




ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Педагаг1чная практыка (далей - практыка) студэнтау завочнай формы 
атрымання адукацы! ф1лалаг1чнага факультэта установы адукацы! «Беларуск! 
дзяржауны педагаг1чны ун1верс1тэт 1мя Макс1ма Танка» займае важнае месца у 
с1стэме прафесшнай падрыхтоук! выкладчыка-славесн1ка. Адпаведна Закону 
Рэспубл1к1 Беларусь «Аб вышэйшай адукацы!», Адукацыйных стандартау, 
практыка - абавязковы кампанент у атрыманн! вышэйшай адукацы!, як1 
забяспечвае станауленне прафес1йнай кампетэнтнасц! для далейшай самастойнай 
дзейнасц! у абранай гал1не. Правядзенне практык! садзейн1чае замацаванню 1 
узбагачэнню спецыяльных 1 пс1холага-педагаг1чных ведау 1 уменняу студэнтау, 
разв1ццю здольнасц! выкарыстоуваць 1х пры вырашэнн! прафес1йна-педагапчных 
задач. 

На сучасным этапе навучання студэнтау больш грунтоуна рэал1зуюцца 1дэ1 
асобасна-арыентаванай адукацьп гуман1стычнага выхавання, 1ндыв1дуальнага 1 
дыферэнцыраванага падыходау, хнтэграцьп вучэбных прадметау 1 канкрэтных 
методык разв1ваючага навучання. Удасканаленне выкладання л1таратуры у 
школе мае на мэце узмацненне маральнага, эстэтычнага 1 эмацыянальнага 
уздзеяння Л1таратурнага твора на чытача-школьн1ка, вызначэнне с1стэмных 
сувязей школьнага курса л1таратуры на розных этапах л1таратурнай адукацьп, 
выхаванне самасвядомасц! 1 самастойнасц!, разв1ццё чытацкага успрымання 1 
ц1кавасц1 да чытання 1 вывучэння л1таратуры, развхццё уяулення 1 пачуцця 
прыгожага, фарм1равання творчага падыходу да л1таратуры. У сувяз! з гэтым 
неабходны якасна новы падыход да падрыхтоук! спецыял1стау - будучых 
настаун1кау-ф1лолагау. 

Педагаг1чная практыка забяспечвае арган1чную сувязь тэарэтычнай 
падрыхтоук! студэнтау з вучэбнай 1 выхаваучай дзейнасцю, разв1вае прафес1йныя 
здольнасц! наз1раць 1 анал1заваць педагаг1чную дзейнасць, фарм1руе уменн! 
абагульняць вьш1к1 сваей працы 1 вопыт наста5ч11кау, стварае умовы для 
фарм1равання педагаг1чных здольнасцей, неабходных для ажыццяулення задач, 
як1я стаяць перад школай на сучасным этапе. 

Практыка мае комплексны характар, пакольк! студэнт выконвае усе 
функцьп настаун1ка-прадметн1ка 1 класнага к1раун1ка, а таксама здзяйсняе 
мэтанак1раванае наз1ранне за класным калектывам 1 асобным! вучням!. 

Мэты практыш: 
-падрыхтоука студэнтау да цэласнага выканання функцый настаун1ка-

прадметн1ка 1 класнага к1раун1ка, да рэал1зацы1 усёй с1стэмы вучэбна-выхаваучай 
працы 3 вучням!; 

- удасканальванне метадычнага вопыту, атрыманага на папярэдн1х курсах; 
- паглыбленне 1 замацаванне тэарэтычных ведау, атрыманых студэнтам! у 

працэсе навучання; 
-павышэнне узро^шю адаптацьй студэнтау да прафес1Йнай педагапчнай 

дзейнасц! ва умовах устаноу агульнай сярэдняй адукацьп; 
- фарм1раванне падрыхтаванасц! да комплекснага выкарыстання ведау 1 

уменняу па цыклах ф1лалаг1чных, пс1холага-педагаг1чных дысцьшл1н, прыватных 
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методык выкладання пры вырашэнн! разнастаиных педагапчных задач; 
- фарм1раванне прафесшна-педагаг1чных уменняу 1 навыкау арган1зацьп 

вучэбнай 1 выхаваучай працы; 
-разв1ццё у студэнтау каштоунаснага стаулення да прафес!! педагога, 

адказнасц! за вын1к1 педагаг1чнай працы. . 
Заданы практыт: 

- замацаванне 1 разв1ццё тэарэтычных ведау, атрыманых студэнтам! ва 
ун1верс1тэце, умение прымяняць 1х на практыцы у вучэбна-выхаваучай працы са 
старшакласн1кам1; 

- азнаямленне з с1стэмай вучэбна-выхаваз^ай працы ва установе адукацы! 1 
анал1з стану гэтай працы, вывучэнне арган1зацы1 адукацыйнага працэсу 1 
асабл1васцей К1раваиия 1м у навучальнай установе; 

- далучэнне студэнтау да практычнай педагаг1чнай дзейнасц!, знаёмства з 
педагаг1чным вопытам, авалоданне с1стэмай працы настаун1ка па мове 1 
л1таратуры; 

- фарм1раванне С1стэмнага падыходу да педагаг1чнай дзейнасц!; 
- авалодвание кампанентам! прафес!йнага майстэрства; 
- анал!з ! вывучэнне с!стэмы выхаваучай працы з вучням! у навучальнай 

установе; засваенне с!стэмы працы класнага к!раун!ка, якая уключае 
узаемадзеянне з органам! школьнага самак!равання (на узроун! класа, школы), 
вучнёуск!м! арган!зацыям! ! аб'яднанням!, бацькам!, грамадствам увогуле; 
вывучэнне асобы вучня, вучнёускага калектыву ! аднос!н, як!я у !м узн!каюць; 

-разв!ццё у студэнтау-практыкантау уменняу арган!заваць цэласны 
вучэбна-выхаваучы працэс, ажыццяуляць к!раванне !м шляхам ман!торынгу, 
кантролю, ацэнк!; 

- разв!ццё у студэнтау здольнасц! да выбару педагаг!чных тэхналог!й, як!я 
адпавядаюць патрабаванням праграмы, узросту ! !ндыв!дуальным здольнасцям 
вучняу; 

-падрыхтоука студэнтау да правядзення урокау рознага тьшу з 
выкарыстаннем разнастаиных метадау ! сродкау, з шырок!м выкарыстаннем 
творчай нак!раванасц! ва ус!х в!дах мауленчай ! моунай дзейнасц! у працэсе 
работы 3 вучням!; 

-разв!ццё педагаг!чнага мыслення, выпрацоука творчага падыходу да 
педагаг!чнай дзейнасц!. 

Практыка студэнтау завочнай формы атрымання адукацы! ф!лалаг!чнага 
факультэта праводз!цца пасля вывучэння базавых курсау пс!халог!!, педагог!к!, 
прыватных методык вывучэння мовы ! л!таратуры. У працэсе практык! 
канкрэтызуюцца, замацоуваюцца ! паглыбляюцца веды студэнтау, атрыманыя !м! 
падчас навучання у ВНУ; пры рашэнн! канкрэтных вучэбна-выхаваучых задач 
пс!холага-педагаг!чныя ! спецыяльныя веды набываюць дзейнасны, абагульнены 
характар, у вын!ку чаго ! разв!ваюцца наступныя абагульненыя прафес!янальна-
педагапчныя уменн!: 

-наз!раць ! анал!заваць вучэбна-выхава5^ую работу, якую праводзяць 
настаун!к!! студэнты-практыканты; 
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- ажыццяуляць бягучае 1 перспектыунае планаванне педагапчнай 
дзейнасц!; 

- вызначаць канкрэтныя вучэбна-выхаваучыя мэты ! задачы на аснове 
ул!ку узроставых ! !ндыв!дуальных асабл!васцей вучняу ! асабл!васцей дадзенага 
калектыву; 

- вывучаць асобу школьн!ка ! калектыу вучняу з мэтай дыягностык! !х 
разв!цця ! выхавання, к!равання дадзеным! працэсам!, стварэння умоу для 
самавыхавання ! самаразв!цця школьн!кау; 

-вызначаць ! рашаць адукацыйныя, разв!ццёвыя ! выхаваучыя задачы 
урока, пазакласных заняткау па прадмеце; адэкватна !м адб!раць вучэбны 
матэрыял; абгрунтавана выб!раць ! выкарыстоуваць розныя тыпы урокау, формы, 
тэхналог!!, метады ! прыёмы навучання, тэхн!чныя сродк! навучання; 

- вызначаць мэты ! задачы, змест ! методык! (тэхналог!!), вын!к! 
выхаваучай працы з класам на бягучы перыяд, планаваць ! ажыццяуляць працу 
класнага к!раун!ка; 

- на аснове вын!кау дыягностык! ! вывучэння асобы школьн!ка, калектыву 
вучняу, усталяваных у !м узаемадачыненняу планаваць ! ажыццяуляць 
педагапчна апрауданую ! навукова вывераную с!стэму папярэдняй 
(прэвентыунай)! карэкцыйнай выхава5^ай працы з вучням!; 

- усталёуваць педагаг!чна мэтазгодныя узаемааднос!ны з класам, асобным 
вучнем, бацькам!, настаун!кам!. 

У праграме практык! прадстаулены агульныя патрабаванн! да арган!зацы! 
практык!, правы ! абавязк! к!раун!коу ! студэнтау, крытэры! ацэнк! вын!кау 
дзейнасц!, перал!к справаздачнай дакументацы! ! сп!сы рэкамендаванай 
л!таратуры. 

Праходжанне практык! пав!нна забяспечыць фарм!раванне у студэнтау 
акадэм!чных, сацыяльна-асобасных, прафес!йных кампетэнцый. 

Патрабаванн! да акадэмгчных кампетэнцый 
Студэнт пав!нен: 
АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных ! практычных задач. 
АК-2. Валодаць метадам! навукова-педагаг!чнага даследавання. 
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-8. Валодаць навыкам! вуснай ! п!сьмовай камун!кацы!. 
АК-10. Умець рэгуляваць узаемааднос!ны у адукацыйным працэсе. 
Патрабаванн! да сацыяльна-асобасных кампетэнцый 
Студэнт пав!нен: 
СЛК-3. Валодаць здольнасцю да м!жасабовых камун!кацый. 
СЛК-5. Быць здольным да крытык!! самакрытык!. 
Патрабаванн! да прафесгйных кампетэнцый 
Студэнт пав!нен быць здольны: 
ПК-1. К!раваць вучэбна-пазнаваучай ! вучэбна-даследчай дзейнасцю 

навучэнцау. 
ПК-2. Выкарыстоуваць аптымальныя метады, формы ! сродк! навучання. 
ПК-3. Арган!зоуваць ! праводз!ць вучэбныя занятк! розных в!дау ! форм. 
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ПК-4. Арган1зоуваць самастойную работу навучэнцау. 
ПК-7. Арган1зоуваць 1 праводз1ць выхаваучыя мерапрыемствы. 
ПК-9. Эфектыуна рэал13оуваць тэхналог1ю дзейнасц! класнага к1раун1ка. 
ПК-10. Здзяйсняць праф1лактыку дэф1янтных паводз1нау навучэнцау. 
ПК-13. Арган1зоуваць 1 праводзщь карэкцыйна-педагапчную дзейнасць з 

навучэнцам!. 
ПК-16. Ацэньваць вучэбныя дасягненн! навучэнцау, а таксама узроун! !х 

выхаванасц!! разв!цця. 
ПК-17. Ажыццяуляць прафес!йную самаадукацыю ! самавыхаванне з мэтай 

удасканалення прафес!йнай дзейнасц!. 
Для праходжання практык! патрэбны веды, сфарм!раваныя у студэнтау у 

вын!ку вывучэння вучэбных дысцыпл!н «Педагопка», «Пс!халог!я», «Сучасная 
беларуская л!таратурная мова», «Методыка выкладання беларускай мовы», 
«Псторыя беларускай л!таратуры», «Методыка выкладання беларускай 
л!таратуры», «Тэорыя л!таратуры». 

