даведачнай частцы дапа- 
можніка прыведзе ны сістэ- 
матызаваныя тэа рэ тычныя 
звесткі па ўсіх раздзелах 
школьнага курса белару-
скай мовы і літаратуры, 
слоў нікі лінгвістычных 
і лі таратуразнаўчых 
тэрмінаў.
Рэкамендавана  
Саветам дзяржаўнай  
установы адукацыі  
«Ліцэй БДУ»
Вокладка мяккая. 320 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23023

Беларуская мова. 5 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

18-е выданне, 
перагледжанае

Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 10437

Беларуская мова. 6 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

17-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 10419

Беларуская мова. 7 клас. 
Рабочы сшытак
Л. Ф. Леўкіна, Г. В. Тумаш

16-е выданне,  
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 21434

Беларуская мова. 8 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

14-е выданне,  
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 21604

Матэрыял у рабочых 
сшытках размешчаны 
ў адпаведнасці з пасля-
доўнасцю тэм падручнікаў 
і служыць карысным да-
даткам для паспяховага 
авалодання мовай. Заданні 
і практыкаванні прапа-
нуюцца розных узроўняў 
складанасці, маюць твор-
чы характар, развіваюць 
здольнасці вучняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь

Цэнтралізаванае 
тэсціраванне.  
Беларуская мова.  
Поўны зборнік тэстаў. 
2014–2017 гады + 
Зборнік тэстаў. 
2018 год
Поўны зборнік тэстаў. 216 с. 
Фармат 60×84 1/8.
Зборнік тэстаў. 56 с.  
Фармат 60×84 1/8.

Арт. 24187

Цэнтралізаванае 
тэсціраванне.  
Беларуская мова.  
Зборнік тэстаў.  
2019 год
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Арт. 24238

Зборнікі змяшчаюць тэс тавыя заданні па бела рус кай 
мове, прапана ва ныя Рэспубліканскім ін сты ту там кан-
тролю ве даў на цэн тралізаваным тэс ці раванні. Да ўсіх 
за дан няў дадзены адказы. У зборніках прыведзены так-
сама ўзоры бланка адказаў.
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Беларуская мова. 6 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

5-е выданне, 
перапрацаванае

Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22044

Беларуская мова. 5 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

9-е выданне
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 20025

Дапаможнікі складзены на 
аснове тэарэтычнага матэ-
рыя лу параграфаў школь-
ных падруч нікаў і адпавя-
даюць вучэбнай праграме. 
Асноўныя правілы па-
дадзены ў выглядзе схем 
і апорных канспектаў.

Беларуская мова. 7 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

2-е выданне,  
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22901

Беларуская мова. 8 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

2-е выданне
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22987

Беларуская мова. 9 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава
Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23024

Беларуская мова  
ў табліцах і схемах.  
Для школьнікаў
В. П. Красней

7-е выданне

У кнізе ў форме табліц 
і схем сістэматызаваны 
тэарэтычныя звесткі па 
ўсіх асноўных раздзелах 
школьнага курса беларус-
кай мовы.
Вокладка мяккая. 176 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 20185

Беларуская мова.  
Поўны школьны курс. 
Тэорыя
В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль

8-е выданне

У дапаможніку сістэматы-
заваны тэарэтычныя 
звесткі па ўсіх раз дзелах 
беларускай мовы за курс 
базавай і сярэдняй школы. 
Выклад матэрыялу супра-
ваджаецца нагляднымі 
табліцамі і схема мі, што 
абагульняюць і сістэматы-
зуюць адпаведныя моў-
ныя факты і правілы.
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 19773

Беларуская мова  
і літаратура. 
Алімпіяды. 
5–6 класы
А. С. Зубко

2-е выданне
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16. 

Арт. 22564

Беларуская мова 
і літаратура.  
Алімпіяды.  
7–8 класы
А. С. Зубко

2-е выданне
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23040

Прадстаўленыя ў кнігах заданні дапамогуць вучням 
падрыхтавацца да алімпіяды па беларускай мове 
і літаратуры, а настаўнікам – арганізаваць работу на  
занятках.
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Беларуская мова. 
Усе складаныя тэмы
С. С. Клундук, Н. Р. Якубук

2-е выданне

Дапаможнік уключае тэа-
рэтычны і практычны ма- 
тэрыял па нека торых 
праблемных момантах 
у выву чэнні беларускай 
мо вы. У канцы выдання 
прапануецца кантрольны 
тэст па ўсім курсе, скла-
дзены па прынцыпах цэн- 
тра лі заванага тэсціраван-
ня, і адказы да яго.
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22404

Сучасная беларуская 
арфаграфія.  
Акадэмічны даведнік
І. У. Кандраценя,  
Л. П. Кунцэвіч,  
А. А. Лукашанец

