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1анаи шукаць апты-
абудовы працэсу на-
словаш, узшкла за-

«ужверсальнага май-
ыць усяму» i вучыць 
ui ix да вяршынь на-
?й, нудоты, вокрыкау 
i гуляючы...» (Комсн-
пед. соч. В 2-х т. М . 
i). Так Lnai педагога 
грымал! свае другое 

эддзям! паутарал1 вы-
\ м а ж с т ы , што раней 
ля нас стала простай 
днасцю: мы павжны 
1м новыя стымулы ву-
мулы, як1я л я ж а ц ь 
Лысенкова С. Н., Ш а -
L Педагогика сотруд-
ельская газета. 1986, 
;ую задачу пастав1л1 
JVHJKi, чыя дзейнасць 
•яецца на фоне усёй 
i у сучаснай педаго-
найболыи удала ува-

ai далейшае разв1ццё 
1гапчнай навук1 i cy-
Хаия метадычныя ci-
у HbiMCbui неадноль-

i з ix прасочваецца 
я педагапчныя «ма-

В. Ф. Ш а т а л а в а ) , 
•i i прынцыпы. Яны i 
1ай методык1 выхаван-
ж а я атрымала назву 
ушцтва, г. зн. супра-
i дарослых у сумеснай 
oriKa, як i любы 1ншы 

не вынаходства не-
юмага, 3yci\i новага. 

змагл! знайсц1 у ж о 
ацыянальнае прымя-
розныя педагаг1чныя 
1ную метадычную ci-
лх кампанентах якой 
юрка. 

Ы П А Д Ы Х О Д 

|дау i прыёмау, вы-

•apaMi, поунасцю ад-

з галоуных щэй у ix 

асобаснага падыходу, 

аць, 1дэю гуман1зацы1 
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I 
Некаторыя пера 

зус|'м не ставяць 
адмовшея ад адзн; 
ням1 яны шырокг 
прыём самаацэнк1 i 
ся, узаемаацэнк!. Тг 
у канцы кожнага 
падняць руку тым д 
выдатна i добра. Р; 
на i самакрытычн 
ацэньвання уласна? 

Нарэшце, трэба 
педагапчныя знаход 
Kt вучняу у I. П. Вс 
ныя пакеты — у Ш. 
умку выкананых i 
В. Ф. Шаталава. Як 
гуць быць розным!, 
•мкненне настаушк; 
чы разнастайныя ст 
работу i як мага ме 
бят да вучэння, паз 
Hi было канфл1ктнай 
нах з iMi. 

Падаванне матэр 
шяы\ — адна з гало^ 
эксперыментальных 
pay. Матэрыял некг 
°к!я звычайна склад 
= бо цэлы раздзел i 
лаецца цалкам (блок 
ку. Вучань адразу у< 
зае тое, што пры т| 
~ънн\ плануецца дав; 
•галькхх урока у. Тут 
."аг1чную узаемасув! 
асобных яе кампане 
эашае гэту праблем) 
лггаратуры Я. М. 1ль1 
за адз!н-два ypoKi ён 
эгеьчпгадзжны матэ 
М. Лермантава «Гер 

Наватары, так1м 
*жыццяуляюць !дэю 
рыялу буйным! абаг\ 
мй якая так або iHaK 
•FOKiMi By40HbiMi-nci. 
~ani Л. С. BbirouKiM 
- i « . A. M. Л 
зшай. Д. Б. Эльконж 
ШЫЧ I 1НШ. 

Выкарыстанне б\ 
•аду падавання м 
'•е магчымасць п 

m цяжкую мэту: з 
па з матэрыялам 

выклжаць аза 
CBaix ситах, адчуць 
алолення любой ця 
1иоуваюцца прын 
•авучання (Л. В. 
•а высок1м узроуш 
рал« тэарэтычных 
•пуыялу у дастат 
гэыбленне унутраны. 
••чобы i шш. 
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с1гналау у дамашн1х 
шсьмовае узнауленне 
на наступным уроку, 
хоуванне вусных ад| 
(таксама «uixae» i мг 
танн1 — В. С.)» (Шат 
готическая проза. М., 
гэтым актыуная рабо 
канчваецца. Тольк1 ш 
талау, можна прыстуг 
нага замацавання ма 
ковага фарм1равання 
кау. 

Нельга не адзначы 
тай с1стэмы. Акрамя у 
та, па-першае, тое, ш 
ляюць час на зрысоу 
апорных а'гналау з ш 
чы зрабшь памылк|', а 
няправ1льнае. Па-друг 
сщь з урока заф|'ксаЕ 
тлумачэнне настаушка 
глядна-пачуццёвых апс 
яннем, з прычыны аса 
зей, у свядомасц1 дзш 
каць пэуныя вобразы, у 
ры стануць для яго «вы. 
радасш' адкрыццяу 'i ( 
шавал1 на уроку» (В 
А гэта вялжая падмог; 
падрыхтоуцы да насту 

Аднак хацелася б п 
стаунжау ад сляпога 
талаусюх прыёмау раб 
далека не усё у яго ск 
бясспрэчным. Дапытл1 
прапануем у якасщ 1нф 
важання KHiry Л. М. Ф 
гап'чны вопыт вачам!' 
1987). 

Апора як зафшсаваЕ 
форме шструкцыя, пасл 
важанняу i практычных 
алгарытм1заваная схеме 
гае дзецям у выканаш 
няу,— так1м убачыла г 
тага дыдактычнага сро. 
сянкова, якая узяла на у 
ныя моманты тэорьп па: 
равання разумовых дзея) 
перына. Адсюль ужо ii 
месца i ролю СГН у п[ 
ня, |'ншыя i метады раб 

Зрокавыя апоры на 
рыстоувае ледзь не на 
Больш таго, на аДных i т 
яна прымяняе звычайна 
а некальк1, i не толью с 
шыя в1ды СГН (таблщы 
лотны, картк1). 

TaKiM чынам, СГН -
паможная дэталь ва ycif 
механ1зме педагоп'к1 ( 
адсутнасць якой выкл1кг 
ванне, выпустошванне 
иехашзму, усёй с|'стэмы 
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