
З ЛЮБОЎЮ ДА МОВЫ  

У ДАПАМОГУ НАСТАЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

Беларуская літаратура ўсѐ больш актыўна заваѐўвае віртуальную 

прастору Інтэрнэта, які дае чалавеку безліч карысных магчымасцей, між 

якімі і магчымасць пазнаѐміцца з сучаснай беларускай літаратурай, пачытаць 

класікаў, без доўгіх пошукаў набыць кнігу ўлюбѐнага аўтара. 

На старонках  даведніка вы пазнаѐміцеся з нарматыўнымі дакументамі, 

павысіце свой інтэлектуальны, навукова-педагагічны і метадычны ўзровень .  

Даведнік прызначаецца студэнтам педагагічных факультэтаў, якім 

давядзецца рабіць пакуль яшчэ свае першыя крокі на настаўніцкай ніве. Вы 

знойдзеце матэрыялы, якія стануць выдатнай падтрымкай для праходжання 

педагагічнай практыкі.  

 

Адміністратыўна-нарматыўныя сайты сістэмы адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – http://edu.gov.by 

Нацыянальны адукацыйны партал НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі» 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – www.adu.by 

ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» – www.academy.edu.by 

 

Інтэрнэт-бібліятэка: газеты, часопісы і кнігі 

Iнтэрнэт-партал Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi – http://www.nlb.by 

Газета «Літаратура і мастацтва» – http://www.lim.by/ 

Часопіс «Роднае слова» – http://www.rs.unibel.by/ 

Часопіс «Полымя» – http://zviazda.by/be/edition/polymya 

Часопіс «Маладосць» – http://zviazda.by/be/edition/maladosc 

Часопіс «Нѐман» – http://zviazda.by/be/edition/nyoman 
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Часопіс «Дзеяслоў» - беларускі часопіс. http://dziejaslou.by/  

Беларуская палічка. Беларуская электронная бібліятэка – http://knihi.com/ 

Беларускія слоўнікі і энцыклапедыі - http://www.slounik.org/ 

Адкрыты слоўнік беларускай мовы – http://belmova.org/  

Электронная бібліятэка кніг – http://ebooks.prestigioplaza.com/be/be 

«Беларускі кнігазбор» шматтомнае выданне беларускай літаратуры і 

літаратуры пра Беларусь ад старажытнасці да нашых дзѐн – 

http://bk.knihi.com/ 

Сайт-зборнік «Казкі беларускія» – http://kazki.by 

Беларускамоўныя аўдыѐкнігі –http://gukkniga.narod.ru 

Беларускае літаратурнае радыѐ – http://litradio.by/  

Сучасная беларуская літаратура (група "Укантакце") 

 

Гісторыя мастацтва і культура 

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту – https://etna.by/ 

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь – http://www.artmuseum.by/ 

Спадчына Беларусі – http://bel.nasledie.by/ 

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры – http://bellitmuseum.by/ 

Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа – 

www.yakubkolas.by 

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны – 

www.warmuseum.by 

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы – http://kupalauski.by/ 

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа – 

http://kolastheatre.by 

Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы – 

http://iml.basnet.by/ 
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Метадычныя парталы  

Сайт для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры «Добры настаўнік» – 

http://dobry-nastavnik.ru 

Партал для абітурыентаў і студэнтаў: матэрыялы для падрыхтоўкі да 

алімпіяд і цэнтралізаванага тэсціравання – http://mozg.by 

Грамадскі сайт пра тэндэнцыі адукацыі ў свеце, новыя педагагічныя 

тэхналогіі і метады выкладання – www.nastaunik.info 

Прэзентацыі па мове і літаратуры. Урокі – http://uchitelu.net 

Дыяфільмы па-беларуску – http://dziacinstva.net 

Блог для настаўнікаў школ: канспекты, урокі, сцэнарыі свят і інш. – http://u-

roki.blogspot.com 

Віртуальны кабінет беларускай мовы і літаратуры – http://belkabinet.ucoz.ru/ 

Сайт «Беларуская мова ў Інтэрнеце» – http://mova.na.by/ 

«Вывучаем беларускую: з любоўю да мовы» – http://by.lang-study.com/ 

Тэставыя заданні – http://zhukovich4.narod.ru 

Трэніровачныя тэсты па беларускай мове да ЦТ – http://testirovanie.org 

Беларуская філалогія: http://www.philology.by.  

Філалагічны факультэт БДУ: http://www.philology.bsu.by/.  

Блог беларускіх загадак  

Блог беларускіх прыказак, прымавак і фразеалагізмаў 

Інтэрактыўныя гульні па беларускай мове і літаратуры  

Вершы  

Вершы пра беларускую мову 

Вершы пра Беларусь 

Вершы пра вайну 

Вершы пра восень 

Вершы пра вясну 

Вершы пра зіму 

Вершы пра каханнне 

Вершы пра лета 
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Вершы пра маці 

 

Сайты, прысвечаныя беларускім пісьменнікам: 

Багдановіч Максім 

Багдановіч Максім 

Барадулін Рыгор 

Быкаў Васіль 

Быкаў Васіль 

Гілевіч Ніл 

Дайнэка Леанід 

Зарэцкі Міхась 

Колас Якуб 

Караткевіч Уладзімір 

Куляшоў Аркадзь 

Купала Янка 

Лучына Янка 

Макаѐнак Андрэй 

Мележ Іван 

Навуменка Іван 

Панчанка Пімен 

Рыбак Алесь 

Сачанка Барыс 

Станкевіч Юры 

Танк Максім 

Шамякін Іван 

Янішчыц Яўгенія 

Адукацыйныя сервісы 

Адукацыя: адукацыйны рэсурс – http://adukacyja.info/  

Стварэнне віктарын на аснове відэа – eslvideo.com 

Сайт для стварэння пазлаў – jigsawplanet.com 

Рэсурс з шаблонамі адукацыйных гульняў – learningapps 

Стварэнне інтэлектуальных карт – mind42.com 

Стварэнне слайдшоу і віктарын – photopeach.com 

Рэсурс для стварэння прэзентацый новага пакалення – prezi.com 

Сайт для стварэння гукавых флэш-картак quizlet.com 

Інтэрактыўная дошка анлайн – realtimeboard.com 
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Магчымасць загрузкт прэзентацый у Інтэрнэт і іх прагляду – slideboom.com 

Стварэнне інтэлектуальных карт – spiderscribe.net 

Стварэнне насценгазет і прэзентацый – wikiwall.ru 

Сайт беларускага відэа – Баравік 

Як відаць з назвы, на гэтым сайце можна стварыць рэбусы – Генератар 

рэбусаў 

Родныя вобразы - этнічны беларускі сайт – http://rv-blr.com/  
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