Для ацэнк! вын!кау практык! выкарыстоуваюцца так!я метады, як гутарка 
са студэнтам!; анал!з ! ацэнка дакументацы!. 
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ЗМЕСТ ПЕДАГАПЧНАЙ ПРАКТЫК1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНН1 

Практыка мае комплексны характар: студэнт выконвае усе функцы! 
настаун1ка-прадметн1ка 1 класнага к1раун1ка аднаго са старшых класау; тут жа 
таксама праводзяцца пс1халаг1чныя наз1ранн1, вын1к1 як1х з'яуляюцца асновай 
пс1халаг1чнага абагульнення. Студэнт-практыкант вывучае с1стэму вучэбна-
выхава5Ь^ай работы навучальнай установы, прымае удзел у пасяджэннях 
метадычных аб'яднанняу па спецыяльнасц!. 

Практыка прадугледжвае вывучэнне метадычнага вопыту 1 с1стэмы 
вучэбнай работы выкладчыка па прадмеце: 

- падрыхтоука да урока (вызначэнне мэты 1 зместу урока, падбор метадау 1 
прыёмау правядзення урока, складанне планау 1 канспектау урокау (Дадатк! 6-9), 
падрыхтоуку наглядных дапаможн1кау, выкарыстанне тэхн1чных сродкау 
навучання 1 т.д.); 

- правядзенне урока (авалоданне методыкай выкладання вучэбнага 
матэрыялу, арган1зацыя самастойнай работы вучняу, кантроль за засваеннем 
ведау, ул1к здольнасцей кожнага вучня, выхаванне вучняу у працэсе навучання); 

- пазакласную вучэбную работу (занятк! з адстаючым!, праверка сшыткау, 
занятк! гурткоу, арган1зацыя ал1мп1яд, падрыхтоука наглядных дапаможн1кау, 
правядзенне гутарак, экскурс1й 11нш.); 

-правядзенне студэнтам! урокау розных тыпау, а таксама 1ншых форм 
вучэбных заняткау з прымяненнем эфектыуных метадау навучання. 

Напярэдадн! практык! праводз!цца курсавы сход па арган!зацыйна-
метадычных пытаннях, на як!м студэнты атрымл!ваюць необходныя указанн! ! 
рэкамендацы! па арган!зацы! ! правядзенн! вучэбна-выхаваучай работы у школе 
(г!мназ!!, л!цэ!), па вядзенн! дакументацы!. 

Студэнты завочнай формы атрымання адукацы!, як!я працуюць па 
спецыяльнасц!, што адпавядае проф!лю падрыхтоук! ва установе вышэйшай 
адукацы!, могуць праходз!ць практыку па месцы працы. Студэнты завочнай 
формы атрымання адукацы!, як!я не працуюць па спецыяльнасц!, нак!роуваюцца 
ва установы агульнай сярэдняй адукацы!, з як!м! заключаны дамовы на кафедры. 

Студэнты 5 курса ф!лалаг!чнага факультэта завочнай формы атрымання 
адукацы! праходзяць практыку у 5-11 класах сярэдн!х агульнаадукацыйных 
школ, г!мназ!й, л!цэяу ва умовах, макс!мальна набл!жаных да рэальных умоу 
будучай прафес!янальнай дзейнасц!, на працягу 6 тыдняу. 

Студэнт замацоуваецца за адным або двума паралельным! класам!. 
Практыканты наведваюць урок! ус!х настазгн!кау у тых класах, за як!м! яны 
замацаваны, а таксама урок! рускай або беларускай мовы ! л!таратуры !ншых 
настаун!кау, ф!ксуюць свае наз!ранн! у дзённ!ку (Дадатак 1), вывучаюць прав!лы 
вядзення школьнай дакументацы!. 

У дзённ!ку адлюстроуваецца уся работа студэнта. У !м зап!сваюцца 
расклад званкоу ! расклад урокау, сп!с класа, прозв!шчы, !мёны ! !мёны па бацьку 
настаун!ка-прадметн!ка, дырэктара, намесн!кау дырэктара. У час наведвання 
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урокау настаунжау у дзённшу фшсуецца ход урокау 1 праводзщца 1х анал13 
(Дадатк! 2-3). 

На працягу 2-х дзён першага тыдня практык! рэкамендуецца: 
1. Комплекснае вывучэнне с!стэмы вучэбна-выхаваучай работы у школе 

(л!цэ!, г!мназ!!, каледжы)! вывучэнне асабл!васцей класа! асобных вучняу: 
- гутарка з адм!н!страцыяй вучэбнай установы, настаун!кам!, класным! 

к!раун!кам!; 
- знаёмства з планам работы установы адукацы!; 
- знаёмства з матэрыяльнай базай вучэбнай установы; 
- вывучэнне асаб!стых спрау вучняу, класных журналау; 
- наз!ранн! за вучням! падчас наведвання урокау па розных прадметах ! 

пазакласных мерапрыемствау у замацаваным класс; 
- гутарк! 3 вучням!, бацькам!. 
2. Вучэбная ! пазакласная работа па прадмеце: 
- азнаямленне з абсталяваннем ! афармленнем каб!нета беларускай мовы ! 

л!таратуры; 
- вывучэнне каляндарна-тэматычных ! паурочных планау настаун!ка-

прадметн!ка, знаёмства з планам пазакласнай работы па прадмеце; 
- наведванне ! анал!з урокау беларускай мовы ! л!таратуры; 
- вывучэнне неабходнай вучэбнай, навуковай ! метадычнай л!таратуры; 
- анал!з, грунтоунае вывучэнне тэм вучэбнай праграмы, як!я праходзяць у 

час практык!; 
- складанне граф!ка правядзення зал!ковых урокау; 
- распрацоука ! абмеркаванне разгорнутага канспекта першага зал!ковага 

урока. 
3. Пазакласная выхаваучая работа: 
- знаёмства з планам выхаваз^ай работы навучальнай установы; 
- вывучэнне плана работы класнага к!раун!ка; 
- наведванне ! анал!з наведаных выхаваучых мерапрыемствау у 

замацаваным класс; 
- вывучэнне !нтарэсау ! пажаданняу вучняу ! распрацоука уласнага плана 

правядзення пазакласных мерапрыемствау. 
3 першага тыдня студэнты-практыканты завочнай формы атрымання 

адукацы! праводзяць зал!ковыя урок!. Канспекты зал!ковых урокау папярэдне 
здаюцца непасрэднаму к!раун!ку ад арган!зацы!, як! дае допуск да урока. Пасля 
урокау праводз!цца анал!з, у час якога спачатку з самаанал!зам выступае студэнт, 
як! праводз!у урок, затым настаун!к-метадыст або к!раун!к практык! па прадмеце. 
Усе самаанал!зы ! анал!зы урокау ф!ксуюцца у дзённ!ку. 

Колькасць зал!ковых урокау: 
- д л я студэнтау завочнай формы атрымання адукацы! спецыяльнасц! 

1-02 03 01 «Беларуская мова ! л!таратура» - 6 урокау (3 - па л!таратуры, 3 - па 
мове); 

Рэкамендуецца праводз!ць урок! рознага тыпу: уступныя, чытання ! анал!зу 
тэксту, заключныя, пазакласнага чытання, разв!цця мовы ! !нш. Форма падачы 
матэрыялу разнастайная: лекцыя, гутарка, дыспут, завочная экскурс!я, сем!нар, 
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абарона рэфератау 1 1нш. Неабходна выкарыстоуваць наглядныя дапаможн1к1, 
тэхн1чныя сродк! навучання. 

Вучэбная праца студэнтау нак1роуваецца на рэал1зацыю аснозшых 1дэй 
«Канцэпцы! вучэбнага прадмета «Беларуская л1таратура» (зацверджана загадам 
М1н1стэрства адукацы! Рэспубл!к! Беларусь ад 29.05.2009 № 675): гуман!зацы!, 
гуман!тарызацы! адукацы!, вывучэнне л!таратуры у адпаведнасц! з законам! 
мастацтва, асобасны ! праблемны характар яе выкладання, варыянтнасць ! 
дыферэнцыяцыя у працэсе навучання, нак!раванасць на разв!ццё творчых 
здольнасцяу асобы. 

На працягу практык! неабходна праанал!заваць ! заф!ксаваць вын!к! у 
дзённ!ку не менш 20 наведаных урокау настаун!кау школы па прадмеце. 

У час праходжання практык! неабходна звярнуць увагу на: 
1. Вучэбную работу па прадмеце: 
- анал!з тэм вучэбнай праграмы, як!я вывучаюцца у адпаведны перыяд; 
- распрацоука каляндарна-тэматычнага планавання на перыяд практык!; 
- самастойная распрацоука канспектау урокау, факультаты5шых заняткау 

па прадмеце; 
- падбор дыдактычнага матэрыялу, падрыхтоука наглядных дапаможн!кау 

да урокау ! факультатыуных заняткау; 
- правядзенне с!стэмы урокау, адпаведнай каляндарна-тэматычнаму 

планаванню, асобных факультатыуных заняткау; 
- наведванне ! анал!з урокау, факультатыуных заняткау, як!я праводзяцца 

калегам!-практыкантам!. 
2. Пазакласную работу па прадмеце: 
- падрыхтоука ! правядзенне пазакласнай работы па прадмеце (занятк! 

гурткоу, арган!зацыя прадметных ал!мп!яд, конкурсау, л!таратурных вечароу, 
падрыхтоука школьн!кау да удзелу у раённых ! гарадск!х ал!мп!ядах ! конкурсах ! 
!нш.); 

- наведванне ! анал!з пазакласных мерапрыемствау па прадмеце, як!я 
праводзяцца студэнтам!-практыкантам!; 

- с!стэматычная !ндыв!дуальная работа па прадмеце з асобным! вучням!. 
3. Выхаваучую ! пс!холага-педагаг!чную работу: 
- правядзенне выхаваучых мерапрыемствау у замацаваным класе; 
- ажыццяуленне !ндыв!дуальнай выхаваучай работы з вучням!; 
- наз!ранне за школьн!кам! пры правядзенн! урокау, пазакласных 

мерапрыемствау; 
- гутарк! са школьн!кам!, настаун!кам!, бацькам!; 
- анкетаванне школьн!кау з мэтай складання пс!холага-педагаг!чнай 

характарыстык!; 
- складанне пс!холага-педагаг!чнай характарыстык! класнага калектыву ц! 

