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РЭАЛІЗАЦЫЯ МІЖПРАДМЕТНЫХ СУВЯЗЕЙ 
НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ 

THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS IN LITERARY READING CLASSES 

Т.Ю. Падаляк T. Podolyak 
БДПУ, Мінск 

Нав. кіраўнік – Васілеўская А.С., канд. філал. навук, дацэнт 
 

У артыкуле разглядаюцца магчымасці рэалізацыі міжпрадметных 
сувязей на ўроках літаратурнага чытання на І ступені атрымання 
агульнай сярэдняй адукацыі, акрэсліваецца кола прадметаў, з якімі 
цесна звязана вывучэнні мастацкіх твораў, прыводзяцца прыклады 
рэалізацыі міжпрадметных сувязей, узятыя з падручнікаў па 
літаратурным чытанні для пачатковай школы. 

Ключавыя словы: літаратурнае чытанне, міжпрадметныя сувязі, 
пачатковай школа, беларуская мова, чалавек і свет, музыка, 
выяўленчае мастацтва 

The article examines the possibilities of implementing intersubject 
connections at the lessons of literary reading at the first stage of general 
secondary education, outlines the range of subjects with which the study of 
works of art is closely connected, gives examples of the implementation of 
interdisciplinary links taken from their textbooks on literary reading for 
primary school. 

Key words: literary reading, intersubject connections, primary school, 
Belarusian language, man and the world, music, fine arts 

 
Адна з задач прадмета «Літаратурнае чытанне» ў пачатковай школе – выхоўваць грамадзянскія, маральныя 

і друхоўна-эстэтычныя пачуцці дзяцей, далучаць іх да гісторыка-культурнай спадчыны, развіваць эмацыянальную 
сферу малодшых школьнікаў. Тэксты, што прапануюцца складальнікамі падручнікаў, дазваляюць вырашаць гэтыя 
задачы. Аднак нярэдка творы, з якімі знаёмяцца навучэнцы пачатковых класаў, уключаюць у сябе інфармацыю так або 
інакш звязаную з іншымі прадметамі, што вывучаюцца на І ступені атрымання агульнай сярэдняй адукацыі. Гэта 
патрабуе ад настаўніка пры правядзенні ўрокаў літаратурнага чытання звяртацца да міжпрадметных сувязей. 

Міжпрадметныя сувязі – гэта ўзаемадзеянне паміж зместам асобных вучэбных прадметаў, з дапамогай якога 
дасягаецца ўнутранае адзінства адукацыйнай праграмы, а таксама паслядоўнае злучэнне некалькіх розных праграм 
у адно цэлае [3]. Міжпрадметныя сувязі у навучанні адлюстроўваюць комплексны падыход да выхавання і навучання, 
дазваляюць вылучыць як галоўныя элементы зместу адукацыі, так і ўзаемасувязі паміж навуковымі прадметамі [5]. 
Выкарыстанне на ўроку міжпрадметных сувязей дазваляе сістэматызаваць ужо набытыя веды вучняў, паглыбіць іх 
дасведчанасць, пашырыць кругагляд. 
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Прадмет «Літаратурнае чытанне» арганічна спалучаецца з шэрагам вучэбных прадметаў, што вывучаюцца 
ў пачатковай школе: «Беларуская мова», «Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь», «Музыка», «Литературное 
чтение» і г.д. Таксама на уроках літаратурнага чытання неабходна звяртацца да ведаў вучняў па гісторыі, геаграфіі, 
культуры, выяўленчым мастацтве і г.д. 

Мэта нашага даследавання – паказаць магчымасці рэалізацыі міжпрадметных сувязей на ўроках літаратурнага 
чытання ў пачатковай школе. 

Адзінства такіх дысцыплін, як «Беларуская мова» і «Літаратурнае чытанне», заснавана на тым, што яны маюць 
агульны прадмет вывучэння – слова – і прадугледжваюць спасціжэнне мовы і літаратуры як нацыянальна-культурных 
каштоўнасцей. Так, урокі літаратурнага чытання дазволяць пашырыць лексічны запас вучняў, паглыбіць веды па 
асобных лексічных тэмах (значэнне слова, сінонімы, антонімы і г.д.), паколькі праца з любым мастацкім творам 
суправаджаецца дастаткова глыбокай і грунтоўнай слоўнікавай работай [1]. 

Рэалізацыя сувязей паміж прадметамі «Літаратурнае чытанне» і «Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь» 
дапамагае ўзбагаціць культурна-гістарычную памяць вучняў, выхаваць у іх актыўныя адносіны да рэчаіснасці, 
прыроды, усяго навакольнага свету. Напрыклад, пасля знаёмства вучняў з апавяданнем А. Бадака «Шкадаванне» 
аўтары падручніка па «Літаратурным чытанні» для 2 класа прапануюць вучням адказаць на пытанні: Чаму нашу 
Радзіму называюць «зямлёю пад белымі крыламі»? Што сімвалізуе бусел? [2, c. 50]. Для таго, каб адказаць на іх, вучні 
павінны ўспомніць веды, якія атрымалі на ўроках па прадмеце «Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь».  

Зварот да твораў іншых відаў мастацтваў на ўроках літаратурнага чытання мае нерэгулярны характар, паколькі 
залежыць ад самога літаратурнага матэрыялу: адны літаратурныя жанры будуць патрабаваць звароту да твораў 
выяўленчага мастацтва, другія – да музыкі і г.д.; і ад асобы настаўніка, яго вопыту, дасведчанасці, падрыхтаванасць да 
рэалізацыі такога роду сувязей. 

Так, пры вывучэнні лірыкі мэтазгодна звярнуцца для твораў выяўленчага мастацтва, каб дапамагчы вучням уявіць 
вобраз, схаваны за вершаванымі радкамі. Напрыклад, верш А. Дзеружынскага «Хлебная скарынка» суправаджаецца 
ў тэксце падручніка рэпрадукцыяй карціны І. Шышкіна «Жыта». Аўтары прапануюць вучням выканаць наступнае 
заданне: Разгледзьце карціну. Якія словы з верша можна выкарыстаць для яе апісання [2, c. 41]. 

Цікавым можа аказацца параўнанне карціны М. Ісаёнка «Беларускі прастор» і апавядання А. Бадака 
«Шкадаванне» [2, c. 50], калі дзеці могуць успомніць і дадаць сваю інфармацыю, якая адпавядае карціне. 
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Вывучэнне песеннага фальклору, напрыклад, калядных песень «Добры вечар таму, хто ў гэтым даму...» і «Го-го-
го, каза…» [4, с. 100-101], абавязкова павінна суправаджацца слуханнем музычных тэкстаў, што не проста дазволіць 
вучням адказаць на пытанні: З якім настроем трэба выконваць гэтую песню?, а дапаможа адчуць дух калядных святаў. 

Міжпрадметныя сувязі з рускай літаратурай у пачатковай школе прадстаўлены толькі выпадкамі, калі творы рускіх 
аўтараў перакладаюцца на беларускую мову і прапануюцца малодшым школьнікам для вывучэння. Аднак аўтары 
новых падручнікаў па літаратурным чытанні часцей адмаўляюцца да такой практыкі і аддаюць перавагу творам 
беларускіх пісьменнікаў. 

Такім чынам, рэалізацыя міжпрадметных сувязей садзейнічае ўсвядомленаму засваенню матэрыялу розных 
прадметаў, таму што з’яўляецца магчымасць паказаць узаемадзеянне вывучаемых з’яў, выкарыстаць набытыя веды 
ў новых, нестандартных сітуацыях. 
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