У даведніку прыводзяцца  
асноў ныя правілы сучас- 
нага беларус кага правапі-
су, а таксама даецца тлума- 
чэнне асноўных змен і ўда- 
 кладненняў, унесеных у пра- 
ва пісныя нормы. Акрамя 
гэтага, у выданні змяшча-
юцца спісы слоў сучаснай 
беларускай мовы, у якіх ад-
быліся змены ў напісанні, 
а таксама слоў, правапіс 
якіх можа выклікаць пэў-
ныя цяжкасці. 
Рэкамендавана  
вучоным саветам  
Інстытута мовы  
і літаратуры імя Якуба Коласа 
і Янкі Купалы Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі
Вокладка мяккая. 272 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 21831

Беларуская мова. 
Даведнік. Віды  
разбору. 5–11 класы.  
Русский язык. 
Справочник. Виды 
разбора. 5–11 классы 
В. П. Красней, В. Л. Леановіч

2-е выданне

Выданне ўключае два да- 
веднікі відаў разбору: па  
беларускай і рускай мовах.  
Для зручнасці яго струк-
тура прадстаўлена ў вы- 
глядзе кнігі-«перавёртыша».  
У выданні разглядаецца 
фанетычны, лексічны,  
марфемны, словаўтва-
ральны і марфалагічны 
разбор слова, а таксама 
сінтаксічны разбор сло-
вазлучэння і сказа. 
Вокладка мяккая. 192 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Арт. 22332

Слоўнік беларускай 
мовы. Арфаграфія. 
Націск. Словазмяненне. 
Стылістычныя паметы
В. М. Сіўковіч
Пад рэдакцыяй  
В. П. Краснея

У слоўніку прыведзены 
звесткі пра напісанне боль- 
шасці слоў беларускай мо- 
вы, пра варыянты лексіч-
ных адзінак і іх граматыч-
ных форм у адпаведнасці  
з сучаснымі правапіснымі 
нормамі.
Цвёрды пераплёт. 640 с. 
Фармат 84×108 1/32.

Арт. 21778

Арфаграфічны слоўнік 
беларускай мовы 
З. І. Бадзевіч, Н. В. Гаўрош

Рэестр слоўніка налічвае 
каля 30 000 найбольш 
ужывальных слоў, якія мо- 
гуць выклікаць цяжкасці 
пры напісанні. У выданне 
ўключаны і новыя лексіч- 
ныя адзінкі, якія набылі 
пашырэнне ў сучаснай маў- 
ленчай практыцы. Асобна  
пададзены асноўныя пра-
вілы правапісу, а таксама 
кароткі спіс уласных аса-
бовых мужчынскіх і жано-
чых імёнаў.
Рэкамендавана саветам 
філалагічнага факультэта БДУ
Вокладка мяккая. 640 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Арт. 22330

Беларуска-рускі  
слоўнік для школьнікаў. 
Русско-белорусский 
словарь для школьников
В. М. Нікалаева,  
Т. М. Трухан
Пад рэдакцыяй  
А. А. Лукашанца

4-е выданне

Выданне ўключае два 
слоў нікі: беларуска-рускі 
і руска-беларускі. Для 
зруч насці яго структура 
прад стаўлена ў выглядзе 
кнігі-«перавёртыша». 
Кожны слоўнік налічвае 
больш за 8000 лексічных 
адзінак.
Цвёрды пераплёт. 576 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Арт. 22003

А або У. Слоўнік-даведнік 
канчаткаў назоўнікаў 
мужчынскага роду  
ў родным склоне 
адзіночнага ліку
А. М. Сяргеева,  
В. І. Уласевіч,  
Н. А. Чабатар

Слоўнік-даведнік прызна- 
чаны сарыентаваць кары-
стальніка ў правільным  
выбары канчаткаў назоў-
нікаў мужчынскага роду  
ў родным склоне адзіноч-
нага ліку, што з’яўляецца 
адным са складаных пы- 
танняў бела рускай грама- 
тыкі. Акрамя агульна-
ўжывальнай і актыўнай 
лексікі беларускай мовы,  
у выданні шырока прад- 
стаўлены новыя словы  
і тэрміны. Усяго зафікса-
вана каля 21 000 слоў.
Рэкамендавана  
вучоным саветам дзяржаўнай 
навуковай установы  
«Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы 
і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі»
Цвёрды пераплёт. 320 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22187
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Пазакласная работа  
па беларускай мове  
і літаратуры
Н. А. Міхновіч

Дапаможнік змяшчае 
распрацоўкі пазакласных 
мерапрыемстваў па бела- 
рускай мове і літаратуры, 
накіраваных на якасную  
і разнастайную арганіза-
цыю вольнага часу вучняў,  
прывіццё ім любові да на- 
цыянальных каштоўнас-
цей. У кнізе прадстаўлены 
як традыцыйныя, так і но-
выя формы пазакласнай 
работы.
Вокладка мяккая. 352 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22605

Беларуская мова. 
Пераказы з дадатковымі 
заданнямі. 8–9 класы
Складальнікі Г. М. Валочка,  
І. Д. Воюш, І. У. Булаўкіна,  
В. У. Зелянко, С. І. Фацеева, 
С. М. Якуба