асобы вучня; 
- арган!зацыя работы з бацькам!. 
4. Метадычную ! навукова-даследчыцкую дзейнасць: 
-удзел у працы школьных метадычных аб'яднанняу настаун!кау 

беларускай мовы ! л!таратуры; 
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- сютэматычны самаанало педагапчнай дзейнасц!, вядзенне педагапчнага 
дзённка; 

- правядзенне навукова-даследчай працы па педагог1цы, пс1халог11, 
методыцы выкладання беларускай мовы 1 Л1таратуры. 

Заключным этапам практык! з'яуляецца курсавы сход па арган1зацыйна-
метадычных пытаннях, як1 адбываецца не пазней за тыдзень пасля заканчэння 
практык!. Сход праводз!ць к!раун!к практык! ад факультэта. У !м прымаюць 
удзел студэнты-практыканты, к!раун!к! ад кафедр беларускай л!таратуры ! 
культуры, беларускага мовазнауства, замежных моу, пс!халаг!чнага забеспячэння 
прафес!йнай дзейнасц!, педагопк!. Да сходу рыхтуецца выстава лепшых планау-
канспектау, наглядных ! раздатачных матэрыялау. На сходзе адбываецца 
дэталёвы анал!з работы студэнтау-практыкантау, зазначаюцца яе станоучыя ! 
адмоуныя бак!, вызначаюцца шлях! удасканалення прафес!йнай падрыхтоук! 
будучых настаун!кау. 

Пасля заканчэння практык! студэнты здаюць метадысту па прадмеце 
наступную дакументацыю: 

-дзённ!к (са справаздачай аб праходжанн! практык!, зацверджанай 
к!раун!ком базы практык! (дырэктарам установы адукацы!); 

- справаздачу аб праведзенай рабоце (за подп!сам к!раун!ка ад арган!зацы! 
! дырэктара установы агульнай сярэдняй адукацы!) (Дадатак 6); 

- канспекты зал!ковых урокау ! !х пс!халаг!чнае абгрунтаванне (адзнака, 
подп!с ! сц!слы анал!з к!раун!ка практык! ад арган!зацы!) (Дадатк! 4-5); 

-задание па пс!халог!! (пс!халаг!чная характарыстыка класнага 
калектыву); 

-задание па педагог!цы (сцэиарый зал!ковага выхаваучага 
мерапрыемства); 

- канспект праведзенага прафарыеитацыйиага мерапрыемства; 
-водзыу на студэнта-практыканта (з адзнакай), завераиы дырэктарам 

установы агульнай сярэдняй адукацы! (Дадатак 7), 

К1РАУН1ЦТВА ПРАКТЫКАЙ 
К!раун!цтва практыкай ажыццяуляюць: 
• к!раун!к практык! ад факультэта; 
• к!раун!к практык! ад кафедрау беларускага мовазнауства, беларускай 

л!таратуры ! культуры, педагог!к! ! пс!халаг!чнага забеспячэння прафес!йнай 
дзейнасц!; 

• непасрэдны к!раун!к практык! ад арган!зацы!. 

К1раун1к практык! ад факультэта 
- праводз!ць працу па падборы арган!зацый ! заключэння з !м! дамовау; 
- рыхтуе праект загада аб практыцы; 
- !нфармуе студэнтау аб тэрм!нах ! месцы правядзення практык!; 
- праводз!ць размеркаванне студэнтау па арган!зацыях з прапановам! 

кафедрау; 
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- арган1зуе правядзенне курсавых сходау па арган1зацыйна-метадычных 
пытаннях 3 удзелам к1раун1ка практык! ад установы вышэйшай адукацы!; 

-праводз!ць перад начаткам практык! !нструктаж студэнтау па ахове 
працы; 

- ажыццяуляе бягучы кантроль правядзення практык!, анал!з ! 
абагульненне вьш!кау практык!; 

-кантралюе своечасовасць здачы справаздачнай дакументацы!, 
прадугледжанай праграмай практык! (далей - справаздачная дакументацыя); 

- арган!зуе прыняцце дыферэнцыраваных зал!кау у студэнтау у форме, 
прадугледжанай праграмай практык!; 

- выстауляе ! унос!ць вын!ковыя адзнак! студэнтау па практыцы у 
экзаменацыйную ведамасць, зал!ковую кн!жку (пры арган!зацы! практык! 
студэнтау адной вучэбнай трупы над к!раун!цтвам 2 ! больш к!раун!коу ад 
кафедрау (кафедры); 

- прымае удзел у працы савета факультэта ! пасяджэннях кафедрау пры 
абмеркаванн! пытанняу па падрыхтоуцы, правядзенн! ! падвядзенн! вьш!кау 
практык!! унос!ць прапановы па л!кв!дацы! недахопау, далейшым удасканаленн! 
арган!зацы!! правядзення практык! студэнтау; 

- складае справаздачу па вьш!ках практык! ! прадстауляе яго дэкану 
факультэта ! метадысту вучэбна-метадычнага упраулення. 

Абавязю к!раун!ка практык! ад кафедры 
-рыхтуе прапановы аб размеркаванн! студэнтау на практыку па 

арган!зацыях; 
-знаём!ць студэнтау з мэтам!, задачам! ! праграмай практык!, дае !м 

!нфармацыю аб арган!зацыях, у як!х праводз!цца практыка; 
- прымае удзел у курсавых сходах па арган!зацыйна-метадычных 

пытаннях; 
-зацвярджае планы праходжання практык! студэнтам!, кантралюе !х 

выкан анне; 
- кансультуе студэнтау па выкананн! заданняу, вызначаных праграмай 

практык!, правярае ! зацвярджае планы-канспекты урокау ! прафарыентацыйных 
мерапрыемствау; 

- аказвае дапамогу студэнтам пры падрыхтоуцы зал!ковых урокау 
(заняткау); прафарыентацыйныя ! выхавау^ыя мерапрыемствы, як!я праводзяцца 
студэнтам! у перыяд практык!; 

- своечасова !нфармуе к!раун!ка практык! ад факультэта аб адсутнасц! 
студэнтау у арган!зацыях, у як!х яны праходзяць практыку, невыкананн! !м! 
праграмы практык!, парушэнн! прав!лау унутранага працоунага распарадку; 

- выяуляе ! своечасова л!кв!дуе недахопы у ходзе правядзення практык!, а 
пры неабходнасц! паведамляе пра !х к!раун!ку практык! ад факультэта ! к!раун!ку 
ад арган!зацы!; 

- правярае ! ацэньвае справаздачную дакументацыю студэнтау ! прымае 
дыферэнцыраваны зал!к; 
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- анал1зуе выкананне праграм практык!, абмяркоувае яе вын1к11 на працягу 
тыдня пасля пасяджэння кафедры прадстауляе к1раун1ку практык! ад установы 
вышэйшай адукацы! вып!ску з пратакола пасяджэння кафедры, а дэкану 
факультэта - справаздачы аб вьш!ках правядзення практык!; 

- прымае удзел у працы савета факультэта ! пасяджэннях кафедрау пры 
абмеркаванн! пытанняу па падрыхтоуцы, правядзенн! ! падвядзенн! вьш!кау 
практык!; 

- унос!ць прапановы па удасканаленн! практык!. 

Абавязк! к1раун1ка практык! ад арган!зацы! 
- знаём!ць студэнтау са спецыф!кай прафес!йнай дзейнасц!, дакументам!, 

неабходным! для выканання праграмы практык!; 
- размяркоувае тэмы урокау (заняткау) ! мерапрыемствау пам!ж 

студэнтам!; 
-кансультуе студэнтау пры выкананн! заданняу, вызначаных праграмай 

практык!; 
- аказвае метадычную дапамогу студэнтам пры падрыхтоуцы зал!ковых 

урокау, выхаваучых ! прафарыентацыйных мерапрыемствау, зацвярджае планы-
канспекты урокау; 

- анал!зуе ! ацэньвае урок! (занятк!) ! мерапрыемствы, праведзеныя 
студэнтам!; 

- своечасова !нфармуе к!раун!ка арган!зацы! ! к!раун!коу практык! ад 
кафедрау (кафедры) аб адсутнасц! студэнтау у арган!зацы!, невыкананн! !м! 
праграмы практык!, парушэнн! прав!лау унутранага працоунага распарадку; 

-падп!свае п!сьмовую справаздачу аб выкананн! праграмы практык! ! 
афармляе п!сьмовы водзыу аб праходжанн! практык! студэнтам; 

- унос!ць прапановы па удасканаленн! практык!. 

Правы ! абавязк! студэнта 
Студэнт мае права: 
-вывучаць дакументацыю арган!зацы! у аб'ёме заданняу, вызначаных 

праграмай практык!; 
-звяртацца да к!раун!коу практык! ад факультэта ! кафедр (кафедры), 

к!раун!ка арган!зацы!, непасрэднага к!раун!ка ад арган!зацы!, !ншых работн!кау 
установы вышэйшай адукацы! ! арган!зацы! па арган!зацыйна-метадычных ! 
!ншых пытаннях, як!я узн!каюць у працэсе практык!; 

- унос!ць прапановы па арган!зацы!! правядзенн! практык!; 
- прымаць удзел у рабоце метадычных аб'яднанняу, педагаг!чных саветау 

арган!зацы!; 
- прысутн!чаць на парадах, бацькоуск!х сходах ! !ншых вучэбна-

метадычных мерапрыемствах у арган!зацы!; 
- карыстацца б!бл!ятэкай, каб!нетам!, вучэбна-метадычнай дакументацыяй, 

спартовым !нвентаром, !ншым абсталяваннем, неабходным для выканання 
праграмы практык!. 

Студэнт абавязаны: 
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- удзельншаць у курсавых сходах па арганвацыина-метадычных пытаннях 
практык!; 

- весц! дзённ!к практык!; 
- выконваць прав!лы унутранага працоунага распарадку арган!зацы!; 
- выконваць распараджэнн! адм!н!страцы! арган!зацы! ! непасрэднага 

(непасрэдных) к!раун!ка (к!раун!коу) практык!; 
- своечасова аформ!ць ! прадстав!ць справаздачную дакументацыю па 

практыцы к!раун!ку (к!ра5Ч!кам) ад кафедры (кафедрау). 
Падчас праходжання практык! студэнт пад кантролем непасрэднага 

к!раун!ка практык! ад арган!зацы! выконвае праграму практык! ! адлюстроувае 
ход яе выканання у дзённ!ку праходжання практык!. 
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мовы 1 л1таратуры: данам, для настаун1кау устаноу, як1я забяспечваюць 
атрыманне агульнай сярэдняй адукацы! / М. В. Жуков1ч. - М1нск : Аверсэв, 2007. 
- 156 с. 

4. Лугоуск!, А. I. Методыка выкладання беларускай Л1таратуры: вучэб.-
метад. данам. / А. I. Лугоуск!. - 3-е выд. - Мшск : БДПУ, 2007. - 91 с. 

