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КУЛЬТУРЫ СТУДЭНТАЎ 

 

У сістэме прафесійнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў пачатковых 

класаў важнае месца займае курс методыкі выкладання беларускай мовы – 

педагагічнай дысцыпліны, у працэсе вывучэння якой студэнты павінны засвоіць 

тэорыю навучання школьнікаў роднай мове, авалодаць уменнямі правільна 

арганізоўваць вучэбна-выхаваўчы працэс і кіраваць пазнавальнай дзейнасцю 

вучняў. 

Пры выкладанні курса методыкі беларускай мовы трэба стымуляваць 

творчыя пошукі студэнтаў, фарміраваць уменні працаваць з навукова-

метадычнай літаратурай, развіваць навукова-даследчыя здольнасці. Для 

студэнтаў 4 – 5 курсаў карысна арганізаваць вучэбна-навуковую праблемную 

групу “Арганізацыя педагагічнага даследавання па методыцы беларускай 

мовы”.  

У методыцы, як і ў іншых навуках, верагоднасць вывадаў і надзейнасць 

рэкамендацый забяспечваюцца метадамі даследавання. Цяжкасць 

даследаванняў у методыцы беларускай мовы щ тым, што даследуемы прадмет 

звычайна немагчыма выдзеліць са шматгранных сувязяў. Уплыў пабочных 

фактараў бывае вельмі значным і нярэдка скажае вынікі даследавання. Таму 

мэта вучэбна-навуковай праблемнай групы – выпрацоўка ў студэнтаў уменняў і 

навыкаў самастойнай арганізацыі навуковага даследавання ў методыцы 

выкладання беларускай мовы. 

Правільна арганізаваныя заняткі з ўдзельнікамі праблемнай групы 

дапамагаюць: 1) папоўніць атрыманыя ў працэсе навучання веды па методыцы 

выкладання беларускай мовы; 2) выпрацаваць навыкі творчага мыслення 

студэнтаў, уменні свядома адносіцца да рашэння пытанняў, звязаных з будучай 

спецыяльнасцю; 3) развіваць навуковую і метадычную кампетэнцыю будучых 

настаўнікаў. 

Праца ў вучэбна-навуковай праблемнай групе дазваляе звярнуць увагу 

студэнтаў на наступныя важныя моманты: 

 Методыка беларускай мовы як навука мае сваю тэхналогію 

даследавання, свае метады. Структура метадычнага даследавання наступная: 

“вызначэнне актуальнай праблемы, прадмета і аб’екта, фармулѐўка гіпотэзы, 

абгрунтаванне канцэпцыі (погляд на тое, як гэтую праблему можна вырашыць), 

распрацоўка методыкі, правядзенне эксперыменту, аналіз вынікаў, высновы” [1, 

12]. 



 

 

 У метадычным даследаванні важнае значэнне мае праблематыка. 

Зыходзячы з гэтага вызначаецца актуальнасць, практычная значымасць 

даследавання, метады, дакладнасць вывадаў. Праблема павінна знайсці 

адлюстраванне ў тэме даследавання. Пастаноўка праблемы і фармулѐўка тэмы 

даследавання прадвызначаюць абгрунтаванне актуальнасці апошняй. 

Актуальнасць тэмы трэба не толькі адзначыць, але і абгрунтаваць, даказаць 

коратка, пераканаўча. 

 Пры правядзенні метадычнага даследавання важна правільна 

вызначыць яго аб’ект і прадмет. Аб’ект – тая частка рэальнага свету, якая 

даследуецца аўтарам. Мэта і задачы даследавання вызначаюць межы прадмета 

даследавання. Дакладнае вызначэнне прадмета дапамагае вызначыць правільны 

шлях пошуку. 

 Вельмі важны момант у тэхналогіі навуковага даследавання – 

прадугледзець яго агульны напрамак, логіку. Каб распрацаваць напрамак, трэба 

вызначыць стратэгію пошуку, г.зн. паслядоўнасць вырашэння пастаўленых 

задач, што вядуць да вырашэння праблемы. 

 У метадычным даследаванні важнае месца займае фармулѐўка 

гіпотэзы. Гіпотэза – навуковае меркаванне для тлумачэння якіх-небудзь з’яў або 

працэсаў. У выніку праведзеных даследаванняў гіпотэза можа пацвердзіцца або 

не пацвердзіцца. Для правільнай пабудовы гіпотэзы неабходна глыбока 

вывучыць праблему, добра пазнаѐміцца з адпаведнымі навукова-метадычнымі 

працамі. 

Важна пазнаѐміць удзельнікаў праблемнай групы з найбольш 

распаўсюджанымі метадамі даследавання, сярод якіх выдзяляюць: 

метады тэарэтычнага пошуку – аналіз навуковай і метадычнай 

літаратуры; вывучэнне метадалагічных асноў методыкі выкладання беларускай 

мовы ў пачатковых класах, вывучэнне гісторыі праблемы, аналіз і абагульненне 

матэрыялаў, атрыманых эмпірычным шляхам; 

метады даследавання педагагічнага працэсу – назіранне за працэсам 

навучання, вывучэнне пісьмовых прац, тэсціраванне, мадэліраванне, гутарка, 

апытанне, анкетаванне, аналіз і абагульненне вопыту (масавага і перадавога), 

аналіз дакументацыі; 

эксперымент – пошукавы, канстатуючы, навучальны, кантрольны; 

метады матэматычнай статыстыкі – сярэдні паказчык, рэгістрацыя, 

ранжыраванне і г.д. 

Адным з асноўных метадаў даследавання ў методыцы беларускай мовы 

з’яўляецца педагагічны эксперымент. Удзельнікам вучэбна-навуковай 

праблемнай групы важна авалодаць наступнымі трыма видами: 



 

 

1. Канстатуючы эксперымент. У ходзе яго з дапамогай спецыяльна 

падрыхтаваных зрэзавых заданняў дыягнастычнага характару вызначаецца 

рэальны ўзровень ведаў, уменняў і навыкаў вучняў. 

2. Навучальны эксперымент. У адпаведнасці з канцэпцыяй 

даследавання эксперыментатар распрацоўвае ўласную методыку або сістэму 

практыкаванняў і выкарыстоўвае яе ў працэсе навучання ў эксперыментальным 

класе. 

3. Кантрольны эксперымент. Правяраецца эфектыўнасць 

распрацаванай методыкі або сістэмы практыкаванняў у параўнанні з 

традыцыйнымі ў ходзе супастаўлення вынікаў зрэзаў, праведзеных у 

кантрольных і эксперыментальных класах. 

Для таго каб паспяхова фарміраваць даследчую культуру студэнтаў, 

неабходна арганізаваць працу ў праблемнай групе так, каб яна стала працягам 

той працы, якая вядзецца на занятках па методыцы выкладання беларускай 

мовы. Пры гэтым тэматыка індывідуальных даследаванняў студэнтаў павінна 

быць цесна звязана з тэмамі іх курсавых і дыпломных прац. 
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