2-е выданне

У дапаможніку змяшчаюц-
ца тэксты для кантроль-
ных пераказаў і варыянты 
дадатковых заданняў да іх, 
а таксама падрабязны ка-
ментарый па арганізацыі 
работы з прапанаваным 
матэрыялам і ацэньванні 
ведаў вучняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22938

Зборнiк матэрыялаў  
для выпускнога экзамену  
па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова»  
за перыяд навучання  
і выхавання  
на II ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі. 
Тэксты дыктантаў 
Складальнікі І. У. Булаўкіна, 
Л. М. Гамеза, І. М. Саматыя,  
С. І. Фацеева, С. М. Якуба

3-е выданне
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23013

Зборнiк матэрыялаў  
для выпускнога экзамену  
па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова»  
за перыяд навучання  
і выхавання  
на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі. 
Тэксты для пераказаў
Складальнікі Г. М. Валочка,  
Л. С. Васюковіч,  
В. У. Зелянко,  
А. А. Лукашанец,  
С. Р. Рачэўскі
Вокладка мяккая. 416 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23014

Матэрыял дадзеных выданняў можа быць выкарыстаны 
настаўнікамі для правядзення на працягу года кантро-
лю ведаў вучняў. Асобныя тэксты зборнікаў будуць пра- 
панаваны на пісьмовым экзамене па беларускай мове. 
Зацверджана загадам Міністра адукацыі  
Рэспублікі Беларусь ад 20.02.2017 № 73

Беларуская мова. 
Навучальныя  
і кантрольныя дыктанты.  
5–9 класы
Г. М. Валочка, Л. М. Гамеза,  
І. У. Булаўкіна, В. У. Зелянко,  
І. М. Саматыя, С. С. Міхнёнак,  
С. М. Якуба

7-е выданне

Выданне змяшчае дыктан-
ты розных відаў, а таксама 
метадычныя каментарыі 
па іх правядзенні. Пада-
дзеныя тэксты маюць паз-
навальную і навучальную 
каштоўнасць, характары-
зуюцца багаццем і выраз-
насцю моўных сродкаў, 
уключаюць арфаграмы 
і пунктаграмы, вывучэнне 
якіх прадугледжана ву-
чэбнай праграмай. 
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 21851

Беларуская мова.  
План-канспект урокаў. 
6 клас
Н. В. Ярмак

2-е выданне
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22851

Беларуская мова.  
План-канспект урокаў. 
7 клас
Н. В. Ярмак

2-е выданне
Вокладка мяккая. 160 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22920

Беларуская мова.  
План-канспект урокаў. 
8 клас
Н. В. Ярмак
Вокладка мяккая. 160 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23918

 

 

 

Беларуская літаратура. 
План-канспект урокаў. 
5 клас
Н. А. Міхновіч

2-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22927

Беларуская літаратура. 
План-канспект урокаў. 
6 клас
Н. А. Міхновіч
Вокладка мяккая. 240 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23108

Выданні змяшчаюць ме-
тадычныя распрацоўкі 
ўрокаў беларускай мо-
вы і літаратуры, якія 
адпавядаюць вучэбнай 
праграме. Прадстаўлены 
матэрыял дапаможа пе-
дагогам у арганізацыі 
і правядзенні заняткаў.

 

 



Аверсэв w w w. a v e r s e v . b y10 11

БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА 2019/20БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА
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Беларуская літаратура.  
5 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч

4-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Арт. 22613

Беларуская літаратура.  
7 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч

4-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с.  
Фармат 70×90 1/16.

Арт. 22664

Беларуская літаратура.  
6 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч

2-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 128 с.  
Фармат 70×90 1/16.

Арт. 22782

Рабочыя сшыткі адпавядаюць праграме і падручнікам па беларускай літаратуры. 
Яны змяшчаюць разнастайныя заданні навучальнага і займальнага характару, якія 
дадуць педагогу магчымасць арганізаваць плённую работу на ўроку. Школьнікі з за-
давальненнем будуць складаць крыжаванкі і сінквейны, разгадваць крыптаграмы, 
выконваць тэсты, пісаць літаратурныя дыктанты і г. д.

Беларуская літаратура. 
5 клас. Тэматычны 
кантроль
Н. А. Міхновіч

2-е выданне
Вокладка мяккая. 176 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 22908

У выданнях змешчаны 
рознаўзроўневыя заданні 
для тэматычнага кантро-
лю ведаў і ўменняў вучняў 
па беларускай літаратуры. 
Прапанаваны матэрыял 
можа быць выкарыстаны 
для работы на ўроках 
у комплексе з рабочым 
сшыткам. 

Беларуская літаратура. 
6 клас. Тэматычны 
кантроль
Н. А. Міхновіч
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23468

Рыхтуецца 
да выдання 
рабочы сшытак 
па беларускай 
літаратуры  
для 8 класа. А
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