5. Нестандартныя урок! па беларускай мове 1 л1таратуры. 5 - 1 1 класы: 
дапам для настаунжау агульнаадукацыйных устаноу / А. М. Ев1ч [1 1нш.]. -
2-е выд. - Мазыр : Белы вецер, 2010. - 158 с. 

6. Руцкая, А. В. Методыка выкладання беларускай Л1таратуры: вучэбны 
дапаможн1к для студэнтау вышэйшых навучальных устаноу па спецыяльнасц! 
«Беларуская ф!лалог!я» / А. В. Руцкая, М. У. Грынько. - М!нск : Издательство 
Гревцова, 2010. - 181 с. 

7. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания. V класс / 
Министерство образования Республики Беларусь. - Минск : ПИО, 2015. - 224 с. 

8. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания. VI класс / 
Министерство образования Республики Беларусь. - Минск : НИО, 2016. - 308 с. 

9. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс 
(базовый уровень) / Министерство образования Республики Беларусь. - Минск : 
НИО, 2015.-296 с. 

10. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс 
(базовый уровень) / Министерство образования Республики Беларусь. - Минск : 
НПО, 2015.-296 с. 

Крытэрьп ацэнк! вын1кау практык! 
- «10» (дзесяць) - пры падрыхтоуцы да урока студэнт, вывучыушы 

метадычную л!таратуру, праяв!у самастойнасць, творчасць у распрацоуцы 
канспекта, дакладна вызначыу мэты урока, падабрау дыдактычны матэрыял у 
адпаведнасц! з праграмай, дыдактычным! прынцыпам!, узроставым! ! асаб!стым! 
здольнасцям! вучняу, замацаванага за студэнтам класа, сучасным! 
патрабаванням! да урока у святле !навацыйных тэхналопй. Адбор, спалучэнне 
метадау ! прыёмау навучання был! прадуманы, садзейн!чал! актыв!зацы! 
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пазнавауЧай дзейнасц! вучняу. На уроку выкарыстоувал!ся нагляднасць, ТСН, 
рознаузроуневыя (дыферэнцыраваныя) заданн!. 

Студэнт праяв!у высокую культуру знос!н, мовы, педагаг!чны такт. 
Прав!льна каменц!равау ! ацэньвау адказы вучняу, зауважау ! вынрауляу памылк! 
у мове вучняу, тлумачыу дамашняе задание. Увесь урок правёу у добрым тэмпе, 
рэал!завау план ! мэты урока, уклауся у адпаведны час (45 хв!л!н); 

- «9» (дзевяць) - пры падрыхтоуцы да урока студэнт, вывучыушы 
метадычную л!таратуру, праяв!у самастоунасць, творчасць у распрацоуцы 
канспекта, дакладна вызначыу мэты урока, падабрау дыдактычны матэрыял у 
адпаведнасц! з праграмай, дыдактычным! прынцыпам!, узроставым! 
асабл!васцям! ! асаб!стым! здольнасцям! вучняу, замацаванага за студэнтам 
класа, сучасным! патрабаванням! да урока у святле !навацыйных тэхналог!й. 
Адбор, спалучэнне метадау ! прыёмау навучання был! прадуманы, садзейн!чал! 
актыв!зацы! пазнавальнай дзейнасц! вучняу. На уроку выкарыстоувал!ся 
нагляднасць, ТСН, рознаузроуневыя (дыферэнцыраваныя) заданн!. 

Студэнт праяв!у высокую культуру знос!н, мовы, недагаг!чны такт. 
Зауважау ! вынрауляу памылк! у мове вучняу. Але не заусёды каменц!равау (або 
няупэунена) адзнак! за адказы вучняу, не патлумачыу дамашняе задание. 

Урок праведзены у добрым тэмпе, план ! мэты урока рэал!заваны; 
- «8» (восем) - за урок, пры падрыхтоущы да якога студэнт праяв!у умение 

адб!раць дыдактычны матэрыял у адпаведнасц! з тэмай урока, прынцыпам! 
навучання, пры гэтым выкарыстоувау дадатковыя крьш!цы, распрацавау 
канспект урока самастойна, але з некаторым! недакладнасцям! метадычнага або 
фактычнага характару, сфармулявау самастойна мэты урока. Пры правядзенн! 
урока дакладна выкладау тэарэтычны матэрыял, спрабавау арган!заваць клас на 
пошукавую дзейнасць. Мова студэнта дастаткова выразная, паводз!ны 
канкрэтныя. У цэлым усе пастауленыя мэты был! дасягнуты. Аднак пры 
арган!зацы! вучэбнага працэсу практыкант не змог рацыянальна размеркаваць 
час, цалкам арган!заваць клас на пошукавую дзейнасць. 

- «7» (сем) - за урок, пры падрыхтоуцы да якога студэнт праяв!у умение 
адб!раць дыдактычны матэрыял у адпаведнасц! з тэмай урока, прынцыпам! 
навучання, пры гэтым выкарыстоувау дадатковыя крьш!цы, распрацавау 
канспект урока самастойна, але з некаторым! недакладнасцям! метадычнага або 
фактычнага характару, сфармулявау самастойна мэты урока. Пры правядзенн! 
урока дакладна выкладау тэарэтычны матэрыял, спрабавау арган!заваць клас на 
пошукавую дзейнасць. Мова студэнта дастаткова выразная, п!сьменная, 
паводз!ны карэктныя. У цэлым усе пастауленыя мэты был! дасягнуты. 

Аднак пры арган!зацы! вучэбнага працэсу практыкант не змог рацыянальна 
размеркаваць час, цалкам арган!заваць клас на пошукавую дзейнасць, не заусёды 
зауважау ! выпрауляу памылк! у мове вучняу ! на дошцы. 

Няупэунена матывавау адзнак!, дапускау ва уласнай мове памылк! (1 - 2); 
- «6» (шэсць) - за урок, пры падрыхтоущы да якога студэнт праяв!у умение 

адб!раць дыдактычны матэрыял у адпаведнасц! з тэмай урока, прынцыпам! 
навучання, пры гэтым выкарыстоувау дадатковыя крын!цы, распрацавау 
канспект урока самастойна, але з некаторым! недакладнасцям! метадычнага або 
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фактычнага характару, сфармулявау самастойна мэты урока. Пры правядзенн! 
урока дакладна выкладау тэарэтычны матэрыял, спрабавау арган1заваць клас на 
пошукавую дзейнасць. Мова студэнта дастаткова выразная, паводз1ны 
карэктныя. У асноуным усе пастауленыя мэты был! дасягнуты. Аднак пры 
арган1зацы1 вучэбнага працэсу практыкант не змог рацыянальна размеркаваць 
час, цалкам арган1заваць клас на пошукавую дзейнасць. Ня5шэунена матывавау 
адзнак!, дапускау ва уласнай мове памылк!. Няуважл1ва сачыу за мовай вучняу, 
прапускау памылк! у мове вучняу 1 на дошцы. Дапускау нязначныя памылк! або 
недакладнасц! у выкладанн! матэрыялу. Тэмп урока запаволены. 

- «5» (пяць) - за урок, пры падрыхто5щы да якога студэнт быу 
недастаткова самастойны, патрабавалася пастаянная дапамога настаун1ка або 
метадыста пры распрацоуцы плана-канспекта, адборы дыдактычнага матэрыялу, 
фармулёуцы мэт урока 1 структурыраванн!. 

Пры правядзенн! урока парушалася лог1ка выкладу тэарэтычнага 
матэрыялу, слаба была арган1завана пошукавая дзейнасць вучняу, тэмп урока 
быу запаволены, адзнак! выстаулял1ся без каментарыяу. 

- «4» (чатыры) - за урок, пры падрыхтоуцы да якога студэнт быу 
недастаткова самастойны, патрабавалася пастаянная дапамога настаун1ка або 
метадыста пры распрацоуцы плана-канспекта, адборы дыдактычнага матэрыялу, 
фармулёуцы мэт урока 1 структурыраванн!. 

Пры правядзенн! урока парушалася лог1ка выкладу тэарэтычнага 
матэрыялу, слаба была арган1завана пошукавая дзейнасць вучняу, тэмп урока 
быу запаволены, адзнак! выстаулял1ся без каментарыяу. 

Недастаткова устаноулены кантакт з класам, заставалася нявыпрауленая 
частка памылак вучняу (на дошцы 1 у вуснай мове), адзнак! не выстаулял1ся, 
дапускал1ся памылк! у мове студэнта-практыканта. 

- «3» (тры) - за урок, кал! студэнт пры падрыхтоуцы канспекта не 
выкарыстоувау дадатковы дыдактычны матэрыял, замест плана-канспекта 
прадастауляу тольк! план урока, няудала пабудавау структуру урока, дрэнна 
вывучыу л1нгв1стычную тэму. Пры правядзенн! урока не рэал1завау цалкам мэты 
урока, дапускау грубыя Л1нгв1стычныя памылк! пры тлумачэнн! матэрыялу, 
прапускау памылк! у мове вучняу 1 дапускау 1х ва уласнай мове, не змог 
арган1заваць клас на пошукавую дзейнасць. 

- «2-1» (два-адз1н) - за урок, кал! студэнт пры падрыхтоуцы канспекта не 
выкарыстоувау дадатковы дыдактычны матэрыял, замест плана-канспекта 
прадастауляу тольк! план урока, няудала пабудавау структуру урока, дрэнна 
вывучыу л1нгв1стычную тэму. Пры правядзенн! урока не рэал1завау цалкам мэты 
урока, дапускау грубыя Л1нгв1стычныя памылк! пры тлумачэнн! матэрыялу, 
прапускау памылк! у мове вучняу 1 дапускау 1х ва уласнай мове, не змог 
арган1заваць клас на пошукавую дзейнасць. 

Не змог рэал1заваць запланаваны матэрыял у адведзены час (45 хв1л1н), не 
ацан1у дзейнасць вучняу на уроку. Адмов1уся ад правядзення урока. 
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Дадатак 1 

ПРЫКЛАДНАЯ ФОРМА ДЗЁНН1КА 
СТУДЭНТА-ПРАКТЫКАНТА 

I. У дзённжу пав1нна быць адлюстравана уся праца, якую студэнт 
праводз1у у агульнаадукацыйнай установе падчас практык!. 

У дзённ1ку змяшчаюцца: 
-расклад урокау у тым класс, за як1м быу замацаваны студэнт-

практыкант; 
- звестк! пра вучняу класа; 
- шдыв1дуальны план вучэбна-выхава5^ай працы на увесь перыяд 

практык!; 
-наз1ранн1 1 самаанал1з праведзеных урокау 1 анал13 урокау, як1я 

праводз1л1 настаун1к1; 
- наз1ранн1 1 анал1з выхаваучых мерапрыемствау, праведзеных класным! 

к1ра5ш1кам1; 
- планы-канспекты ус1х зал1ковых урокау, як1я правёу студэнт за час 

практык!; 
- план прафарыентацыйнага мерапрыемства; 
- справаздача аб ходзе 1 вын1ках практыю. 

П. Паслядоунасць афармлення дзённ1ка можа быць наступнай: 

1. Тытульны Л1ст: 

Дзённж 
па педагаг1чнай практыцы 
студэнта (студэнтк!) 5 курса трупы 
ф1лалаг1чнага факультэта 
УА "Беларуск! дзяржауны педагаг1чны ун1верс1тэт 
1мя Макс1ма Танка" 
(прозв1шча, 1мя, 1мя па бацьку) 

2. 
Практыка праводзщца у ДУА "СШ № горада " (ц1 

школе раёна) 
К1раун1к практык! ад кафедры беларускай л1таратуры 1 

культуры 
К1раун1к практык! ад кафедры беларускага мовазнауства 
К1раун1к практык! ад кафедры педагог1к1 
К1раун1к практык! ад кафедры пс1халаг1чнага забеспячэння прафес1йнай 

дзейнасц! 
Дырэктар установы адукацьп 
Намесн1к дырэктара па вучэбна-выхава5^ай працы 
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Настаун1к беларускай мовы 1 Л1таратуры 
Класны к1раун1к 
Адрас установы адукацы1_ 
Тэлефон 

3. Расклад урокау у класс: 

4. Расклад званкоу: 

5. Звестк! пра вучняу класа. 

№ Прозв1шча, 
!мя, 1мя па 

бацьку 

Пол Дата 
нараджэння 

Прозв1Шча, 
1мя, 1МЯ па 

бацьку 
бацькоу 

Месца 
працы 

бацькоу 

Дамашн! 
адрас 

6. Каляндарна-тэматычны план вывучэння беларускай мовы 1 л1таратуры 
у класс 3 па . 

№ Праграмная тэма Колькасць гадз1н Час 
вывучэння 

у каляндарна-тэматычным плане неабходна пазначыць зал1ковыя урок!. 

7.1ндыв1дуальны план вучэбна-выхава5^ай працы. 

Дата Падрыхтоука 1 правядзенне 
урокау, кансультацый. 

Метадычная 1 навукова-
даследчая праца 

Наведванне 
урокау 1 удзел у 

IX анал1зе 

Пазакласная 
праца па 
прадмеце 

8. Самаанал1з праведзеных урокау. 

9. Наведаныя урок! 11х анал1з. 

10. Планы-канспекты зал1ковых урокау (прыкладаюцца асобна). 

11. Справаздача аб ходзе 1 вын1ках практык! (прыкладаецца асобна). 
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Дадатак 2 

Н А В Е Д В А Н Н Е I АНАЛ13 
УРОКАУ БЕЛАР У СКАЙ М О В Ы I Л1ТАРАТУРЫ 

Асноуная мэта наведванняу - мэтанак1раванае наз1ранне за дзейнасцю 
настаун1ка-славесн1ка (ц1 студэнта-практыканта) 1 працай вучняу, 
асэнсаванне станоучага педагаг1чнага вопыту. 

У працэсе анал1зу урока звяртаецца увага на: 
- прав1льнае вызначэнне мэтау урока; 
- апрауданы выбар тыну урока, адпаведнасць структуры урока яго тыну; 
- выкарыстанне метадау 1 прыёмау навучання у залежнасц! ад мэтау 

урока, зместу праграмнага матэрыялу, узроуню пазнавальных магчымасцеи 
вучняу 1 шш.; 

- узаемадзеянне настаунхка 1 вучняу на уроку 11нш. 

У працэсе наз1ранняу студэнты ажыццяуляюць зап1сы па наступнаи 
схеме: 

1. Дата назтрання, установа адукацьп, клас, месца урока у раскладзе 
вучэбнага дня; прозв1шча, 1мя, 1мя па бацьку настаун1ка (студэнта-
практыканта), як1 праводз1у урок; колькасць вучняу на уроку. 

2. Тэма урока. Месца урока у агульнай с1стэме урокау па тэме. 
(Высвятляецца папярэдне.) 

3. Мэты урока. (Высвятляюцца перад пачаткам урока.) 
4. Падрыхтаванасць да урока настаун1ка, вучняу, каб1нета (наяунасць у 

настаун1ка плана-канспекта урока, стан працоуных месцау вучняу, 
афармленне класнай дошк! 11нш.). 

5. Пратакольны зап1с урока з анал1тычным каментарыем: 

Ход урока Анал1тычны каментарый 

Абмеркаванне урока адбываецца адразу ж пасля яго правядзення. 
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Дадатак 3 

П Р Ы К Л А Д Н А Я СХЕМА АНАЛ13У 
УРОКА БЕЛАРУСКАЙ М О В Ы I Л1ТАРАТУРЫ 

1. Падрыхтаванасць да урока настаун1ка, вучняу, кабтнета (наяунасць у 
настаун1ка плана-канспекта урока; падрыхтаванасць вучняу да урока, стан 1х 
рабочых месцау; афармленне дошк1, абсталяванне урока, сан1тарны стан 
каб1нета). 

2. Тэма урока. Адпаведнасць тэмы вучэбнай праграме. Месца урока у 
агульнай С1стэме урокау беларускай мовы. 

3. Мэты урока, прав1льнасць 1х вызначэння 1 фармулёук!. 
4. Тып урока, яго структура. Адпаведнасць структуры урока яго тыпу. 
5. Праверка дамашняга задания: формы, спосабы, метады 1 прыёмы. 
6. Тлумачэнне новага матэрыялу: навуковасць, с1стэмнасць, 

адпаведнасць выкладу узроставым асабл1васцям вучняу, прав1льнасць выбару 
метадау тлумачэння. 

7. Сувязь новага матэрыялу з раней вывучаным, пераемнасць 1 
перспектыунасць у выкладанн!. 

8. Вщы практыкаванняу 1 заданняу, 1х метадычная вартасць, роля у 
фарм1раванн1 неабходных уменняу 1 навыкау. Якасць дыдактычнага 
матэрыялу. 

9. Рэал1зацыя на уроку задач разв1цця вуснага 1 п1сьмовага маулення 
вучняу. 

10. Выкарыстанне сродкау навучання, 1х роля у ажыццяуленн! мэт урока. 
11. Мэтазгоднасць 1 эфектыунасць выкарыстання наглядных 

дапаможн1кау 1 тэхн1чных сродкау навучання. 
12. Формы, спосабы 1 якасць праверк! 1 ацэнк! ведау, уменняу 1 навыкау 

школьн1кау. 
13. Характар дамашняга задания: складанасць, аб 'ём, адпаведнасць тэме 

урока, дыферэицыраваиасць, 1нструктаж па выкананн!. 
14. Адпаведнасць зместу урока яго тэме 1 мэце. 
15.Выкаианне плана урока. Ц! был! адступленн! ад намечанага плана? 

Чым тэта выкл1кана? Ц1 апраудана метадычна? 
16. Ступень актыунасц! вучняу на уроку (1х самастойнасць, умение 

анал1заваць, парауноуваць, даказваць 1 1нш.; зац1кауленасць працай, 
дысцьшл1на). 

17. Паводз1ны настаун1ка на уроку (умение трымацца у класс, 
метадычнае майстэрства, мауленне, педагаг1чиы такт 11нш.). 

18. Дасягиенне вьш1кау урока. 
19. Парады 1 пажаданн! настаун1ку для паляпшэння якасц! вучэбна-

выхаваучай працы на уроку. 
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Дадатак 4 
УЗОР А Ф А Р М Л Е Н Н Я КАНСПЕКТА УРОКА 

ПА БЕЛАРУСКАЙ Л1ТАРАТУРЫ 
6 «А» клас 07.10.2016 

Тэма урока: «М1фы пра духау» _ 

Мэты 1 заданы урока: 
адукацыйныя - паглыб1ць уяуленн! вучняу пра светауспрыманне 

нашых продкау; пазнаём1ць шасц1класн1кау з м1фалаг1чным1 вобразам! 
м1ф1чных 1стот (духау), 1х звычаям!, сх1льнасцям1, характарам!; вучыць 
анал1заваць паводз1ны 1 учынк! духау, парауноуваць !х паводле стаулення да 
чалавека. 

разв!ццёвыя - садзейн!чаць разв!ццю вобразнага успрымання, 
эмацыянальнай чуйнасц!, творчага уяулення вучняу, дапамагчы адчуць 
незвычайную фантаз!ю нашых далёк!х продкау, !х наз!ральнасць, 
уражл!васць, паэтычнае успрыманне свету; спрыяць разв!ццю звязнага 
маулення, узбагачаць слоун!кавы запас; 

выхава5^ыя - садзейн!чаць выхаванню пачуцця ц!кавасц! да г!сторы! ! 
м!нуушчыны. 

Тып урока - урок камб!наванай будовы. 
Метады 1 прыёмы - слова настаун!ка, рэпрадуктыуная ! эурыстычная 

гутарка, выразнае чытанне, самастойная работа. 
Нагляднасць - выявы багоу ! духау. 
Абсталяванне: эп!граф, вучэбны дапаможн!к «Беларуская л!таратура. 

5 клас» (аутары-складальн!к! А. I. Бельск!, Л. К. Ц!това), кн!га «Чароуны 
свет: 3 беларуск!х м!фау, паданняу ! казак» (М!нск, 2008), мультымедыйная 
прэзентацыя «Беларуская м!фалог!я». 

Эп1граф да урока 
Сплывав у даль, што маем... 
А былое шбыта наблгжаецца да нас. 
Пылтку праху раздзъмувае час -
13 мёртвага успыхвае живое. 

М. Арочка. 

Ход урока 
1. Арган1зацыйны момант (Вучн! настройваюцца на урок). 
Рады в!таць вас на уроку л!таратуры. Ц! усе падрыхтавал!ся да урока? 

Як! у вас настрой? 
2. АктуалЁзацыя апорных ведау 1 уменняу, праверка дамашняга 

задания. 
Давайце паслухаем паведамленн!, падрыхтаваныя вам! дома. 
Дома вы працавал! над м!фам! пра багоу. Давайце адзначым найбольш 

значных усходнеславянск!х багоу ! !х функцыянальную ролю у прыродзе 
(Пярун - бог грому, маланак, бог набеснага агню; Дажбог - бог сонечнага 
цяпла ! святла; Ярыла - бог веснавога агню, абуджэння прыроды). 
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Зараз падрабязней разгледз1м кожнага бога. 
1. Як1м вы уяуляеце сабе Пяруна? Намалюйце яго славесны партрэт. 

Пара^шайце з ап1саннем у падручншу. 3 к1м змагауся Пярун? Хто так1я чэрц1, 
Чарнабог, цёмныя С1лы ? 

2. Як1м1 рысам! характару можна надзял1ць Дажбога? Намалюйце яго 
славесны партрэт. Параунайце з малюнкам на дошцы. 

3. Ап1шыце дзеянн! бога веснавога агню, абуджэння прыроды, яго 
знешн! выгляд. Як1м1 рысам! характару мог валодаць герой, як! «к!равау на 
зямл! стварэннем моцнага ! здаровага роду», «сагравау зямлю сва!м цяплом», 
«гадавау ураджай»? Ц! можна сказаць, што наступныя радк! з верша 
М. Пазнякова сыходзяць з вуснау самога Ярылы? 

Я знайшоу на ржышчы 
Спелы каласок. 
Тэта н!вы летняй -
Сонечны сынок. 
Сц!плы ! маукл!вы, 
Быу амаль в!дзён, 
А на самай справе -
Скарб вял!к! ён. 

3. Паведамленне тэмы, вызначэнне мэт 1 задач урока. 
Настаутк: Асноуная мэта нашага урока - паглыб!ць веды пра 

м!фалог!ю нашых прашчурау, даведацца пра м!ф!чных !стот ! !х аднос!ны да 
людзей. 

4. Вывучэнне новага матэрыялу. 
Настаутк: Уважл!ва паслухайце апавяданне Уладз!м!ра Арлова ! у сва!х 

сшытках запоун!це кластэр: 

М|ф|чныя 

1СТОТЫ 

Апекуны Ш К 0 Д Н 1 К 1 

Уладз1м1р Арлоу 
Пад уладаю Перуна 1 Сварога. 

Свет, дзе жыл! нашы прашчуры, таксама быу густа населены вял!к!м! ! 
малым! багам! ды бажкам!. 

Усюдьпсны ! наймагутнейшы з !х, творца жыцця, бог неба ! усяго меу 
некальк! !мёнау - Сварог, Стрыбог, Святав!т, але найчасцей яго звал! Родам. 
Ён апладняу зямлю ! усё жывое, к!равау вятрам! ! нябесным! з'явам!. 
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Невыпадкова з 1менем гэтага бога звязана у нашай мове стольк! 
найважнейшых слоу 1 паняццяу: народ, радз1ма, родз1ч, продак, радавод, 
нараджэнне, прырода, ураджай, адраджэнне... 

Роду падначальвал1ся астатн1я баг! нябеснай сферы, зямл! 1 падземнага 
свету. Пярун валадарыу над громам 1 маланкам! 1 займауся вайсковым! 
справам!. Дажбог, Ярыла, Каляда 1 Хоре был! багам! сонца. Яны даравал! 
цяпло, клапац!л!ся пра урадл!васць зямл!, дабрабыт людзей, апекавал!ся над 
земляробам! ! рамесн!кам!. 1м дапамагау таксама звязаны з сонцам бог 
ураджаю ! дастатку Купала. Сонцава звястунка Дзянн!ца уранн! давала 
чалавеку с!лу на новы дзень, а сама на кап! скакала у той бок, куды увечары 
спускаецца нябеснае свяц!ла, каб падрыхтаваць яму да ночы залаты човен. У 
!м сонца ляжа спаць ! човен паплыве па с!н!м моры да новага дня. 

Пасланцам! Рода был! рожан!цы - баг!ня кахання ! вясновага 
абуджэння Лада ! мац! уражаю Мокаш. Поруч з Ладаю дзейн!чала вясёлая ! 
спрытная троица: апекуны закаханых Лёля ды Палель ! Люб!ч або Любчык, 
што мус!у давесц! маладых каханкау да вяселля. 

Кожны старауся жыць у згодзе з баг!няй восеньскага ураджаю Цёцяй. 
Гарэзл!вы Пераплут паднос!у чалавеку чару з хмельным мёдам ! дарыу 
весялосць, а вогненны Жыжаль сагравау агнём, не забываючы дапамагчы 
кавалям. Ад бога Тура залежала жыццё дз!к!х звяроу ! поспех на паляванн!. 
Вялесу належау падземны свет, але был! у яго турботы ! на зямл! - клопат 
пра свойскую жывёлу ! дапамога пастухам. Ён вёу статак на пашу ! вяртау 
дадому. 

Яшчэ бл!жэй да штодзённага жыцця продкау стаял! драбнейшыя баг!. 
Бодрым! духам!, што спрыял! чалавеку, берагл! яго ад напасц!, был! берапн!. 
На жытнёвым пол! хавауся Жыцень. Ён люб!у перанос!ць каласы, а то ! 
цэлыя снапы з палетка нядбайнай гаспадьш! да рупл!вае суседк!. У вольную 
хв!л!ну на мяжы н!вы ! пашы ён мог перак!нуцца словам з авечым духам 
Аусенем. 

1снавал! дух!, заусёды настроеныя да людзей варожа. Яны засявал! 
каменнем поле, адб!рал! у кароу малако, пасылал! хваробы. Мара мучыла 
вусц!шным! снам!. Лядашчык пазбауляу жыццёвае с!лы. Бог холаду Зюзя 
!мкнууся замароз!ць чалавека на з!мовай дарозе ! аддаць страхалюднаму 
Карачуну. 

Угневацца ! жорстка пакараць за нейкую прав!ну мог ! самы 
памяркоуны 3 багоу. А пакольк! аднос!ны м!ж !м! был! надзвычай складаныя, 
нечаканая бяда магла падп!льнаваць ! зус!м нев!наватага чалавека. Бог агню 
Жыжаль у сваей падземнай кузн! кавау зброю, каб н!зрынуць з неба Перуна, 
Ён працавау так зацята, што дол перагравауся, бывала сухмень, загарал!ся 
лясы ! тарфяныя балоты. Кал! ж бог-каваль выходз!у з вогненнай кузн! на 
зямлю Пярун брауся к!даць у яго маланк!. 

Наогул у свеце !шла няспьшная барацьба шматабл!чных Белабога ! 
Чарнабога, як!я увасаблял! святло ! цемру, дабро ! зло. У сярэдз!не жн!уня 
штогод бывала залеуная ноч, кал! неба разрывал! перуны, а бл!скав!цы амаль 
нясупынна зал!вал! наваколле прыв!дным святлом. Гэтаю «раб!наваю», ц! 
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«верабЧнаю», ноччу усе добрыя дух! яднал1ся 1 вял! смяротны бой з С1лам1 
цемры. 

Паразумецца з нябесным! 1 зямным! валадарам!, не уяуляючы 1х сам1х, 
было давол! цяжка, таму кожнага бога 1 бажка чалавечая фантаз1я надзялша 
адметным абл1ччам. 

Пярун - волат 3 с1вым1 або вогненна-рудым! кучарам! 1 барадой, як1 
трымае у руцэ лук 1 стрэлы-маланк!. Час перуновае улады доужыуся ад 
першай да апошняй навальн1цы, а потым бог спау да будучай вясны. Ярылу 
уяулял! гожым юнаком у белым уборы. Ён ездз1у на белым кан1 па н1вах, 
аглядау ярыну, спрыяу ураджаю, я яшчэ - распальвау юр, цялесную страсць, 
клапоцячыся пры гэтым пра нараджэнне дзяцей. 

Каб лацвей хавацца пам1ж каласоу, Жыцень меу маленью расточак, ды 
яму трох! зам1нала даужэзная С1вая барада. Вадзян1к таксама ганарыуся 
барадою, але ужо зялёнай, як багав1нне. Своеасабл1вым1 дублёрам! дамав1коу 
был! вужы, 1х трымал! у хаце 1, адводзячы ад сям'1 бяду, усяляк 1м дагаджал!. 

Самае змрочнае свята Перуна 1 Рода прыпадала на дваццатыя дн! 
л1пеня. Тут не было н1 песень, н1 карагодау. Бог вымагау крывавых 
ахвярапрьшашэнняу - быкоу, а часам 1 людзей (найчасцей, в1даць, палочных 
ворагау). Выбар ахвярау быу вельм! адказным клопатам, яму прысвячауся 
увесь папярэдн! тыдзень. Якраз пачьшалася жн1во, 1 у бога прас1л1 пагодл1вых 
дзён. Каб засцерагчыся ад смяротных Перуновых стрэлау, продк! став1л1 на 
будынках грамавы знак - круг з шасцю радыусам!. Адтуль, пэуна, 1 поашоу у 
беларусау звычай усцягваць на хату - пад буслянку - кола. 

Дзеля размовау з валадарам! зямл! 1 неба продк! ладз!л! паганск!я 
храмы - кап!шчы, дзе гарэл! непагасныя агн!. 

Прашчуры часта углядал!ся у бяздоннае начное неба. Зорк! был! 
знакам! людск!х душ. Прыйшло на свет дз!ця, ! запал!у Род ц! баг!ня Жыва 
новую зорку, што будзе гарэць, пакуль не скончыцца н!тка жыцця. Адляц!ць 
ад цела душа , ! скоц!цца з неба срэбная сляз!на - зн!чка. 

У гэтым беларуск!м слове схаванае !мя паганскага бога похавальнага 
агню Зн!ча. Ен прымау нябожчыкава цела, а таксама неабходныя у 
замаг!льным жыцц! рэчы ! ператварау !х у попел. Пасля хаутурау зауседы 
спраулял!ся пам!нк! - «трызна», або «страва». Продк! разумел!, што найлепей 
ушанаваць памяць мёртвых можна паунатою уласнага жыцця. 

Да нябожчыка прылятал! Жля ! Карпа, баг!н! туг! ! пахавальнага плачу. 
Сама душа трымалася пабл!зу: глядзела, ц! вельм! смуткуюць, слухала, што 
кажуць на пам!нках. Кал! мала слёз ды гора, яна раззлуецца ! пачне помсц!ць, 
таму галас!л! сваяк! на усю шчырасць. Праводз!л! чалавека у !ншы свет 
урачыста ! жалобна, але да смутку разв!тання дамешвалася ! радасць: 
нябожчык сустрэнецца з продкам!, наперадзе у яго вечнае жыццё. 

Прашчуры верыл! у рай, што называйся Выраем. Тэта казачна 
прыгожы, напоунены птушыным! спевам! зялёны сад з павольнаплыннаю 
ракой. У адрозненне ад хрысц!янскага раю, як! трэба заслужыць 
дабрачынным жыццём, паганск! чакау кожнага. Пекла не !снавала, продк! 
называл! сябе не рабам! ц! слугам! божым!, а божым! родз!чам!, Дажбогавым! 
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унукам!. Адлёт душы (яе уяулял! маленькхм двайн1ком чалавека) у Вырай 
быу так! самы непазбежны, як сама смерць. 

Разам 3 тым памтраць н1хто не спяшауся, 1 кашчавую старал1ся 
абыходз1ць як найдалей. Яна ж уласц1вай ёй нястомнасцю насылала да 
людзей сва1х спадарожн1ц 1 памочн1ц - л1хаманк1. Дванаццаць страхотных, 
худых 1 вечна галодных крылатых сясцёр-л1хаманак жыл1 у прыцемных 
сырых сутарэннях. Халадэча, асабл1ва з1мовая, выганяла 1х на зямлю, 1 яны 
шукал! прытулку ды спажывы у цёплых чалавечых хац1нах. Гора таму, хто не 
меу надзейнага абярэга, не пакрап1у прынесенай ад вешчуна вадою дзвярныя 
вершн1к1. Непрадбачл1вы чалавек трапляу у к1пцюры да бязл1тасных 
л1хадзеек, кожная з як1х мела свае 1мя 1 мучыла хворага на свой лад. Трасея 
трэсла, Агнея пал1ла жарам, Лядзея змушала калац1цца ад холаду, Гняцея 
гняла 1 адбхрала смак да едз1ва, Грудзея ускоквала на грудз!, прымушаючы 
чалавека хрыпець 1 керхаць. Глухея закладвала вушы. Ламея ламала косц! 1 
круц1я сярэдз1ну, Глядзея не давала заснуць, прыводз1ла з сабою нячысц1кау, 
што пазбаулял! чалавека розуму... Самая страшная - найстарэйшая сястра 
Навея. Кал! яна завалодае хворым, усялякая надзея на паратунак зн1кне 1 
чалавек хутка ператворыцца у науца-нябожчыка. 

Канчаткова заб1рала жыццё апдная баг1ня смерц! Яга, з дзяцхнства да 
дрыжыкау знаёмая нам па чарадзейных казках. Той, хто хоць здалёк убачыць 
Ягу, страц1ць мову, той, да каго яна дакранецца, непазбежна памрэ. Кашчавая 
Яга, як 1 Пярун, вымагала крывавых ахвяраванняу. 

М1ф1чныя 1стоты 
Палявгк - апякун палёу 1 лугоу. Мог выступаць як спрыяльны, так 1 

шкодны дух. Ростам быу аднолькавым са сватм асяроддзем: у траве - роуны з 
травой, у жыце - з жытам. Клапоц1цца пра урадл1васць палёу 1 укос на 
сенажац!, выганяе шкодн1кау, рауняе сцябл1ны 1 л1сты расл1н. 

Лясун (лесавт) - уладар лесу. Яму падпарадкоувал1ся усе лясныя 
зверы, паводзшы як1х, асабл1ва пры сустрэчы з чалавекам, залежал! ад яго 
настрою. Мог перадаваць галасы, стогны 1 шолах! ус1х жыхароу ляснога 
царства. 

Дамавгк ёсць у кожнай хаце, сям'1. Ён ахоувае дом, клапоц1цца пра 
гаспадарку, наз1рае за побытам, карае в1наватых у сварках. 

Дамавуха - падтрымл1вае парадак 1 лад у хаце добрай гаспадьш1, 
спрыяе у розных гаспадарчых справах, глядз1ць 1 люляе дзяцей, лечыць 1х 
нейк1м1 чаро5ч1ым1 зёлкам1, з дапамогай як1х яны хутка папрауляюцца. 

Вадзяшк жыве у водных глыб1нях, дзе вада н1кол1 не прамярзае ад яго 
дыхания. Можа мець пад вадой 1 цудоз^ны палац. Паустае як паучалавек-
паурыба, здольны ператварацца у любую рыб1ну. Раз 'язджае пад вадою на 
сва1м люб1мым «кан1» - саме. 

Ваукалак - пярэвараценъ - чалавек, ператвораны у ваука, трап1ушы на 
закляцце, нават уласнае. Захоувае здольнасць думаць 1 перажываць па-
людску, таму паводзшы у яго не во5^ыя: ён жаласна вые, н1бы плача ц1 
стогне. 
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Вужалт - дочк! Змя1нага цара. Да паловы яны прыгожыя маладыя 
дзяучаты, 3 доуг1м1 распушчаным! валасам!, а замест ног у !х як бы змя!ны 
хвост. Кал! хто пакрыудз!ць Вужалку, на таго абрынуцца усяляк!я няшчасц!, 
як!я загубяць яго самога ! увесь ягоны род. 

Хлеушк - сядз!бны дух, як! жыве у хляве. Пры с!мпаты! да сва!х 
гаспадароу Хле5ч1!к песц!ць ! чысц!ць кожную скац!ну, заплятае коням грывы 
! хвасты, нос!ць ваду вёдрам!, падкладвае наболей корму, не дазваляе адным 
жывёл!нам крыудз!ць друг!х. 

Пячуршк - апякун дома, дзе ён жыве. У знак пашаны гаспадыня нанач 
выстауляе Пячурн!ку на печы пачастунак. Маючы здольнасць прадбачыць 
бяду ! непрыемнасц! у гаспадароу дома, ён ск!двае ! разб!вае посуд, чым 
папярэджвае пра небяспеку. 

Кшмара - м!ф!чная !стота жаночага полу, што жыве па сядз!бах. 1м! 
становяцца дзя^^ьшк!, як!я памерл! да хрышчэння або праклятыя мацерам! да 
нараджэння. Назаусёды застаюцца у юнацк!м узросце. Зб!раюцца пераважна 
у дамах, дзе адбылося забойства дзяцей. I хоць засылаюцца з варожым! 
мэтам!, тым не менш застаюцца бясшкодным!. 
5. Замацаванне вывучанага. 

Настаутк: Давайце разам складзём адкажам на наступныя пытанн! ! 
выканаем заданн!. 

1. Пазнайце героя па яго ап!санню: 
С!вавусы, згорблены, я залёг м!ж ц!най. 
I гадам! грэюся - сплю на дне рак!. 
Твар травой аблытаны, быццам павуц!най, 
Засьгааюць грудз! мне жоутыя пяск!. (Вадзян!к) 

Крыважадны люты звер, падобны на ваука, казачнае стварэнне, вамп!р, 
як! быццам п 'е кроу жывых людзей. (Ваукалак) 

Казачны жыхар лесу у вобразе калматага чалавека у звярынай скуры з 
вял!к!м! вушам!. (Лясун) 

2. Дайце назву наступнаму вершу: 
Выходз!ць здань дз!уная з в!ру 
I творыць варожбы свае. 
Сцюдзёная льецца вадз!ца 
Па целе з распушчаных кос, 
А вочы бл!шчаць, як дзве зоры, 
А вочы глядзяць да нябёс. (Русалка) 

6. Абагульненне. 
Настаун!к: давайце паспрабуем скласц! с!нквейн пра м!ф!чных духау. 

Прыклад с!нквейна: 
Дамав!к 

:лапатл!вы, справядлшы 
Дапамагае, парадкуе, сочыць. 
Наказвае в!наватых у сварках. 

Хатн! гаспадар 
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7. Падвядзенне вын1кау, выстауленне адзнак. 
8. Рэфлекс1я. Працягнще фразу: 
1. На уроку я працавау.. . 
2. Было щкава. . . 
3. Мне спадабалася.. . . 
4. Сёння я зразумеу.. . 
9.1нфармацыя нра дамашняе задание 1 1нструктаж па яго 

выкананиь 
Перачытаць раздзел падручн1ка С. 37-43, вусна адказаць на пытанн! 

1,2 на С. 43. 
Запоун!це друг! слупок наступнаи табл!цы: 

М1фы пра багоу Мгфы пра духау (мгфгчных 1стот) 

Складз!це невял!к! тлумачальны слоун!к м!ф!чных !стот: 
Узор: Дамавш - апякун чалавечага жытла 1 гаспадарт. 
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Дадатак 5 
УЗОР А Ф А Р М Л Е Н Н Я КАНСНЕКТА УРОКА 

ПА БЕ Л АР У СКАЙ МОВЕ 

Тэма. Дзеепрыслоуны зварот (7 клас) 

Мэты: 
1) узнав1ць 1 замацаваць веды школьн1кау пра дзеепрыслоуе як асобую 

форму дзеяслова: яго агульнае значэнне, марфалаг1чныя прыметы, 
сштакс1чную ролю; удасканалщь умение распазнаваць дзеепрыслоу! у 
сказах; 

2) даць паняцце пра дзеепрыслоуны зварот, пазиаём1ць з асиоуным! 
правшам! яго пунктуацыйнага афарм-леиня; 

3) фарм!раваць уменн! знаходз!ць у сказах ! адасабляць адз!ночныя 
дзеепрыслоу!! дзеепрыслоуныя звароты; 

4) удасканальваць умение прав!льиа ужываць дзеепрыслоу! ! 
дзеепрыслоуныя звароты у маулеин! для абазначэння дадатковага дзеяння; 

5) разв!ваць умение аиал!заваць мозчтыя з 'явы ! раб!ць прав!льныя 
вывады; 

6) выхоуваць у вучняу !мкненне да уласнага !нтэлектуальиага разв!цця. 

Тып урока: камб!наваиы 

Абсталяванне: 
1) Беларуская мова: падручн!к для 7 класа устаноу, як!я забяспечваюць 

атрыманне агульная сярэдняй адукацы! з рускай мовай навучання з 12-
гадовым тэрм!нам навучання / Г. М. Малажай, Н. М. Чалюк. - М!нск, 2004. 

2) раздатачны матэрыял: картк!, матэрыял для самастойнай працы. 

Л1таратура: 
Малажай Г. М , Чалюк Н. М. Беларуская мова у 7 класс: вучэбна-

метадычны дапаможн!к для наста5ч1!кау устаноу, як!я забяспечваюць 
атрыманне агульная сярэдняй адукацы! з рускай мовай навучання. - М!нск, 
2004. 

Ход урока 
I. Арган1зацыйны пачатак урока. 

Н. Паведамленне тэмы, пастаноука мэт урока, матывацыя вучэбнай 
дзейнасц!. 

Паведамленне настаун!ка. 
Сёння на уроку мы працягнем вывучаць дзеепрыслоуе як асобую форму 

дзеяслова, пазнаём!мся з паняццем "дзеепрыслоуны зварот" ! асноуным! 
прав!лам! яго пунктуацыйнага афармлення; будзем вучыцца афармляць 
сказы, у як!х ёсць дзеепрыслоу!, у адпаведнасц! з пунктуацыйным! нормам!; 
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прав1льна ужываць дзеепрыслоу! (як адз!ночныя, так ! з залежным! словам!) у 
в у с н ы м ! п!сьмовым мауленн!. 

Веды, як!я вы атрымаеце на уроку, дапамогуць вам не раб!ць граматычных 
! пунктуацыйных памылак пры ужыванн! дзеепрыслоуяу у мауленн!. 

III. Праверка дамашняга задания (з адначасовай актуал1зацыяй 
апорных ведау). 

1. Камб!наванае апытванне. 

1.1.1ндыв!дуальнае п!сьмовае апытванне па картках (выконваецца на 
дошцы). 

Картка № 1 
Тэма: Дзеепрыслоуе як асобая форма дзеяслова (7 клас) 

Сп!шыце, раскрываючы дужк!, устауляючы патрэбныя л!тары. Знайдз!це 
дзеепрыслоу!, вызначце у !х прыметы дзеяслова! прыслоуя. 

\.Щха гутарылг Мгколка з дзедам, адпачываючы на ускрайк.. лес. 
(М. Лынькоу). 2. Пав..рнуушыся тварам да лес, Кавалевгч упэунена павёу 
рукою у бок чыгункг (I. Мележ). Ъ.Высоцю, (не)адыходзячы ад стала, 
гл.. дзщъ у акно (I. Навуменка). 

Картка № 2 
Тэма: Дзеепрыслоуе як асобая форма дзеяслова (7 клас) 

Сп!шыце, раскрываючы дужк!, устауляючы патрэбныя л!тары. Знайдз!це 
дзеепрыслоу!, вызначце у !х прыметы дзеяслова ! прыслоуя. 

Х.Шсща кшулася убок, пабегла, падм..таючы хвастом парошу 
(А. Ас!пенка). 2. Назбграушы яшчэ сушняк.., Мгколка з дзедам расклалг 
(не)в..лш агонъ (М. Лынькоу). 3. (Не)б..ручыся за работу, майстрам не 
станеш (Прыказка). 

1.2. Франтальнае вуснае апытванне. 

- Што называецца дзеепрыслоуем? Якое дзеянне яно абазначае у сказе? 
- Назав!це агульныя граматычныя прыметы дзеепрыслоуя ! дзеяслова, 

дзеепрыслоуя! прыслоуя. 
- Якую с!нтакс!чную ролю выконвае дзеепрыслоуе у сказе? 
- Як п!шацца часц!ца НЕ з дзеепрыслоуям!? 

1.3. Самаправерка дамашняга п!сьмовага практыкавання 372 (узор 
спраецыраваны на дошку з дапамогай кадаскопа). 
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1.4. Праверка 1 ацэнка выканання 1ндыв1дуальных пхсьмовых заданняу. 

IV. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

1. Анал1з моунай з 'явы (калектыуна, вусна). 

Матэрыял для анал1зу - сказы, зап1саныя на дошцы: 

I. 1. Падышоушы блгжэй, лясшк зауважыу бабровую хатку. 
2. Жанчына кшулася на дапамогу, зусгм не думаючы пра небяспеку. 
3. Учора, наблгзгушыся да вады, я зразумеу, што бераг можа абвалщца. 

П. 1. Хлопчык шоу не спяшаючыся. 
2. Растуцъ яны тут у нас на лес гледзячы. 

Заданн!: 
- Прачытайце першую трупу сказау, знайдз1це дзеепрыслоу!. 
- Вызначце залежныя ад дзеепрыслоуяу словы. 
- Зраб!це вывад, што называецца дзеепрыслоуным зваротам. 

2. Самастойны анал!з моунай з 'явы. 

З а д а н и е . Паглядз!це яшчэ раз на сказы першай трупы ! адкажыце на 
наступныя пытанн!: 

- Як!я знак! прыпынку ставяцца пры дзеепрыслоуным звароце? 
- Ц ! залежыць пастаноука знакау прыпынку ад таго, дзе знаходз!цца 

дзеепрыслоуны зварот: перад дзеясловам-выказн!кам ц! пасля яго? 
Сфармулюйце прав!ла пастаноук! знакау прыпынку пры дзеепрыслоуным 

звароце. 

3. Паведамленне настаун!ка з адначасовым анал!зам моунай з 'явы. 

Паглядз!це на сказы другой трупы. У першым з !х ёсць адз!ночнае 
дзеепрыслоуе не спяшаючыся, у друг!м - дзеепрыслоуны зварот на лес 
гледзячы. Запомн!це, што пры адз!ночным дзеепрыслоу!, якое ста!ць у канцы 
сказа ! адказвае на пытанне "як?", коска не став!цца. Не выдзяляюцца коскам! 
! дзеепрыслоуныя звароты, як!я з 'яуляюцца устойл!вым! спалучэнням! слоу -
фразеалаг!змам!. 

4. Чытанне тэарэтычнага матэрыялу падручн!ка. 

З а д а н и е . Уважл!ва прачытайце тэарэтычны матэрыял на старонцы 200, 
параунайце вывады, як!я мы зраб!л!, з тым!, што ёсць у падручн!ку. Пра што 
яшчэ вы даведал!ся, прачытаушы прав!ла? 
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V. Першаснае замацаванне набытых ведау. 

Узнауляльная гутарка. 
- Што называецца дзеепрыслозшым зваротам? , 
- Як1м членам сказа ён з 'яуляецца? 
- Як пунктуацыйна афармляецца дзеепрыслоуны зварот? 

VI. Фарм!раванне уменняу 1 навыкау. 

1. Знаходжанне 1 тлумачэнне моунай з 'явы. 
Практыкаванне 377 (вусна, калектыуна). 

З а д а н и е . Прачытайце тэкст. Знайдзще у 1м дзеепрыслоуныя звароты. 
Растлумачце пастаноуку знакау прыпынку у сказах з дзеепрыслоуным! 
зваротам1. 

* Падбярыце с1нои1мы да слоу ласунак, клгч, клопат. 
(Ласунак - далгкатэс, прысмакг; клгч - заклш, прызыу, клопат - турбота, 

марока.) 

2. Ускладненае сп1сванне. 
Практыкаванне 378 (1-3 сказы паусамастойна (адз1и вучань каля дошю), 

4-6 сказы - самастойна). 

З а д а н и е . С п 1 ш ы ц е сказы, расстав1ушы неабходныя знак! прыпынку. 
Пяты-шосты сказы разбярыце па членах сказа. 

3. Канструяванне сказау па апорных словазлучэннях (пюьмова, 
калектыуна). 

З а д а н и е . Пабудуйце сказы з наступным1 дзеепрыслоуным! 
словазлучэнням!, зап!шыце, растлумачце пастаноуку знакау прыпынку. 

Падкрэсл!це граматычную асиову ! дзеепрыслоуныя звароты як члены 
сказа. Звяри!це увагу на тое, што ! асноунае, ! дадатковае дзеянне пав!нна 
выконваць адна ! тая ж асоба. 

Словазлучэнн! (зап!саны на дошцы): 
Не гледзячы на прысутных, старанна падбграючы словы, закасаушы 

рукавы, падзякаваушы брату. 

4. Рэдагаванне сказау (калектыуна, першы сказ - вусна, астатн!я -
п!сьмова). 

З а д а н и е . Прачытайце сказы, знайдз!це граматычную асиову ! 
дзеепрыслоуны зварот. Вызначце, ц! адна ! тая ж асоба (прадмет) з 'яуляецца 
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утваральн1кам 1 асноунага, 1 дадатковага дзеяння. Адрэдагуйце сказы, 
выправ1ушы памылк! ва ужыванн! дзеепрыслоуных словазлучэнняу. 

Сказы (зап1саны на дошцы): 
\. Праязджаючы па гэтай вулщы, яго позгрк шукау будынак старой 

школы. 
2. Восъ I зараз, успамшаючы гэтыя дараггя майму сэрцу мясцшы, смутак 

зноу агортвае мяне. 
3. Выйшаушы з лесу, перада мною ляжау скошаны луг. 

5. Творчы дыктант. 

З а д а н и е . У час зап1су тэксту замянще, дзе гэта магчыма, дзеясловы з 
залежным! словам! на дзеепрыслоуныя звароты. 

Хлопчык згрнуу на неба г убачыу белых буслоу. Яны тбы па нейкай 
сцяжынцы падымалгся уверх, плыл! адзш за адным. Паступова птушш 
рабшся усё меншымг г меншымг, зткалгу бясконцай глыбшг неба. 

УП. Падвядзенне вын1кау урока. 

1. Самастойная праца з наступнай праверкай (вусна, два варыянты, у 
кожнага вучня !ндыв!дуальная картка). 

1 варыянт 
1. Закончыце фармулёуку. 

Дзеепрыслоуе з залежным! словам! называецца 

2. Вызначце, дзе у сказах неабходна пастав!ць знак! прыпынку. 
1. Мгхал вярнуушыся з абходу адзначыу добрую прыгоду (Я. Ко л ас). 

2. Пачуушы голас сына не азграючыся мац! стала завгхацца хутчэй 
(I. Мележ). 3.1шл1 яны не спяшаючыся выбграючы найболъш глухгя лясныя 
дарожкг г сцежк! (Я. Ко лас). 

3. Знайдз!це сказы, у як!х дзеепрыслоуныя звароты ужыты прав!льна. 
Абгрунтуйце свой адказ. 

1. Падыходзячы да школы, у вучняу узшкла спрэчка. 2. Над лесам, 
выплыушы 3 туману, стаяу месяц. 3. Алёшу проста хацелася спявацъ, 
працуючы на камбайне. 

2 варыянт 
1. Закончыце фармулёуку. 
Дзеепрыслоуны зварот у сказе з 'яуляецца 
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2. Вызначце, дзе у сказах неабходна паставщь знак! прыпынку. 
1. Сядзецъ цяпер склаушы рут Андрэй таксама не мог (У. Шахавец). 2. / 

раптам схтушыся трошкг набок схгснууся 1 зтк пад вадой наплавок 
(П. Глебка). 3. Стараючыся не адстацъ ад дарослых ззаду шпарка шоу 
хлопчык.. 

3. Знайдз1це сказы, у як1х дзеепрыслоуныя звароты ужыты прав1льна. 
Абгрунтуйце свой адказ. 
Х.Лясной сцяжынкай, мшаючы пясчаныя узгоркг, 1шл1 партызаны. 
2. Даведаушыся пра поспехг сястры, мяне ахатла радасцъ. 
3. Сустрэушыся пасля доугай разлук!, сябры успамшалг гады маладосцг. 

2. Ацэнка вучэбнай дзейнасц! школьн1кау. 

У Ш . 1нфармацыя пра дамашняе задание. 

Слова настаун1ка. 
Дома вам неабходна вывучыць тэарытычны матэрыял параграфа 42 1 

выканаць адно з наступных заданняу (на выбар): 
1) практыкаванне 385; 
2) вып1саць з мастацкага твора, як1 вывучаецца на уроках беларускай 

л1таратуры у 7 класе, пяць сказау з дзеепрыслоуным! зваротам!. Адз!н сказ 
разабраць па членах сказа. 
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Дадатак 6 
УЗОР А Ф А Р М Л Е Н Н Я СПРАВАЗДАЧЫ СТУДЭНТА 

ПА П Е Д А Г А П Ч Н А Й П Р А К Т Ы Ц Ы 

Зацвярджаю 
(пасада) 
(назва установы адукацьп) 

П. 1.1. 
« » 20 

Справаздача 
аб праходжанн! педагапчнай практык! 

студэнтам курса групы спецыяльнасц! 
(прозв!шча, !мя, !мя па бацьку) 

Студэнт П. 1.1. 
(подп1с) 

Непасрэдны К1раун1к 
практык! ад арган1зацы1 
(настаун1к) П. 1.1. 

(подп1с) 
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Дадатак 7 
ВОДЗЫУ 

непасрэднага к1раун1ка практык! ад арган!зацы! 

(установа адукацьп) 

(прозв1шча, 1мя, 1мя па бацьку) 

аб праходжанн! педагапчнай практык! (па асноунай спецыяльнасц!) 
у перыяд 3 па 

студэнта (к!) курса групы 
ф!лалаг!чны факультэт БДПУ 

(прозв!шча, !мя, !мя па бацьку) 
1. Падчас праходжання практык! студэнт! ка) праяв!; у{ла) (ацан!це): 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
самастойнасць 
добрасумленнасць 
адказнасць 
своечасовасць выканання 
заданняу 
!н!цыятыунасць 
творчы падыход 
2. Выхаваучае мерапрыемства распрацавана ! праведзена (неабходнае 
пазначыць): 

• на ВЫС0К1М узроун!; 
• на дастатковым узроун!; 
• на н!зк!м узроун!. 

3. Зал!ковыя урок! праведзены (неабходнае пазначыць): 
• на высоюм узроун!; 
• на дастатковым узроун!; 
• на н!зк!м узроун!. 

4.1ндыв!дуальны план ! праграма выкананы (неабходнае пазначыць): 
• поунасцю; 
• часткова; 
• не выкананы. 

5. Зауваг!! рэкамендацы!: 

(дата) (подп!с) (прозв!шча, !мя, !мя па бацьку) 
М.П. 

(дата) (подп!с) (прозв!шча, !мя, !мя па бацьку) 
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